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VÁLLALKOZÓK
BÁLJA

MULATOZÁS JELMEZBEN

A Gergely napi rendezvény a
vállalkozók közösségének
fejlesztésén kívül a Vállalkozók Körének megalakulását is célozza. A bálba
minden érdeklődőt várnak a
szervezők. Az est különlegessége stand-up comedy
Bödőcs Tiborral.

Jelmezes farsangi bemutatót és bált tartottak az asszonyok, az óvodások és az általános iskolások
is február folyamán a művelődési házban és fűtéstakarékosság miatt a tornateremben, ahol a
pedagógusok és az iskola dolgozói is maskarába bújtak.

ÚJRA JOGSEGÉLY
Kéthetente szerdánként ismét
ingyenes jogi segítségben
részesülhetnek a rászorulók a
művelődési házban. A szolgálat pontos időbeosztása a 3.
oldalon található. Ugyanitt
található a testületi ülések
éves menetrendje is.

DIÁKSZÍN
Diákszínjátszók találkoztak
és szórakoztattak a kultúra
napján kicsiket és nagyokat.
A különböző korosztályú
diákok közös tere a színpad
volt, közös nyelve pedig a
játék. Beszámoló a
4.
oldalon.

Idősek klubja,
Családsegítő és
védőnői szolgálat,
az orvosi ügyelet
és a nőgyógyászati
magánrendelés
átépítés miatt a
Bartók B. u. 39.
szám alá, a
volt hétközi-napközi
épületébe költözött.
Az épülő intézmény
látványterveit a

www.iregszemcse.hu
oldalon a közbeszerzések
menüpont alatt
tekinthetik meg!

A diákok jelmezeit egyéni és csoportos
kategóriában zsűrizték. A felsősöknél a nyolcadik
b. osztályosok lettek az elsők, ők „negrókként”
nyerték el a díjat. Egyéniben első lett Bebesi
Izabella, aki spanyol táncosnőnek öltözött. Az
alsósok közül több csoport is elsőként futott be
produkciójával: a képen szereplő 4 a. osztályos
konyhai robotok, a 2. b osztályos megalkuvó
macskák és a harmadikos esőtáncosok. Egyéni
kategóriában a szelektív tündér jelmezben
felvonuló 1. a osztályos Szabó Flóra nyert.
Minden osztály tortát kapott, az ételről, italról
pedig a szülői munkaközösség tagjai gondos-

kodtak. A jelmezes bemutatót farsangi buli
követte.
Versengés az asszonyok között is volt. Az
asszonyfarsangok történelmében először férfi
zsűri előtt, akik tizenhárom produkció közül
legjobbnak Barnáné Markovics Beáta és Ráksi
Borbála balett előadását ítélték. Az est folyamán
befolyt összeget közösségépítésre osztották ki a
szervezők a jelmezes fellépők között.
Az ovisok is farsangoltak a művelődési házban.
Sokszínű jelmezt öltve változhattak át
mesehősökké, állatfigurákká s így vígadtak
verssel, tánccal, fánkevéssel és tombolával.

EGYÜTT A KULTÚRÁÉRT ÉS IREGSZEMCSÉÉRT
Támogassa adója 1%-val az
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítványt!

adószámunk: 18851090-1-17
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HAMAROSAN ITT A HÚSVÉT!!!
Ezért megkérjük Önöket, hogy a már nem használt
gyermekjátékot, ruhácskát és bármi más, amelyre
egy kisgyermeknek szüksége lehet, juttassa el
hozzánk a gyermekjóléti-családsegítő szolgálathoz
(Iregszemcse, Bartók B. u. 39. A
volt hétközi-napközi épületébe).

Mivel, él olyan kiskorú a településünkön, akinek a
nyuszi nem tud semmilyen ajándékot hozni.
Az adományokat mi
odaadjuk nekik!
Előre is köszönjük a
Segítségüket!
Tisztelettel:
Családgondozók
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Iregszemcse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. évi munkaterve
Minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontja a
2/2007.(III. 23.) rendelet alapján: A Polgármester „beszámol a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti eseményekről”.
Napirend után: Kérdés, interpelláció, egyebek.
2011. március 23. (szerda) 1700 óra
2) A szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendelet
módosítása.
3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet
elfogadása.
4) A polgármester beszámolója a többcélú kistérségi társulás
2010. második féléves munkájáról
2011. április 27. (szerda) 1700 óra
2) A 2010. évi zárszámadás megvitatása, elfogadása.
3) A 2010. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása.
4) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának átfogó értékelése.
2011. május 25. (szerda) 1700 óra
2) A község közművelődési helyzetéről beszámoló.
3) A Polgárőrség beszámolója.
4) Közbiztonsági beszámoló
2011. június 22. (szerda) 1700 óra
2) A 2010-2011. tanév munkájának értékelése.
3) Az óvoda 2010-2011. tanévi munkájának értékelése.
2011. szeptember 21. (szerda) 1700 óra
2) A 2011. évi költségvetés első féléves teljesítésének értékelése.
3) Tájékoztató a 2011/2012. tanév előkészítéséről.
4) Tájékoztató a 2011/2012. óvodai tanév előkészítéséről
5) A polgármester beszámolója a többcélú kistérségi társulás első
féléves munkájáról.
2011. október 26. (szerda) 1700 óra
2) Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási
Intézmény munkájáról beszámoló.
3) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről.
4) Az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve.
5) Temető rendelet felülvizsgálata.
2011. november 23. (szerda) 1700 óra
2) Beszámoló a háziorvosi szolgálat és a fogorvosi szolgálat
működéséről.
3) Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról.
4) A 2011. évi költségvetés három negyedéves teljesítésének
értékelése.
5) A 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása, elfogadása.
2011. december 7. (szerda) 1700 óra
2) Beszámoló az intézményfenntartó társulások 2011. évi
munkájáról.
3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
A testületi ülések nyilvánosak, ezért minden iregszemcsei lakost
tisztelettel várunk a fent megjelölt alkalmakra.

Testületi ülésen történt
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.
február 22-én megtartott ülésén az első fő napirendi pont keretében
elfogadta 2011. évi munkatervét.
A második napirendi pontban meghatározta a 2011. évi
köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljait.
A harmadik napirendként elfogadta a 2011. évi költségvetését
592.603 eFt bevétellel és 687.495 eFt kiadással. A hiány pótlására
és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 35.220 eFt likviditási hitel
( folyószámla hitel) és 59.672 eFt fejlesztési hitel ( jelenleg futó
beruházásokhoz elnyert pályázati támogatás kiegészítése)
előirányzatot állapított meg.
Az egyebek napirendi pont keretében módosította Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Fata Istvánné jegyző

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
2011.03.09. 2011.03.23.
2011.04.06. 2011.04.20.
2011.05.04. 2011.05.18.
2011.06.01.

Minden második szerdán
08.30-tól 10 óráig

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2010. december és 2011. január - február
hónapban elhunytak:
Magyar Lajosné, Horváth György, Kórusz Gézáné,
Sebestyén Andrásné (szül.: Varga Ilona), Cimora Gyuláné,
Csókási Regina
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SZÍNHÁZAS DIÁK NAP
A diákszínjátszás fő célja, hogy segítse a gyerekek érvényesülését akár az iskolában, akár a későbbiek folyamán. A diákok egyegy próba, előadás, évad során megtanulnak kommunikálni egymással, könnyebben létesítenek emberi kapcsolatokat,
önérvényesítésük, önbizalmuk megerősödik, lámpalázuk csökken, megtanulnak közösségben dolgozni . Persze, nagyon sok
múlik a csoportvezetőn, azon, hogy mit jelöl ki célnak, miket akar elérni a csoporttal. Az alkotó folyamat vége maga az előadás.
Az iregszemcsei közönség három darabot is láthatott a művelődési házban a diákok színházasdi napján. A találkozóról a Deák
Színjátszók csoportvezetője számol be.
2011. január 21-én, a Magyar Kultúra napján iskolánk a Bartók Béla
művelődési Ház segítségével megrendezte a Színházas-DI-ák
elnevezésű rendezvényét. Az elnevezés is sugallja: színjátszó
diákok találkozója volt az esemény középpontjában. Ugyanakkor
még fellépett az iskola angol szakköre egy verssel, és a Lajtha
László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iregszemcsei
Tagintézménye képzőművészeti csoportjának kiállítását is
megtekinthettük. A rendezvényen három színjátszó csoport lépett
fel, először a Tolnai Lajos Gimnázium (Gyönk) TLG-színpada
mutatkozott be Veszprémi András vezetésével, „Diákanyák” című
darabjával, amit a színjátszó gyerekek írtak. A téma nehéz, komoly
gondolatokat tükröző, és a 8. osztályos diákok nyelvén szólalt meg.
Második fellépő csoport a dombóvári Galéria 5.0 volt. Ők egy
etűdöt hoztak „Gabi” címmel, és kreativitásukat igazolván kiderült,
hogy ezt az életszakaszokról szóló darabot szintén a diákok
segítségével írta Farkas Atilla, a csoport vezetője. A rendezvény
utolsó fellépőjeként a Deák Színjátszó Csoportot konferálhattuk fel,
akik a „Májaskenyér, avagy lázadoznak a mesehősök” című
mesejátékot mutatták be a nagyérdeműnek. A darabot Berkiné
Szirbik Anita a diákok segítségével rendezte, hiszen megint csak
egy saját szerzeményről van szó, ami a tanár-diák együttműködést
erősíti, és dicséri. A Magyar Kultúra napját ékesen megünnepeltük,

A dombóvári Galéria 5.0 színjátszócsoport
a rendezvény nagyon jól sikerült. A bemutatók után még két órát
játszhattak gyerekek felnőttek együtt, csak a játék jegyében.
Köszönet minden segítőnek, akik jobbá tették a rendezvényt!
Berkiné Szirbik Anita

A Deák Ferenc Általános Iskola színjátszó csoportja előadás közben. Jelenet a Májaskenyér, avagy hogyan lázadoznak a
mesehősök című darabból.
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TANULÓI LAPTOPOK A KOMPETENCIA
ALAPÚ OKTATÁSHOZ TIOP-1.1.1/09/1-2010-0145
Az elnyert 11 290 900 Ft támogatást az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és a
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatás felhasználásával beszereztünk
80 db tanulói ClassmatePC-t, 5 db tanári
laptopot, hálózati- és tárolóeszközöket. Az
iregszemcsei székhelyű iskola tanulói 60 db, a
felsőnyéki tagiskola tanulói pedig 20 db
laptopot vehetnek birtokba.
A projekt megvalósításával tovább szeretnénk növelni az oktatás hatékonyságát,
elősegíteni az alapvető kompetenciák
fejlődését. A projekt célja, hogy olyan
eszközök álljanak rendelkezésünkre, amelyek
a tanulók részére egyénileg is biztosítják a
digitális tananyagok elérhetőségét. A
beszerzett eszközök elősegítik a tanulóknak
az interaktív tartalmakhoz, Internetes oktatási
portálokhoz való hozzáférését úgy, hogy
emellett támogatják az interaktivitást a
tanulók és a tanár, illetve a tanulók és társaik
között.
A frontális pedagógiai módszertan mellett a
hangsúly az egyéni és csoportos tanulási A képen a Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda felsőnyéki tagiskolájának 2.
folyamatra helyeződik.
osztályos tanulói balról jobbra: Reizinger Barnabás, Orsós Patrik,
Simon Gábor Balogh Kornél, Boczor Csenge, Karáth Kitti

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ
IREGSZEMCSEI KÖZOKTATÁSI
TÁRSULÁSBAN - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0301
Az Európai Unió által támogatott „Pedagógusképzések (a
pedagógiai kultúra korszerusítése, pedagógusok új szerepben)”
pályázati kiírásra beadott projektünk is támogatást kapott.
A pályázati kiírás szerinti cél:
A pedagógusok fejlesztése, pedagógiai kompetenciák szélesítése
és elmélyítése, oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések
támogatása. Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében
felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és
mesterképzésben.
Célcsoport:
Olyan pedagógusok, akik a pedagógus munkakör ellátására
feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg,
és pedagógus munkakörben állnak a pályázó intézmény
alkalmazásában.
A projekt megvalósítására elnyert támogatás 11 558 340 Ft.
Ebből kell finanszírozni:
- az 50%-os munkaidő-kedvezményt, amely magában foglalja a
tanulmányok elvégzéséhez szükséges szabad munkanapokat és
vizsganapokat is,
- a képzés költségtérítését,

- az útiköltséget,
- a szállásköltséget,
- a tankönyvek, jegyzetek árát
A projektben az alábbi pedagógusok vesznek részt:
Antoni Anett - Drámapedagógia - Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Fábián Tiborné - Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia - Apor
Vilmos Katolikus Főiskola
Simon Gábor - Közoktatás vezetői képzés - BME
Mindhárom pedagógus sikerrel teljesítette a 2010/2011-es tanév
első félévi követelményeit.
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CERUZÁVAL A CIGARETTA
ELLEN
Iskolánk megrendezte a „Dohányzásmentes világért” rajzpályázatot, melynek nyertesei alsós egyéni kategóriában: I. helyezett
Vörösmarty-Peczkó Dóra 4.b, II. helyezett Oláh Vivien 4.b, III. helyezett Tóth Katalin 4.b osztályos tanulók. Alsós csoportos kategóriában
a 3.b-s Szabó Dorottya-Kozma Vanessza-Vass Bianka trió nyert. A Felsősök egyéni kategóriájában I. helyezett Séllei Viola 8.b, II.
helyezett Berki Gabriella 5.b, III. helyezett Sárközi Krisztina 6.b osztályos tanuló. Csoportos felsős kategóriában a 8.b-s Beda Nikolett
Répási Alexandra kettős nyert rajzával. Különdíjat kapott Opicz József 8.a osztályos tanuló. Minden aktív tanulónak köszönjük a
rendkívül jól sikerült rajzokat!

A nyertes képet Séllei Viola készítette a
felsőtagozatosok közül.

Az alsós kategóriában Vörösmarty-Peczkó Dóra alkotása lett az első.

NÖVENDÉKHANGVERSENY
2011. január 28-án délután a Tamási és környéke Oktatási
és Nevelési Intézmény Lajtha László Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység zenei tagozatára járó
iregszemcsei gyerekek részvételével növendékhangversenyt tartottunk a Művelődési Házban.
Az idei tanévben a meglévő 10-hez még 23 gyerek
iratkozott be zongora, fúvós, gitár és magánének
tanszakra. A hangversenyen a fél éve tanuló kis diák, és a
már hetedik éve hangszeren játszó gimnazista is
megmutathatta tudását. A kicsik nagy izgalommal várták
életük első koncertjét, amelyre meghívták szüleiket,
rokonaikat, osztálytársaikat, tanáraikat, ismerőseiket. A
közönség-toborzás olyan jól sikerült, hogy a gyerekek
teltház előtt játszottak. A nagyobbak már rutinosan
hajoltak meg a bemutatott produkciók előtt és után.
A növedékhangverseny célja a szülők tájékoztatása arról,
hogy gyermekük hol tart, hogy halad a zenetanulásban.
Csukorné Hegedűs Márta
A képen az iregszemcsei Pintér Adrienn zongorázik
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RENDŐRSÉGI HÍREK
2010. december 01.-én 16 óra 50 perckor Iregszemcse és
Daránypuszta között a 65-ös főút 60+119 km. szelvényében egy
dombóvári lakos az általa vezetett tehergépkocsival Iregszemcse
irányába közlekedve járművének a bal elejével összeütközött a
vele szembe közlekedő siófoki lakos által vezetett tehergépkocsi
bal elejével. A baleset következtében az elsődleges orvosi
vélemény alapján a siófoki gépkocsivezető 8 napon belül gyógyuló
nyaki és hátgerinczúzódás sérüléseket szenvedett. A baleset
helyszínén a helyszíni szemle és a mentés alatt 20 óra 30 percig
teljes útzár volt.
Eljárás indult az Iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola
egyik tanulója ellen, aki 2010. december 09.-én 09 órakor az
intézmény folyosóján tettleg bántalmazta az iskola egyik nevelőjét.
A tanuló cselekményével elkövette a Btk. 230.§.-ba ütköző, de a
229.§. (1) bekezdése szerint minősülő és büntetendő közfeladatot
ellátó személy elleni erőszak bűntettét. Az elkövetőt a járőrök 11
óra 05 perckor igazoltatták Iregszemcse, Kossuth téren, majd
Tamási Rendőrkapitányságra előállították.
2010. december 21.-én az Iregszemcse külterületén lévő ún.
„Cseberei erdőben” tetten értek egy helyi lakost, aki 0,6 köbméter
akácfát kivágott és eltulajdonított. Az elkövetőtől az elkövetés
eszközeként használt motoros láncfűrész és az eltulajdonítani
kívánt akácfa lefoglalásra került. Az ügybe bevont eseti szakértői
vélemény szerint az eltulajdonítani kívánt akácfa értéke 10 000.-Ft.
Az elkövető ellen lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
miatt eljárás indult.
2010. december 26.-án szintén iregszemcsei lakos ellen indult
lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás, aki
szintén az Iregszemcse külterületén lévő ún. „Cseberei erdőből”
tulajdonított el kb. 0,08 köbméter fát, melynek értéke 1 000.-Ft
volt.
Eljárás indult egy csátaljai lakos ellen, aki 2010. december 29.-én
09 óra 50 perckor Iregszemcse lakott területén a Rákóczi utca 50.
szám előtt az általa vezetett tehergépkocsival Siófok irányába
közlekedve hátulról nekiütközött az előtte balra kanyarodni
szándékozó tamási lakos által vezetett gépkocsinak.
A baleset következtében személyi sérülés nem történt.
2011. január 07.-én 20 óra 00 perckor egy szentlőrinci lakos
gépkocsijával közlekedett Iregszemcse lakott területén, a 65-ös
főúton Siófok irányából Tamási irányába. Egy jobbra ívelő
kanyarban a járműve megcsúszott, többször megpördült, majd az
úttest menetirány szerinti bal oldalán lévő füves padkára csúszott,
ahol a gépkocsi hátuljával egy villanyoszlopnak ütközött. A
baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár kb.: 1 008
000.-Ft.
2011. január 16.-án 10 óra 15 perckor a 6509-es mellékút 3/400
km szelvénynél közlekedett egy kányai lakos az általa vezetett
gépkocsival Iregszemcse irányából Tengőd irányába. Haladása
során a járművével ismeretlen körülmények között áttért a
menetirányával szembeni sávra, majd onnét az árokba hajtott, ahol
a járműve az oldalára borult. A baleset következményeire a
járművezető nem emlékezett. A baleset során a gépkocsivezető az
elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló
agyrázkódás sérülést szenvedett. Az anyagi kár kb. 400 000.-Ft.
2011. január 21.-én 21 óra 35 perckor Iregszemcsén a Vörösmarty
utcában egy ház előtt parkolt le gépkocsijával egy helyi lakos, aki
vidékről szállította haza az ott lakókat, illetve egy vendégüket.
Miután az utasok kiszálltak a gépkocsiból, az egyik utas a 65-ös
főútvonal irányába gyalogosan távozott. A gépkocsivezető

járművével megfordult és szintén a 65-ös főútvonal irányába indult
el. Ez idő alatt az erősen ittas állapotban lévő gyalogos elesett és az
úttesten keresztben elfeküdt. A gépkocsivezető, a haladása során
az úttesten fekvő személyt későn észlelte, fékezéssel és
kormánymozdulattal megpróbálta kikerülni, azonban ez nem
sikerült, és a járműve bal első kerekével áthajtott az úttesten fekvő
személy jobb lábán. A kiérkező mentők a sérültet a Dombóvári
Kórházba szállították, ahol az orvosi vélemény alapján 8 napon
belül gyógyuló - térdzúzódást - szenvedett. A járműben anyagi kár
nem keletkezett.
Eljárás indult egy siófoki lakos ellen, aki 2011. január 26.-án 12
óra 45 perckor Iregszemcse lakott területén a Rákóczi utca 79.
szám előtt az általa vezetett gépkocsival Siófok irányába
közlekedve hátulról nekiütközött az előtte jobbra egy kocsibejáróra
kanyarodó iregszemcsei lakos által vezetett gépkocsinak.
A baleset következtében személyi sérülés nem történt.
Egy helyi vállalkozó 2011. február 01.-én 00 óra 15 perc körüli
időben észlelte, hogy a tulajdonában lévő Benzinkúthoz egy
ismeretlen személy be akar törni. Ezt látva az elkövetőt megzavarta
és közben értesítette a Rendőrséget. Az elkövetőt a helyszín
közelében elfogtuk, majd a későbbiek során a Tamási
Rendőrkapitányságra előállítottuk. A Pest megyei elkövető a
Benzinkút mellett lévő PB gázpalacktároló ajtajának dróthálóját
már kivágta, mire tettében a tulajdonos megzavarta.
A
bűncselekménnyel veszélyeztetett értéke: kb. 1 000 000.-Ft, a
rongálással kb. 25 000.-Ft kár keletkezett. A többszörösen
büntetett előéletű betörő jelenleg előzetes letartóztatásban van.
2011. február 12.-én 18 óra 45 perckor egy magyarkeszi lakos az
általa vezetett gépkocsival Iregszemcséről Siófok irányába tartott,
amikor a falu utáni emelkedőn baloldalról egy őz ugrott elé.
Fékezni nem volt ideje, az őzet a járműve elejével elütötte.
A vad a helyszínen elpusztult. Személyi sérülés nem történt. Az
anyagi kár kb. 400 000.-Ft.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy motoros fűrésszel és motoros
szegélyvágóval házaló személyektől ne vásároljanak gépeket, mert
ezek rossz minőségű, kb. 1 perc élettartamú berendezések. Az
árusok gépkocsijának rendszámát jegyezzék fel és értesítsék a
Rendőrséget.
Szintén óvakodjanak a házról házra járó csatornajavítóktól, akik
megtévesztő ajánlattal általában a reális ár többszörösét csalják ki
a lakótól és még a munkájuk minősége sem megfelelő.
Lehetőleg helyi, vagy személyesen is ismert vállalkozókkal
dolgoztassanak!
Gyanús, idegen személyek vagy járművek felbukkanása esetén
értesítsék a Rendőrséget a 107, 112 ingyenes segélykérő
számon, vagy a Tamási Rendőrkapitányságot a 06-74/573-910
közvetlen telefonszámon!

FELHÍVÁS!
A besurranások és trükkös lopások megelőzése érdekében
felhívjuk a lakosság figyelmét a bűnözők által leggyakrabban
alkalmazott módszerekre:
Földmérés, ároktisztítás, fakivágás, vadháló kifeszítés,
oszlopállítás. A felsorolt indokokkal kéredzkednek be a házakba,
általában 3-4 személy, akik közül 1 vagy 2 személy kicsalja a
házból a lakót, hogy a kert végét megtekintse a fenti munkák
elvégzésének megtekintése miatt. Ez idő alatt a házban vagy az

-8 udvarban maradt személyek a lakásba behatolva az értékeket
kikutatják és ellopják.
A károsult csak a bűnözők távozása után veszi észre, hogy
meglopták.
Nyugdíjigazgatóság, Egyházügyi hivatal, E-on. Az említett
hivatalok munkatársainak adják ki magukat, arra hivatkozva, hogy
nyugdíjemelés, egyházadó vagy villanyszámla illetve gázdíj
visszatérítés miatt végeznek ellenőrzést. Ilyenkor a sértettet
megkérik, hogy mutasson fel befizetési szelvényt, majd ez után
nagyobb címletű összeget adnak át és megfigyelik, hogy a pénzt a
sértett hova teszi el. Ezt követően a sértettet a lakásból kicsalják
különböző indokokkal / villanyóra ellenőrzés, baromfiállomány
megtekintése, kismacskavásárlás stb. / és ez alatt egyikük a lakásba
visszaosonva a kifigyelt helyről ellopja az értékeket.
Ajándéksorsoláson nyert ajándék átvétele. Ebben az esetben
arra hivatkoznak, hogy egy tárgynyeremény sorsoláson
ajándéktárgyat nyertek / Paplan garnitúra, edény- vagy étkészlet
stb. /, melyet ingyenesen vehetnek át, csak a kiszállítási díjat kell
kifizetni, mely általában 20-30 000.-Ft. A kifizetés után gyorsan
távoznak és a károsult csak ezután veszi észre, hogy a „nyeremény”
silány, rosszminőségű termék, aminek értéke a kifizetett összeg
töredéke.
Tűzifa és szén árusok. Házaló tüzelőanyag kereskedőktől soha ne
vásároljanak! Ezek a személyek általában kifizetett tüzelőanyag
mennyiség töredékét rakják le és közben WC-re kéredzkedés,
vízivás vagy más trükkel a lakásba bemennek és az ott lévő
értékeket ellopják. A csalás elkerülése érdekében csak ismert
tüzelőanyag kereskedőtől vásároljanak tüzelőanyagot. A szállítás
időpontját és vételárat előre beszéljék meg és a későbbi
bonyodalmak elkerülése érdekében kérjenek számlát!
Balesetet szenvedett autós vagy hozzátartozó. Általában
külföldinek adják ki magukat, akik balesetre hivatkozva az orvosi
ellátás vagy a gépkocsi elszállításához kérnek kölcsön készpénzt
és biztosítékként hamis ékszert vagy becsomagolt értéktelen
dolgot hagynak a megkárosítottnál. A károsult csak pár nap múlva
kezd gyanakodni arra, hogy becsapták, amikor az „arany ékszer”
bezöldül vagy a becsomagolt drága áru helyett olcsó tárgyat talál a
biztosítékul adott dobozban.
Beteg gyermek vagy jótékonysági szervezet részére
adománygyűjtők. Az ilyen személyek túlnyomó többsége jó
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szándékú, nemes cél érdekében gyűjti az adományokat, de sajnos
néhány csaló is kihasználja az emberek segítő szándékát. Hogy ezt
elkerüljék minden esetben kérjék el az adománygyűjtő fényképes
kitűzőjét / melyet köteles a ruházatán viselni /, a személyi
igazolványát és az adománygyűjtésre felhatalmazó iratot, valamint
a befizetett összegről kérjenek számlát. Ezek hiánya esetén
feltehetően az adománygyűjtő saját zsebére dolgozik.
Álrendőrök, álpolgárőrök. Általában idős embereknél jelentek
meg magukat nyomozónak, vagy polgárőrnek kiadó személyek,
akik hamis pénz utáni nyomozást színlelve kérték a károsultak
félretett pénzét, amit „megvizsgáltak és bűnjelként lefoglaltak” és
magukkal vittek.
Ezek a személyek általában „Police” vagy „Polgárőrség” feliratú
láthatósági mellényt viseltek, civil autóval érkeztek a helyszínre és
„Polgárőrség” feliratú mágnes feliratot helyeztek fel a gépkocsijuk
oldalára.
Tudni kell, hogy Polgárőrök semmiféle bűnügyben nem
nyomozhatnak, intézkedési joguk nincs!
Csak a személyesen is ismert Polgárőrtől fogadjanak el segítséget,
mert Ők valóban a Rendőrség munkáját segítik!
A civil ruhás nyomozó minden esetben az intézkedés előtt
felmutatja „Rendőrségi” szolgálati igazolványát és a hozzá tartozó
azonosító számmal ellátott „Rendőrség” feliratú azonosító
jelvényét.
Ereszcsatorna javítók. Általában Romániából érkeznek és
szegény
körülményeikre hivatkozva próbálnak részvétet
kelteni. Felmérik a ház ereszcsatornáját és csekély összegű
ajánlatot tesznek, melyet a munka elvégzése után
„félremagyaráznak” és a reális költségek többszörösét kérik el a
károsulttól, aki ijedtében fizet.
A fent felsorolt esetekben vagy idegen gyanús személyek,
gépkocsik megjelenése esetén haladéktalanul értesítsék a
Rendőrséget a 107 vagy a 112 ingyenes segélykérő
telefonszámon, vagy a Tamási Rendőrkapitányságot a 0674/573-910 közvetlen telefonszámon!
Barna Tibor r. ftzls.
körzeti megbízott

Kérjük, támogassa az Iregszemcsei Polgárőr Egyesületet
adója 1%-ával!
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SÚLYEMELŐ BESZÁMOLÓ
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves olvasókat. Engedjék
meg, hogy néhány mondat erejéig összefoglaljuk az Iregszemcsei
Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület tevékenységét az utóbbi
időben. Az egyre szűkülő anyagi lehetőségek ellenére sikerült
felkészítenünk versenyzőinket különböző rangú és nagyságú
versenyekre. A nehézségek ellenére az edzőtermekben minőségi
munka folyik és a lehetőségekhez képest évről-évre tisztességes a
helytállás hazai és nemzetközi porondon.
Jelenleg is rendelkezünk sok tehetséges és ügyes gyerekkel, akik
reményeink szerint méltón viszik tovább egyesületünk hírnevét. A
jövő reménységei közül kiemelnénk Hetényi György, Juhász
Dávid, Szita Alex, Horváth Bence nevét, akik jelenleg is tagjai a
Magyar Serdülő és Ifjúsági Válogatottnak.
2010-ben elért eredmények alapján is van mire büszkének lennie
az egyesületünknek. A nyári alapozást kislétszámú, de lelkes
utánpótlás korú csapat kezdte meg az év második felének rangos
versenyeire. Sportegyesületünk szerény lehetőségeihez képest a
rendszeres és folyamatos felkészülés mellett biztosította az
edzőtáborozás lehetőségét. A nyári utánpótlás fejlesztő táborok
kiváló feltételek mellett kerültek megrendezésre, ezzel elősegítve
a résztvevők sportági kötődésének kialakítását, megerősítését.
Sportolóink sikeresen szerepeltek a hazai és nemzetközi
veresenyeken, felkészülésüket 15 hazai és 8 nemzetközi versenyen
bizonyíthatták. A Magyar Súlyemelő Szövetség és a Nemzetközi
Szövetség támogatásával edzői továbbképző konferenciát
szervezett, februárban és novemberben, melyen edzőink és
sportvezetőink is részt vettek. Fő célunknak továbbra is azt tartjuk,
hogy minél több gyerekkel ismertessük meg a súlyemelést és
biztosítsuk számukra a rendszeres sportolás lehetőségét.

Az ISSZSE idei versenynaptárában kellő színvonalú és rangú
versenyek kaptak helyet, ezzel a versenyeztetés hangsúlyosabb
beállítása nagyobb jelentőséget kapott a felkészülésben. Az
Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület
versenyzője Szita Alex szakításban 125 kg, lökésben 150 kg,
összetettben 275 kg-os teljesítménnyel a VII. helyezést érte el a
2010. évi IWF Ifjúsági Európa Bajnokságon Spanyolországban
(Valencia). Ez a rangos esemény 2010. május 16-23. között került
megrendezésre. Alex a tamási gimnázium tanulója, öt éve
foglalkozik súlyemeléssel. A magyar korosztályos válogatott és az
Iregszemcsei SE oszlopos tagja. A 2010. évben sikerült két
tíznapos edzőtábort rendezni melynek hozzájárultak a gyerekek és
fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé tették a
szabadidő tartalmas eltöltését, az egészséges életmódra nevelést. A
nyári utánpótlást fejlesztő táborok jó feltételek mellett kerültek
megrendezésre a TMÖ EGYMI Göllesz Viktor Tagintézményben,
ezzel elősegítve a résztvevők sportági kötődésének kialakítását,
megerősítését. 2011-ben is megrendezésre kerül, a VII. IREG
KUPA (2011. 06. 16-19.) Nemzetközi Súlyemelő Verseny.
Szeretnénk bővíteni a résztvevő országok létszámát orosz
(Kaliningrad) és szlovák (Hurbanovo) csapattal. Két versenyzőnk
(Juhász Dávid és Orsós István) készül képviselni Magyarországot
a 2011. évi Speciális Olimpia Világjátékain (Athén, Görögország
2011.06.20-07.05.).
Szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, rokonoknak,
segítőknek, támogatóknak és a szurkolóknak az erkölcsi és anyagi
segítséget, amivel nagymértékben támogatják munkánkat és
sportolóinkat.
Szász László

Az edzőtábor résztvevői jobb oldalon Szász László edzővel

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

Március 5. szombat 22 órától
RETRO-BULI

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21-ig

Belépő: 700 Ft.

Március 8. kedd 19 órakor
NŐNAPI MUSICAL GÁLA

KEDD

Belépő: 600 Ft.

Falugazdász: 8-12-ig
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6 - i g
Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

Március 15. kedd 10 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

SZERDA

Március 25. péntek 13 órától
VERSMONDÓ VERSENY
A Deák Ferenc Általános Iskola alsó
tagozatos diákjai számára

Jogsegély szolgálat
kéthetente 8.30-10.00-ig
Színjátszó kör:18-21-ig
Énekkar: 17-19-ig

Március 25. péntek 17 órakor
SZÍNHÁZBUSZ

Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

A kaposvári Csiky Gergely Színház
ANCONAI SZERELMESEK című
előadására

Mazsorett: 13.45-16.45-ig

CSÜTÖRTÖK
VASÁRNAP
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
Nyitvatartása alatt

Március 26. szombat 16 órakor
TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
nyitó alkalma

Valló Péter ötletéből írta Vajda Katalin
Dalszöveg: Fábri Péter

zenés komédia
két részben

Színházbusz
Kaposvárra
2011. március 25-én pénteken
indulás: 17 órakor

2011.
március 15.
ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS
10 órakor koszorúzás a
Kossuth szobornál, azt
követően ünnepi műsor
a művelődési házban
Ünnepeljünk együtt!

Bérletkedvezményes előadás!
Jegyek 30%-os kedvezménnyel 2.100 Ft
Utazás teljes létszám esetén: 800 Ft

Jelentkezés és befizetés:

március 18-ig
A Művelődési Házban
tel. 480-764 vagy 06/20-387-9306
Segédrendező: Pintér Katalin
Rendező: Tóth Géza
Az előadás egy szünettel 19-től kb. 22.10-ig tart

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

