Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

INDUL A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Az önkormányzat képviselői
közmeghallgatásra várják az
érdeklődőket:
2013. április 18-án 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal dísztermébe. Az önkormányzat
fontos híreit a 3. oldalon
találhatják.
TARTALMAS ISKOLAI
ÉLET
Ez évi programjaikról számolnak be az általános iskolai
pedagógusok a Deák hírmondóban. 4-5 oldal.
SZOCIÁLIS
INFORMÁCIÓK
Rászorulók étkeztetését és
ruházkodását kívánja megoldani az Iregszemcse és
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény.
6. oldal.
SPORTHÍREK
A Magyar Labdarúgó Szövetség intézményi programjának
téli teremtorna eredményeit
olvashatják a 8. oldalon.
TÁMOGATOTT
PROGRAMOK
“A tehetség nem ismer
határokat” folytatódik a
Göllesz iskolában, a Tudásod
a jövőd program pedig kezdődik a művelődési házban. 7. és
9. oldal.

*
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ÍGY (IS) ÜNNEPELTÜK
MÁRCIUS 15-ÉT
A március 14-én délután ránk törő hóvihar nem
várt meglepetéseket okozott számunkra. Egyrészt
szokatlan időpontjával, másrészt a súlyosságával.
Iregszemcsét csütörtök estére szinte teljesen
elzárták a szél által emelt hótorlaszok,
lehetetlenné téve a közlekedést a közutakon.
Iregszemcse és Tamási között, a főúton több
járműben, köztük 5 autóbuszban mintegy
száznegyven ember a buszokon sok gyermek rekedt a hó fogságában. Mindezen felül a
településről tovább haladni nem tudó járművek
utasai, közel négyszázan. Hála a spontán
összefogásnak és a helyi katasztrófa-védelmi
bizottság által szervezett munkának péntek
éjszakára mindenkit sikerült kimenteni és
biztonságosan elszállásolni. Ideiglenes szállást
jelöltünk ki a Művelődési házban, a Göllesziskolában, a polgármesteri hivatalban és a
szociális intézményben. Voltak, akik ismerőseiknél, vagy a járműveikben éjszakáztak.
Csütörtökön este forró teával és amíg a készletek
kitartottak, szendviccsel láttuk el a szorult
helyzetbe került embereket és a mentésben részt

vevőket. Önkéntes segítők hoztak zsírt, hagymát,
volt, aki palacsintát, pogácsát, süteményt sütött.
Ezután sem volt gond az ellátással, hiszen
megszerveztük a pénteki nap étkeztetését is.
Péntek reggelre több mázsa kenyeret sütött a
Kreszl-pékség és az élelmiszerboltok is
kinyitottak az ünnepnap ellenére. Délben meleg
ételt biztosítottunk az önkormányzat konyhájáról.
Délutánra járhatóvá váltak a fő- és mellékutak, de
a felsőnyéki busz csak szombat hajnalban tudott
útnak indulni. A pusztákra vezető utat a hatalmas
mennyiségű hó miatt vasárnap délutánra sikerült
járhatóvá tenni. Azt gondolom, Iregszemcse
kitűnőre vizsgázott a katasztrófahelyzetben.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon részt vett ebben a komoly
munkában. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan
közösség vezetője lehetek, akik önzetlenül,
feltétel nélkül, a helyzet súlyosságát felismerve
akartak és tudtak segíteni bajba jutott
embertársainknak.
Süvegjártó Csaba

KAPUT NYITOTTAK A MAGYAR
BAJNOKSÁGRA

Kiadja az
IREGSZEMCSE
KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.500 Ft., 1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft.,
1/8 oldal: 1.600 Ft.

Arany minősítést kapott az iregszemcsei Laguna mazsorett csoport mindkét produkciója a
Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációs versenyén Kapuváron. Az április 7-i
megmérettetés pontszámai alapján kerülhetnek be a lányok a Magyar Bajnokság döntőjébe,
melyet május végén Budapesten rendeznek.
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432
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TÁJÉKOZTATÓ
LOMTALANÍTÁSRÓL
A Dél-Kom Kft. ez évben is megrendezi IREGSZEMCSE
területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi
lomtalanítási akcióját.
Cégünk a lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi:

2013. ÁPRILIS 18. CSÜTÖRTÖK

Iregszemcse
központjában

üzlethelyiségek
eladók!
Tel: 20/338-9685
MOSI GUMI
-Gumiszerelés, centírozás,
-Új és használt gumi és felni
-Alufelni görgőzés
-Kipufogó javítás, hegesztés
- Műanyag hegesztés

Mosberger Attila
30/352-6487

Rövid és méteráru boltból
megmaradt árukészletem
beszerzési áron kiárusítom!
EZEN KIVÜL ELADÓ EGY
“VÁLYÚ PULT” ÉS EGY PÉNZTÁRGÉP

KAZETTA

Érdeklődni lehet:
Süléné Ica Tel: 70/258-8557

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni
a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása
érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba, vagy
zsákokba kerüljenek.

Az akció során nem helyezhetők ki a következő
anyagok:
*Építési törmelék,
* Állati tetemek,
*Zöldhulladékok,
*Veszélyes hulladék, (akkumulátor, gumiabroncs,
növényvédőszeres-festékes dobozok, stb)
*Elektronikai hulladék (hűtőszekrény, TV stb)

MAZSORETT BÁL
TÁMOGATÓI
Példaértékű az összefogás és az adományozás Iregszemcsén, ha egy
fontos célért, a gyerekekért szerveződik jótékonysági rendezvény.
Köszönet illeti a lent felsorolt vállalkozókat, magánszemélyeket a
támogatásért!
Alimov Zsoltné, Antal Imre, Bakonyi Erzsébet, Bakonyi János,
Bálintné Tóth Ágnes, Barna Tibor, Barnáné Ágh Anikó, Bene Edit,
Bódog Alexandra és Szabó Tamás- Iregi Méhészet, Bódog István,
Bodri Józsefné, Bors Bálint, Bögösné Kukor Erzsébet, Buci Büfé,
Csallóné, Csór Éva, Csanádi Gyöngyi, Csanádi János, Csicsmann
Imre, Csikós Anikó, Csincsi István, Csór Gabriella, Dobos Andrea,
Erdélyi Ireg Kft., Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet, Ezerjó
ABC, Fata Istvánné, Fecó Zöldségbolt, Fekete Pálné, Fóti Judit,
Gaben Motor, Giorgio Zokni, Gulyás Pékség, Hajdics Judit, Hajdú
Lászlóné, Hajdú Miklós, Horváth Györgyné, Iregszemcse Község
Önkormányzata, Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat, Jankó Róbert,
Joóné Tóth Judit, Kereszt Réka, Kereszt Zsófia, Kínai Bolt, Kolocz
Attiláné, Kömüves Anita, Máténé Szabó Mária, Matusné Szakács
Irén, Mészáros Attila, Molnár Ági, Mudrisné Deák Tímea, Nagy Béla,
Nagy Nándor, Nagyné Bese Margit, Operetta, Ötvös László, Péti
Gábor, Pólik család, Postahivatal Iregszemcse, Retro 65 Pub, RetroFix, Révész Zsolt, Réz Zsoltné, Simon Béla, Süvegjártó Csaba, Szabó
Istvánné, Szabó János, Szabó Józsefné, Szabó Krisztina, Szalai Térkő,
Sziberné Cseke Julianna, Szuhai Józsefné, Takács Istvánné, Takácsné
Szuhai Aranka, Terbe Béla, Ti&Ti kft., Tilk Attila, Tóth Beatrix, Tóth
Erika, Tóth Istvánné, Tóth Lászlóné, Tóthi Ernő Mihály, Trimat Bt.,
Turcsányiné Sipos Krisztina, Vámosi Mátyás, Vörösmarty-Peczkó
Lajos … és Ön, aki megvette a belépőjegyeket. A büfében a
kiszolgálást Matusné Szakács Irénnek és Szűcs Cecíliának, a
mazsorettes fellépések felvételét, és az ebből készült műsoros dvd-t
Drávecz Ferencnek köszönjük.
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ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
SZENNYVÍZ-HÍREK
Április 18-án a munkaterület átadásával megkezdődnek a
szennyvízhálózat kivitelezési munkái. Ennek elvégzésére az IREG
Csatorna-építő Konzorcium kapott lehetőséget a lefolytatott
közbeszerzési eljárás során. A konzorcium tagjai az ALISCA BAU
Építőipari Zrt. valamint a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. A
község több pontján egyidejűleg zajlik majd az építés. A kivitelező
- ígérete szerint - igyekszik a lakosság számára a legkevesebb
kényelmetlenséget okozva végezni a munkát, kérik a lakosság
türelmét és megértését. A kedvezőtlen időjárás miatt néhány hetes
késéssel indul a beruházás, ennek ellenére a kitűzött határidőre
elkészülhet. Várhatóan idén novemberben megkezdődhet a
próbaüzem.
A projektben részt vevő tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök
és az önkormányzat képviselői közmeghallgatásra várják az
érdeklődőket:
2013. április 18-án 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal dísztermébe.
Felhívjuk a közműfejlesztési hozzájárulást három részletben
befizetők figyelmét, hogy a második részlet esedékessége 2013.
május 31. A projekt honlapján www.iregszemcse-szennyviz.hu
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a beruházás aktualitásairól.
Süvegjártó Csaba polgármester

MEGSZŰNŐ KEDVEZMÉNY
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
1/2013.(II. 5.) rendeletében 2013. április 1-től hatályon kívül
helyezte a háztartásában egyedül élő, 70 éven felüli lakosok szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatási díj mentességére vonatkozó
rendelkezéseket. Ennek értelmében 2013. április 1-től megszűnik a
70 éven felüli egyedül élő személyek szemétszállítási díj
mentessége. Először 2013. június hónapban kell az érintetteknek
díjat fizetni. Ez időpont előtt a szolgáltató megkeresi a 70 éven
felüli egyedül élőket szolgáltatási szerződés megkötésének
érdekében.
Az önkormányzatnak 2009. február 1-től 2013. április 1-ig volt
lehetősége az éves költségvetéséből ezt a kedvezményt biztosítani,
azonban az érintettek egyre növekvő száma és a szolgáltatási díj
évről-évre történő emelése miatt e költséget - ami ebben az évben
már mintegy 3 millió forint kiadást jelentene - nem tudja
kigazdálkodni.
Sajnos az idén bevezetett önkormányzati feladatfinanszírozási
rendszer a települések zavartalan működéséhez sem biztosít
elegendő forrást. A nem kötelező feladatok ellátását, illetve a
kedvezmények nyújtását pedig csak a saját bevételeikből (pl. helyi
adók) finanszírozhatják az önkormányzatok. Iregszemcse Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az egyre növekvő lakossági
terhek miatt új adónemet nem vezetett be és a helyi adók korábban
megállapított mértékén sem változtatott. Annak ellenére sem, hogy
jelentősen emelkedtek a lakosság részére biztosított egyéb
kommunális jellegű szolgáltatásainak költségei (településüzemeltetés, közvilágítás, állati hulla elszállítás, hulladéklerakó
konténerek költsége), melyek 2013-ban közel 30 millió forint
kiadást jelentenek.
A fentiekben leírt körülményeket figyelembe véve kérjük szíves
megértésüket.
Süvegjártó Csaba polgármester

NEVELÉS, OKTATÁS
2013. JANUÁR 1-TŐL
A 2013. január 1. napján hatályba lépő jogszabály változások
következtében átalakult a nevelés, oktatás rendszere. Az oktatási
feladatokat ellátó iskolákat állami intézményfenntartó központok
működtetik, így az iregszemcsei általános iskolát is a megyei
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ működteti és
gondoskodik a fenntartásáról. Az óvodai nevelési ellátás továbbra
is önkormányzati feladat maradt. A feladat hatékony és gazdaságos
ellátása érdekében Iregszemcse Község Önkormányzata Újireg,
Nagyszokoly és Felsőnyék községek önkormányzataival
együttműködve, társulás létrehozásával gondoskodik az óvodai
nevelés ellátásáról. E négy település 2013. január 1 napjától
közösen tartja fenn és működteti az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodát
a hozzá tartozó 3 tagóvodával együtt. Tagóvodáink az újiregi
Gesztenye Tagóvoda, a nagyszokolyi Kismackó Tagóvoda, a
felsőnyéki Szirombontogató Tagóvoda. Az újonnan alapított
óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízásával kapcsolatos
eljárás folyamatban van, 2013. július 1-ig az Iregszemcse Közös
Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt az
intézményvezető személyéről.
Fata Istvánné jegyző

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény módosításáról 2012. december 3-án
elfogadott 2012. évi CLXXXVII. törvény alapján az állam
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott
törlesztési célú támogatásként az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települési önkormányzatok számára. A konszolidáció
kiterjedt a 2012. december 12. napján fennálló, teljes
adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat,
járulék és egyéb díj, jutalék), és
az ezekhez kapcsolódó, 2012.
december 28-áig számított járulékra (kamat, rendelkezésre tartási
jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat).
Iregszemcse Község Önkormányzata esetében konszolidálásra
került 97.306.066 Forint összegű adósságállomány. Ebből
42.531.212 Forint fejlesztési hitel a 2011-ben átadott szociális
intézményhez, 5.686.118 Forint fejlesztési hitel a tornaterem és a
kisiskola energetikai felújítása során a pályázati támogatáson felüli
önerő biztosításához került felhasználásra, illetve 49.088.736
Forint folyószámlahitel-keret állt az önkormányzat rendelkezésére
a számlavezető banknál.
Süvegjártó Csaba polgármester

CSÖKKENT A CIVIL
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI
KERETE
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor idén kevesebb
összeget különített el a civil szervezetek támogatása céljából. Az
elmúlt években erre a célra évi 3 millió forint jutott és majd minden
helyi civil szervezet kapott kisebb-nagyobb összeget. Az idei,
szűkre szabott költségvetésből már csak a korábbi összeg alig több
mint felét, azaz 1,6 millió Ft-ot különített el a testület. Ebből a helyi
polgárőr egyesület 500 ezer Ft. támogatást kap, “750 éves
Iregszemcse”- ünnepi falunapokra pedig 1,1 millió jut. A testület
döntésében meghatározó érv volt, hogy a támogatások az egész
települést érintő közösségi érdekeket és célokat szolgálják.
Süvegjártó Csaba polgármester
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DEÁK HÍRMONDÓ
MOHÁCSON JÁRTUNK

FELSŐS FARSANG

Végre eljött a várva várt nap! Február 10-én, farsang vasárnapján
Mohácsra utaztunk. A hideg, havas reggelen a 3. b osztály
tanulóival, szüleikkel, vállalkozó szellemű 3. a-sokkal és baráti
társaságokkal nekivágtunk az útnak.
A fagyos idő ellenére nagyon jó hangulatban telt a napunk.
Láthattuk a busók csónakos átkelését a Dunán. A legnagyobb
élmény azonban a közel ezer busó és maskarás felvonulása volt. A
nap végén a hagyományokhoz híven (a koporsó vízre bocsájtása)
eltemettük a telet. Bár ez az elmúlt napok időjárását tekintve nem
tűnik sikeresnek! Programunk a város főterén felállított máglya
meggyújtásával zárult.
Átfagyva, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk
haza. Utunk a gyerekek élménybeszámolótól és a vásári
forgatagban vásárolt kereplők zajától volt hangos. Az iskolában
még napokig a busójáráson szerzett élményeikről meséltek a
tanulók itthon maradt társaiknak.
Reméljük jövőre is lehetőségünk lesz ellátogatni a busójárásra!

Február 15-én farsangoltak a felsős diákok Iregszemcsén. Sok
ötletes jelmezes vonult fel. Láthattunk törpéket Hófehérkével,
tucatnyi takarítónőt, cicát, és egy osztálynyi mákos tésztát is. A
kisszámú, de lelkes közönség tapsával sok bátorítást adott a
szereplőknek. A zsűrinek nehéz volt a feladata. Végül a döntés a
következő lett: Az I. helyezést az 5.b osztály érte el táncos
produkciójával. A II. helyezettek a 8.b osztályosok, akiknél
szerepcsere történt, a fiúk csinos nőkként domborítottak, míg a
lányok marcona férfiakat alakítottak. A III. helyezést az 5.a
osztályosok érték el. Osztályfőnökük, Zoli bácsi, a bősz harcos
vezetésével vonultak fel a spártaiak és a kalózok. Különdíjakat is
osztott a zsűri. Az egyénileg indulókat Bebesi Izabella táncosnőjét,
és Béres Alexandra macskanőjét értékelték különdíjra, míg a
csapatok közül a 6.a pompon lányai és kosaras fiai kapták az
elismerést. A zenét a felvonuláshoz és az azt követő bulihoz Tóthi
Dávid szolgáltatta. Nagy köszönet illeti Gábor Anita a
Diákönkormányzatot segítő pedagógust, aki megszervezte a jól
sikerült rendezvényt. Külön köszönet jár a szülőknek a segítségért,
a sok-sok szendvics alapanyagért, süteményért, tombola
ajándékokért, amivel hozzájárultak a sikeres ünneplésünkhöz.
Ezúton szeretnénk minden érdeklődőt következő iskolai
programjainkra meghívni: 2013. március 25-26-27-én már
hagyományosan megrendezendő Deák-Diák Napok
rendezvényeire és a 2013. április 8-12-ig tartó Könyvtári Témahét
keretein belül megrendezésre kerülő, Weöres Sándor születésének
100. évfordulóját ünneplő versmondó versenyünkre.
Vámi Józsefné felsős munkaközösség vezető

A szervező tanító nénik:

Barnáné Ágh Anikó,
Furján Ferenczi Nikolett

A busókkal együtt űztük a telet

A II. helyezettek a 8.b osztályosok lettek

VERSMONDÓ VERSENY
SZEKSZÁRDON
2013.02. 25-én került sor a szekszárdi Babits Mihály Művelődési
Ház és Művészetek Háza által szervezett Hollós László Tolna
Megyei Természetismereti Versmondó Versenyre. A közel hatvan
versenyző csodálatos versekkel lepte meg a közönséget, akik nagy
tapssal jutalmazták meg őket. A verseny végén minden részt vevő
szavaló emléklapot kapott és ajándékban részesült.
Oklevélben részesültek: Szűcs Péter László 3.a, Csizmadia Dorina
3.b, Horváth Klaudia Bernadett 3.b, Viszti Bianka 3.b és Vásárhelyi
Kornél 3.b osztályos tanulók.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítőkész és támogató
szülőknek: Szűcs Cecíliának és dr.Vásárhelyiné dr Kersák
Líviának, akik hozzájárultak a versenyen való részvételünkhöz.
Bati-Varga Anita ,
Furján-Ferenczi Nikolett

A képen balról jobbra: Szűcs Péter László, Viszti Bianka,
Horváth Klaudia Bernadett, Vásárhelyi Kornél, Csizmadia
Dorina

XI. évfolyam, 1. szám, 2013. április

-5 -

ALSÓ TAGOZATOS FARSANG
2013. február 22-én színvonalas farsangi parádét láthatott a
közönség az iskola tornatermében. Az alsó tagozatos tanulók
mutatták be jelmezeiket. Minden osztály készült csoportos
produkcióval, néhányan pedig egyénileg léptek fel. „Láthattuk” a
láthatatlan tanulókat, kéményseprők tisztították kéményeinket. A
hangyák elcsenték a legnagyobb papírtortát, az iskola rabjai pedig
falat romboltak. Cowboyok táncoltak napjaink nagy slágerére,
country ördögök mutattak be fergeteges produkciót. Két „színes”
előadás is szerepelt a programban: színes ceruzák változtak
szivárvánnyá, a Föld nevű bolygón eljöttek közeli s távoli
földrészek gyermekei Atlasz kíséretében. Kroki szólóban érkezett
és szerencsére nem volt éhes. Őt követte pulikutya, aki szintén
szelídnek bizonyult. Az állati sort folytatta kakaska, majd
nyulacska érkezett, aki nem akart a kalapjából kimászni. A

Az 1. b osztályosok hangyabolya

növényvilágot képviselte egy hatalmas szőlőfürt és a tölgyfa,
melynek odújából mókus kukucskált. Mese és filmszereplők is
ellátogattak hozzánk: Piroska, Hótündér, Pókember és Sikoly.
Cigány ember is volt a felvonulók között. A játékok birodalmából
flipper tért be a mulatságra. A zsűrinek valóban nehéz dolga volt,
végül több helyen is holtverseny alakult ki. A helyezettek a szülők
szorgos kezének köszönhetően tortát kaptak. Mindenkinek jutott
ajándék, akik nem értek el helyezést csokit kaptak vigaszdíjul.
Amíg a zsűri tanakodott, addig a büfében kapható volt szendvics,
sütemény és üdítő. Az idei zsűri tagjai: Gyócsi Edit ig. nő,
Horváthné Borbás Erzsébet volt ig.helyettes, Horváthné Kránicz
Marcsi SZMK-tag, Nagy Zita tanárnő, Orsós Helena DÖK-tag.
Köszönet a szülőknek a tortákért, valamint a szendvicsek
elkészítéséért és a süteményekért!! Köszönjük támogatóinknak
felajánlásaikat!
Gyeneiné Fejes Gabriella

A Föld gyermekei a 2. a osztályból

SPELLING COMPETITION
A Deák Ferenc Általános Iskolában rendezték meg a megyében
először az angol betűző versenyt. Az Amerikában és Angliában
honos verseny mintájára iskolánk egy új hagyományt indított ezzel
útjára. Az angol szavak és a kiejtésük eléggé eltér egymástól, ezért
meg kell tanulni a szavak leírt formáját is. Mivel az angol ábécét
már alsó tagozatban éneklik a diákok, így a betűzés alapja minden
tanulónk számára adott volt. Nagy lelkesedéssel készültek a
gyerekek a versenyre a junior korcsoportban (4-5. évfolyam), és a
senior korcsoportban (6-8. évfolyam) is. Több mint egy hónapig
gyakoroltak a versenyzők tanáraikkal, és már a felkészülés is egy
élmény volt számukra. Február 28-án a várva-várt napon nagy
sikerrel debütált versenyünk. Nagyon sok szülő jött el és biztatta
gyermekét. A versenyzők sokszor lélegzet-visszafojtva, remegő
kézzel húzták ki a soron következő szókártyákat. A juniorok között
azonos pontszámok miatt döntőre is sor került. Végül a következő
diákok állhattak fel a dobogóra:
Senior korcsoport:
Junior korcsoport:
I. helyezett: Susóczki Viktor
I. helyezett: Péti Brigitta
II. helyezett: Szabó Dorottya II. helyezett: Major Dominika
III. helyezett: Sárközi Krisztina
III. helyezett: Joó Balázs
A fődíj mindkét kategóriában egy kupa volt, mely minden
versenyző álma volt, ezen felül minden helyezett könyvjutalomban
is részesült. Jövőre iskolánk házigazdaként a megye valamennyi
általános iskoláját meghívja majd, hogy a jövő gyermekei
összemérhessék tudásukat. Április végén szintén egy új versenyt
vezetünk be, Counting Competition néven. Ez egy hallott szövegen
alapuló számolós verseny lesz. Remélem hasonló sikerünk lesz
ezzel az újításunkkal is!
„ Szerintem ez egy nagyon izgalmas verseny volt, és nagyon
izgalmas volt a finálé. A nyeremények is jók voltak.”

(Szabó Dorottya)
„A felkészülés nagyszerű volt. A folyamatos gyakorlás nagyon
tetszett, maga a verseny izgalmas volt. Úgy gondolom az 1.
helyezés elérése a felkészítő tanár nénim, Gábor Anita nélkül nem
sikerült volna! Ez volt a legeslegjobb verseny, amin részt vettem!!
Remélem jövőre is meg lesz szervezve! ”
(Péti Brigitta)
„Izgalmas volt nézőként részt venni egy olyan versenyen, ahol
mindenki egyenlő esélyekkel indult, mivel ilyen versenyen még
senki sem vett részt. Jó volt látni a lelkes felkészülést, a nyerni
akarást a gyerekeken. Remélem jövőre is megszervezésre kerül!
Gratulálok a szervezéshez, és bízom benne, hogy a továbbiakban is
megmarad a gyerekek lelkesedése!”
(Pétiné Czafit Andrea)
Gábor Anita
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ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT
FERENCZI ROLAND
2012. október 19-én az Országos Polgárőr Szövetség az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megtartott
díszünnepségen (Budapesten) Ferenczi Rolandnak,
az
Iregszemcsei Polgárőr Egyesület alelnökének
az év „Tolna
megyei Polgárőr Pedagógusa” kitüntető címet adományozta.
A díjat az ifjúságvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő
munkájával érdemelte ki.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk további munkájához!
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NYUGDÍJAS PROGRAMOK
December 6-án izgatottan vártuk a Mikulást. Nem hiába, mert
meg is érkezett. Piros ruhájában, hosszú szakállával fáradtan
ugyan, de annál kedvesebben mondta el, amit rólunk írt a
nagykönyvébe, majd kiosztotta a csomagokat. Finom
süteményekkel és innivalóval kínáltuk, s búcsúzóul megmondtuk
neki, hogy jövőre is szívesen látjuk. Közben már a karácsonyra
készülődtünk. Saját készítésű képeslapokkal kívántunk kellemes
ünnepeket támogatóinknak, a régi klubtagoknak. Néhány dallal és
verssel felléptünk a falusi ünnepélyen, és dec. 18-án délután egy
meghitt hangulatú ünnepi klubdélutánt tartottunk, ahova nagy
örömünkre sok régi klubtag is ellátogatott, de megtisztelte
rendezvényünket Süvegjártó Csaba polgármester úr, és Fata
Istvánné jegyzőasszony is. Finom francia krémessel
kedveskedtek nekünk. Másnap meglátogattuk az idősek
napközijének lakóit, akiknek elénekeltük dalainkat, elmondtuk
verseinket, és süteményekkel köszöntöttük őket. Nagyon
kedvesen fogadtak bennünket, naranccsal, banánnal kínáltak
minket. Januárban részt vettünk egy árubemutatón, előadást
hallgattunk Tóth Nándortól arról, hogy milyen veszélyek
fenyegetik az idős embereket, és hogyan védekezhetünk a
bűnözök ellen, majd összeállítottuk éves programjainkat.
Vidáman, jó hangulatban készültünk az asszonyfarsangra, ahol
nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük a szervezőknek a
sütemény utalványt, nagyon finom sütiket ettünk a Korona
cukrászdában.Febr. 12-én egy nagyszabású farsangi bálon
próbáltuk elűzni a telet. Erre az alkalomra vendégül hívtuk az
újiregi és a tamási Nyugdíjas Klub tagjait. A vendéglátáshoz
szükséges anyagi forrásokat önzetlen, segítőkész emberektől
kaptuk. Itt szeretnénk megköszönni Kólya Józsefnek, az
iregszemcsei Takarékszövetkezetnek, Kreszl Zsoltnak, Sziber
Jutkának, Tóth Áginak és Kőrösi Csabának, hogy támogatták
rendezvényünket. A zenét a Berki házaspár szolgáltatta, ők
gondoskodtak arról, hogy az evés-ivás, beszélgetés mellett jó
hangulatban rophattuk a táncot.
Kereszt Józsefné klubvezető

TISZTELT IREGSZEMCSEIEK!
A családsegítő szolgálat adománygyűjtést szervez.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik megunt, már nem
használt, kinőtt ruháikat elajándékoznák.
Várjuk még használati tárgy, esetleg bútor adományaikat is.
Jelezni telefonon /06-30-680-1330/ vagy személyesen
minden nap 8-16 óráig lehet. Az adományokért szükség
esetén házhoz is megyünk.
Köszönettel: Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Ellátási Intézmény
Iregszemcse, Rákóczi u. 1. Tel:480-536

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Emlékszik még nagymamája konyhájának ízeire, a finom
levesek, főzelékek és húsok illatára? Szeretne változatosan és
egészségesen táplálkozni? Ha igen, akkor válassza az
Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Intézményt, Iregszemcse Rákóczi F. u. 1.
Ha szüksége van ránk, bátran keressen fel személyesen,
vagy hívjon minket a 74/480-044 telefonszámon.
Étkeztetést kizárólag idős, szociálisan rászorult, illetve
fogyatékkal élő személyek számára tudunk biztosítani. A
térítési díj megállapításánál figyelembe vesszük havi
rendszeres jövedelmét.
Ellátási intézmény dolgozói
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Folytatódik Iregszemcsén a TM EGYMI Göllesz Viktor
tagintézményben a 2010-ben megkezdett TÁMOP 3.4.3 Iskolai
tehetséggondozói pályázatunk!

„A TEHETSÉG NEM
ISMER HATÁROKAT”
10 000 000 Ft támogatás nyertünk a TÁMOP 3.4.4 Országos
tehetségsegítő hálózat létrehozása (Magyar Géniusz Integrált
Tehetségsegítő Program) pályázaton.
Azon túl, hogy folytatjuk tehetséges
tanulóink képességeinek kibontakoztatását a különböző sport és
művészeti területeken, egy országos
civil bázisú tehetségsegítő hálózatba is
bekapcsolódunk.
Ez a hálózat összeköti és kibővíti az
iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő
kezdeményezéseket, a magyarországi
lehetőségek mellett a határokon
átnyúló EU-regionális együttműködéseket is mozgósítva.
Programunk célja, hogy egyetlen
tehetség se kallódjon el! Éljen bármely
régióban, településtípusban, nevelkedjen bármilyen anyagi viszonyok
között vagy tanuljon bármilyen
iskolában, hiszen „A tehetség nem
ismer határokat!”
Az érdeklődő fiatalok hatékony
segítséget kapnak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához.

Ennek érdekében kapcsolatot építünk
ki a Tehetségpontok hálózatával, és
mindazokkal, akiken a tehetségek
sorsa múlhat: a szülőkkel, civil
szervezetekkel, a helyi vállalkozásokkal, hogy minél több emberi és
anyagi erőforrást tudjanak bevonni a
tehetségsegítés folyamatába.
Fontosnak tartjuk a tehetségsegítő
kezdeményezések közötti együttműködések fejlesztését, a jó példák
elterjesztésének és adaptálásának
elősegítését, a tehetségsegítési formák
közötti átjárhatóságot.
Színes, fesztivál jellegű tehetségnapjainkon lehetőséget kínálunk a fiatal
tehetségeknek és mestereiknek a
bemutatkozásra, példájukon keresztül
rávilágítva a tehetséggondozás
fontosságára, ezáltal is előmozdítva a
tehetségbarát társadalom kialakulását.

Meghívó
Az iregszemcsei Göllesz Viktor Iskola tanulói és dolgozói
tisztelettel meghívják Önt és kedves családját
2013. április 19-én 16 órára az iregszemcsei Művelődési házban
tartandó Gálaestre.
A műsorban fellépnek iskolánk tanulói.
A rendezvény bevételét a gyermeknapi események támogatására
fordítjuk
Belépő nincs, támogatását szívesen fogadjuk.
Szeretettel várjuk!
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A Magyar Labdarúgó Szövetség
intézményi programjának téli
teremtorna eredményei
2013. január 16. szerda 13 óra Iregszemcse Tornaterem.
I. korcsoport (1-2 osztály)
Résztvevő csapatok: Gyönk: 12 fő, Iregszemcse: 19 fő,
Magyarkeszi:12 fő, Tamási: 19 fő. Összesen: 60 fő
I.helyezett: Iregszemcse, II.helyezett: Magyarkeszi, III.helyezett:
Gyönk, IV.helyezett: Tamási

2013. január 18. péntek 13 óra Tornaterem
II. korcsoport ( 3-4 osztály)
Résztvevő csapatok: Felsőnyék: 12 fő, Gyönk: 12 fő, Iregszemcse:
14 fő, Regöly: 13 fő, Tamási: 14 fő. Összesen: 65 fő
I. helyezés: Tamási, II. helyezés: Iregszemcse, III. helyezés:
Gyönk, IV. helyezés: Regöly, V. helyezés:Felsőnyék
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2013. január 23. szerda 13 óra Tornaterem
III. korcsoport (5-6 osztály)
Résztvevő csapatok: Gyönk: 12 fő, Iregszemcse: 16 fő,
Magyarkeszi: 13 fő
Óvodások: Iregszemcse: 12 fő, Gyönk: 12 Fő. Összesen: 65 fő
I. helyezett: Magyarkeszi, II. helyezett: Iregszemcse, III. helyezett:
Gyönk. Az óvodások döntetlent játszottak mind két csapat első
helyezett lett.

2013. január 25. péntek 13 óra Tornaterem.
IV. korcsoport (7-8 osztály)
Résztvevő csapatok:
Felsőnyék: 12 fő, Iregszemcse: 13 fő, Magyarkeszi: 12 fő, Gyönk:
12fő. Összesen: 49 fő
I. helyezett: Magyarkeszi, II. helyezett: Iregszemcse, III. helyezett:
Felsőnyék, IV. helyezett: Gyönk
A tornát jelenlétével megtisztelte a Magyar Labdarúgó Szövetség
Bozsik Intézményi Program Országos Programvezetője: Majoros
Attila Úr. Az érmek átadásában, gyermekek buzdításában
segédkezett községünk Valentin Atyája nagy örömet szerezve ezzel
gyermekeinknek.

A tornát támogatták: Magyar Labdarúgó Szövetség, Észak Tolna
Megyei Takarékszövetkezet, Ötvös László, Fecó zöldség bolt.
Külön köszönet az iskola Igazgató Nőjének, hogy lehetőséget
biztosított a tornákra való felkészülésre. Minden résztvevőnek,
segítőnek köszönöm.
Vecsei Sándor a program szervezője.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:

Virág Mártonné, Varga Sándor, Gebhardt Pál, Sára Jánosné,
Bódog Etelka, Tóth György, Alimov Péterné, Bati János,
Vincze Zoltán, Szalai Jenő, Kovács János

Szabó Noémi, Tóth Melissza , Orsós Viktor, Horváth Raul,
Kurucz Koppány, Orsós András Szilveszter, Szigeti József,
Pethes Luca, Ács Tari Lili, Szabó Bertalan,
Orsós Kevin István, Pál Dominik, Takács Kitti Hanna,
Szakály Janka, Besenyei Dániel

95-98%-os támogatás informatikai és
idegen nyelvi képzésekre, szinte bárkinek
Tudásod a jövőd! Százezer felnőtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai Unió sosem látott mértékű
képzési támogatásának köszönhetően. Kulcskompetenciáikat fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az
elkövetkező bő két évben. Az informatikai- és a nyelvképzésnek köszönhetően sokan visszatérhetnek a munkaerőpiacra. A
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által megvalósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése" című kiemelt projekt olyan támogatást nyújt, amely elősegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió közös céljának;
a tudás alapú társadalom megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5 milliárd forintos összértékű felnőttképzési programban
kiemelt figyelem fordul a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakói felé.
Két évig folyamatosan - minimálisan 100 ezer főt - fognak képezni.
A fejlődés legfontosabb eleme a tudás, illetve az azon alapuló gazdaság és társadalom. A támogatott képzések ehhez nyújtanak
segítséget azzal is, hogy a programba a hátrányos- és leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakóit nemcsak bevonják, de extra
kedvezményben is részesítik (ők 98%-os támogatásra jogosultak).
Az informatikai és idegen nyelvi tudással nemcsak az információk köre bővül, hanem komfortosabbá válik a mindennapi élet,
valamint nagyobb az elhelyezkedési esély is a munkaerőpiacon.
A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma megszerzésére készülőket, a
legszegényebb környezetből jövő jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet:
- aki elmúlt 18 éves,
- nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya,
- nem vesz igénybe más, azonos témájú európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó 90.000 Ft képzési keretösszeg felhasználására válik
jogosulttá. A támogatás összegét az eredményesen elvégzett, illetve tanúsítvánnyal igazolt képzések után a képző bankszámlájára
utaljuk át. A hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész.

Bővebb információ a www.tudasodajovod.hu honlapon

és a Bartók Béla Művelődési Házban!

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Április 17. szerda 10 óra
HANGSZERBEMUTATÓ

Április 18. csütörtök 19 óra
EZ A VILLA ELADÓ
Zenés vígjáték
nyilvános főpróba

Április 19. péntek 16 órakor
GÖLLESZ GÁLA

Április 20. szombat 18 óra
EZ A VILLA ELADÓ
Zenés vígjáték
premier előadás

Április 20. szombat 22 óra
RETRO +25
Április 25. csütörtök 9 óra
IFJÚSÁGI HANGVERSENYBÉRLET utolsó előadása
Erdőzsongás címmel, a Pécsi
Szimfonietta előadásában

Április 27. szombat 22 óra
RETRO BULI
Május 7. kedd 11 órától
VÉRADÁS

Május 11. szombat 20 órától
SULI-BULI
Május 24. péntek 19 órától
EZ A VILLA ELADÓ
Zenés vígjáték

Május 25. szombat 20 óra
RETRO BULI
VENDÉG: KATAPULT DJ-K

Május 30. csütörtök 19 óra
EZ A VILLA ELADÓ
Zenés vígjáték

IKA
Iregszemcse
Kultúrájáért
Alapítvány

Virág Siófok
Molnár Ágnes

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

adószámunk: 18851090-1-17

