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PÁLYÁZATI HÍREK
Hõszigetelt nyílászárókkal és 
új kondenzációs kazánnal 
korszerûsítették az iskola 
épületeit. Az Önkormányzat 
további híreit a 3.oldalon 
olvashatják.

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉK GYÛJTÉSE
Május közepén mindenki az 
óvoda udvarára szállíthatja 
elektromos és elektronikai 
hulladékát. Részletek a 4. 
oldalon. Ugyanitt a védõnõi 
szolgálat híreit olvashatják.

KÉK HÍREK 
Az elmúlt idõszak bûn-
cselekményeit foglalta össze 
Barna Tibor körzeti megbízott 
az 5. oldalon.

SZIVACSKÉZILABDA
Fantasztikusan szerepeltek a 
kisiskolás szivacskézilab-
dások Pécsett az Erima 
Országos Szivacskézilabda 
Gyermekbajnokságon. 5. 
oldal.

EGYENSÚLYBAN A SULI
Szórakozás és tanulás vagy 
tanulva szórakozás.  Ez 
jellemzõ az elmúlt hetekben 
az iskola projektjeire. A 6. 
oldalon a Deák hírmondóban 
foglaltuk össze az iskola 
eseményeit.

LEÁNYVÁSÁR
Az elkövetkezõ idõszakban 
kétszer is lesz Leányvásár. Az 
operett bemutatója március 
17-én szombaton, a követ-
kezõ elõadás pedig április 5-
én csütörtökön este hatkor. 
Az áprilisi alkalomra jegyek 
már elõjegyeztethetõk!

A mûvelõdési ház és az 
általános iskola program-
kínálatát a 7-8. oldalon 
találhatják.

MEGALAKULT A VÍZIKÖZMÛ 
TÁRSULAT
Iregszemcse község csatornázása és szennyvíztisz-
títása KEOP-1.2.0/b/10-2010 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. A Társulatnál egy érdekeltségi egység után 
január 30-án megalakult az Iregszemcsei fizetendõ érdekeltségi hozzájárulás: 130 000 Ft 
Víziközmû Társulat. Az alakuló taggyûlésen az természetes személyek és nem természetes 
érintettek 68,7% igennel szavazott, mely a személyek esetén is.  
megalakuláshoz szükséges 2/3-os támogatottsági Az érdekeltségi hozzájárulást a társulat 
arányt meghaladta. A vízgazdálkodásról szóló természetes személy tagjai indokolt esetben 10 év 
1995. évi LVII. törvény 35. §-ának (2) bekezdése alatt, egyenlõ részletekben is befizethetik. Az elsõ 
értelmében a megalakult víziközmû társulatnak a fizetési határidõ: 2012. május 15. Ebben az 
törvény erejénél fogva azok az érdekeltek is esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege a 
tagjaivá válnak, akik a társulat megalakításához futamidõ végén 160 000 Ft lesz. 
elõírt kétharmados többségû döntés meghoza- Azon természetes személyeknek, akik a 
talában nem vettek részt, illetve ilyen tartalmú részletfizetési kedvezménnyel nem kívánnak 
döntés meghozatalát akár kifejezetten ellenezték. élni,  lehetõségük van az érdekeltségi 
Az alakuló ülés jegyzõkönyve a helyben szokásos hozzájárulást egy összegben, 2012. május 15-ig 
módon megtekinthetõ lesz a Polgármesteri (elsõsorban az LTP-s, ill Fundamentás befizetõk), 
Hivatalban, valamint a könyvtárban, illetve a vagy három részletben (2012. május 15-ig 44 000 
http://www.iregszemcse.hu/ honlapon. Ft, 2013. május 15-ig 43 000 Ft, 2014. május 15-
Az alakuló ülésen elfogadásra került a társulat ig 43 000 Ft) befizetni. Mindkét esetben 130 000 
alapszabálya, valamint megtörtént a tisztség- Ft a hozzájárulás összege.
viselõk megválasztása. A társulat neve és 

A jogi személyek a részükre megállapított székhelye: Iregszemcsei Szennyvízközmû Építõ 
érdekeltségi hozzájárulást egy összegben, vagy Víziközmû Társulat, 7095 Iregszemcse, Kossuth 
három részletben fizethetik meg. A befizetések tér 19.
módjáról a közeljövõben minden érintett részére Intézõ Bizottság elnöke: Süvegjártó Csaba 
részletes tájékoztatást küldünk!Intézõ Bizottság tagjai:  Fata Istvánné, Schmidt 
Az Iregszemcsei Szennyvízközmû Építõ László, Treitz János
Víziközmû Társulat információs honlapja Ellenõrzõ Bizottság elnöke: László-Kránicz Éva 
napokon belül elérhetõ lesz  www.iregszemcse-Ellenõrzõ Bizottság tagjai: Horváthné Csikós 
szennyviz.hu. Aki teheti,  kísérje figyelemmel. Andrea, Bati Márta

Az intézõ- és ellenõrzõ bizottságok elnökei és Köszönjük a lakosság támogató nyilatkozatait, a 
tagjai részére tiszteletdíj nem került megálla- szervezõk és a „Márton-Invest” Beruházás-
pításra. Az alapszabályban rögzítésre került az szervezõ Bt. munkáját!
érdekeltségi hozzájárulás összege.  

Iregszemcsei Víziközmû Társulat 
Intézõ Bizottsága

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk minden 

kedves olvasónknak! 
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Mindenkit szeretettel vár

Katica BoltjaKatica Boltja

Iregszemcsén

a KORONA udvarban!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!

Kínálatunkban 

megtalálja a helyben 

sütött péksüteményeink, 

friss kenyér és pékárú 

termékeink széles 

választékát 

valamint tejtermékek és 

fél literes üdítõk is 

kaphatók!

 

SÍRKÕ
Gránit, mûkõ, ablakpárkányok

Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432

MOSI GUMI

-Gumiszerelés, centírozás, 

-Új és használt gumi és felni

-Kipufogó javítás

Mosberger Attila

30/352-6487
Iregszemcse, Damjanich u. 44.

RÖVID ÉS MÉTERÁRU BOLT 
(IREGSZEMCSE KORONA UDVARBAN) 

AJÁNLATA:

AKCIÓS AJÁNLATOM:
Nõi melltartók: 

200 Ft-tól Várom régi és új 
Nõi melltartó garnitúrák: vásárlóimat!

650 Ft. 350 Ft.
Függönyök: Nyitvatartás:

H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30250 Ft-tól
Szo: 8-11.30Hálózsák:

Süléné Ica Tel: 70/258-85573.800 Ft. 2.600 Ft.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2012. január 1-tõl Iregszemcse, Újireg településeken és 

az Iregszemcséhez tartozó pusztákon

a szennyvíz elszállítását új 
vállalkozó végzi.

Cégnév: SZABÓ-TOURS KFT.
7097 NAGYSZOKOLY Vass G. u. 418.

Éjjel-nappal hívható telefonszám:

20/941-6021
Tisztelettel: Szabó Attila 
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ELHUNYTAK
2011. december-január-február hónapban elhunytak:

Orsós Dzsenifer, Hamrik János, Varga József, Bognár György,
Elekes József, Laki József, Stefanovits Jánosné, 

Dr. Varga József, Répási István

A N Y A K Ö N Y V I  
H Í R E K

X. évfolyam á, 1. szám, 2012. m rcius

Tisztelt adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
2012. március 15. 
napjáig esedékes 

kommunális és gépjármû adót 

a Völgység-Hegyhát Takarék 
iregszemcsei fiókjának pénztárába 

térítésmentesen fizethetik be!
Máténé Szabó Mária 

adóügyi elõadó

ÚJ PÉNZINTÉZET A 
TELEPÜLÉSEN
Iregszemcsén 2012. február 2-án hivatalosan is megnyitott a 
Völgység-Hegyhát Takarék 23. fiókja. A kirendeltség a mûvelõdési 
házban kapott helyet, a helység kialakítását a pénzintézet 
finanszírozta az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 
Nem csak a település életében hozott változást az esemény, hanem 
az önkormányzatéban is. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a 
Völgység-Hegyhát Takarék ajánlatát elfogadva, január 1-tõl 
megbízza az önkormányzat számláinak vezetésével. A döntést 
nagymértékben befolyásolta, hogy az induló szennyvíz beruházás 
és a megalakult Iregszemcsei Víziközmû Társulat számláinak 
kezelését is ez a pénzintézet végzi.  

PÁLYÁZATI HÍREK
Iregszemcse Község Önkormányzata a Környezet és Energia 
Operatív Program keretén belül az „Iregszemcse településen 
található intézmények épületenergetikai fejlesztései a lakosság 
környezettudatos szemléletformálása erõsítése érdekében” címû 
pályázata pozitív elbírálásáról 2011. március 29-én értesült. A 
projekt összköltsége 28.418.580,-Ft, melybõl a támogatás 
21.313.935,-Ft, az önkormányzat által biztosított önerõ pedig 
7.104.645,-Ft. Az érintett ingatlanok a Garay utca 1. szám alatti 
kisiskola épülete, valamint a tornacsarnok. A támogatási szerzõdés 
aláírására 2011. október 2-án került sor. E két idõpont között a 
kivitelezõ kiválasztása érdekében lefolytattunk egy feltételes 
közbeszerzési eljárást, amiben eredményt nem tudtunk hirdetni, 
mivel a három pályázó közül egyik kivitelezõ cég sem tudott a 
projekt összköltségének megfelelõ ajánlatot adni. A megismételt 
közbeszerzési eljárás már eredményes volt, a kivitelezést az RVV 
Kft. (Komló, Alkotmány utca 86.) nyerte. 2012. január 27-én  
átvették az építési területet, és már azon a hétvégén a hõszigetelt 
nyílászárók beépítésre kerültek mindkét épületben. A kisiskolában 
a régi gázkazán helyett korszerû kondenzációs készülék került 
beépítésre. Jelenleg az épületek hõszigetelése, és a homlokzat 
színezése zajlik.  A támogatási szerzõdés szerint a projekt 
megvalósulásának tervezett napja: 2012. június 30. A fejlesztés 
révén várhatóan jelentõs költség megtakarítást sikerül elérni a 
gázfelhasználás csökkentésével.

TÛZIFA TÁMOGATÁS 
2011-2012.
Iregszemcse Község Önkormányzata az elõzõ évekhez hasonlóan  
természetbeni ellátás formájában is nyújtott átmeneti segélyt a 
rászorulók részére. 2011. november 1. és 2011. december 31. 
közötti idõszakban 18 esetben, 2012. január 1. és 2012. február 15. 
között 37 esetben, 2012. február 16-tól 2012. március 1-ig pedig 31 
esetben adott tûzifa támogatást a kérelmezõk részére. Így a téli 
idõszakban 86 esetben jutottak a rászorulók téli tüzelõhöz. 

TESTÜLETI ÜLÉSEN 
TÖRTÉNT

Napirendek: 
-A képviselõ-testület meghatározta a 2012. évi köztisztviselõi 
teljesítmény-követelmények fõbb céljait.

-A polgármester beszámolt a képviselõ-testületnek az 
intézményfenntartó társulásokban végzett 2011. évi munkájáról. 

-A beszámolót a képviselõ-testület elfogadta.

-A képviselõ-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 
együttes 2012. évi költségvetését 1.725.586 E Ft költségvetési 
bevétellel, és 1.725.586 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással 
határozta meg. 

- Döntött a Civil szervezetek támogatásáról is, mely szerint a 
testület 1.740.000 Forintot osztott fel tíz civil közösség között és 
utasított el hat vidéki szervezetet.

- Módosította a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 
5/2007.(V.10.) rendeletet, melynek egyik lényeges eleme, hogy a 
rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítõ 
támogatás, a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély 
természetben is nyújtható. A másik lényeges változás a 
rendelkezések között, hogy 2012-ben már a foglalkoztatást 
helyettesítõ támogatás és a lakásfenntartási támogatás 
megállapításának, illetõleg folyósításának is feltétele a 
lakókörnyezet rendezettsége.

- Módosításra került a szociális alapellátások térítési díjáról szóló 
rendelet. Ennek megfelelõen az étkeztetés 480,-Ft/adag, az ebéd 
kiszállításának díja 45,-Ft, a házi segítségnyújtás óradíja 20,-Ft/óra, 
a nappali ellátás intézményi térítési díja: 20,-Ft/nap. 
Megállapítható, hogy a térítési díjak az elõzõ évhez viszonyítva 
nem emelkedtek.

- Aktualizálta a képviselõ-testület az önkormányzat 
vagyonrendeletét, mellyel a rendelkezéseit hozzá igazította a 
nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseihez.
- A polgármester elõterjesztésében megtárgyalta és elfogadta a 
képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonpolitikai 
irányelveit.

Fata Istvánné
jegyzõ
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DOKTOR BÁCSI
Õ volt, akit elõször megpillantottam, amikor világra jöttem, õ 
volt, aki legelõször meglátott születésem pillanatában.
Aztán végig kísért szinte egész eddigi életemben. Gyógyított a 
gyermekbetegségekbõl, adta a védõoltásokat, húzkodta a 
tejfogaimat. Még az elsõ terhességem örömhírét is õ közölte 
velem.
Jelenség volt Iregszemcsén a 60-as, 70-es években, de még 
napjainkban is egészen a haláláig.
Az iregi emberek nem az orvoshoz, vagy doktorhoz mentek, 
hanem a VARGÁHOZ. Sokáig egyedüli orvos volt a faluban. 
Azokban az években az orvosok napi 24 órában rendeltek. A 
rendelési idõt nem vette figyelembe, szinte mindig a rendelõben 
volt.
Jóska bácsi nem volt beszédes doktor, nem kötött mindent a 
beteg orrára, csak gyógyított; és még fogat húzott, szülést 
vezetett, sebet varrt, fület szúrt, mindent, amihez volt megfelelõ 
felszereltsége. Mikor a szomszédunkba költözött, láttuk, 
milyen gyakran keresik hajnalban, éjszaka, ebédidõben. 
(persze, akkor nem mentünk minden apró-cseprõ problémával-
ha orvost hívtunk, akkor az komoly eset volt) Kivétel a szerda 
esti rendelés volt. Tudtuk, hogy akkor csak súlyos esetben lehet 
keresni, csip-csup ügyekkel nem. Kupaszerda volt: nagyon 
szerette a focit.
Nyugdíjba vonulása után kicsit beszédesebb lett. Ha 
találkoztunk az utcán, amint éppen kávézni indult, vagy a 
kertben dolgozott, szívesen beszél Csabáról, Dóriról, a 
kutyájáról és a pecázásról.
Aztán egyszer csak eltûnt, beteg lett, nagyon beteg.  A sors 
fintora, ha egy orvost hosszú betegségre, tehetetlenségre 
kényszerít.
Sajnos már csak emlékeimben hallom a megszokott kérdést: mi 
van lányka? Ha válaszolhatnék neki azt mondanám: szomorúak 
vagyunk doktor bácsi, megint elment az életünkbõl VALAKI. 
Nyugodjék békében!
                                                                             Fenyõ Magdi

BABA-MAMA KLUB 
IREGSZEMCSÉN
Iregszemcse védõnõi szolgálata 2012. január 16-án Baba-mama 
klubot hozott létre azzal a céllal, hogy egyrészt kikapcsolódást 
nyújtson a pici babával, kisgyermekkel otthon lévõ anyukáknak. 
Másrészt az öszejövetelek során a részt vevõ szülõk kicserélhetik 
tapasztalataikat, gyarapíthatják tudásukat a gyermek gondozásával, 
ápolásával, nevelésével kapcsolatosan jobban megismerhetik a 
gyermek fejlõdési szakaszait, életkori sajátosságait.

A Klub heti rendszerességgel mûködik a megújult Egészségház 
épületében. Egyik héten szabadfoglalkozás van (játék, beszélgetés, 
tapasztalatcsere, stb.), általában hétfõnként 10 órakor. Minden 
második héten pedig vendéget hívunk (szociális és egészségügyi 
szakemberek: pszichológus, fejlesztõ pedagógus, gyermekorvos, 
stb.), aki az anyukák által igényelt témakörben tart elõadást, 
melynek idõpontja az elõadótól függõen változó. 
Mindemellett a program részeként tervezünk még: 
- különféle ünnepekre való készülõdést, ünneplést
- kreatív foglalkozásokat
- babaruha/játék-börzét
- baba-mama tornát
- babafotózást
- illetve bármit, amire az anyukák és gyermekeik igényt tartanak.
Szeretettel várunk minden anyukát és gyermekét kortól 
függetlenül!
Reméljük felkeltettük a Klub iránti érdeklõdést, mivel a 
közeljövõben szeretnénk további közösségi programokat is 
szervezni (babamasszázs, szülésre felkészítõ tanfolyam).

Kótainé Huth Márta és Krizsány Zsófia védõnõk

 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A 
MINDENNAPOKBAN 

Május 13-tól május 19-ig 
Elektromos és elektronikai 

hulladék begyûjtést 
szervezünk! 

Ezeken a napokon óvodánkba várjuk a használaton kívüli, 
mûködésképtelen vagy csak megunt, lecserélésre szánt 

háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s 
minden olyan berendezést, ami valamikor árammal, 

elemmel mûködött. Az elektronikai hulladékot a 
kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön, szelektíven 

kell gyûjteni.  A hatékony begyûjtésért 
Óvodánk alapítványa bevételhez jut.

Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy mikróval 
tudod támogatni az akciót akkor is sokat segítettél.

Az elszállításról az Eu szabványnak 
Megfelelõen gondoskodunk.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással 
támogassák az óvodánkat!

  

2012.március 23-án 9-14 óráig 
a védõnõi tanácsadóban Cyto-Prev 

Egészségnap lesz melynek keretében:
 ingyenes vizsgálatok: 

nõgyógyászati rákszûrés, emlõ, szájüreg, 
bõrdaganat szûrés.

 térítéses vizsgálatok( : szív és érrendszeri 
rizikófaktor szûrés, koleszertin, vércukor, BMI 

mérés, vérnyomásmérés 

1500 Ft.)

Cyto-Prev EgészségnapCyto-Prev Egészségnap
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Iregszemcse: Idegen gyanús személyek illetve jármûvek felbukkanása esetén 
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. hívják a Tamási Rendõrkapitányságot a 107-es vagy 112-es 
január 13-án 17 óra és 2012. január 14-én 07 óra közötti idõben a ingyenes, illetve a 06-74/573-910-es közvetlen telefonszámon!
tulajdonát képezõ Iregszemcse, Bartók Béla utcában lévõ Segítségüket, együttmûködésüket köszönjük, a nyomravezetõk 
üzlethelyiségek kirakatüvegeit kõvel bedobta. A rongálással kilétét bizalmasan kezeljük!
okozott kár 110 744Ft.

                                           Barna Tibor r. ftzls. körzeti megbízott

Nagyszokoly:
Egy tamási lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012. 
január 17-én a délelõtt és 2012. január 24-én 08 óra közötti idõben a 
Nagyszokolyon lévõ lakóházához tartozó bekerítetlen 
szántóterületrõl eltulajdonított 2 db gyûrûshengert. A lopással 
okozott kár 150 000 Ft. 

Magyarkeszi:
Egy magyarkeszi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2012. január 13-án 11 óra és 11 óra 45 perc közötti idõben 
magyarkeszi ismerõsének lakóházába lakatpánt kihúzás 
módszerével bement és a konyhából a sértett hûtõn felejtett 
mobiltelefonját töltõvel együtt eltulajdonította.A bûncse-
lekménnyel okozott kár 35 000 Ft. 

Felsõnyék:

Eljárás indult egy felsõnyéki lakos ellen, aki 2012. január 12-én 20 
óra 30 perckor Felsõnyék belterületén a Felsõnyéki Polgárõr 
Egyesület polgárõrét szolgálati feladatának ellátása közben tettleg 
bántalmazta.  Az elkövetõt  kihal lgatásra a  Tamási  
Rendõrkapitányságra elõállították, majd gyanúsított kihallgatását 
követõ õrizetbe vétele után Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság 
fogdájába szállították. Az elkövetõ ellen közfeladatot ellátó 
személy elleni erõszak miatt büntetõeljárás indult.

Az E-on Áramszolgáltató Zrt. feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki 2012. február 03-át megelõzõ idõszakban Iregszemcse 
külterületén a Tengõdi úti víztározó mellett lévõ, használaton 
kívüli vízmû állomás transzformátorát lekapcsolta, majd az 
oszlopról a földre lökve azt szétvágta és szétszerelte, majd 
eltulajdonította a benne lévõ 3 db vörösréztekercset. A 
bûncselekménnyel okozott kár 1 700 000 Ft.

Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2012. március 01-én 
12 óra és 2012. március 04-én 09 óra 15 perc közötti idõben a 
Magyarkeszi Római Katolikus Egyházközség lakatlan Plébánia 
épületébe behatolt, ott 3 db WC-csészét összetört, egy gázpalackot 
és egy hõsugárzót eltulajdonított. Az épületben lévõ csaptelepeket 
letörte és azokat szintén eltulajdonította.  A lopással okozott kár: 80 
000 Ft.

Egy budapesti lakos feljelentést tett egy felsõnyéki lakos ellen, aki 
2012. január 01-én 17 óra 45 perc körüli idõben a felsõnyéki 
Presszóban több alkalommal arcon ütötte, illetve több esetben 
megrúgta. A feljelentõ a bántalmazás következtében sérüléseket 
nem szenvedett. 

Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2012. január 07. 01 óra 30 perc és 08 óra közötti idõben a családi 
háza alagsorában üzemeltetett vendéglátó helyiségbe a férfi WC 
kisablakán lévõ rácsot kifeszítette és az ablakot leemelve az 
üzlethelyiségbe behatolt, és a kasszából kb. 40 000 Ft-ot 
eltulajdonított. 

Az E-on Áramszolgáltató Zrt. feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki 2012. január 10-én 21 óra 10 percet megelõzõ idõpontban 
Felsõnyék, Szõlõhegyen található transzformátort a villany-
oszlopról lelökte, azt szétszerelte és abból a vörösréztekercset 
eltulajdonította.  A bûncselekménnyel kb. 1 000 000 Ft kárt 
okozott.

Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett különélõ férje ellen zaklatás 
miatt, aki 2012. január 01. és január 17. közötti idõben õt 
személyesen és telefonon keresztül is testi épségét veszélyeztetõ 
súlyos bûncselekmény elkövetésével fenyegette meg. 

RENDÕRSÉGI HÍREK

EGY ÉV FELKÉSZÜLÉS UTÁN 
BELE A MÉLYVÍZBE!- 
SZIVACSKÉZILABDA
Ebben az évben az iregszemcsei fiú szivacskézilabda csapat 
,,nekirugaszkodott” az Erima Országos Szivacskézilabda 
Gyermekbajnokságnak. A csapat idén tavasszal másik megyébe 
kényszerült nevezni, mert Tolna megyében nincs fiú csapat. Így 
fiaink a városi sportiskolákkal mérhetik össze az erejüket. A 
megyei döntõt ebben az évben Baranya megyében rendezik meg. A 
döntõ elõtt a csapatoknak két fordulót kell teljesíteniük és a legjobb 
négy juthat a döntõbe.
Az iregszemcsei fiúk túl vannak az elsõ fordulón három 
mérkõzésbõl, három gyõzelem. 

Iregszemcse SE csapat felépítése:
Kapusok: Baranyai Lóránt, László Sándor Márk, 
Mezõny: Lückl Levente, Szafián Gyula, Tóth Márton, Kocsis 
Bal
Edzõ: Ferenczi Roland 
Góllövõk: Szafián Gyula/6, Kocsis Balázs/15, Lückl Levente/18

Köszönetemet szeretném kifejezni Iregszemcse Önkor-
mányzatának, hogy biztosította számunkra az utazáshoz megfelelõ 
feltételeket. Gratulálok a csapatnak!   Úgy érzem, hogy a fiúk 
megállják   helyüket  a  magasabb színvonalú csapatok között is. 
De nem szeretnék semmit sem elkiabálni! Hiszen ez még csak 
három mérkõzés volt. Úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy 
mindig meglegyen a kellõ alázat a sportág iránt, és akkor minden 
akadályt le lehet küzdeni, még egy ,,falusi” csapatnak is. Bizakodva 
várom a második fordulót.

           Ferenczi Roland  edzõ

A csoport csapatai                         Végeredmény
Pécs Anikó u. Ált. Isk. Pécs Sportiskola Tási
Iregszemcse SE         Jurisics u. Ált. Isk. Pécs 10-4
Pécs Sportiskola Tási    Iregszemcse se          12-14
Jurisics u. Ált. Isk.        Pécs Anikó u. Ált. Isk.
Iregszemcse SE          Pécs Anikó u. Ált. Isk.      15-14
Jurisics u. Ált Isk.         Pécs Sportiskola Tási

ázs
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Micimackó is. Pókember csak finoman szõtte hálóját, Shrek nem FELSÕS FARSANG 
találta meg Fionát, Szörnyella de Frász pedig hiába kereste a 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is február 10-én kiskutyákat.  A természet is megelevenedett õserdei fa képében, 
szervezett az iskola diákönkormányzata farsangi mulatságot melynek árnyékában egy termetes gomba is felbukkant. 
tanulóinak. A bál a ,,karnevál megnyitójával”, a jelmezesek Valamelyik közeli börtönbõl megszökött egy rab, s nálunk keresett 
bevonulásával kezdõdött. Voltak,akik egyénileg és voltak, akik menedéket. Rangos vendégeket is köszönthetett a díszes társaság: 
csoportosan vállalták a megmérettetést. A csoportos versenyben Kleopátra, Egészség herceg. Sõt maga az angol királynõ is jelen 
tortát kaptak: Gyöngyi néni úttörõi, Anita néni világító manói,  volt. A bohócok megnevettették a vendégeket, a hastáncos 

elbûvölte õket táncával. Ha valakinek ez nem lett volna elég, 
vehetett magának gumilabdát a gumilabda-automatából. A nagy 
mulatságot a gólya a fészkébõl nézte végig. A nemzetközi 
csapatban jó volt látni a szép magyar népviseletbe öltözött lányt.
A felvonulás után megnyílt a finomságokkal teli büfé ajtaja, ahol 
mindenki csillapíthatta éhségét és szomjúságát. A sok finom süti a 
szülõk érdeme, ezúton mondunk érte köszönetet. Köszönjük a szép 
tortákat is , melyekkel a legötletesebb jelmezeseket jutalmazhatta a 
zsûri, melynek tagjai voltak: Balogh Béláné igazgatónõ, Antoni 
Anett a nagyszokolyi óvoda vezetõje, Dobos Andrea a mûvelõdési 
ház vezetõje, Horváthné Kránicz Mária az SZMK képviselõje és 
Haszonics Betti a DÖK tagja. Köszönet a szülõknek, tanító 
néniknek az aktív részvételért! És végül, de nem utolsó sorban 
Tóthi Dávid Dj-nek, aki a zenét szolgáltatta. Jövõre veletek 
ugyanitt!

Gyeneiné Fejes Gabriella

EGYENSÚLYBAN A VILÁG
Intézményünkben február 20-tól március 13-ig tartjuk a felsõ Irma néni kis kacsáit pedig egy gyerekpezsgõvel jutalmaztuk.
tagozaton a több mint háromhetes projektet, melynek témája az Az egyéni versenyben ajándékcsomagot kaptak: a rémisztõ 
egyensúly. Hálás a téma, és igen sokrétû, hiszen a világ mindig is halottak, a  versenytáncos és a  hajléktalan.
törekszik az egyensúly elérésére. A majd négy hét alatt a diákok és Ahogyan a tavalyi évben, úgy az idén is diszkó várta a tanulókat. A 
tanárok közösen dolgoznak e témában. A diákok portfóliót zenét dj Daveed, iskolánk egykori tanulója szolgáltatta. A büfében a 
készítenek munkáikból, amit a szaktanárok a projekt végén pedagógusok és diákok segítségével készített szendvicseket és 
értékelnek. Ebben az idõszakban több egyéni különmunkát kapnak üdítõt lehetett vásárolni. Köszönetemet szeretném kifejezni 
a gyerekek, amelyek szintén bekerülnek a gyûjteménybe. A projekt Csonkáné Orsós Évának, hogy részt vett a szendvicsek 
során rajzversenyt is hirdetünk, melynek témája az egyensúly. készítésében és árusításában, valamint Joóné Tóth Juditnak az 
Február 29-én tartottunk a témához kapcsolódóan egy SZMK elnökének  és  Ferencz i  Nikole t t  Riának  a
akadályversenyt, amit a gyerekek bevallásuk szerint is nagyon tortafelajánlásukért.
élveztek. A játék öröme mindennél többet ért. A projekt során                                                                               Ferenczi  Roland
rendezünk még délutáni programot, melyre szeretettel várjuk a 

ALSÓS FARSANG szülõket is! Mindezekrõl bõvebb információt találnak az iskola 
2012. február 17-én tartottuk honlapján:  
iskolánk alsó tagozatos tanulóinak 
farsangi karneválját. A zsûri számára 
igen nehéz feladatnak bizonyult a VESD BELE MAGAD! 
sok ötletes jelmez között sorrendet Idén is részt veszünk a „Vesd bele magad!” programban, amely már 
állítani. Utazhattunk a tengeren az 1. tavaly is elnyerte a diákok tetszését. Vetõmagokat kaptak a 
b osztály matrózaival, akiket gyerekek, ezeket elvetették, a kikelt növényeket ápolták, majd a 
szerencsére nem támadott meg a termést elfogyaszthatták. Az AGRYA (Fiatal Gazdák 
kalóz. Vonatozhattunk az 1. a magyarországi Szövetsége) honlapján szereplõ kiírás szerint a 
osztályos masinisztákkal. A ping- vetõmagokat március 12-ig kiszállítják az iskolákhoz. Idén ez 
vineknek kedvezett a helyi idõjárás, kibõvül a Tellus programmal, amit a két ötödik osztályban 
a tigris és az afrikai elefántok vezettünk be. Az AGRYA segít a program megvalósulásában, 
valószínûleg fáztak a hóesésben. A melynek keretein belül a magyar és európai gazdálkodással 
kacsák nem törõdtek a hideggel, foglalkozó tankönyveket kaptunk. Céljuk: megismertetni a 
vidáman táncra perdültek. Akárcsak gyerekekkel a növénytermesztést, állattenyésztést, elérhetõ 
a nyugdíjasklub tagjai a 4.a-ból, akik közelségbe hozni a mezõgazdaságot, mint megélhetési forrást. A 
a zöld színû fiatalító elixír hatására program lehetõvé teszi, hogy meglátogassuk három fiatal gazda 
félredobták botjaikat. Gumimaci- farmját, ahol megismerhetjük az általa folytatott mezõgazdasági 
lányok biztatták a Gumimaci-fiúkat tevékenységet. Reményeink szerint így megszeretik a gyerekek a 
jobb sportteljesítményre. Mese- földdel való foglalkozást, és késõbb megtermesztik maguknak a 
szereplõket láthattunk a klasszikus kiskertekben a család számára szükséges zöldségeket.
mesékbõl, mint pl. Piroskát, tündért, 
ördögöt és boszorkányokat. Két 
csupor méz evése között benézett 

 

www.iregisuli.hu
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A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

   

Március 13. kedd 16 óra

TERMÉSZETFOTÓ 

KIÁLLÍTÁS

Március 15. csütörtök 10 óra

ÜNNEPI MÛSOR 

a mûvelõdési házban,

koszorúzás a Kossuth 

szobornál

Március 17. szombat 19 óra

LEÁNYVÁSÁR

Operett 3 felvonásban

Iregszemcse Térségi 

Amatõr Társulat elõadásában

Április 2. hétfõ 18.30 óra

ZENÉS TEAHÁZ

a Harmónia énekegyüttessel

Április 3. kedd 10 óra

A KISNYULAK ÉS A 

FARKAS

meseszínház gyerekeknek

Április 5. csütörtök 18 óra

LEÁNYVÁSÁR

Operett 3 felvonásban

Április 7. szombat 20 óra

HÚSVÉTI 

MAZSORETT BÁL

Zene: Reflex Duó

A Laguna Mazsorett Csoport

jótékonysági rendezvénye

Belépõ: 800 Ft.

Április 8. vasárnap 22. óra

HÚSVÉTI RETRO BULI

Belépõ: 700 Ft.

Iregszemcse Térségi 

Amatõr Társulat elõadásában

Jegyek már elõjegyeztethetõk!

H É T F Õ

Minden hó utolsó hétfõjén 
Olvasókör: 19-21-ig

K E D D
Nyugdíjas Klub: 14-16- ig

SZERDA
Harmónia énekegyüttes: 

17-18.30
Színjátszó kör:18-21-ig

CSÜTÖRTÖK

VASÁRNAP 
Mazsorett: 13.45-17.30-ig

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

Zenebölcsi: 
10-10.45-ig

Néptánc:17-18.30-ig

Kerámia szakkör: 16-17-ig

PÉNTEK
Zumba: 19.30-20.30

Zumba: 19-20

Falugazdász: 8-30-12-ig

Á L L A N D Ó 
CSOPORTOK
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