Iregszemcsei Hírhozó
*

INGYENES KÖZÉLETI LAP

Újjá épülhetnek a falu
ravatalozói a közeljövőben. A
látványterveket a 3. oldalon
tekinthetik meg.
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

Átmeneti segélystop várható,
mivel a költségvetés e célra
elkülönített forrása kiapadt. 3.
oldal
Megújult a sportegyesület,
erről ad hírt Vecsei Sándor az
5. oldalon. Ugyanitt a
szeptemberi és októberi
rendőrségi híreket is olvashatják.
Az általános iskolások a
természetben kétkeréken
Ozoráig, míg néhány Gölleszes diák Rostockig
juthatott el a szervezők
segítségével. Az iskolák
beszámolói a 6. oldalon.
Közel négyszázan vettek részt
a Márton napi lámpás
felvonuláson és az azt követő
programokon a Művelődési
Házban. A Márton napi
sokadalom címmel hírdetett
rendezvény valóban sokadalom volt. Jövőre mindenképp
színpadra kerülnek a szereplők! 8. oldal.
Az év végi közösségi rendezvények sorát találhatják az
utolsó oldalakon, melyből
mindenki kedvére válogathat.
9-10. oldal
Csárdáskirálynő utoljára, új
szereposztásban december 6án vasárnap 17 órakor. A
Művelődési Ház még meg
sem hirdette, már a helyek
nagyrésze foglalt. A stáb
tagjai közül nem mindenki
tudta vállalni az ünnepi
szereplést mégis közkívánatra
lesz előadás, mert ami
Iregszemcsén kezdődött, nem
zárulhat le egy tamási
fellépéssel!

Iregszemcse legidősebb férfi lakosát, Jakab Istvánt otthonában köszönti Barnáné Markovics
Beáta az Idősek Klubja vezetője
Október 3-án ismét felgördült a
függöny a Csárdáskirálynő
című operett előtt, ezúttal
azonban az Idősek Világnapja
tiszteletére. Süvegjártó Csaba
polgármester köszöntötte az
időseket e jeles nap alkalmából.
Beszédében a nap fontosságának hangsúlyozása mellett,
meglepetésként köszöntötte a
település legid ő sebb lak ó it
Tóthi Györgynét és Jakab
Istvánt, illetve arany és gyémánt
lakodalmasait Csanádi Istvánt

és Gizi nénit, Varga Jánost és Ili
nénit, Szabó Ferencet és
Mariska nénit, Simon Istvánt és
Emma nénit.
Köszönjük mindenkinek, aki
elfogadta a meghívásunkat, és
azoknak is, akik támogatták e
nap megvalósulását:
Takarékszövetkezet, Ezerjó
ABC, Somogyi Mária, Csór
Gabriella, Matusné Szakács
Irén, Kreszl pékség, Filléres
ABC dolgozói, Sipos András,
Turcsányiné Sipos Krisztina,

“Kívánd, hogy mindaz,
amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!”
Horváth Attila

Sz. Papp László, Sziberné
Cseke Julianna, Molnár Béla, a
Polgármesteri Hivatal é s a
Művelődési Ház. Külön
köszönet az iskola konyha
dolgozóinak, akik szabadidejüket feláldozva megsütötték
számunkra azt a temérdek
pogácsát. De leginkább a
Csárdáskirálynő szereplőinek
köszönjük, az idősek számára is
felejthetetlen élményt nyújtó
előadást.
Idősek Klubja dolgozói

Meghitt karácsonyt és boldog új
évet kívánunk minden kedves
olvasónknak és hirdetőnknek!
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
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LÚGOS VÍZ, AZ ÉLET VIZE!
Egyre több orvos és természetgyógyász
hangoztatja azt a véleményét, hogy
napjainkban a legtöbb betegség
hátterében a szervezetünk túlzott
elsavasodása áll.
Akkor beszélhetnénk egészséges bázikus
táplálkozásról, ha étkezéseink 80%-ban
lúgosító ételeket és italokat
tartalmaznának.
A kutatások szerint a visszamaradt savas
bomlástermékek összegyűlnek a
vérerekben és a hajszál erekben, és szép
lassan eltömítik ezeket.
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Csak a példa kedvéért egyetlen pohár kólát 33 pohár tiszta vízzel
lehet ellensúlyozni. Azonban ionizált lúgos vízből mindössze
egyetlen pohár elegendő a semlegesítésére. De ugyanígy
elsavasodáshoz vezet a finom, de cukros, tejszínhabos kávé, a
stresszes életmód, a gyógyszerfogyasztás, a dohányzás és az
alkoholfogyasztás is.
Az ionizált lúgos víz rendszeres fogyasztásával képesek lehetünk a
szervezetünkben zajló elsavasodást megállítani, megfordítani, és a
normál életfolyamatokat fenntartani.
Magyarországon az ionizált lúgos vízről még a szakemberek is
keveset tudnak. De ezt az eljárást már 50 éve kutatják Japánban,
illetve a volt Szovjetunióban.
Növény- és állatkísérletek során egyre több pozitív változást
figyeltek meg, ezeken felbuzdulva elkezdték a humán irányú
kutatásokat is, amelyek eredményei minden várakozást
felülmúltak.

Az elhízás hátterében is gyakran a túlzott
elsavasodás áll. Hiszen szervezetünk úgy
próbálja meg semlegesíteni a savas
közeget, hogy a káros anyagokat ásványi
anyagokhoz köti, zsírral körbeveszi, és
elraktározza a kötőszövetben.

Ennek köszönhetően a nyugati társadalmak, főleg az Egyesült
Államok, figyelmét is felkeltette a lúgos víz. Mára már milliók
életét változtatta meg ez az oxigénben dús víz a Távol-Keleten, az
Egyesült Államokban és reméljük hamarosan nálunk,
Magyarországon is.

Ezzel elzárja a méreganyagokat testünk
fontosabb szerveitől, és megpróbálja a vér pH-ját a megfelelő
értéken tartani. A vér pH semlegességét a szervezet a végsőkig
próbálja megőrizni, hiszen amikor a vér is elsavasodik, akkor már a
szervezetünk működése is veszélybe kerül.

A lúgos víz akár hatszor jobban hidratál, mint a hagyományos
víz, mert hamarabb felszívódik, könnyebben bejut a sejtekbe, és így
jobban hasznosul. Ezzel javul a teljes szervezet hidratáltsága, és
fokozódnak a méregtelenítő folyamatok. Összességében tehát javul
az anyagcsere folyamat is.

Hiába tudjuk mindezt, sajnos nagyon nehéz száműzni a savas
ételeket étrendünkből. Az időhiány miatt hamarabb bekapunk egy
hamburgert vagy egy pizzát, mint egy jó kis lúgosító zöldsalátát.
Alig eszünk gyümölcsöt, viszont annál több egyszerű cukrot, fehér
lisztet, zsíros húst, illetve édesített és szénsavas üdítőt fogyasztunk.

Fogyasztása naponta ajánlott 0,2 l-2 l mennyiségben, az ára
körülbelül 1 üveg jobb minőségű ásványvízének felel meg.

Az italainkat sem megfelelően választjuk. A napi egy-két kávé vagy
fekete tea, egy-két pohár szénsavas üdítő után már teljesen
mindegy, hogy milyen lúgosító ételt eszünk.

A termék iregszemcsei forgalmazója
Papp Éva.
Kapható a Süni Falatozóban 5 és 2 literes
kiszerelésben. Ára 180 Ft./l.

Ennyi savasító ital mellett lehetetlen a bázikus egyensúlyt
szervezetünkben fenntartani.

Tel.: 06-30/527-0190.

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:
-Bébiruhák, teák,
bébiételek,pelenkák
(folyamatosan bővülő kínálata)

- Előnyomott kézimunka
-Hímző cérnák
-Ajándéktárgyak
-Új-és használt ruha

-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

ELADÓ!!!
165/65 R14-es téligumi 3 db.
195/65 R15-ös téligumi 4 db.
7 fiókos Bosch fagyasztószekrény
Motoros hajó
Érdeklődni: Iregszemcse
Dózsa György utca 19.
Tel.: 74/480-072, 30/997-6646

ÚJ ÉV-ÚJ NAPTÁR
Kerüljön fel Ön is szolgáltatásaival, elérhetőségeivel az Iregszemcsei Hírhozó
2010-es színes naptárán minden lakás falára!
Hirdetési szándékát december hónap folyamán várjuk a Művelődési Házban. Az újság jövő
évi színes falinaptára januárban jelenik meg ezer példányban.
INFORMÁCIÓ: 74/480-764
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PÁLYÁZATI HÍREK
A Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) 3.1.1-09 kódszámon
kiírt, „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés)” című pályázatán az önkormányzat
27.836.900 Forint összegű támogatást nyert. A támogatási összeg a
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésének
megvalósításához kapcsolódik és a tervezett beruházás 95%-át
fedezi. A fennmaradó 5%-ot az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosítja.
Az intézkedés lehetőséget teremt a közszolgáltatást nyújtó
intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex
akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.
Az átépítés valamennyi fogyatékossági csoport (mozgássérült,
látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) számára megoldást
jelent. Mindemellett nemcsak a fogyatékos személyek, hanem az
időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit
is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések
megvalósítása az egész lakosságra pozitív hatással lesz. Tartalma
az épületbe való bejutás és az azon belüli közlekedés
akadálymentes lehetőségének biztosítása rámpa és lift
létrehozásával, valamint infokommunikációs eszközök telepítése.
A kivitelezés 2010 tavaszán kezdődhet, a kivitelezésre a törvény
szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a bekerülési összeg
nagysága miatt.

RAVATALOZÓK FELÚJÍTÁSA
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
alapján Iregszemcse Község Önkormányzata a katolikus és a
református temetőkben található ravatalozók felújítását tervezi.
Erre a célra mintegy 22 millió Forint áll rendelkezésre. A képviselő
testület a szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével Ribányi
József építészt bízta meg.
Mivel a temetők nem az önkormányzat tulajdonát képezik (csak a
ravatalozók), az előzetes látványterveket véleményezésre átadtuk
az érintett egyházak vezetőinek is. Mindkét egyház zöld utat adott a
felújításnak. A tervek szerint a felújítás során urnafülkék is
kialakításra kerülnének. A pályázat előkészítési szakaszban van,
beadására a pályázati kiírásnak való megfelelés esetén
valószínűleg december elején kerül sor. A látványterveket Önök is
megnézhetik az alábbiakban, vagy településünk honlapján.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Értesítjük Iregszemcse község lakosságát, hogy a 2009. évben az
erre a célra tervezett költségvetési keret kimerülése miatt az
átmeneti segély folyósítása 2010. évi költségvetés elfogadásáig
(várhatóan 2010. február 15-ig) felfüggesztésre került. Ezen
időszak alatt segélykérelmeket sem áll módunkban befogadni.

Az új református ravatalozó látványterve

Megértésüket köszönjük.
Iregszemcse Község Képviselő-testülete nevében:
Süvegjártó Csaba
polgármester

HONLAPUNK FELTÖLTÉS ALATT!
Elkezdődött a www.iregszemcse.hu című weboldal
tartalommal való feltöltése, kérjük az intézményeket, civil
szervezeteket és a lakosságot, hogy igényeiket, ötleteiket,
szervezetük információit jelezzék a bbmh@iregszemcse.hu
címen.
Az új katolikus ravatalozó látványterve

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2009. szeptember-október-november
hónapban elhunytak:
Kovács Ferenc, Simon János, Vincze János,
Ignácz Liliána Dorka, Varga Józsefné, Tüttő György,
Frank László

Iregszemcse Község
Polgármesteri Hivatala és
Képviselő-testülete nevében községünk
minden lakójának békés,
boldog karácsonyt és új évet kíván:

GÓLYAHÍR
2009. szeptember-október-november
hónapban született:
Buczkó Ábel, Hegyi Anna Sára

Süvegjártó Csaba
polgármester

Fata Istvánné
jegyző
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RENDŐRSÉGI HÍREK

és onnan a szekrényen, valamint a fiókban elhelyezett 36 000.-Ftját eltulajdonította.

Szeptember, október

A fenti bűncselekményekkel kapcsolatban várjuk a lakosság
segítségét! A nyomravezető személyét bizalmasan kezeljük!

Csoportos garázdaság elkövetése miatt folyik büntetőeljárás 4
személy ellen, akik 2009. szeptember 03-án 22 óra 50 perc körüli
időben Iregszemcsén a Buci büfében összeverekedtek.
Egy fiatalkorú iregszemcsei lakos 2009. szeptember 05-én 09 óra
körüli időben az általa vezetett segéd-motorkerékpárral közlekedett
Iregszemcse lakott területén a Munkás utcában. Az utca végén
jobbra szándékozott kanyarodni a Dózsa György utcára, és az Elsőbbségadás kötelező- jelzőtábla ellenére nem biztosított
elsőbbséget a neki balról a Dózsa György utcában szabályosan
közlekedő egy szintén helyi lakos által vezetett segédmotorkerékpárnak összeütköztek egymással.
A baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár kb. 80
000.-Ft.
Eljárás indult ismeretlen személy ellen, aki 2009. szeptember 26án napon 13 óra körüli időpontban Iregszemcse, Okrádpusztán a
felügyeletére bízott 3 éves gyermeket felügyelet nélkül házuk
udvaráról kiengedte, és a gyermek a kukoricaföldre szaladva egy
üzemben lévő kombájn vágólapja közé szorult.
A gyermek csodával határosan 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérülést szenvedett.
2009. szeptember 28-án 10 óra 30 perckor egy budapesti lakos az
általa vezetett gépkocsival közlekedett a 65-ös főúton Siófok
irányából Iregszemcse irányába. A 63. számú km szelvény
közelében eddig ismeretlen okokból áttért a menetirány szerinti
baloldali sávba és nekiütközött a vele szemben szabályosan
közlekedő pápai lakos által vezetett tehergépkocsinak.
A baleset során a budapesti lakos gépkocsijában utazó édesanyja a
helyszínen életét vesztette, míg a gépkocsivezető nyolc napon túli
sérüléseket szenvedett, ezért őt a mentőhelikopter a Kaposvári
Kórházba szállította.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik
2009. október 04-én 13 óra 45 perc és 14 óra közötti időben a
lakóházában figyelmét elterelve a lakásba behatoltak és
eltulajdonították 470 000.-Ft-ját.
Figyelmének elterelésére azzal a történettel álltak elő, hogy
villanyszámláját túlfizette, abból hoztak vissza pénzt, de csak nagy
címletű bankjegyük van, azt fel kellene váltani. Miközben ezzel a
történettel a sértett figyelmét az egyik személy elterelte, a másik
a lakásba bejutva ott kutatást végzett. A sértett észre vette a lakásban
lévő személyt, ezért utána ment a konyhába. A feljelentő
magatartásából az elkövetők kikövetkeztették, hogy hol tárolja a
pénzét, ezért a konyhaszekrény elől a sértettet félre húzták és a
pénzét a szekrényből kivették.
Büntetőeljárás indult Garázdaság miatt két iregszemcsei személy
ellen, akik 2009. október 06-án 16 óra 30 perc körüli időben
Iregszemcse, Dózsa utcában összeverekedtek. Cselekményük az
ott lévőkben megbotránkozást, riadalmat keltett.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen lopás miatt,
aki 2009. október 13-án 18 óra 30 perc és 2009. október 14-én 06
óra 10 perc közötti időben a lakóházához tartozó bekerített helyen
lévő zárral nem, csak bottal betámasztott ajtajú tyúkólból 7 db
tyúkot eltulajdonított, egyet pedig leölve hátrahagyott.
A lopással okozott kár 6 400.-Ft
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2009. október 17-én 20 óra és 2009. október 18-án 08 óra közötti
időben lakóházának bekerített udvarára behatolt, és az ott lévő
lezáratlan baromfi ólból 37 tyúkot eltulajdonított. A lopással
okozott kár 45 000.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2009.
október 21-én 12 óra 30 perc és 14 óra 30 perc közötti időben
lakóházának csukott, de nem zárt bejárati ajtaján lakásába bement

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a karácsonyi ünnepek
előtt várhatóan több alkalommal is felbukkanhatnak trükkös csaló,
besurranó tolvajok, akik különböző indokokkal / villanyóra
leolvasás, kábel TV kiépítés, vadháló kifeszítés, nyugdíj szelvény
ellenőrzés, szennyvízelvezetés stb. / igyekeznek a lakó figyelmét
elterelni és félretett értékeit ezáltal ellopni.
Jó tudni, hogy a szolgáltatók / gáz, víz, villany stb. / készpénzt vissza
nem adnak, a községben folyó egyéb munkálatokról / kábel TV,
szennyvízelvezetés stb. / a lakókat előzetesen írásban értesítik!
Amennyiben idegen, gyanús személyekre vagy járművekre
figyelnek fel, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 107-es 112-es
ingyenes, vagy a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r. ftzls.
körzeti megbízott
Tájékoztatom a Tisztelt olvasókat, hogy 2009. augusztus 01-i
hatállyal életbe lépett a 156/2009 (VII.29.) Kormány rendelet, mely
4 szabálysértést közigazgatási eljárás keretébe utalt:
a járművezető menetközben kézben tartott mobiltelefont
használ,
a járművezető, illetve a jármű utasa a biztonsági övvel
felszerelt járműben biztonsági övvel nem rögzíti magát,
a járművezető a 150 cm-nél alacsonyabb, illetve a 3 évnél
fiatalabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben / rögzített
gyermekülés, ülésmagasító / nem rögzítette
a járművezető vagy utasa motorkerékpárral illetve
segédmotoros kerékpárral becsatolt bukósisak nélkül közlekedik,
lakott területen belül 10 000.-Ft, lakott területen kívül 20 000.-Ft,
autóúton 30 000.-Ft, autópályán 40 000.-Ft pénzbüntetésre
számíthat.
A fenti szabálysértések helyszínen nem bírságolhatók, a
szabálysértést elkövetőkkel szemben a Rendőrség közigazgatási
eljárást kezdeményez.
Gyermekeink, utasaink és saját magunk élete, testi épsége
megóvása, valamint pénztárcánk kímélése érdekében ajánlott a
fenti szabálysértések elkövetését elkerülni!

IREGSZEMCSEI
SPORTEGYESÜLET
Tájékoztatjuk a sportszerető barátokat, hogy 2009.
július 27-én 26 fővel megalakult az Iregszemcsei
Sportegyesület, melynek elnöke Jankó Róbert,
helyettese Vecsei Sándor. Tagjai: Kiss Béláné,
Mudris Nándor és Kódiás Zoltán. Számvizsgáló
bizottság elnöke: Treitz János. Tagjai: Buczkó Lajos
és Tóth Zoltán. Az egyesület jogi képviseletét Dr.
Vásárhelyi János társadalmi munkában látja el,
melyet ezúton is megköszönnénk neki. Az új
egyesület minden szakosztályt fogad az alapító
okirata és a közgyűlés határozata szerint. Továbbra
is várjuk a támogatásokat és rendezvényeinkre a
szurkolókat.
Az elnökség nevében: Vecsei Sándor
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2009. december 6-án vasárnap
délután 16 órától
KARÁCSONYI KÉZMŰVES
VÁSÁR

nyílik helyi kézművesek munkáiból
A vásár december 19-ig tart a Művelődési Ház
nyitvatartási ideje alatt

VII. évfolyam, 7. szám, 2009. november

VII. évfolyam, 7. szám, 2009. november

-7 -

DEÁK HÍRMONDÓ
Október a szomorú ünnepek hónapja. A hónap az aradi vértanúkra
való megemlékezéssel indult. A hetedikes osztályok bensőséges
műsort adtak elő az iskola aulájában, amit a tanulók nagy
figyelemmel hallgattak. Elmondhatjuk, hogy évről-évre mindig
akadnak rendbontók, de a diákok egyre érdeklődőbbek az ünnepek
témái iránt. Bevonva a gyerekeket egy-egy műsorba, többet látnak,
értenek meg belőle, mint ha csak hallanak róla.
A tanulás mellet a diákok részt vehettek az október 10-ére
rendezett ozorai kiránduláson is. A túra ötletgazdája Furján
Nikolett és Ferenczi Roland volt. Hozzájuk csatlakozott majd
ötven tanuló, pedagógusok, szülők. Nem csupán egy kirándulás

Október 16-án az iskola volt diákja, Tóthi Dávid és a DÖK-öt
segítő pedagógus, Furján Nikolett segítségével White party-t
szervezett az iskola diákönkormányzata. A buliban fehér ruha volt a
feltétel a belépéshez. Természetesen itt is akadtak „fekete
bárányok”, de ez nem befolyásolta a buli színvonalát. Köszönjük
Dávid segítségét, és számítunk rá hasonló rendezvények
alkalmával.
Október 23-án a község együtt ünnepelt a tavaly átadott '56-os
emlékműnél. Ebben közreműködött iskolánk gyermekkara,
szavaló diákjai, pedagógusai és a református énekkar is.
Mindenkinek jól jött az október végi őszi szünet, ahol a diákok,
pedagógusok kipihenhették magukat, és új erővel vághatnak neki a
novembernek.
Berkiné Szirbik Anita

NÉMETORSZÁGI
JUTALOMÚT
Idén szeptember 13-20-ig lehetőségünk volt egy fiatal felnőtteknek
rendezett nemzetközi találkozón részt venni, amelyre Hirt Ferenc
országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmünket. Kezdeményezését utólag is köszönjük. Magyarországot a mi iskolánk a
Göllesz Viktor Tagintézmény diákjai képviselték. Név szerint:
Orsós László, Orsós Tibor, Óvári Eszter, Stankovics Katalin.

Kétkeréken a csapat a Nagyszokoly Fürged közti úton
volt a többi közül, hanem egy kerékpártúra, tehát aki részt vett rajta,
nagy vállalkozásba fogott: iregszemcsei indulással,
Nagyszokolyon, Fürgeden keresztül Ozorára kerekeztek a
gyerekek, felnőttek. A pedagógusok elmondása szerint a tanulók és
egy óvodás (név szerint Kocsis Balázs) nagyon élvezték az
erőpróbát, és a nagy kihívásnak máskor is meg akarnak felelni. A
túrának megfelelő célt is kerestek a kirándulók: megtekintették az
ozorai várat. A biciklitúra végén a kerekezők egy-egy kalóriapótló
sütivel ünnepelték a sikeres programot. A túrának folytatást is
szánnak a szervezők, melynek konkrét úti célja és időpontja 2010
tavaszán derül ki.
Rostockban a Göllesz iskola diákjai és a kísérő pedagógusok
Számos európai uniós ország fiataljai jutottak el Rostockba. A
rendezvény célja az együtt eltöltött idő határok nélkül. A
résztvevők között voltak mozgáskorlátozott, siket, vak- illetve
látássérült, értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott
tanulók. A programban lehetőség nyílt a zenei tehetség
kibontakoztatására, színpadi előadás szervezésére, kézműves
tevékenységek kipróbálására (zeneszerszámok készítése, varrás,
festés, szitázás). Rostock belvárosát is megtekinthették, továbbá
egy cirkusz látogatásával örök élményt nyújtottak gyermekeink
szármára a szervezők. A külföldi út, az idegen ország, a tenger
látványa csodálatos emlékként él a gyermekekben és természetesen
bennünk is.
Renczes Anett

White party az iskola előterében
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KATALIN BÁL
November 21.-én 17. alkalommal rendeztük meg az óvodai
jótékonysági Katalin bált. Előző napokban az aktív szülők
segítségével gyűjtögettük a tombolatárgyakat. Mint eddig is minden
évben, sok szép, értékes ajándékokat kaptunk községünk
TÁMOGATÓINK:
Antal Imre
Bakonyi Erzsébet
Bálint Attila
Baranyai Péter
Barna Tibor
Bati Gábor
Bazsér János
Bódog István
Bornemissza Nikolett
Bögösné Kukor Erzsébet
Bősze-Kereszt Zsófia
Csallóné Csoór Éva
Csanádi István
Csanádi János
Csicsman Imre
Csikós Anikó
Csincsi István
Csór Gabriella
Dr. Kaáli Sándor

Dr. Lückl Tibor
Dr. Vásárhelyi János
Drávecz Fotó
Eke Dezsőné
Eses Gyuláné
Éva bolt
Ezerjó ABC
Ezüstnyárfa söröző
Farkas Róbertné
Ferrary Jeans
Fóti Judit
Földesi János
Hajdú Katalin
Hajdú Lászlóné
Hajdú Miklós
Hegyi Csaba
Horváth Györgyné
Illés Gábor
Joó Szilárd
Kereszt Réka

Kínai bolt
Kőmüves Anita
Községi Önkormányzat
Kreszl Zsolt
Lázár József
Macher Róbert
Matusné Szakács Irénke
Mizerák Izabella
Molnár Ágnes
Mudris Nándor
Muraközi Ildikó
Művelődési Ház
Nagyné Bese Margit
Orbán László
Ötvös László
Papp Éva
Papp Zsanett
Réz Zsoltné
Rózsa Attila
Schmidt László

A 2009. OKTÓBER 17-ÉN LEZAJLOTT
IREGSZEMCSEI CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT JÓTÉKONYSÁGI
BÁLJÁNAK TÁMOGATÓI!
Bakonyi Erzsébet
Buci Büfé
Ezerjó ABC
Csór Gabriella
Csincsi István
Dr. Kaáli Sándor
D. Szántó Gyula
Eses Gyuláné
Hajdú Katalin
Horváth András és
Horváth Andrásné Virágüzlete
Horváth Tibor és
Horváth Tiborné
Takarékszövetkezet
Korona Kávézó
Korona Papírbolt
Kocsis Büfé
Kőmüves Anita
Kreszl Pékség

vállalkozóitól, magánszemélyektől és szülőktől. A bálban kicsit
kevesebb vendég volt mint előző években, de akik ott voltak, jó
hangulatban töltötték az estét.
Bevételünk 166.300 Ft lett, és az alapítványunkra 53.000 Ft
támogatást kaptunk. Ezt az összeget és az előző rendezvényünk
bevételét udvari játékok bővítésére, vásárlására fordítjuk.
Köszönjük mindenkinek aki támogatta óvodánkat.

Lakatos Lajos
Mónus Anikó
Napsugár Pizzéria
Orsós Ildikó
Orsós Istvánné (Terike)
Stírcz Papíráruház Tamási
Papp Zsanett
Posta
Proksa ABC Újireg
Sebők Gabriella
Sere Büfé
Süni Büfé (Papp Éva)
Süle Jánosné (Ica)
Szabó Józsefné (Aranka)
Turcsányiné Sipos Krisztina
Újireg
Vass Húsbolt
Viktória Gyógyszertár

Köszönet mindazoknak, akik bármely formában támogatták a
CKÖ Jótékonysági Bálját!
Szervezők: Orsós Istvánné Ckö Elnök
Orsós Ildikó Kisebbségi Menedzser
Lakatos Lajos Tolna Megyei Független Roma Egyesület Alelnöke

Sebők Gabriella
Send-ex 2000 Kft.
Sere's Vendéglő
Simon Béla
Sipos András
Süle Jánosné
Süvegjártó Csaba
Süvegjártó János
Sz. Papp László
Szabó Sándor
Szalai Éva
Szalai József
Szalai-Szieber Nikolett
Szíberné Cseke Julianna
Szűcs László
Takarékszövetkezet
Tilk Imre Attila
Tóth Ádám
Tóth András
Tóthi Roland

TRIMAT BT

Turcsányiné Sipos
Kriszti
Vadász Jenő
Vámosi Mátyás
Varga Csaba
Vargáné Kolláth Judit
Vass Tamás
… és Ön, aki megvette a
belépőjegyeket.
Köszönjük
A büfében a kiszolgálást
megköszönjük:
Ráksi Borának
Barnáné Markovics
Beának és
Matusné Szakács
Irénkének

Újra MOBIL
JOGSEGÉLY
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY együttműködésben a TOLNA MEGYEI
IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL jogi tanácsadást,
o k i r a t s z e r k e s z t é s t v á l l a l To l n a m e g y e i j o g á s z
közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe
INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi
jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan
jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat
(nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat,
illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl.
közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és
időpontok:
Iregszemcse Bartók Béla Művelődési Ház
2009.11.25. 2009.12.09.

IDŐPONT VÁLTOZÁS!!!
Páros heteken szerdán
09.40-től 11.10-ig

2009. december 12-én (szombaton) 7.30-as indulással
buszt szervezünk a budapesti Kínai piacra!
Az utazás költsége kb. 2200 Ft./fő
Jelentkezés Szabó Attilánál a 20/941-6021-es számon.
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TEGYÜK SZEBBÉ A
KARÁCSONYT!
Tisztelt Iregszemcseiek!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani településünk lakóinak
a sok-sok adományért, amellyel a nehéz sorsú
embertársainkon segíteni tudtunk 2009-ben. Élnek a
településünkön olyan kisgyermekek, akiknek a karácsonyfa
alá nem kerül kisautó, mesekönyv. Kérjük tisztelt lakos
társainkat, hogy a már feleslegessé vált, de még használható
játékokat juttassák el a gyermekjóléti szolgálathoz 2009.
december 15. napjáig. Az így összegyűlt játékokat
családgondozóink és a falu védőnője eljuttatják a rászoruló
gyermekeknek.
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJÉVET KÍVÁNNAK IREGSZEMCSE CSALÁDGONDOZÓI ÉS
TELEPÜLÉSÜNK VÉDŐNŐJE!

MÁRTON NAPI
SOKADALOM
Csalogató, kellemes őszi időben (november 13.-án) pénteken este
apróságok és felnőttek gyülekeztek az óvoda parkolójában. Mindenki
kezében színes lámpás volt, ami különleges hangulatot adott az esti
szürkületben. Hamarosan az alsó tagozatos gyerekek is saját
készítésű lámpásaikkal csatlakoztak hozzánk. Az óvoda utcájából
indulva a katolikus templomhoz, majd a Művelődési Házba
vonultunk, hogy a Márton-napi hagyományokat felelevenítve egy kis
mulatságot kerekítsünk. Pogácsa és tea várta a kis lámpásvivőket.
Összejövetelünket az iskolások éneke nyitotta meg. Bősze Zoltán
tanító bácsi a Márton-napi hagyományokról és népszokásokról
mesélt, majd a néptáncosok Libajátéka után egy fergeteges hangulatú
táncház kerekedett. Nils Holgerson varázslatos utazásaival pihentük
ki fáradalmainkat és zártuk le a jó hangulatú estét.
Óvó nénik

MÁRTON NAPI
FELVONULÁS ISKOLÁS
SZEMMEL
Nagy izgalommal készültünk a Márton napra, annál is inkább, mert
az iskolások eddig még nem vettek részt ilyen „felvonulós”
rendezvényen. Hetekkel a program előtt elkezdtük tanulni Szent
Márton énekét, mellyel kicsit bepillantottuk a Márton körüli
legendába.Az ünnepség hetében pedig lelkesen készítettük a
leendő lámpásunkat, ki ki a maga ízlésének megfelelően: ki
papírból, ki üveg felhasználásával, libás vagy őszi motívumokkal.
Végre elérkezett a péntek délután. Izgatottan gyújtottuk meg a
lámpásokat, majd az óvodásokhoz csatlakozva elindult a menet. A
sor elejéről visszapillantva titokzatos, rejtélyes fények sorát láttuk
csak utánunk jönni. A Művelődési Házba érve kissé átfagyottan
nyúltunk a teás poharak, és a friss pogácsa után, közben pedig élveztük a nekünk szánt programokat: közös éneket, közös táncot, majd a
mesefilmet. Este 7 óra körül érkezett mindenki haza, a vidékiek kisbuszokkal, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a környező
települések önkormányzatainak. A lámpásokat eltettük emlékbe, de a nélkül is kellemes emlék maradt mindnyájunk számára. Reméljük,
máskor is részt vehetünk ilyen közös programokon!
Tanító nénik

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Aikido óvodásoknak:
15.45-16.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

December 2. szerda 16.30-tól
ADVENTI TÁNCHÁZ
A Szedelice Tánccsoport nyitott
foglalkozásán, ahova várjuk az
érdeklődőket is.
Táncot tanít Bősze Zoltán.

Olvasókör: 19-21 óráig

KEDD
Nyugdíjas Klub
14-16 óráig

December 6. vasárnap délutántól
KARÁCSONYI KÉZMŰVES
VÁSÁR

SZERDA
Színjátszó kör
14.30-15.30
Aikido óvodásoknak:
15.45-16.30-ig
Néptánc
16.30-18-ig
Énekkar:
17-19-ig

A vásár december 19-ig tart a
Művelődési Ház nyitvatartási ideje
alatt

December 5. szombat délután
HÁZHOZ MEGY A TÉLAPÓ
December 5. szombat 21 órától
RETRO-BULI

CSÜTÖRTÖK

Vendég dj-kel, fellépésekkel
Belépő: 700 Ft.

Társas és moderntánc szakkör
14.30-15.30

December 6. vasárnap 17 órakor
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

VASÁRNAP

December 12. szombat 16 órakor
A DALÁRIA ÉNEKKAR
ADVENTI HANGVERSENYE
a katolikus templomban

December 18. péntek 10 órától
ÉLŐ BETLEHEM A KÖZPONTI
BUSZMEGÁLLÓBAN
este 18 órakor
FALUKARÁCSONY
a Művelődési Házban
December 19. szombat 20 órától
ROCK KARÁCSONY
Fellépő zenekarok:
Verona, Riff-Raff, Testi Épség,
Hamuban Sült Pogácsa
Belépő: 750 Ft.

December 31-én 20 órától
SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Zene: Diósi Zenekar (Tab)
Jelentkezni és asztalt foglalni
december 19-ig lehet a műv.házban.
Jegyár: 2000 Ft.

Január 16. szombat 20 órától
ÚJÉVI ROCKEST
Három fellépő zenekarral
Belépő: 750 Ft.

DECEMBER 5-ÉN ESTE
a Télapó házhoz viszi a család ajándékát. A
mikulás - szolgáltatás megrendelhető a
művelődési házban
Az ajándékokat december 4-én 15 óráig
hozhatják be a szülők.
A szolgáltatás díja: 400 Ft.

Mazsorett:
13.45-15.45-ig
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház nyitvatartása
alatt

NE LÉGY HÜLYE!
A Hülyeség kora című film
létrejöttének célja, hogy minél
több emberhez jusson el a sürgető
üzenet: nincs mire várni, most kell
cselekedni, ha nem akarjuk, hogy
életünk klímakatasztrófába torkolljon. A független filmes alkotás
mostantól bárki számára szabadon
elérhető, ezért a művelődési ház
január folyamán közösségi
vetítéseket szervez. További info
a www.nelegyhulye.hu weboldalon!
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

