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KERESZTEK IREGSZEMCSE KÖZSÉGBEN
Keresztvetés, keresztelés, keresztút - 2. Vásár téri kereszt Rákóczi utca
Feltételezés szerint az 1880-as évekből.
Húsvétot megelőző időben, és nagyböjtben Dicsértessék a Jézus neve. Alapította Pete
gyakrabban találkozunk és foglalkozunk a Tóth István és neje Pintér Anna 1899-ben.
kereszt lényegével. Teszi ezt különösen a
vallását gyakorló ember. „Vándor, ha
elmégy egy kereszt mellett, emeld meg
kalapod, vess magadra keresztet megvallva
hitedet”. Sokáig így tartottuk és éltük, míg
jött egy kor, mikor ez nem volt tanácsos, és
szépen elfelejtettük. Napjainkban, ha nem is
látványosan, de lélekben visszatérhetnénk e
szép szokáshoz. Teljesség igénye nélkül
mutatjuk be a községünkhöz tartozó útszéli
emlékeket. Mit üzennek a ma emberének a
keresztek? Tapasztaljuk feledésbe nem
mentek, ha kopottak, az írás alig olvasható,
van ahol kibetűzhetetlen, esetenként
csonkítottak, de egy csokor virág
tanúskodik, hogy látogatva, gondozva
vannak. A kereszteket egy-egy család
emeltette jeles esemény, de leginkább
tragédia emlékére. Induljunk el keresztnézőbe:
5. Templom előtti kereszt
1. Csárdalapi Szőlőhegy kereszt
3.
Hajnal
utcai
kereszt
szűzanya
szoborral.
kissé megdőlt kereszten törött feszület
Isten dicsőségére 1880. amit tudunk róla:
Emeltette
Lovász
Józsefné
szülei
emlékére.
látható,
valószínű a templom építésével egy
Szőke János az 1848-as háborúból
Borbély
Éva
1874.
(az
egyik
sorban
a
betűk
időben
állították.
1876.
szerencsés hazajövetele emlékére emeltette.
olvashatatlanok)
Hajdan itt áldozócsütörtökön megemlékezést tartottak a Szőlőhegyi búcsú
alkalmából.

.
4. Szélkúti kereszt Petőfi utca, Kastély
Fakereszt fém feszülettel INRI felirattal.

Írásunk folytatása a 4. oldalon
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Hirdetés

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA ÉS
ÁGAZÁSA!
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-Udvarok, telkek,
gazdasági területek
takarítása
-Bozótírtás,
-Kézi ásás,
földmunkák,
-Díszkertek készítése
-Fűnyírás, füves
területek kialakítása

Tel.: 30/341-6980

MNH

A KC

BAU BT

IÓ!

3,5,7,10 cm-es vastagságban!
Komplett rendszerek több száz színlehetőséggel!
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlatkészítés!
Részletfizetési lehetőség!
Ha most rendel ingyenes díszpalettákkal!
PONTOS, MEGBÍZHATÓ, GYORS MUNKA!
TEL.: 30-341-6980

MNH

BAU BT

Épületek felújítása

Teljeskörű építőipari kivitelezés
Tel.: 30/341-6980, 30/414-8464

Lapostetők hő és vízszigetelése

Falazás, burkolás

Homlokzati hőszigetelés

Autó bejárók, garázsok

Nyílászárók beszerelése

Betonozás, járdák, lépcsők

Ereszcsatorna készítés

Emésztőaknák és melléképületek Palatetők szigetelése
Gépi földmunka, csapadék

Vakolás, festés

TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL
TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:
- Előnyomott kézimunka
-Hímző cérnák
-Ajándéktárgyak
-Új-és használt ruha
-Bébiruhák(folyamatosan
bővülő kínálat)

-Szivacstörmelék, tömb
-Ágynemű garnitúrák
RUHASZERVÍZ stb...

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig
De.: 8-11.30
Du.: 15-17.30
Szombat
8-11.30
Tel.: 70-258-8557
Várom régi és új
vásárlóimat!
Süléné Ica

Nagyszokoly szőlőhegyen a 65-ös
úthoz /Iregszemcse/ közel pince,
szőlővel, szántóval és gyümölcsössel
eladó!
Érd.: 06-30/641-3543
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLAKOZTATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
SEGÉLYEZÉS ÚJ FELTÉTELEIRŐL
2009. január 1-től a szociális törvény módosítása a munkába
helyezést teszi előtérbe, az eddig rendszeres szociális segélyre
jogosultak körében. A törvény értelmében az új igénylőkre január
1-től, jelenleg a rendszeres szociális segélyben részesülőkre április
1-től vonatkoznak az új szabályok.
Lényegesebb változások: A megváltozott törvényi rendelkezések
szerint az önkormányzatoknak elsősorban közfoglalkoztatást kell
szervezni a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők
részére. A foglalkoztatás elősegítésében a munkaügyi központok és
az önkormányzatok együttműködnek az álláskeresőkkel, hogy
magán munkaadóknál vagy közfoglakoztatásban, munkavégzés
útján biztosítsák a segélynél magasabb összegű jövedelemszerzés
vagy képzés, esetleg egyéb fejlődés lehetőségét. Akik számára az
önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást biztosítani, vagy nem
állapít meg rendszeres szociális segélyt (mert nem tartoznak a
jogosultak közé), azok rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak. Aki azonban nem fogadja el a felajánlott
munkalehetőséget, vagy nem kapcsolódik be a felajánlott képzési
programba, az nem számíthat a jövőben álláskeresési támogatásra,
rendelkezésre állási támogatásra sem. A rendelkezésre állási
támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összege 2009-ben: 28.500 Ft. Azok, akik nem töltötték be a 35.
életévüket és általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek,
olyan képzésben kötelesek részt venni, amely az általános iskolai
végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez
szükséges felkészítésre irányul. Szűk körben fennmarad a
rendszeres szociális segély lehetősége azok számára, akik:
- egészségkárosodottak vagy
- 55. életévüket betöltötték, vagy
-14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek, ha sem ők vagy a
családban élők közül más személy nem részesül
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják megoldani.
A rendszeres szociális segély havi összege a család jövedelmi
helyzetétől függ. Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon
az illetékes önkormányzathoz vagy a regionális munkaügyi
központ kirendeltségeinek munkatársaihoz!

TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL
A Dél-Kom Kft. ez évben is megrendezi IREGSZEMCSE
területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi lomtalanítás
akcióját, melynek időpontja:

2009. április 23. (csütörtök)
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a
gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében
a szóródó anyagok gyűjtődobozokba, vagy zsákokba
kerüljenek.
Az akció során nem helyezhetőek ki a következő anyagok:
Építési törmelék
Állati tetemek,
Zöldhulladék,
Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédő
szeres-, festékes dobozok, stb.
Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

Iregszemcse Község Önkormányzata nevében
kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a
falu minden lakójának!
Süvegjártó Csaba polgármester

Önkormányzat

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2009. február-március hónapban elhunytak:
Kiss Gyula, Horváth György, Id. Kántor Ferenc
Dravecz Károly

GÓLYAHÍR
2009. február-március hónapban született:
Major Alex Kristóf, László Janka
Vásárhelyi Réka

MIKET TUD EGY MAGZAT AZ
ANYAMÉHBEN?!
A kis élet, mely az édesanya méhében növekedik, és fejlődik
várandósság alatt, rengeteg meglepetéssel szolgál, melyeket talán
nem is gondolnánk. Ezek a tények, szakemberek megfigyelésein,
vizsgálatain alapulnak .Ezúton szeretném ezeket a
tevékenységeket a kismamákkal ismertetni: A magzat a 8. héten
már spontán mozgásokat végez (ezeket még az édesanya
természetesen nem érzi!), a 10. héttől pedig a szájához tudja emelni
a kis kezét, és a 14. héttől már szopó- és nyelő mozgásokat is végez.
Az édesanyák a magzatmozgást először kb. a 18 - 20. hét körül
érzékelhetik. A 6. hónapban a magzat hallja a külső- és belső
zajokat, mint például az anya szívdobogását, az anya ereinek
susogását, és a bélkorgást is. 7. hónapos magzati korban már nyitva
van a szeme, és hasfalon keresztül érzékeli a hőmérséklet
változásokat, és a fényváltozásokat (a méh ugyanis olyan mint egy
"lesötétített szoba", vagyis nincs teljes sötétség odabent). A méhen
belüli magzat is sok mindent érez: álmodik, tanul, sír, nevet,
csuklik, ízlel és érdeklődik valami iránt. Várandósság alatt fontos
szerepe van az anya- magzat "kommunikációnak" is: az édesanya a
magzatával "beszélgethet", illetve megsimogatja a pocakját. Ezek
mind fontos tényezők, melyek a kötődést elősegítik, és a szülés
után is nagyban befolyásolják a kettejük kapcsolatát. Például az
újszülött baba az édesanyja hangját felismeri, és megnyugtató
számára az anya közelsége. Természetesen az anya- gyermek
kapcsolat harmonikus kialakításában mindemellett a szoptatásnak
is nagy jelentősége van, melyet fontos kihangsúlyozni!

Minden édesanyának és kisgyermekének kellemes
húsvéti ünnepeket kíván:
Farkas Katalin védőnő

EGY KOKÁRDA TÖRTÉNETE
A Református kórussal március 15-én Erdélyben, Zsobokon
voltunk.15-én délelőtt Farnasra az idősek otthonába mentünk
énekelni. Ebbe a világtól majdnem elzárt, csak földúton
megközelíthető faluban összesen 80-an élnek.
Az idősek otthonába istentiszteletre jöttek a népviseletbe öltözött
idős nénik. Beszélgettünk. Az egyik néni megsimogatta a karomat,
és azt mondta: „nagyon szép a kokárdája, kedves, tudja egész
eddigi életemben arra vágytam, hogy legyen egy kokárdám”.
Azt az érzést nem lehet leírni, amit akkor éreztem. A magamét is
adtam volna, de volt nálunk kokárda. Amikor odavittem Neki azt
kérte, hogy: „tűzze fel nekem a maga kezível”.
Az istentiszteletet végig a szívére tett kézzel hallgatta.
Mi itthon el sem tudjuk képzelni milyen ereje van ott egy pár centis
nemzeti színű szalagnak.
„Adj időt a gondolatoknak- erőd forrása ez.”
Bakonyi Erzsébet
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BÚCSÚ

Gyakran megesik velem, hogy hajnalban felébredek,
aztán már képtelen vagyok újra elaludni. Ilyenkor általában azok a
dolgok foglalkoztatnak, amelyek a közeli jövőben elintézésre
várnak. Számtalanszor végigfuttatom magamban, kivel, mit kell
megbeszélni, mi lenne a legjobb megoldás, hol van restanciám.
Akkor, szombaton hajnalban egy köztünk zajló beszélgetés körül
forogtak a gondolataim.
Ilyentájt szoktunk beszélni a
sportegyesület költségvetési támogatásáról, ami szerinted mindig
szűkös volt, szerintem a lehetőségeinkhez igazodó, de azért a
végén mindig közös nevezőre jutottunk.
Éppen halászléfőzéshez készültem, amikor délelőtt
megcsörrent a telefonom, ijedt hang kérdezte tőlem: hallottad mi
történt a Dravecz Karcsival….? Döbbenten álltam a hír hallatán, de
bíztam benne, hogy csak valaki valamit félreértett, mert a hírek
gyakran torzulnak. Hittem, hogy így van, hiszen pár napja
találkoztunk, kérdezted, mikor érek rá, valamit meg kellene
beszélnünk…… És csak jöttek a hívások. Hallottad….?
Hallottad…..? És amikor a sokadik telefon is ugyanúgy kezdődött
és ugyanazt a rossz hírt hozta, el kellett fogadnom a
megmásíthatatlan tényt.
Aztán a döbbenetből felocsúdva óhatatlanul jöttek elő az
emlékek, ismeretségünk közel harminc évének pillanatai. A
gimnazista és a szigorú vendéglős csörtéi, a kollégaként, üzleti
partnerként megélt dolgok, a vendéglői kocsonyák és halászlék
amelynek mestere voltál, az egyszer volt békacomb vacsora egy
szombati disco után, amit még mindig meg-megemlegetünk baráti
körben. És a közelmúlt, a sportért élő-küzdő sportember és az
önkormányzati vezető vitái, beszélgetései…….mára mindez a
nevedhez fűződő emlékké vált.
És emlékké lett a nagy izgalommal várt és szervezett nap,
amikor a község téged ünnepelt. Tavaly, a Falunapon, ami a Te
napod is volt. Biztos vagyok benne, hogy a képviselő-testület a
legjobb döntést hozta, amikor egyhangúlag Neked ítélte a Pro Urbe
Iregszemcse díjat. Elismerve és megköszönve az elmúlt évtizedek
áldozatos és harcos munkáját, amelyet Iregszemcse sportéletéért

végeztél. Nem kezdenék most érdemeid hosszú felsorolásába, mert
ezt megtettem a díjátadás alkalmával.
Tudod, Karcsi, én nem szeretem a posztumusz
elismeréseket. Szerintem az az igazi elismerés, amit maga az
elismert vesz át és látja az őt körülvevő családtagok, barátok,
tisztelők szemében az együttörülés könnyeit, érezve a felé áradó
szeretetet és tiszteletet. Neked mindez megadatott. Ma is előttem,
van az az augusztusi pillanat, amikor a díj átvétele után elcsukló
hangon, meghatottan szóltál a jelenlevőkhöz. Akkor és ott egy
pillanatra mindenkit magadhoz öleltél, megosztottad velünk az
örömödet, a győzelem örömét. Híven magadhoz, a
csapatjátékoshoz, az edzőhöz, aki együtt sír és együtt nevet a
játékostársakkal, amikor a bíró hármat fúj a sípjába. Igen, ez a fair
play.
És két hete, szombaton délelőtt is elhangzott egy hármas
sípszó. De akkor, ott, a pályán sajnos az égi bíró jelezte a mérkőzés
végét. Te, aki a győzelemhez szoktál, akkor alulmaradtál egy
kemény riválissal szemben. Szívósan küzdöttél, az első félidőt Te
nyerted, de a végén az ellenfél erősebbnek bizonyult Nálad. És
sajnos nincs visszavágó.
A nagy stratégák, hadvezérek és edzők általában felülről
szemlélik a küzdőteret, hiszen onnan minden jobban látszik. A
stratégiai táblán vázolják fel a követendő taktikát. Te, Karcsi
közéjük tartozol, és biztos vagyok abban, hogy az égi kispadról
mindent jól látva, ezután is figyeled a meccset. Arra kérlek, soha ne
vedd le vigyázó tekintetedet a falu sportjáról.
Adj erőt, hitet, kitartást követőidnek. Bízom benne, hogy
az az örökség, az a tapasztalat, amit ránk hagytál kellő muníciót
jelent a jövőre nézve, ha jól bánunk vele. Kérlek, ebben segíts
nekünk!
............Lehet, hogy odaát valami nagy sportesemény van
készülőben, mert mostanában a legjobbak váltanak csapatot.
Várhattál volna még az átigazolással….
Nyugodj békében Karcsi!
Süvegjártó Csaba
EMLÉK-KÉP
Március hónapban, tragikus hirtelenséggel és körülmények
között elhunyt Dravecz Károly, községünk Pro Urbe
Iregszemcse díjazott sportedzője. Halálával, Tolna megye és
Iregszemcse kézilabda életének meghatározó alakját
veszítettük el. Az emlékére tesszük közzé az alábbi
fényképfelvételt, amin a megyei bajnokságban szereplő
iregszemcsei csapat tagjaként látható. A fotó a községi
kézilabda-pálya avató mérkőzésén készült, az 1970-es évek
elején.

Felső sor: Pintér József edző, Dravecz Károly, Gebhardt Pál,
Szabó József, Dabóczi László, Kiszler József, Varga József.
Alsó sor: Máthé József, Varga József, Csizmadia István, Kiss
István.
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DEÁK HÍRMONDÓ

Iskola

EGÉSZSÉGNAP - 2009. március 28

ALSÓS FARSANG
Február 27-én tartottuk iskolánk alsó tagozatos tanulóinak
farsangi karneválját. Sok ötletes jelmezt láthatott a közönség.
Néhány osztályból minden kisdiák jelmezbe öltözött tanító
nénijükkel együtt. A legjobbakat a zsűri választotta ki és jutalmul
tortát kaptak.
Egyéni helyezettek: I. Bambi/Tóth Kristóf 4. b
II. Kukacos alma/ Csanádi Fanni 4. b
III. Csoki torta/Szabó Péter 2.b
Csoportos díjazottak: I. Bonduelle kukorica /1.b
II. Mexikói táncosok /2.a
Hárem /3.b
III. Macskák tánca /2.b
Cirkusz /1.a
Különdíjat kaptak a Takarítónők: Kőrösi Bálint és Nagy Dávid. A
felvonulás után a tombolasorsoláson sok értékes nyeremény talált
gazdára. Ezúton mondunk köszönetet a felajánlásokért, a
rendezvény lebonyolításáért: 1-4. osztályos gyermekek szülei,
Viktória Gyógyszertár Iregszemcse, Iregszemcsei Polgárikör,
Iregszemcsei Kittenberger Vadásztársaság, Mix Játékbolt Tamási,
Stircz Papírbolt Tamási, szülőknek a szendvicsek elkészítéséért és
az alapanyagokért, a süteményekért, a tortákért, a gyerekek
kiszolgálásáért a büfében!
Takarításért azoknak a 4. osztályos tanulóknak és szüleiknek,
osztályfőnöküknek, akik segítettek a terem rendbetételében.
Alsós munkaközösség

MESEMONDÓVERSENY
2009. március 24-én tartottuk iskolánkban a Benedek Elek
Mesemondó Verseny házi fordulóját. A válogatón az első és
második évfolyamon tanuló gyerekek vettek részt: Borbély
Bettina, Bors Brigitta, Fodor Rajmund, Horváth Dániel, Marcsik
Dominika, Radovics Dominika, Szűcs György 1. a; Tolnai Máté 2.
a, Bogdán Ivett, Kocsis Dániel, Susóczki Viktor, VörösmartyPeczkó Dóra 2. b. A népes mezőnyből évfolyamonként 2-2
gyermek juthatott tovább. A zsűri döntése alapján a kistérségi
versenyen a következő diákok képviselik iskolánkat:
Bors Brigitta 1. a, Borbély Bettina 1. a, Tolnai Máté 2. a, Susóczki
Viktor 2. b.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
KÖSZÖNET A KÉZILABDA CSAPAT TÁMOGATÓINAK
Köszönetet szeretnénk mondani Iregszemcse és Nagyszokoly
község lakosságának, hogy anyagi támogatással próbál segíteni az
Iregszemcsei TKI-SE Kézilabda csapat lányainak, hogy további
eredményeket tudjanak elérni.
Tisztelettel: Ferenczi Roland
testnevelő edző
Kézilabdázók:
Beda Diána, Beda Nikolett, Bene Rebeka, Császár Nóra, Csonka
Katalin, Gulyás Patrícia, Haszonics Bernadett, Kolonics Rita,
Farkasházi Szilvia, Kömíves Karolina, Loibl Regina, Nagy Anna
Nagy Vivien, Nosztics Patrícia, Rádi Dorina, Spántler Kitti, Szabó
Nóra, Szalai Szimonetta, Gulyás Patrícia Szemicsek Eszter, Liliom
Vivien
Támogatók:
Iregszemcséről: Csór Gabriella, Tóth Istvánnén (Éva bolt), Csincsi
István, Ferenczi Nikolett, Ferenczi László,Dénes Flóriánné, Tőke
Istvánné, Kreszli Zsolt, Székely István, Orsós Istvánné,Id. Takács
Lajosné, Szabó Istvánné, özv. Tóth Jánosné, Buczkó Róbertné,
Simon József, Rét KFT, Süvegjártó Jánosné, Simon Lajosné, Szabó
Hajnalka, Klein Zsolt, Csikós Anikó, Turcsányiné Sipos Krisztina.
Nagyszokolyról:Császár Imre, Szita Ferencné, Szita János, Szuhai
Józsefné.

2009. Március 28-án került megrendezésre, immár második
alkalommal az egészségnap az iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola és Óvoda iskolai intézményeiben. Az egész napos
rendezvény az ARCADIA-REKLÁM Kft. Támogatásával,
valamint pályázati összegekből valósult meg. Az iskola diákjai
reggel 8 órakor Ferenczi Roland kolléga irányításával közös
tornával kezdték a napot. Ezt követően a gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően különböző előadásokon drogprevenció, elsősegélynyújtás, egészséges táplálkozás, házi
patika- vettek részt, de a doce pares bemutatónak is nagy sikere
volt! Sok diák ragadta meg a lehetőséget, és megmérette
vérnyomását, koleszterin- és vércukorszintjét is, hiszen erre is volt
a délalőtt folyamáéén lehetőség. 9 csapat (14 fő/csapat) 9
állomáson játékos feladatokban (kókusz-feltörő verseny, arcfestés,
gyümölcsékszerkészítés, zöldségszobrászat, joghurt-etető verseny,
fűszerfelismerés, totó) mérette meg tudását az egészséges
életmóddal kapcsolatosan. Közben egészséges ételeket
kóstolhattak meg a gyerekek: teljes kiőrlésű gabonából készített
kenyeret, zöldség és gyümölcssalátákat, valamint turmixokat. A
délelőtti programok után délután a “Tárt Kapus Létesítmények
Program” pályázat segítségével szorosabbnál-szorosabb
mérkőzéseket láthattak és izgulhattak végig a gyerekek. A hangulat
csak akkor tetőzött igazán, amikor a tanulók összemérték erejüket a
tanáraikkal. Volt is miért küzdeniük! A gyerekeket gyönyörű
kupák és érmek várták, de akiknek nem sikerült felállniuk a
dobogóra, azok sem búslakodtak.Ők is ajándékban részesűltek,
amit az iskola igazgatónője adott át nekik! Sikerült eltölteni egy
vidám napot az egészség -sport-szórakozás közös jegyében!
Furján Nikolett
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Iskola

HIRDETMÉNY
Értesítem a Szülőket, hogy a 2009/2010-es tanévre
az 1. osztályosok beíratása
2009. április 27-28-án 8-18 óra között lesz az
iskola központi épületében (Iregszemcse, Móricz
Zs. u. 8-10.).
Azokat az iskolaérett gyermekeket kötelező beíratni az 1.
osztályba, akik 2009. május 31-ig betöltik a 6. életévüket.
A szülő kérésére a megfelelő fejlettséget elérő gyermek
szintén beíratható az l. osztályba, ha 2009. június l. és
december 31. között tölti be a 6. életévét.
Kérem a szülőket, hogy beíratáskor hozzák
magukkal:
- gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
- TAJ-kártyáját,
- az óvodai szakvéleményt (és a nevelési tanácsadó
véleményét - ha van).
Beíratáskor lehetőség lesz diákigazolvány igénylésére is,
melyhez 1 db igazolványkép és 550.- Ft befizetése
szükséges.
2009. április 28-án, kedden este 18 órai kezdettel óvodánk
épületében szülői értekezletet tartunk. Szeretettel várunk
minden érdeklődő szülőt.
Balogh Béláné
igazgató

HIRDETMÉNY
Értesítem a Szülőket, hogy a 2009/2010-es
tanévre az

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2009. május 4.- 5.- 6.-án
8-16 óráig lesz
Kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik az 5. életévüket
betöltötték, illetve 2009. december 31-ig betöltik.
Az óvodába beírathatók azok a gyermekek, akik a 3.
életévüket betöltötték, illetve 2010. május 31-ig betöltik.
Beíratáskor hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a betegkártyáját.
Bakonyiné Térmeg Ilona
Óvodavezető

HÍREK A GÖLLESZ ISKOLÁBÓL
Mozgalmas hónap áll ismét mögöttünk. Március 5-én rendeztük
meg az Értük-Velük Egyesület kiírása szerint a „Felfénylő
Szavak” címmel meghirdetett regionális szavalóversenyt, ahol
Tolna, Somogy és Baranya megye tanulói vettek részt. A program
iskolánk tanulóinak műsorával kezdődött, Józsa István verssel,
Nagy Ági és Gyöngyi pedig tánccal köszöntötte a vendégeket,majd
elkezdődött a verseny. A zsűrizés nehéz feladatát Berkiné Szirbik
Anita, Gyugyi Gézáné és Szemkeő Péter, a fent említett egyesület
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alelnöke vállalta. Iskolánkból két tanuló, a felső tagozatból Babai
Jenifer, és a szakiskolából Nagy Aranka jutott tovább az országos
megmérettetésre, Kiskőrösre, ahol Aranka második helyezett lett.
Köszönjük a zsűri munkáját, gratulálunk a versenyzőknek, és
k ö s z ö n e t e t m o n d u n k K re s z l Z s o l t n a k , a k i f i n o m
péksüteményekkel támogatta rendezvényünket.
Március 15-i megemlékezésünkről Józsa István 7.a osztályos
tanulónk írt néhány gondolatot: Iskolánkban március 13-án
emlékeztünk a 161 évvel ezelőtt történt eseményekre. Az ünnepi
műsort osztályunk szervezte, szereplők a felső tagozatos tanulók
voltak. A műsorhoz a zászlókat és a kokárdákat az alsósoktól
kaptuk. Az iskola valamennyi tanulója megjelent és nézőként
láthatta, mi is történt azon a nevezetes napon. Bemutattuk a
legfontosabb helyszíneket, eljátszottuk az akkori eseményeket. A
Pilvax kávéházból indulva előbb az Egyetemekhez, onnan a
Landerer nyomdába mentünk. Ezután a Nemzeti Múzeum előtti
gyűlésen vettünk részt, ahol én, mint Petőfi Sándor, elszavaltam a
Nemzeti dalt. Nagyon jó érzés volt, ahogy a „tömeg” velem együtt
mondta a refrén szövegét. A Föltámadott a tenger c. vers
megzenésített változatára négy lány táncolt. Egy kék színű lepel
segítségével mutatták be a háborgó tengert. Az egész műsort
keretbe foglalta egy iskolai jelenet, ahol a „tanár” a diákok minden
kérdésére magyarázatot adott. Úgy érzem, ennek segítségével
mindenki még jobban megértette, hogy miről is szólt 1848. március
15-e. A műsor a huszárok bevonulásával zárult, a szereplők nagy
tapsot kaptak.
Március 19-én Pécsre mentek alsósaink a Kapkodd a lábad
országos döntőjére, ahol 7. helyezést értek el. Fazekasné Agócs
Móni és Fehérvári Bernadett készítette és kísérte el őket. Március
20-án került sor hagyományos szakmai napunk megrendezésére, a
nap programját az iskolai magatartás problémák okainak
felderítésére és a gondok kezelése köré csoportosítottuk. Első
előadónk Ursula S. Henningsson neurópszichológus volt
Svédországból, aki Szabó Marianna kolléganőnk kapcsolata révén
jött el hozzánk, Jól vagy helyesen c. előadását megtartani. Őt
követte Fodor Gábor, a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai
Intézet munkatársa, mentálhigiénés szakember, aki Viselhető
terheink címmel a pedagógusok lelki egészségvédelméről beszélt,
majd a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház két munkatársa,
Ricsóy Márta és Kollár Kristóf ismertette az ADHD (organikus
okokra vezethető hiperaktívitás, egyéb magatartási probléma)
fogalmát, tüneteit és kezelésének lehetőségeit. A szünetben a
kollégák finom házi süteményeivel, pogácsával, kávéval és
üdítővel kínáltuk vendégeinket, az előadások után ebéddel
kedveskedtünk, az ebéd alapanyagát beszállítóinktól kaptuk,
köszönjük támogatásukat.
Név szerint: Nagy Béla Tab, Hárshegyi László Pincehely,
Fábián Attila Siófok, Peresa kft. Siófok, Szabó diszkont Siófok,
Vas Zoltán Szekszárd
Anyagi támogatóink: Kelemen Gyula Tamási, dr Kovács
Szilvia Budapest, Susóczki György-Édenkert Tamási, ÉFOÉSZ
ORSZÁGOS SZERVEZETE Budapest, ÉFOÉSZ TOLNA
MEGYEI SZERVEZETE Szekszárd, Molnár Miklós, Varga
István, Schmidt László Iregszemcse, Kólya József Tamási, Topa
és Társa Tamási, Polgármesteri Hivatal Iregszemcse.
Hálásan köszönjük önzetlen támogatásukat.
A szakmai napunkon több mint negyven vendég vett részt,
visszajelzéseik igen pozitívak.
Március 24-én és 25-én házi KI MIT TUD-ot tartottunk, amire
minden osztály valamilyen kulturális produkcióval készült. Ezt
követte 27-i Gála műsorunk, a Művelődési Házban, a több, mint két
órás műsört telt ház előtt mutattuk be. Köszönjük érdeklődésüket,
és adományaikat, amit gyermekszervezetünk a gyereknapi, és
diákönkormányzati programok szervezésénél használ majd fel.
Kereszt Józsefné
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Vegyes

POLGÁRŐR HÍREK

RENDŐRSÉGI HÍREK

2009. március 21. napon községünkben került megrendezésre az I.
Tolna Megyei Polgárőr Bál. A hagyományteremtő rendezvényen
Tolna Megye polgárőr egyesületei, meghívott vendégek vettek
részt. A zenéről a felsőnyéki Alfa Együttes gondoskodott.
Reményeink szerint a rendezvényt minden évben megrendezzük
községünkben. Az esemény színvonalát emelte a „ZIZI Labor
Iregszemcse” csapatának fellépése is.

Büntető eljárás indult egy iregszemcsei lakos ellen garázdaság
bűncselekmény miatt, aki 2009. március 01-én 17 óra körüli időben
szomszédját megtámadta és megöléssel fenyegette.
A Hunland Trade KFT feljelentést tett rongálás miatt ismeretlen
tettes ellen, aki 2009. március 09-én 21 óra 50 perc és 22 óra közötti
időben Iregszemcse, Okrádpusztán a Kft. szalmakazlát felgyújtotta.
A bűncselekménnyel okozott kár: 200 000.-Ft.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009.
március 11-én, 08 óra és 13 óra 30 perc közötti időben a lakóházba
ismeretlen módszerrel behatolt és onnan eltulajdonított 1 db. 19
colos monitort, 1 db. videokamerát és 1 db. modemet.
A lopással okozott kár kb. 100 000.-Ft.
Az elkövetőket még a bűncselekmény napján a Kaposvári
Rendőrkapitányság járőrei igazoltatták, az eltulajdonított tárgyak
közül a monitort az elkövetőknél megtalálták.
A tavasz beköszöntével megkezdődnek a kerti munkák is. Ezt
használják ki a besurranó tolvajok, akik a veteményezés idejére
nyitva hagyott házakba surrannak be és gyors kutatás után a fellelt
értékeket eltulajdonítják.
Kérnénk a lakosságot, hogy lakásuk ajtaját és lehetőleg ablakait is
a legrövidebb távolmaradás idejére is zárják be, hogy ne váljanak
besurranó tolvajok áldozataivá.
Idegen, gyanús személyek vagy járművek felbukkanása esetén
azonnal hívják a Rendőrséget a 06-74/573-910 közvetlen, vagy a
107 illetve a 112 ingyenes telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r. Ftzls.
Körzeti megbízott

A zenés est támogatói voltak:
Bartók Béla Művelődési Ház, Sebők Géza, Deák Ferenc Általános
Iskola és tanári kara, Mayer & Mayer Kft Simontornya
Iregi- Kitti Bt. Köszönjük támogatásukat!
Ezúton szeretném megköszönni
tagtársaimnak és
családtagjaiknak a rendezésben, lebonyolításban vállalt munkáját.
Szabó Tibor

Kérem a község lakosságát, cégeit, vállalkozásait, hogy
anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák az
Iregszemcsei Polgárőr Egyesületet a közbiztonságunk
megóvása, javítása érdekében. Befizetéseiket az Észak
Tolna Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett
számlánkra várjuk.
Számlaszám: 70900017-10105199
Egyesületünket az adó 1%-ának felajánlásával is
megtehetik. Kérjük, hogy a rendelkezési nyilatkozatot
név, lakcím, adóazonosító (borítékra írva!) postai úton
juttassák el az APEH részére.
Támogatásaikat előre is köszönjük!
Szabó Tibor

Vegyes
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M A G YA R Á L L A T O R V O S I K A M A R A
T Á J É K O Z TAT Ó K Ö Z L E M É N Y E A
VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
SZABÁLYAIRÓL
A 2009. január 01-től hatályba lépett, a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet előírásai következtében részben megváltoztak az ebek
tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó
szabályok. Ezért az Országos Főállatorvos és a Magyar
Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elősegíteni az
állattartók jogkövető magatartását:
1.) A korábbiaktól eltérően 2009. január 01-től az eb tartója nem a
területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon
választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata
a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új
tulajdonoshoz került.
2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell
jelentenie az általa szabadon választott, az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni
védőoltás helyszínét,
Időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai
bélyegzőjének számát is. A bejelentés történhet a kutya oltási
könyvének bemutatásával is.
3.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra
is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden
három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első
oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt
követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
4.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Az oltást végző magán-állatorvos köteles
az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az
egységes európai állatútlevelében a saját kezu aláírásával és a
kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni.
5.) A rendelet 2009. január 01-től kezdődően a kutyák veszettség
elleni védőoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák,
görények közösségen belüli mozgásához való útlevélminta
létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i
2003/803/EK határozatának melléklete szerinti útlevelet
(egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan
meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi
Könyv) ír elő. Az új típusú oltási könyvek egyedileg
sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi Kamara
adja ki.
6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásához
csak azoknak az állatoknak kötelező az új, a rendelet előírásainak
megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek 2009.
január 01-ig még nem kapták meg az első veszettség elleni
védőoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg
az állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb
esetben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a
korábban kiállított oltási könyvek.
2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő
oltási könyvet le kell cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot
veszettség ellen beoltják. 2010. január 01-től már csak a rendelet
előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az
egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni
védőoltás beadása.
7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően
előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban,
veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A
veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra
hatósági megfigyelés alá kell vonni, és - amennyiben még nincs az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett
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mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A
megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség
elleni védőoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását
el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat
tartójával szemben bírság is kiszabható.
8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a
veszettség elleni véd ő oltás beadatását ellen ő rz ő állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon
átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani,
hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy
magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Budapest, 2009. január 05.
Országos Főállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara

ÉRTESÍTŐ EBOLTÁSRÓL
Értesítjük Iregszemcse község lakosságát, hogy 2009ben az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására az
alábbi időpontokban kerül sor:

Iregszemcse:
2009. április 18.
8-12 óráig
valamint
2009. április 23.
13-16 óráig
Az oltás helye:
Polgármesteri Hivatal udvara
Az oltást végző magánállatorvos: Dr. Lückl Tibor

Csehi puszta
2009. április 17.
9-10 óráig

Okrád puszta
2009. április 17.
10.15 -11.15 óráig

Hékút
puszta
Az oltás ára:

2009. oltásnál:
április 2500,17. Ft
Szervezett
Háznál: 3000,Ft
11.30-12.30
óráig
Az oltás helye:
A puszták központja
Az oltást végző magán-állatorvos:
Dr. Lückl Tibor
Az oltás ára:Szervezett oltásnál: bruttó 2500 Ft
Háznál:
bruttó 3000 Ft
Amennyiben az eb 2009. január 01-ig még nem kapta meg az
első veszettség elleni védőoltását vagy az oltási könyvet
pótolni kell, sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv
kerül kiállításra, melynek ára bruttó 200 Ft.
Ezekben az esetekben az oltás ára:
szervezett oltásnál: bruttó 2700 Ft,
háznál: bruttó 3200 Ft.
Az oltás ára magában foglalja az államilag elrendelt kötelező
féregtelenítés díját is! Az oltás kötelező jellegű minden 3
hónaposnál idősebb eb esetében !!!
Kérjük, az oltási könyvet mindenki hozza magával!

Vegyes
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VII. évfolyam, 3. szám, 2009. április
készülve a húsvéti feltámadásra.

Folytatás az első oldalról
6. 65-ös úti kereszt Tamási felé
Itt halt meg Pete Tóth Lajos 1898. január 3án. Adj Uram örök nyugodalmat neki.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.

9. Temetői kereszt Gesztenyesor
Kőkereszt fém feszülettel és Mária kulcsolt
kézzel Szűzanya szoborral. Dicsértessék
Jézus Krisztus. Itt november 1-jén a
halottak emlékére Mindenszentek litániát
mond a plébános a hívekkel.

Temetői fakereszt

7. 65-ös út Kastélypark vége
Kőkereszt feszülettel. Tukovics György és
családja tragédiájának emlékére. A
kereszten lévő szöveg olvashatatlan.

10. Temetői fakereszt
A Jubileumi év emlékére Balázs Zoltán
akkori plébános kezdeményezésére a
harangláb felállításával együtt emeltetett.
8. Tengődi úti kereszt Dózsa György utca
Krisztus szívén. Emlék 1864. (a betűk
nagyon elkoptak)
Eddig a keresztig szoktuk kísérni pünkösd
szombat reggel az andocsi búcsúra induló
gyalogos zarándok híveket, majd pünkösd
vasárnap itt vártuk hazaérkezésüket, és
harangszó kíséretével a templomba
hálaadásra tértünk be. Volt egy kereszt a
tengődi kövesút mellett is, Csehi puszta
bejáratánál. Hogy ki állította nem tudjuk, fa
kereszt volt bádog korpusszal. Itt
találkoztak az andocsi búcsúra induló
Iregiek és Muth pusztaiak.

11. Látogatásunkat a Kálvárián fejezzük be.
Emlékezvén arra, hogy Krisztus földi
vándorútja a kereszten ért véget. Két lator
keresztje között Jézus keresztje Mária és
Mária Magdolna kíséretében ábrázolva.
Halványan olvasható az alábbi szöveg:
Üdvözlégy kereszt oltára
Melyen az Isten Bárányából
Áldatott értünk
Oh bár Jézus sebeibe legyünk
Mindig beintekezve
Adj üdvösséget nyernünk. 1862.
Nagyböjti időszakban a péntek reggeli
szentmise után keresztutat imádkozunk

A kereszt elkíséri életünket a keresztségtől
a sírkeresztig.
Jenvay Tivadarné és Kovács Rózsa

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
Április 8. szerda 8 órától
DÖK NAP
A Deák Ferenc Általános
Iskola rendezvénye
Április 17. péntek 18 órakor
ZENÉS TEAHÁZ
FIGURA EDÉVEL
Megzenésített versek
gitárkísérettel
Május 1. péntek
CSALÁDI MAJÁLIS
Egész napos rendezvény a
Kastélyparkban

HÉTFŐ
Aikido óvodásoknak:
16.15-17-ig
Patchwork klub
17-20-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21 óráig

KEDD
Zenebölcsi:
10-10.30-ig
Társastánc ált. Isk.
14.15-16-ig
Nyugdíjas Klub
14-16 óráig
Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig
Kresz tanfolyam
17-20-ig

SZERDA

Kellemes húsvéti
ünnepeket
kívánunk minden
kedves
olvasónknak!
Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány
Bartók Béla Művelődési
Ház dolgozói

Színjátszó általános isk.
14.15-16-ig
Aikido óvodásoknak:
16.-17-ig
Csárdáskirálynő énekkari
próba márc.18-tól 16-17-ig
Néptánc:
17-18-ig
Énekkar:
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK
Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig
Kresz tanfolyam
17-20-ig

SZOMBAT
Kezdő angol tanfolyam
8-12-ig
Csárdáskirálynő olvasópróba
9-12-ig

VASÁRNAP

SPORTHÍREK
A Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetség által kiírt pályázat keretében
30 iregszemcsei ifjú labdarúgó
látogathatott el a Málta-Magyarország
labdarúgó mérkőzésre április 1-jén.
A csapat utazását támogatta:
- I r e g s z e m c s e K ö z s é g Ö n k o rmányzata
-Újireg Község Önkormányzata
-Kelemen Sándor
Köszönjük!
Vecsei Sándorné

Mazsorett:
13.45-15.45-ig
Csárdáskirálynő táncpróba
március 22-től 16-18-ig
Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Számítógépes feldolgozás:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095 Iregszemcse,
Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
minden hónap utolsó hetéig
1 oldal: 12.500 Ft., 1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft., 1/8 oldal: 1.600 Ft.

bbmh@freemail.hu

