Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP
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MÁRCIUS 15-ÉN ESTE ÜNNEPEL
IREGSZEMCSE
Március 15. az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének napja volt. Idén
nemzeti ünnepünk vasárnapra esik. Olyan
kitüntetett nap ez, amelyen az egész ország illetve
a magyar nép nemzeti összetartozását ünnepli. A
megemlékezés szervezői a mi falunkban is ezt az
összetartozást kívánják erősíteni és emellett
méltóképpen tisztelegni az ősök előtt. Fáklyás
felvonulás indul este hatkor a Szentháromság
szobor elől a Kossuth szoborig a főúton. Itt egy
rövid ünnepi műsor keretében beszédet mond
polgármesterünk Süvegjártó Csaba, majd az

emlékezés koszorúit helyezik el a résztvevők
Kossuth Lajos szobrának talapzatán.
Az esemény után a művelődési házba hívjuk az
ünneplőket, ahol pilvaxos hangulatot idézve az
emberi érzelmeké lesz a tér, azoké, amiket a
történelem ezen időszaka váltott ki.
“Szívfoltok”, amelyekből talán nem érthetjük
meg, de megérezhetjük az ünnep lényegét. És
eldönthetjük, hogy miért is tűzzük kabátunk bal
gallérjára, szívünk fölé nemzeti színű
kokárdánkat.
Dobos Andrea

ÚJRA SZÍNPADRA LÉP A
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Felső sor balról:1. Vincze Imre, 4. Kelemen István, 5. Kálmán Irénke, 6.
Tímár József, 7. Sipos István, 8. Lázár János. Középső sor balról: 1. Kanász
Irén, 4. Pete József, 5. Májer Sándor, 6. Csikós Jolán (Vali), 7. Lakatos
János. Alsó sor balról: 1. Krutek József, 2. Tímár Margit?, 3. Tóth tanár úr,
4. Gyalokai József, 6. Vincze Mária, 7. Kostyál György.
A fotót Lódi Károly jóvoltából tehettük közzé.

Egyik régebbi kalendáriumunkban már írtunk arról, hogy
az 50-es években működött a faluban egy amatőr
színjátszó csoport, akik 1954-ben , idén éppen 55 éve
bemutatták a Csárdáskirálynő című operettet, majd
később a Marica grófnő is előadásra került. A napokban
kaptunk egy képet, ami azt bizonyítja, hogy már a háború
előtt is volt színjátszó csoport a faluban. Így hát nem is
csoda, hogy felmerült egy évfordulós előadás ötlete,
melynek megvalósítása már el is kezdődött. Sok lelkes
ember gyűlt össze, olyannyira, hogy némely szerep kettős
szereposztásban kerül majd színre. Terveink szerint a
falunap előestéjén lesz a premier, augusztus 15-én.
Szeretnénk, ha a régi előadások szereplőinek leszármazottjai is részt vennének az előadásban, erre van is
jócskán jelentkező, de akinek esetleg még nem tudtunk
szólni, és szívesen szerepelne a kórusban, a színen,
szeretettel várjuk március 18-án 16 órakor a műv házba.
Az itt bemutatott képen a háború előtti, múltidéző
rovatunkban (8. oldal) pedig az 1954-es előadás szereplői
láthatók. Néhányukat nem sikerült felismerni, ezért aki
valamelyik hozzátartozóját, ismerősét felfedezi a fotón,
kérjük, a művelődési házban jelezze azt nekünk.
Fenyő Magdi
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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

Változtak a szokásaink, életmódunk,
életkörülményeink, vallási és hitrendszereink és még
ezer dolog az életünkben, gyakorlatilag teljesen
megváltozott az életünk. Egy dolog azonban soha nem
változott: a boldogság utáni vágyakozásunk, az
egészséges, boldog család utáni vágyódásunk, az az
olthatatlan vágyunk, hogy gyerekeinket egészségesnek
és boldognak láthassuk. A “boldog család” fogalma
mindig azonosult az “egészséges gyermek” fogalmával.
Csákvári Eszter könyve kulcsot ad ennek eléréséhez
mindazoknak akik: egészséges, boldog, sikeres,
kiegyensúlyozott gyerekeket szeretnének nevelni és
harmónikus kapcsolatban szeretnének élni.

CSÁKVÁRI ESZTER ELŐADÁST TART
IREGSZEMCSÉN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2009. MÁRCIUS 28-ÁN
17 ÓRAI KEZDETTEL.
BELÉPŐ: 1200 FT. Elővételben 1000 FT.
TEL.: 30/600-2105
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KÖZTISZTASÁGI RENDELET
Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2009.(II.1.) rendelete a Köztisztaságról, valamint a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2008.(II.14.), a 17/2004.(XII.15.) rendeletekkel módosított
1/2003. (II. 5.) rendeletének módosításáról

Önkormányzat
közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.”
3. §.
Az önkormányzati rendelet a következő 12/B §-al kiegészül:
„12/B.§.
1., A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az
ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben
megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

2., A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a
közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési
Az önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.
rendelkezés lép:
„12. §. (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a 3., A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék
közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. Az egységnyi díjtételek keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató - a
felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók
díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
módjára
történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél
(2) Az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatás díját a képviselőkezdeményezi.
testület állapítja meg a települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabályiról szóló 64/2008 4., A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés
(III.28.) sz. Kormányrendelet alapján.
kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék,
települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A
feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott
(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon belül
meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni.
átutalja a közszolgáltatónak.
(5) A közszolgáltató a számlát az
ingatlantulajdonosnak
5., Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem
negyedévente küldi meg.
(6) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól, minden 70 éven tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás
felüli egyedül élő magánszemély, aki a saját tulajdonát képező eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült
ingatlanában él. A díjfizetés alól mentesült személyek fizetési költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől
kötelezettségét az önkormányzat átvállalja, az átvállalásról kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a
határozatot hoz, melyet megküld az érintetteknek és tulajdonosok felelőssége egyetemleges.
egyidejűleg intézkedik a szemétszállítási díjnak a Szolgáltató 6., A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a
javára történő átutalásáról.”
települési önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét
1. §.

2. §.
Az önkormányzati rendelet a következő 12/A §-al kiegészül:
„12/A §.
1., Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban
változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a
korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15
napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás
bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató
között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek
a megtételéig a közszolgáltatási díjat a bejelentés hónapjának
utolsó napjáig a korábbi ingatlantulajdonos, azt követően pedig az
új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

követő nyolc napon belül - igazolást ad a közszolgáltatónak.”
4. §.
Ez a rendelet 2009. február hó 1. napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a helyben szokásos módon, a jegyző
gondoskodik.
A Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 1/2009.(II.1.) számú rendelethez.
1 db. 110 literes szabvány edény ürítési díja: 308,-Ft +ÁFA =
370,-Ft.
1 db. 110 literes szabvány edény heti egyszeri, évi 52
alkalommal történő éves ürítési díja: 16.020,-Ft + ÁFA =
19.224,-Ft.

2., Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés
elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. Tájékoztatjuk a 70 éven felüli egyedül élő
A szerződésmódosítást írásba kell foglalni.

lakosságot, hogy a mentességet nem kell külön

3., Szüneteltethető a lakossági egyedi tárolóedényre vonatkozó kérelmezni, mert az Önkormányzat megküldi a Délközszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken Komnak az érintettek névsorát!
legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik, és
emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik.
4., A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos
írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt
kezdő időpontja előtt, azt legalább nyolc nappal megelőzően.
5., Ha a szünetelés (3) bekezdés szerinti feltételeiben változás
következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul
köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak
valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
6., Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési
közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a

ANYAKÖNYVI
HÍREK
GÓLYAHÍR

2009. január-február hónapban született:
Matus Kata Zoé, Kutasi Erika,
Erdélyi Emma, Süvegjártó Miklós Márk

ELHUNYTAK
2009. január-február hónapban elhunytak:
Vincze Miklós, Tóth Ilona, Borka Ferenc
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Vegyes
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FARSANGOLTAK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
Nemcsak a gyerekek bújtak maskarába a farsang idején. A felső tagozatosok rendezvényén február 13-án a pedagógusok és az iskola
munkatársai is meglepetést okoztak a Veresegyházi asszonykórus fellépésével, ahol Ferenczi Roland Janicsák Istvánként dobta be
magát. Ezzel a produkcióval másnap az Asszonyfarsangon meg is nyerték az első helyezést és a jövő évi szervezés jogát .
A jelmezesekről készült fotókat a www.altisk-iregszemcse.sulinet.hu weboldalon találhatják.

ASSZONYFARSANG - Köszönjük támogatóinknak!
Alimov Zsoltné

Dobos Andrea

Jakab János

Orsós Istvánné

Sziberné Cseke Julianna

Antal Imre

Dobos Györgyné

Joó Szilárd

Ötvös László

Takarékszövetkezet

Barnáné Markovics

Domokos Jánosné

Kántor Mónika

Papp Anikó

Tóth Ádám

Beáta

Dr. Kaáli Sándor

Kereszt Réka

Papp Zsanett

Tóth Ágnes

Bazsér János

Dr. Kálmán István

Kínai üzlet

Posta dolgozói

Tóth Istvánné

Bene Edit

Eses Gyuláné

Kóczián Nikolett

Ráksi Borbála

Tő k e I s t v á n n é

Bódog István

Fata Istvánné

Köműves Anita

Sákovics József

Turcsányiné Sipos Krisztina

Bősze-Kereszt Zsófia

Fóti Judit

Köműves István

Schmidt László

Vámosi Mátyás

Brunner Virág

Földesi János

Kreszl Zsolt

Sere Márk

Varga István

Coop-ka ABC

Hajdú Kata

Laki János

Simon Lajosné

Városi György

Csalló Tibor

Hajdú László

Matus Tibor

Sipos András

Vass Tamás

Csicsman Imre

Hajdú Lászlóné

Matusné Szakács Irén

Somogyi Edit

Vecsei Sándor

Csikós Anikó

Hajdú Miklós

Molnár Ágnes

Süle Jánosné

Viktória gyógyszertár

Csincsi István

Hegyi Csaba

Nagy Béla

Süvegjártó Csaba

Fotók:

Csór Gabriella

Horváth András

Nagy Béláné

Sziber Attila

www.senioregyuttes.hu

D. Szántó Gyula

Horváth Tibor

Orbán László

Szűcs László

oldalon

Iskola
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HÍREK A GÖLLESZ ISKOLÁBÓL
Diákönkormányzatunk tagjai több éve lelkesen szervezik a
Valentin- napi programot. Idén is felkészültek, és egy nagyon
jó hangulatú tréfás vetélkedővel töltötték ezt a délutánt. A
vetélkedőt fergeteges mulatság követte, ahol a zenét Tilk
Attila szolgáltatta.
Szépségversennyel egybe kötött farsangi mulatságot
szerveztek a délutános kollégák tanulóinknak február 18-án.
Több kategóriában hirdettek eredményt, a zsűrin kívül a
közönség szavazatai alapján is rangsorolták a verseny
résztvevőit. A konyhás nénik hatalmas tortát sütöttek a
helyezetteknek, ezen kívül sok apró ajándék talált gazdára. A
közönség és a zsűri közös külön díját Mihalikné Széták
Zsuzsa gyermekfelügyelőnk kapta. A verseny után ismét Tilk
Attila közreműködésével mulattak tanulóink.
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Lelkes kollágáink részt vettek a Művelődési Ház által
szervezett asszonyfarsangon, ahol improvizatív módon retro
divatbemutatót láthatott tőlünk a közönség. Ez az est egy igazi
jó hangulatú kikapcsolódást jelentett számunkra.
25-én Dombóvárra mentek alsós tanulóink, ahol, a FONESZ
szervezésében megrendezésre kerülő „Kapkodd a lábad”
elnevezésű sportversenyről elhozták az első díjat, így
továbbjutottak, hamarosan Pécsre mennek az országos
versenyre. Asztaliteniszezőink ugyanitt harmadik helyezést
értek el.
Az előző számban már írtunk arról, hogy sikeres pályázatot
nyújtottunk be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közalapítványhoz, ahol 18 millió forintot nyertünk. A
programról Béres Ildikó írt egy rövid tájékoztatót:
Dobbantó: Egy újabb esély
Iskolánknak lehetősége nyílt arra, hogy 2009.
szeptemberében indítson egy előkészítő 9. osztályt a
„Dobbantó” program keretében. Olyan 15-24 éves fiatalokat
várunk ide, akik az alap- illetve a középfokú oktatásból
valamilyen okból lemorzsolódtak. Célunk, hogy
visszakerüljenek az iskolarendszerbe, számukra személyre
szabott támogatással valódi „dobbantót” kínálunk fel.
A program lehetséges kimenetelei:
- A tanulás folytatása a szakiskola 9. vagy 10. évfolyamán
- Szakképzési évfolyamba lépés iskolarendszerű képzés
keretében
- Belépés a munka világába
- Bekapcsolódás a felnőttképzésbe
Az oktatás nem hagyományos keretek között fog zajlani,
hanem olyan újszerű körülményeket kívánunk biztosítani,
amelyek a diákok alapszükségleteire összpontosítanak
személyre szabottan, nyitottan, ösztönzően. A tanítás tanulás
folyamata egy szép, vidám, otthonos, új teremben történik
majd, mindemellett szabadidős programokat is szervezünk a
fiataloknak (sportolási lehetőség, színházlátogatás, Internet
használata). Végül, de nem utolsó sorban hetente 1 napot a
munkával való ismerkedéssel tölthetnek el, különböző
munkahelyeken szerzett tapasztalatok által.
Reményeink szerint így sokkal több esélyük lesz majd a
munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését! Az elvégzett 8 osztály
nem feltétel!

Végzős szakiskolásaink febr. 19-én kapták meg a
tanulmányaik befejezését jelző szalagot. Az igazgatói
köszöntő után Pfaff Zsuzsanna egy Kipling verset mondott,
majd a szakiskolai énekkar Orsós József tanár úr
vezényletével, és Horváth Gyula közreműködésével egy
nagyon szép dalt adott elő, szólót énekelt Pfaff Zsuzsanna és
Bogdán Antal. A műsort a végzősök dala zárta. Az ünnepség
terített asztal mellett folytatódott, ahol a pedagógusok finom
süteményei, a konyhás nénik pogácsája, és üdítő várta a
tanulókat és vendégeket. A tánc itt sem maradt el, és itt is Tilk
Attila gondoskodott a talpalávalóról.
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DEÁK HÍRMONDÓ
A január és február sem telt tétlenkedéssel iskolánkban. Egy
egészen feszített tempójú félévzárást a programok sokasága
követett és követ. A tanítók, tanárok többféle továbbképzésen
vettek és vesznek részt, melyek sokrétű tudásanyagot hivatottak
velünk megosztani. A tanulók is részt vettek különböző elmét
próbáló versenyeken, illetve tudományos kiállításon. Ezekről
Veldi Ágnes beszámolóit olvashatják:
Kiállításon jártunk…
2009. január 20-án a két 7. osztály megtekintette Tamásiban az
Elmés játékok, játékos tudomány című kiállítást. Öveges
professzor megvalósult álma jelentkezik itt utazó formában.
Egy science múzeum, ami a természet törvényeit és jelenségeit
mutatja be szokatlan, látványos formában. Ehhez hasonlót a
Csodák Palotájában és a Természettudományi Múzeum
játszóházában találhatnak az érdeklődők, ezért is oly népszerű a
játékos kiállítás. Az eszközök játékos formában foglalkoznak a
mágnesességgel, az elektromossággal, a fénnyel, a hanggal, a
mechanikával, rezgésekkel, hővel, levegővel, nyomással, de
vannak olyanok is, amelyek az érzékszerveket veszik célba.
Kipróbálhattuk például, milyen érzés, amikor egymillióvá
klónoz bennünket egy tükör. Kedvünkre játszhattunk a rajzoló
ingával. Célba lőhettünk a légágyúval. Végignéztük az Illúziók
galériáját, ahol tapasztaltuk, becsaphatóak vagyunk. Nagy
szenzáció a dominókból kirakott Einstein arc, de volt üvegbúra
belsejében keletkező villám, illetve a titokzatos hologram,
amelyen igencsak elámulhatunk, hogy több darabra törve is
mindig ugyanazt a képet mutatja. Nincs olyan gyerek, akinek ne
csillanna fel a szeme, ha meglátja ezeket az eszközöket. Nincs
olyan, aki ne akarná rögtön kipróbálni. A lényeg az
interaktivitás: gondolkodásra ösztönözni a gyerekeket.
Örülünk, hogy részesei lehettünk e kiállításnak!
Országos német verseny
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
szervezésében meghirdetett országos német versenyre
iskolánkból 5 nyolcadik osztályos diák nevezett be: Bene
Rebeka, Haszonics Tamás, Nagy Anna, Proksa Patrícia és
Szabó Nóra. A megyei fordulóban Bene Rebeka és Szabó Nóra
képviselhetik iskolánkat. Mindenkinek gratulálunk
eredményéhez!
„Mesél az erdő” rajzverseny
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium országos
rajzpályázatot hirdetett az Európai Erdők Hete 2008. október
20-24. alkalmából. A pályázat témája: Erdeink értékeinek,
fontos szerepének bemutatása a mindennapi életünkben. Erről
Lengyel- Annafürdőn szereztünk tudomást, mikor részt vettünk
az erdei iskolai nyílt napokon. Mivel iskolánkban sok
tehetséges rajzos diák van, beneveztünk. Mint megtudtuk, a
rajzverseny nagy sikert aratott és sok kis művészt alkotásra
késztetett. Összesen 1304 alkotás került értékelésre, 112
intézményből. Megelevenedtek kedves mesefigurák: Vuk,
Bambi, Misi Mókus. Az erdész az erdei állatok
védelmezőjeként, gyógyítójaként jelenik meg a rajzokon. A
felső tagozatos művészpalánták ábrázolásában komolyabb
témákkal is találkozhatott a szakértő zsűri. Az elpusztított erdők

Iskola

helyébe lépő szennyező anyagokat kibocsátó gyárak károsítják
levegőnket. A gyerekek rajzaiban a megoldás is fellelhető, az
erdők újratelepítésével. A legjobbakat 3 korosztályban díjazták.
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda tanulói közül a 8. b
osztályos Nagy Anna és a 7. a osztályos Császár Nóra kaptak
elismerő oklevelet. Gratulálunk nekik!
Veldi Ágnes
Nem csupán a verseny mozgatta meg diákjainkat, hanem a
farsang időszakának kihívásai is. Hagyományainkhoz híven a
februári hónap ad e jeles, mulatságos időszaknak „otthont”. Azt
a hagyományt, miszerint az alsós és felsős diákok beöltöznek,
és a felvonulást, tombolahúzást egy nagy táncmulatság követi,
sajnos az utóbbi időkben csak az alsó tagozatosok ápolták. Idén
Furján Nikolett (a Diákönkormányzatot segítő pedagógus)
segítségével sikerült feltámasztani ezt a hagyományt a felső
tagozaton is. A következőkben az ő beszámolóját olvashatják:
Iskolánkban 2009. február 13-án rendeztük meg a felsősök
farsangját. a gyerekek sok szép jelmezzel készültek erre a napra.
voltak, akik egyéni jelmezt készítettek, és olyanok is akadtak,
akik csoportosan öltöztek be. A felvonulást a tombolasorsolás
k ö v e t t e , m e l y r e s o k a j á n d é k t á rg y a t g y ű j t ö t t a
Diákönkormányzat. Felajánlások is érkeztek a helyi
vállalkozóktól, amit nagyon köszönünk. Köszönetet mondunk a
Kata szalonnak, a Korona boltnak, Ötvös Lászlónak, a
Napsugár Pizzériának, a Kopka boltnak, Székely Eszternek, a
100 forintos boltnak, a Takarékszövetkezetnek. Ezúton is
szeretnénk köszönetünket kifejezni a Szülői
Munkaközösségnek a hathatós közreműködésért,
segítségükért. Amellett, hogy a felsős tanulók beöltöztek, és
ezzel vidám perceket szereztek a nézőknek, idén először
meglepetés sztárvendége is volt a mulatságnak: a Zizi labor
érkezett
az iskolában tanító pedagógusok személyében
(megmutatva, hogy mi is szeretjük a farsangot!!!). Gyerekek és
tanáraik közösen szórakoztak, táncoltak ezen a napon és együtt,
vidám, harsány farsanggal űzték el közösen a telet.
Furján Nikolett DÖK segítő pedagógus
Programjainknak nincs vége, hiszen 2009. február 20-án írják
meg diákjaink a Bendegúz nyelvhelyességi verseny iskolai
fordulóját, február 27-én lesz az alsósok farsangja, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt, majd március 3-án
kirándul a felsősök egy csoportja Szekszárdra a Munkácsykiállításra, és teljes erőbevetéssel készülünk a március 15-i
nemzeti ünnepre. Sportversenyeinkről a következő számban
olvashatnak.
Berkiné Sz. Anita
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A ZENE AZ KELL
Szeptembertől zenebölcsi működik a művelődési házban, ahol az
énekszó, a közös ölbeli játék valóban a kicsinyek "lelki tápláléka".
Keddenként anyukák önfeledten énekelünk, miközben
gyermekeinket az ölünkben fogjuk, vagy éppen csúszni-mászni
hagyjuk a szőnyegen. Csukorné Hegedűs Márta zenepedagógus
tart hetente énekes-játékos foglalkozást a Ringató program
alapján. Ezek az alkalmak tulajdonképpen a szülőknek szólnak, mi
tanuljuk meg azokat a dalokat, mondókákat, amiket otthon is
gyakorolhatunk és színesebbé tehetjük vele a hétköznapokat, s a jó
játékkal fejlesztjük csemetéink ritmusérzékét is. Nagyon fontos az
élő hangszeres zene, ezért rendszeresen fuvola-, furulya- és
gitárszót hallhatnak a résztvevők, a hangszereket pedig a kicsik is
kipróbálhatják a félórás foglalkozás után (legutóbb xilofont
püfölhettek). Itt a gyerekek az első közösségi élményeket az
édesanyjukkal együtt élhetik át, miközben a zenei képességek
fejlődnek, ami hatással van az érzelmi fejlődésükre, de a beszéd és
mozgásfejlődésre is. Értékes dalanyaggal és élő énekszóval,
hangszerjátékkal vesszük őket körül, és Mártitól olyan útravalót
kaphatnak, amely egész életükben elkíséri őket: a zene szeretetét!
A zenebölcsibe már négyhónapos kortól lehet hozni a babákat,
vagy akár várandós kismamák is részt vehetnek a programon,
hiszen a zene a kis pocaklakókra is nagy hatással van. Akadhatnak
anyukák, akik önmagukban bátortalanok az éneklésben.
Higgyétek el, ha csatlakoztok kis közösségünkhöz, feloldódnak
gátlásaitok! Szeretettel várunk benneteket!
Dobos Andrea

FELHÍVÁS!
Az Ellátási Intézmény és a Védőnői
Szolgálat használt ruhákat (gyermek,
felnőtt), cipőket, illetve megunt,
használt játékokat és egyéb dolgokat
(pl. használt, feleslegessé vált
bútorok, babakocsi stb.) gyűjt,
melyeket rászoruló családoknak
szeretne kiosztani.
Segítségüket előre is köszönjük!

Vegyes

ÓVODAI HÍREK
Játékokat kaptak az óvodás gyermekek
Nagy meglepetésünkre és örömünkre januárban kaptunk egy
kedves levelet az UNICEF Magyar Bizottsága igazgatójától, Dr.
Kecskeméti Edittől. E levélben értesített arról, hogy korábban
benyújtott pályázatunk alapján (600 óvoda után) természetbeni
támogatásban részesítik óvodánkat. Pár nap múlva megérkezett a
csomag, amely 100.000 Ft értékben fejlesztő játékok rejtett. Óriás
padlópuzzle, plüss kugli, építőkocka, dominó, könyv, favonat,
képes kocka, plüss maci, és még sok egyéb játék. Mindegyik
játékból több darabot kaptunk, így minden csoportnak jutott belőle.
Köszönjük, hogy az adófizetők személyi jövedelemadójának 1%ából a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete az UNICEF a
mi óvodánkat is támogatta.
Óvodás farsang
A február 7-én megtartott farsang bevétele 216.885 Ft. volt. Ebből
minden csoport 40 ezer Ft-ot kapott. Köszönjük a szülők
segítségét!

Múltidéző
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CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ 1954-BEN

Simon Piri, Körmendi József, Bukta Manci, Őry Jenő, Pálinkás Ili, Otti néni, Madocsai Emil, Kostyál István, Papp Feri, Őry
Márta, Tóth Béla, Városi Irén, Paska Lajos, Eremiás Anna, Győrffy Laci. Az első sorban (ülve): Simon Piri, Körmendi József,
Bukta Manci, Őry Jenő.

IREGH MEZŐVÁROS PECSÉTJE
Magyarország királyi városai már a XIV. Század előtt rendelkeztek
hivatalos pecséttel. Ezek megjelenését, azonban a török hódoltság
alatt végbement pusztítás miatt pontosan megítélni nem lehet.
Egyetlen iratból Pécs város XV. Századból származó pecsétje ismert.
Nehezebb kideríteni a mezővárosok és a falvak pecsétjeinek első
előfordulását, ami a XIV. Századra tehető.Tolna megyében
Dunaföldváré az első, mely 1690-ben készült.
Iregh mezőváros pecsétjének keltezése 1764., Latin nyelvű körirata
IREGIENSE 1764 SIGILLUM. Ez a korai pecsét még nem a
közigazgatás, inkább a helyi földesúr uradalmának megszervezését
szolgálta. Őrzése a földesúr által megválasztásra kijelölt bíró feladata
volt, amit elismert a település lakossága és földesura egyaránt. Hitelét
két vonalon volt hivatva igazolni, egyrészt a földesúr felé, a latin
nyelvű felirattal és a köznép felé a kép nyelvével. Mivel a lakosság
túlnyomó részt írástudatlan volt, számukra kizárólag a pecsétképnek
volt jelentősége. Iregh jellegzetes helyi különlegességgel (várrom,
hegy) nem rendelkezvén, utalva a lakosság fő foglalkozására a
pecsétképben ekevasat, sarlót és búzakalászt helyezett el, melyek két
oldalán a kor címertanának hatására, nap- és holdábrázolás található.
A pecsét a megválasztott bírót személyesítette meg, használata az ő
feladata volt. A település által kiállított hivatalos iratokon gyakran
hivatkoztak a pecsétre, mint a községi választott testületet hitelesítő
hivatalos jelvényre.
Piszker Zoltán
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Vegyes

DUNÁNTÚLI HAGYOMÁNY- RENDŐRSÉGI HÍREK
ŐRZŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE Iregszemcsei lakos feljelentést tett
Ez a címe annak a pályázati programnak, melynek
keretében február 28-án délután Iregszemcsére látogatott
a tamási Városi Művelődési Központ legkisebb
néptáncos csoportja és szüleik. A rendezvény alkalmat
adott arra, hogy az iregszemcsei és tamási hasonló korú
néptáncos gyerekek találkozzanak, megismerkedjenek
egymással, és részt vegyenek Hintalan László János
néprajzkutató, tanár „Gyertyatartó koppantó”
játszóházán. A foglalkozáson egyszerű, a magyar
játékhagyomány mai, őszintén átélhető formái
elevenedtek meg. Már-már elfeledett játékokat tanultak
meg és játszottak együtt szülők és gyerekek. A délután
folyamán Hintalan László János időt szakított arra is,
hogy a szülőkkel beszélgessen
a népi játékok
lényegéről, melyben különbség csak a nemek között van,
gyerek és felnőtt egyenrangú. A magyar népi kultúrában
a test a lélek és a szellem harmonikus fejlesztésére
játékok sokasága található, mely lassan feledésbe merül
a számítógép és televízió uralta világunkban . A közös
program a Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért
Alapítvány és az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
további együttműködésének kezdete volt.

ismeretlen tettes ellen, aki 2009. január 09én 15 óra és 2009. január 10-én 08 óra
közötti időben az Iregszemcse külterületén
lévő hétvégi házába ajtókifeszítés
módszerével behatolt, azonban a házból
nem vitt el semmit.
A rongálással okozott kár kb. 50.000.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett volt
élettársa ellen, aki 2009. február 05-én 20
óra 00 perc és 20 óra 30 perc közötti időben
a feljelentő tulajdonában lévő lakóházba, a
sértett engedélye és tudta nélkül, a bejárati ajtót berúgva
bement és ott bent tartózkodott, azzal a céllal, hogy a
tulajdonát képező dolgokat a házból elvigye.
A volt élettárs ellen magánlaksértés miatt büntető eljárás
indult.Egy dombóvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki leánya személyes iratait 2009. február 09-én 08 óra
és 2009. február 10-én 18 óra 30 perc közötti időben a
Göllesz Viktor Speciális Általános és Szakiskola épületében,
a folyosón hagyott kabátjának zsebéből eltulajdonította
2000.-Ft készpénzzel együtt.
A bűncselekménnyel okozott kár 20.000.-Ft.
Büntető eljárás indult garázdaság bűncselekménye miatt egy
iregszemcsei lakos ellen, aki 2009. február 16-án 17 óra
körüli időben, az utcájában több személyt vasvillával
megfenyegetett.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2009. február 10-én 15 óra és 2009. február 22-én 18 óra
közötti időben ajtókifeszítés és ajtóbetörés módszerével egy
lakóházba behatolt és onnét csaptelepeket, vízmelegítőt és
szekrényeket tulajdonított el.
A lopási kár 53.000.-Ft, a rongálással 30.000.-Ft kár
keletkezett.
Egy tamási lakos 2009. február 13.-án 19 óra 10 perc körüli
időpontban Iregszemcse és Medgyes puszta között a 6510-es
sz. mellékútvonal 5/700 km szelvényében közlekedett
Iregszemcse irányából az általa vezetett gépkocsival. Menet
közben balra szándékozott bekanyarodni egy bekötő útra, és
eközben nem biztosított elsőbbséget az őt már előző
balatonszabadi lakos által vezetett személygépkocsinak,
melynek következtében összeütköztek egymással. A baleset
során a tamási lakos 8 napon belül gyógyuló - vállzúzódást szenvedett.
Az anyagi kár kb. 1.500.000.-Ft.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2009. február 01.-e és 2009. február 21.-e közötti időben
Iregszemcse külterületén lévő erdőterületről tűzifát
tulajdonított el.
A bűncselekménnyel okozott kár kb. 150.000.-Ft.

Kérjük a lakosságot, hogy idegen, gyanús személyek
vagy járművek felbukkanásakor értesítsék a
Rendőrséget a 107, 112 ingyenes, vagy a 06-74/573910 közvetlen telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r. ftzls
Körzeti megbízott

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K

Március 13. péntek 18 órakor
TEAHÁZ
A VERONA EGYÜTTES
AKUSZTIKUS KONCERTJE

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

Március 15-én 18 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS,
FÁKLYÁS FELVONULÁS

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

Március 18-án 11 órakor
A JÁNOSVITÉZ
A pécsi Márkus Színház
előadása felsőtagozatosoknak
Március 21-én 20 órától
MEGYEI POLGÁRŐR BÁL

SZERDA
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

Március 27. péntek 18 órától
A GÖLLESZ VIKTOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
GÁLAMŰSORA
Március 28. szombat délelőtt
EGÉSZSÉG NAP
Alsó tagozatosoknak, az
általános iskola szervezésében

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

Március 28. szombat 16 órakor
A TITOK KLUB VENDÉGE:
CSÁKVÁRI ESZTER:
ÉBREDJETEK ANYUKÁK!
című könyvének bemutatója
Április 4-én szombaton
HÚSVÉTVÁRÓ
16 órától: Kézműves játszóház
kicsiknek, nagyoknak
Húsvéti vásár
18 órától: az iregszemcsei és a
tamási néptánccsoportok
fellépése
18.30 tól: Táncház

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

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig
Csárdáskirálynő táncpróba
március 22-től 16-18-ig

MÁRCIUS 18-ÁN 11 ÓRAKOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK A PÉCSI MÁRKUS SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Belépő: 500 Ft.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit a Göllesz Viktor
Általános Iskola hagyományos, két évente
megrendezendő gálájára

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

