Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

SÚLYA LESZ
A NAPNAK
Június 23-án az iregszemcsei
kastély parkjában egész napos
program várja a közönséget.
Nemzetközi Súlyemelõ
Verseny indul már kora
délelõtt, este héttõl pedig
Szent Iván éji mulatság veszi
kezdetét a Göllesz Intézmény
parkjában. Az év leghosszabb
nappalán és legrövidebb
éjszakáján a napot az életet, a
tüzet ünnepeljük és felelevenítjük az õsi hagyományokat. Fellépnek a mazsorettes lányok, az óvodás és
iskolás szedelicések, a tamási
pántlikások. Az est különlegessége a Pyrgos görög tánccsoport mûsora és táncháza,
majd a tûzzsonglõr bemutató.
Az éjszaka fergeteges Retro
Bulival zárul!

VÁLTOZOTT A
FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁSI
RENDJE!
Új idõpont:

KEDD 8-11.30-ig
Mûvelõdési Ház
Falugazdász:
Vejteyné Turi Erika
Tel.: 06-70/337-1254

IREGI KISVASÚT
Az iregi kisvasút történetét
dolgozza fel Örményi János
a Tamási Kalendárium
szerkesztõje.
Kérjük, akinek fotója van,
vagy információt tud
nyújtani ezzel kapcsolatban,
jelentkezzen a helyi
mûvelõdési házban!
Tel.: 480-764

*
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IREGSZEMCSEI LETT AZ ÉV
POLGÁRÕRE
Az év polgárõre kitüntetõ címet vehette
át Szabó Tibor, az Iregszemcsei
Polgárõr Egyesület elnöke azon a Tolna
megyei ünnepségen, amelyet a
hagyományoknak megfelelõen a
megyei fõkapitányág és a szekszárdi
kapitányság együtt rendezett április
20- án. Az Év rendõre, polgárõre,
közalkalmazottja címeket a Tolna
Megyei Közgyûlés alapította és Dr.
Puskás Imre, a közgyûlés elnöke adta
át az elmúlt idõszak munkájának elismeréséül a díjazottaknak.
Iregszemcse Község Önkormányzata a
helyi polgárõr szervezetet tavaly Pro
Urbe díjjal tüntette ki.

SZENNYVÍZ-HÍREK
Június 2-án, szombaton a Polgármesteri
Hivatalban 8 és 16 óra között biztosítottunk
lehetõséget az OTP LTP-s ügyfeleknek, hogy a
csatorna-beruházáshoz kapcsolódó érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésének módjáról
intézkedjenek. Több alternatíva közül
választhattak azok, akik már rendelkeznek
megtakarítási számlájukon a szükséges összeggel
(130 ezer Ft), de igyekeztünk a nem
szerzõdésszerûen teljesített megtakarítással
rendelkezõknek is megoldást találni a fizetési
kötelezettség teljesítésére.
Több, mint 250 LTP ügyfél élt a lehetõséggel és
nyilatkozott megfelelõ módon a nap folyamán. A
május 15-i határidõig és az azt követõ idõszakban
történt befizetések száma is meghaladta a
kettõszázat. Ezzel együtt már az ingatlantulajdonosok mintegy 50%-a gondoskodott az
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérõl.
Ahogy azt már korábban közöltük, az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésének határideje az OTP
LTP és a FUNDAMENTA megtakarítással
rendelkezõk számára 2012. szeptember 30-ára
módosult. Ez a határidõ akkor tartható, ha az
érintett számlatulajdonosok legkésõbb június 30ig nyilatkoznak megtakarításukkal kapcsolatosan.

Kérjük tehát, hogy akik nem éltek a szombati
lehetõséggel és még nem tettek nyilatkozatot
(szerzõdés felmondása, szerzõdés fenntartása a
futamidõ végéig és alternatív fizetési mód
választása, stb.) keressék fel a polgármesteri
hivatal ügyintézõit.
Felhívjuk azon OTP LTP-s ügyfelek figyelmét,
hogy akik felmondták ltp-s szerzõdésüket és
korábban átutalási megbízással tettek eleget havi
fizetési kötelezettségüknek, intézkedjenek
számlavezetõ bankjuknál a megbízás
visszavonásáról. A felmondott szerzõdésekhez
kapcsolódóan további fizetési kötelezettség (sem
banki átutalással, sem sárga csekken) nem áll
fenn!
A megadott határidõig, 181 egyedi kérelem
érkezett az érdekeltségi hozzájárulás 100 havi
egyenlõ részletben történõ megfizetése iránt. Az
Intézõ Bizottság a kérelmek elbírálásáról az
érdekelteket értesíti, befizetést az értesítés
kézhezvételéig nem kell teljesíteni. Csak a
beadási határidõig benyújtott kérelmeket tudtuk
befogadni és elbírálni.
Süvegjártó Csaba
IB elnök
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A PALATETÕ ÉS CSERÉPTETÕ MOSÁSA
NAGYNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSSEL
300 FT/M2-TÕL
Palatetõk bontás nélküli szigetelése, egyszínû
és mintás bitumenes szigetelõ anyaggal.

SÍRKÕ
Gránit, mûkõ, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432

RÖVID ÉS MÉTERÁRU BOLT
(IREGSZEMCSE KORONA UDVARBAN)

AJÁNLATA:
AKCIÓS AJÁNLATOM:

Nõi melltartók:
200 Ft-tól
Nõi melltartó garnitúrák:
650 Ft. 350 Ft.
Függönyök:
250 Ft-tól
Hálózsák:
3.800 Ft. 2.600 Ft.

Várom régi és új
vásárlóimat!
Nyitvatartás:
H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30
Szo: 8-11.30
Süléné Ica Tel: 70/258-8557

Érdeklõdni:
Kertai Gyula
Iregszemcse József A. u. 15.
Tel.: 06-30/212-2301

Mindenkit szeretettel vár
Katica Boltja
Iregszemcsén

a KORONA udvarban!
Nyitvatartás:
hétfõtõl-péntekig:
4.30-12-ig
szombaton 5-11.30-ig

Kínálatunkban
megtalálja a helyben sütött
péksüteményeink, friss kenyér
és pékárú termékeink
széles választékát valamint
tejtermékek és fél literes
üdítõk is kaphatók!
Akció!
Kenyér 1 kg-os: 220 Ft.
Szeletelt kenyér 1 kg-os: 230 Ft.
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HASZNÁLTRUHA VÁSÁR
350 FT/db ÁRON!!!
BIZSUK KEDVEZMÉNYES ÁRON!
IREGSZEMCSÉN A

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2012. JÚNIUS 15-ÉN 9-11 ÓRÁIG
Mindenkit szeretettel várunk!

ÁMBRA ÜZLET
ÚJ BÉBI- ÉS GYERMEKRUHÁZAT!
Tamásiban a Pennyvel szemben
(Szabadság u. 64. - lila kirakat)

- KIVÁLÓ MINÕSÉG
- KEDVEZÕ ÁR
- KÜLÖNLEGESEN SZÉP
GYERMEKRUHÁK 44-146-os méretig
Ezen kívül kínálunk még:
-Bizsukat -20% kedvezménnyel!
-Fodrászcikket, fehérnemût!
Június hónapban minden gyermekruhát
vásárló AJÁNDÉKOT KAP!
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IREGI ROMA INTEGRÁCIÓS
EGYESÜLET
Az idén alakult civil szervezet legfõbb célja a hátrányos helyzetû és
roma állampolgárok élethelyzetének javítása. Ignácz Lászlóné, az
egyesület elnöke lelkesen szervez. Támogatták a a kis kézilabdás fiú
csapatot. Gyermeknapot május 27-én vasárnap tartottak a
kastélyparkban, ahol közel hetvenen vettek részt a programon:
kötelet húztak, fociztak, labdát pattogtattak, célba dobtak,
rongybabát készítettek és fõztek is a rendezvényen.
Június 9-re
jótékonysági Roma bált szervez az egyesület
bevételeinek emelésére.
A gyereknapot támogatták: Retro 65 Pub, Vass Tamás, Sziberné
Cseke Julianna, Orsós István, Csikós Anikó, Csór Gabriella, Kupi
Ferenc, Bálintné Tóth Ágnes, Posta dolgozói, Csicsmann Imre,
Csincsi István, Kertai Gyula.
Bankszámlaszám: 70900017-10114740

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2012. JÚNIUS 9-ÉN
20 ÓRÁTÓL
IREGSZEMCSÉN A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
A bált az Iregszemcsei Roma Integrációs
Egyesület szervezi, a hátrányos helyzetû
óvodások és iskolások részére.
Zene: Ignácz István
Mindenkit sok szeretettel
várunk!

RITMIKUS SPORT GIMNASZTIKA
Szeretettel várják az
érdeklõdõket
évzáró bemutatójukra
a ritmikus sport
gimnasztikás lányok
2012 június 15-én (pénteken)
17 órától a Tornateremben

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2012. március-április-május hónapban elhunytak:
Bognár Lászlóné, Virág József, Guzslován Ferenc,
Kõszegi Árpád, Dénes Flóriánné, Csik Jánosné
SZÜLETTEK
2012. március-április-május hónapban születtek:
Orsós Szilvia Bettina, Baranyai Vajk,
Kemény Barbara, Schmuch Áron, Buczkó Noa

Ignácz Lászlóné
elnökasszony

Belépõ: 500 Ft.

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS
Kedves Olvasók! Tisztelettel kérem Önöket, hogy a lejárt
határidejû könyvtári könyveket szíveskedjenek minél elõbb
visszahozni. Továbbá arra szeretnék kérni mindenkit, ha a
tavaszi és nyári nagytakarítás közben pecsétes könyvtári
könyvre bukkannak, hozzák el a községi könyvtárba.
Szívességüket elõre is köszönöm! Várjuk a kedves olvasókat
ezekkel a szolgáltatásokkal: könyv- és DVD-kölcsönzés,
könyvtárközi kölcsönzés, ingyenes Internet- használat,
folyóiratok helyben olvasása ill. kölcsönzése, fénymásolási
lehetõség (15,-Ft/oldal).
Nyitva tartás :

Hétfõ- Kedd :
Szerda :
Csütörtök :
Szombat :

16.00-18.00
14.30-16.30
16.00-19.00
9.00-12.00
Novákné Bitai Éva
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A TAVASZI HÓNAPOK RENDÕRSÉGI HÍREI
Ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki 2012. március 24-én 15
óra és 16 óra közötti idõben az Iregszemcse, Csehipuszta
külterületén lévõ, ún. „Fácánosi erdõ” szélénél építési törmeléket,
mûanyag tárgyakat (gyermekjáték, vödör stb.), és autógumit
helyezett el. Az üggyel kapcsolatban egy személy ellen a Tamási
Rendõrkapitányság büntetõ eljárást kezdeményezett
Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett egy tengõdi lakos nevében
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március 23-án 12 óra és 2012.
március 30-án 09 óra 30 perc közötti idõben falbontás módszerével
behatolt az Iregszemcse, Hékútpusztán található magtár épületébe,
és onnan eltulajdonított 1 db. 7 m hosszú, 20 cm átmérõjû
vascsövet. A bûncselekménnyel okozott kár 15 000.-Ft, a rongálási
kár 5 000.-Ft. A nyomozás során az elkövetõk felderítése
megtörtént, ellenük a Tamási Rendõrkapitányságon lopás miatt
büntetõeljárás folyik.
Eljárás indult két helyi lakos ellen, akiktõl 2012. április 10-én
napon 13 óra 40 perckor Iregszemcse külterületén lefoglalásra
került 1 db. engedély nélkül tartott TOZ 8-as típusú, 022-es kaliberû
vadászlõfegyver. Az elõállított személyek ellen lõfegyverrel és
lõszerrel való visszaélés bûntette és más bûncselekmények miatt
büntetõeljárás indult.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
április 11-e és 2012. április 13-án 12 óra 30 perc közötti idõben
bekerítetlen udvaráról összesen 5,5 mázsa mûtrágyát tulajdonított
el. A bûncselekménnyel okozott kár 85 500.-Ft. A bûncselekmény
két helyi elkövetõjét a forrónyomon indult nyomozás során a
Rendõrség felderítette, ellenük lopás miatt büntetõeljárás van
folymatban.
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2012. április 13-án 23
óra és 2012. április 15-én 09 óra közötti idõben egy Iregszemcsén
lévõ lakóház, drótkerítéssel körbekerített udvarán álló nyitott
személygépkocsiból eltulajdonított 1 db. klímahûtõt, 1 db.
személygépkocsi kerékagyat, valamint az udvaron parkoló Trabant
személygépkocsiból 1 db pótkereket. A bûncselekménnyel okozott
kár 47 000.- Ft, rongálási kár nem keletkezett. A nyomozás során az
eltulajdonított tárgyak egy része lefoglalásra került, az elkövetõ
személye megállapítást nyert, ellene lopás miatt büntetõeljárás
folyik.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen , aki
2012. április 14-én 21 óra és 22 óra közötti idõben az Iregszemcse,
Csárdalap dûlõben tartott pinceszer alkalmával az asztalon hagyott
Iphone 4 típusú mobiltelefonját eltulajdonította. A
bûncselekménnyel okozott kár 120 000.-Ft.
Egy Iregszemcse, Hékút pusztai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. április 21-én 19 óra 30 perc és 2012. április
22-én 07 óra 15 perc közötti idõben Iregszemcse Hékút pusztai
lakóházához tartozó zárt tyúkólba lánclevágás módszerével
behatolt és onnan eltulajdonított 3 db. egyenként 3 kg-os tyúkot és 1
db. 4,5 kg-os kakast. A lopással okozott kár 9 950.-Ft.
Egy Iregszemcse, Okrád pusztai lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2012. május 02-án 21 óra és 2012. május 03-án 06
óra 30 perc közötti idõben a lakóházának bekerített udvarán levõ
bezárt tyúkólba lakatlefeszítés módszerével behatolt és onnan
eltulajdonított 6 db Brahma fajtájú 3 kg-os tyúkot és 1 db Brahma
fajtájú 6 kg-os kakast. A lopással okozott kár 19 200.-Ft, a rongálási
kár 1 500.-Ft. A forrónyomos rendõri intézkedés során a helyszínrõl
nyomkövetõ kutya lett indítva, melynek segítségével az elkövetõ
kiléte felderítésre került, az eltulajdonított, már megpucolt és
szétbontott baromfiak az elkövetõ lakásán lefoglalásra kerültek. A
bûncselekménnyel gyanúsított helyi elkövetõ mindkét
baromfilopás elkövetését beismerte.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.

április 21-én napon 04 óra 45 perc és 06 óra közötti idõben a családi
háza udvarában nyitott állapotban hagyott autójából
eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévõ 70 000.-Ft készpénzzel,
valamint személyes irataival. A lopással okozott kár összesen kb.90
000.-Ft.
Egy helyi vendéglátóhely alkalmazottja kért rendõri segítséget,
mert 2012. május 06-án 04 óra 45 perc körüli idõpontban a
szórakozóhelyen egy általa ismeretlen férfi tört-zúzott, ordibált és
az alkalmazottat fenyegette. A kivonuló rendõrök a garázda
magyarkeszi lakossal szemben intézkedtek, ellene büntetõ
feljelentést tettek.
Eljárás indult egy vidéki fiatalember ellen, mert 2012. május 15-én
21 óra 45 perckor Iregszemcse belterületén rendõri ellenõrzés
során, az általa vezetett gépkocsiban kábítószert találtak, valamint a
kábítószer gyorsteszt a férfinál kábítószer fogyasztását mutatta ki.
Az intézkedést követõ házkutatások során kábítószer került
lefoglalásra, valamint megtalálták az azok termesztéséhez
szükséges eszközöket is. A fentiek alapján kábítószerrel visszaélés
bûntette miatt indult ellene eljárás.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
május 14-én 10 óra és 2012. május 17-én 11 óra 30 perc közötti
idõben az Iregszemcse, Csárdalapon lévõ présháza fészerébe
behatolt és onnan 1 db lovas eke húzótaligát, 8 db bográcstartót, és 1
db magtakaró fogast tulajdonított el. A lopással okozott kár 30 000.Ft, a rongálási kár 10 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. május 18-án 17 óra 30 perc és 2012. május 19-én 07 óra
közötti idõben az Iregszemcse, Zardóka majorban lévõ
telephelyére ablakbetörés módszerével behatolt, és onnan 200 kg
vörösrezet eltulajdonított, kb. 300 000.-Ft értékben. A rongálási kár
180 000.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
május 24-én 20 óra és 21 közötti idõben mûhelyébõl különbözõ
szerszámokat, alkatrészeket és fémtárgyakat tulajdonított el. A
bûncselekménnyel okozott kár 55 000.-Ft. Az ügyben két helyi
lakos ellen indult eljárás, akik kihallgatásuk során egy másik
fémlopást is beismertek, melyben büntetõeljárás akkor még nem
indult. Az általuk elkövetett lopások során eltulajdonított
fémtárgyak, szerszámok, alkatrészek közül több megkerült, azokat
a rendõrség a tulajdonosaiknak visszaszolgáltatta.
Mint a fenti sorokból is kitûnik községünkben is elszaporodtak a
fémlopások, melyek az utóbbi idõben környékünkön szinte naponta
elõfordulnak. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, annak érdekében, hogy
elkerüljék a sértetté válás kellemetlenségeit, fészereiket zárják be, az
udvarukban lévõ fémeszközöket, használati tárgyakat jól zárható
vagy nehezen észrevehetõ helyekre tegyék el! Présházaikból,
telephelyeikrõl, a használaton kívüli fémtárgyakat, mezõgazdasági
eszközöket vigyék haza lakásukra! Kertjeikben ne hagyják kint
mezõgazdasági eszközeiket / gyûrûshenger, borona, simító stb/!
Udvaraikat, telephelyeiket lehetõleg kerítsék be, szereljenek fel
mozgásérzékelõ lámpákat, és amennyiben nagyobb értékeket
tartanak ingatlanjaikon, szereltessenek fel riasztóberendezést vagy
szerezzenek be éber, harapós kutyát!

Ezekkel a sorokkal nem rémisztgetni akarjuk a Lakosságot, mert
községünk a környékbeli falvakhoz képest továbbra is
biztonságosnak mondható, de szeretnénk ha mostantól
óvatosabbak, elõvigyázatosabbak lennének!
Segítségüket, közremûködésüket köszönjük!
Idegen, gyanús személyek vagy jármûvek megjelenése esetén
azonnal hívják a Rendõrséget a 107, 112 ingyenes segélykérõ
számon, vagy a Tamási Rendõrkapitányság Ügyeletét a 06-74/573910 közvetlen telefonszámon!
Barna Tibor r. ftzls. körzeti megbízott
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KÉT KERÉKEN
RÉGIÓS DÖNTÕT
JÁTSZOTTUNK SZEGEDEN! MAGYARKESZIIG
A ,, sikersorozatunk” tovább folytatódott a második fordulón is,
amit Pécsen rendeztek és így csoportgyõztesként elsõként jutottunk
a régiós döntõbe. Az iregszemcsei fiú csapat 2012. május 05-én
Szegeden megmutatta, hogy igen is helye van az Erima Oszágos
Szivacskézilabda Gyermekbajnokságban. A fiúk a mérkõzések
során jól teljesítettek, de a végére egy kicsit elfáradtak. Így ez a
teljesítmény a IV. helyezésre volt elegendõ. Elégedett vagyok a
csapat egységgel és a kitartó munkával. Bizakodva várom a jövõ
szezont. A döntõben a következõ csapatok vettek részt, helyezések
szerint:
I. hely : Szentesi SI- KISS
II. hely: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Szeged
III. hely: Algyõi Sportkör
IV. hely: Iregszemcsei Sportegyesület
V. hely: Kecskeméti Sportiskola
VI. hely: Lajosmizsei UKC
Iregszemcsei SE csapat felépítése:
Kapusok: Baranyai Lóránt, László Sándor Márk, Takács Dominik
Olivér .Mezõny: Lückl Levente, Szafián Gyula, Tóth Márton Máté,
Kocsis Balázs Gergõ. Edzõ: Ferenczi Roland
Góllövõk: Szafián Gyula, Lückl Levente, Kocsis Balázs Gergõ
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítettek,
hogy a csapat részvehessen a régiós döntõn.
Támogatóink: Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
Iregszemcse, Iregszemcse Önkormányzat, Újireg Önkormányzat,
Iregi Roma Integrációs Egyesület, Minifu Kft.- Giorgio Design
Iregszemcse, Bors Bálint Nagyszokoly
Ferenczi Roland edzõ

Május 26-án kerékpártúrán vett részt iskolánk néhány alsó
tagozatos diákja, kiegészülve az ötödikes Kocsis Danival, aki az
eddigi túrák egyikét sem hagyta ki. A gyerekeket elkísérték lelkes
szüleik is, kinek az anyukája, kinek az apukája jött.
A csapat az iskolától indult, Nagyszokolyon át Magyarkeszibe a
focipályáig vezetett az út. A pálya melletti játszótéren

Az akadálypályán is ügyeskedtek az ifjú biciklisek
megpihentünk, (mi felnõttek), majd kerékpáros ügyességi
vetélkedõ következett. Anyukák és apukák közül a bátrabbak
teljesítették a próbát. A legügyesebbek oklevelet kaptak.
Ezután a közeli halastóhoz kerekeztünk, ahol egy hattyúcsaládot is
megszemlélhettünk.
A pályához visszatérve Niki néniék finom kacsazsíros kenyérrel
vártak bennünket.
Kora délután értünk vissza Iregszemcsére kellemesen elfáradva, de
jó volt együtt biciklizni, kikapcsolódni.
A túrát iskolánk összes diákja számára hirdettük, de sajnos a felsõ
tagozatos pajtások az idén nem mutattak érdeklõdést eme
rendezvény iránt.
A túra fõ szervezõje és vezetõje Ferenczi Roland volt, kísérõ tanító
nénik: Barnáné Ágh Anikó, Laboda Kata, Kárászné Major Mónika,
Gyeneiné Fejes Gabriella, Takács Anita.
A kenyeret hozták és kenték: Ferenczi-Furján Nikolett és Ferenczi
Nikolett tanító nénik.
Gyeneiné Fejes Gabriella

A csapat: (hátul) Ferenczi Roland edzõ, (középsõ sor) Takács
Dominik, Szafián Gyula, Tóth Márton, Lückl Levente,
Baranyai Lóránt, László Sándor, (oklevelet tartja) Kocsis Balázs

Kézilabda tábor

Idén elõször kerül megrendezésre a kézilabda tábor Iregszemcsén a
Göllesz Viktor tagintézmény területén.

Idõpont: 2012. július 16-20-ig 8-tól 16 óráig
Tervezett programok:
Naponta 2 edzés (általános isk. tornaterme), sportfoglalkozások, labdajátékok, ismerkedés más sportágakkal
(floorball, tenisz, tollas, foci, úszás), csapatépítõ - és önismereti játékok, strandolás a Balatonon, kerékpározás, táborzárás
A részletes program megtekinthetõ a www.iregkezi.gportal.hu weboldalon
A tábor részvételi díja: 13.000 Ft, (2 -szeri részletfizetés is lehetséges). Az összeg magába foglal háromszori étkezést is ( tízórai,
ebéd, uzsonna). Jelentkezni: 2012 07.09-ig lehet Ferenczi Roland edzõnél Tel: 0630/230-59-70
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KUTYA A TANTEREMBEN
2012. március 8-án délután iskolánkban, az iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskola és Óvodában nagy volt az izgalom a
kisdiákok körében. Egy terápiás kutya érkezett hozzánk, hogy
bemutassa, mennyi mindenben tud segíteni az oktatásban és
fejlesztésben.
Rövid bemutatkozás után Gaál Györgyi terápiás kutyafelvezetõ, a
Mancsos Segítõtársaink Terápiás Állatok És Oktatási Alapítvány
munkatársa megkérte a gyerekeket, hogy segítsenek neki megitatni
a kutyust, mert nagyon megszomjazott a hosszú úton. Több bátor
kis jelentkezõ is akadt erre a feladatra. Ezután bemutatta Silvert, aki
egy shetlandi juhászkutya. Aztán rögtön játék következett. Györgyi
különbözõ színû csipeszeket adott a gyerekeknek, amit oda kellett
adniuk a nézõknek, majd meghatározott rendben visszakérni és
Silver hámjára csíptetni. Eközben Puppné Oláh Szilvia
gyógypedagógus, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ
munkatársa egy elõadásra készült elõ. Egy kisfilmet mutatott be
saját terápiás kutyájáról és azokról a feladatokról, melyeket a
gyerekek egész pici korától végez a Paks környéki
gyermekintézményekben. Rendszeresen jár bölcsõdékbe,
óvodákba és iskolákba, ahol a gyerekek állatszeretetét kihasználva
fejleszti érzékszerveiket, kommunikációs képességüket,
tájékozódásukat, testsémájukat, memóriájukat, önbizalmukat,
önismeretüket… A foglalkozásokon alapvetõ követelmény a
tolerancia, társainkra és a velünk dolgozó kutyára való odafigyelés.
A kutyával való együttmûködés az önfegyelmet is erõsíti.
Bármilyen tanórán tud segíteni a kutya, csak a tanár fantáziája és
kreativitása szab határt. A rövid kisfilm után újra játék következett.
Most igaz - hamis állítások hangzottak el a kutyáról. Ha igaz állítást
hallottak a gyerekek, megsimogathatták a kutyát. A gyerekek és a
közönség láthatóan élvezte a feladatot. Ezután Gaál Györgyi
beszélt arról, hogy a kutyán keresztül a legzárkózottabb
gyermekhez is közel kerülhetünk, a kutya simogatása önmagában
véve is terápiás hatású, hiszen az állat minden körülmények között
készségesen és feltétel nélkül visszaadja a rá irányuló szeretetet. A
foglalkozásokon a gyerekek irányítják, mozgatják a kutyát. Az állat
rövid, határozott utasításokra reagál, így a gyerekek a siker
érdekében jobban figyelnek, összpontosítanak. Amikor sikerül az
állatot irányítaniuk, önbizalmuk, magabiztosságuk növekszik.

Egyes gyerekek nyitottabbá és együttmûködõbbé váltak a kutyák
hatására. A túlmozgásos, agresszív gyerekeket nyugtatja,
csillapítja. A nem, vagy nehezen beszélõ, kevésbé mozgékony
gyerekeket is motiválja, cselekvésre, beszédre készteti a kutya, az
állattal való kapcsolatteremtés vágya. Bár sokféle állat alkalmas
terápiás célokra, a kutyás terápia kiemelkedõ hatású. Ennek egyik
oka a kutya szociális viselkedése, emberhez való kötõdése.
Munkájának ismertetése után Györgyi ismét játszani hívta a
gyerekeket. Mi is láthattuk, óriási motivációt ad a kutya a feladatok
elvégzéséhez. Most labdát kellett körben egymásnak gurítani úgy,
hogy Silver ne kapja el. Közben a páros számokat kellett növekvõ
sorrendben mondani. Aki eltévesztette vagy nem kapta el a labdát,
„büntetést” kapott, guggolnia kellett. Sorra jöttek a feladatok, de
sem Silver, sem a gyerekek nem fáradtak bele. Még sokáig
játszottunk volna, de a két szakemberre még kérdések sora várt,
melyeket a jelenlevõ szülõk és kollégák tettek fel.
Az idõ sajnos gyorsan elszaladt. Kisdiákjaink és a jelenlevõk átfogó
képet kaptak a kutyaterápiáról és felejthetetlen élményben volt
részük.
Reméljük, hamarosan tanóráinkra is segítségül hívhatjuk „Szili”
kutyát és gazdiját.
Veldi Ágnes gyógypedagógus

Középen Silver a terápiás kutya

SULI-BULI
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda Szülõi Munkaközössége
és Tantestülete által szervezett SULI-BULI-ra 2012. május 5-én
került sor. A bált a Ritmikus Sportgimnasztika csoport
bemutatkozásával nyitottuk meg, majd az este folyamán a Laguna
Mazsorett csoport színvonalas mûsorát is láthattuk.
Csakúgy mint a korábbi években az idén is nagyon sok tombola
ajándékot kaptunk, amit a szülõi munkaközösség tagjai gyûjtöttek
Adományozók névsora
66. sz. Ezerjó ABC dolgozói
Általános iskolai
konyha dolgozói
Bakonyi Erzsébet
Bálintné Tóth Ágnes
Barna Tibor
Barnáné Ágh Anikó
Bese Margit
Bódog József
Bors Bálint
Csibáné Zántó Tímea
Csikós Anikó
Csicsmann Imre
Csór Gabriella
Dr. Kálmán István
Dr. Vásárhelyi János
Egyedné Csiák Katalin

X. évfolyam, 2. szám, 2012. június

Drávecz Ferenc
Észak Tolna
MegyeiTakarékszövetkezet
Fata Istvánné
Fóti Judit
Frank László
Horváth András
Horváth József
Horváthné Kránicz Mária
Joó Szilárd
Kereszt Réka
Kersák László
Kertai Gyula Katica boltja
Kolocz Attiláné
Kovács Ildikó
Kõmûves Anita
Lovas Róbert
Matusné Szakács Irén

össze. Több támogatónk készpénz befizetéssel járult hozzá a bál
sikeréhez.
Köszönjük az alapítvány javára felajánlott 1 %-os befizetéseket, az
iparûzési adóból való felajánlást, valamennyi év közbeni
támogatást. A nettó bevétel
191 900 Ft, mely a “Korszerû
Iskoláért" alapítvány számlájára került befizetésre.
Mihalovics Miklós
Molnár Ágnes
Molnár Miklósné - Bene Edit
Mûvelõdési Ház
Nagy Béla
Orsós Istvánné Terike turkáló
Ötvös László
Pappné Árvai Tünde
Pétiné Czafit Andrea
Schmidt László
Sere György
Sere Kisvendéglõ
Simon Béla
Somogyi Mária
Süle Jánosné
Sütõ Ferenc
Süvegjártó Csaba
Szabó György

Szabó László
Szabó Sándor
Szabó Tímea
Szalai József
Székely István
Sziber Attila Korona üzlet
TAK-SZU Gumijavító mûhely
Tóth Istvánné Éva bolt
Trimat Bt. Matus Károly
Varga Csaba
Varga István
Vass Húsbolt
Viktória Gyógyszertár
Iregszemcse
Viola Szabolcs informatikus
Tamási
Zönge-Hús Bt Kajdacs
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A „KÖZÖSSÉGET A JÖVÕÉRT!” PROJEKT
2012 januárjában megkezdõdött a
„Közösséget a jöv õ ért!” projekt
többek között Iregszemcsén is. Célunk
lényegében az, hogy az érintett
hátrányos helyzetû - településeken
erõsítsük az emberek összefogását és
hozzájáruljunk egy összetartó
közösségi élet kialakításához.
A programunk 11 települést érint, ahol
5 fõ szociális munkás dolgozik: Gyulaj
és Kalaznó (Wolf Petra), Kocsola,
Értény és Koppányszántó (Orsós
Anita), Fürged, Magyarkeszi és
Nagyszokoly (Göttlinger Judit), Pári és
Újireg (Pálfi Ágnes) és persze Iregszemcse (János Alexandra
Tünde és Pálfi Ágnes). Segítségünkre van egy közösségfejlesztõ
munkatárs is: Kissné Király Tímea, valamint a szakmai vezetõség:
Nagyné Messinger Tímea, Németh Nándor és Kovács Péter is. A
projekt 2014 júniusáig tart.
Ezen idõ alatt több programot tervezünk folyamatosan a
településeinken: voltak már Játszó és kreatív házaink szülõkkel,
gyerekekkel (Iregszemcsén az óvodában került erre sor az óvónõk
segítségét ezúton is nagyon szépen köszönjük!).
Az Életmód csoportfoglalkozást felnõtteknek egy meghívott
elõadó: Dr. Balogh Béla tartotta Iregszemcsén a Mûvelõdési
házban. A foglalkozás inkább egy kötetlen beszélgetés volt,
mintsem elõadás, így élvezetes kikapcsolódásnak bizonyult.
Folyamatosan megy a Baba-mama klub is, amit ugyan támogatunk,
de az érdem a védõnõké természetesen.
Ezeken kívül még számos programmal készülünk, melyekrõl a

Örömmel tudatom
Iregszemcse
lakosságával, hogy 2009ben sikerrel pályáztam
fiatal gazda induló
támogatásra, mely
forrásból egy dámvad
farmot létesítek
IregszemcseOkrádpusztán.
A megvalósulás
folymatban van, 2012.
õszétõl értékesítünk élõ
és vágott dámszarvast.

További információ:
Varga vendégház Csehipuszta vagy
Varga András
(+3630) 698-9851

kihelyezett plakátokról, valamint saját újságunkból (Közösséget a
jövõért! kis hírek szájról szájra…) értesülhetnek. Ezeket kitesszük
például a Mûvelõdési házban, a Családsegítõben, az óvodában, stb.,
de nálam is megtalálják az Önkormányzat elsõ emeletén az elsõ
ajtónál.
János Alexandra Tünde

Szüleikkel együtt alkothattak a gyerekek az óvodában

NYÁRI PROGRAMELÕZETES
AZ IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
2012 nyarán is

ÚSZÓTANFOLYAMOT
szervez óvodás és általános iskolás
tanulók részére.
A tanfolyam idõpontja:

2012. június 18. június 29.
Részvételi díj:
Óvodásoknak: 10.000 Ft
Iskolásoknak: 10.000 Ft
Mely tartalmazza az oktatási-, az utazási
költségeket és a belépõdíjat.
Jelentkezni 2012. június 15-ig lehet a
részvételi díj befizetésével.
Óvodások az óvodavezetõnél, iskolások az
iskolatitkárnál jelentkezhetnek.

KÉZMÛVES TÁBOR
2012. július 9-13-ig
A tábort alsó tagozatos
tanulóknak hirdetjük
GRAFIKA, KERÁMIA ÉS MÁS
KÉZMÛVES TEVÉKENYSÉGEK
A foglalkozások
9-tõl 16 óráig tartanak.
A tábor részvételi díja:
9000 Ft (ebéddel együtt)
Jelentkezési határidõ:
június 29.
Tábordíj befizetése:
július 9-ig

