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ELBALLAGTAK A VÉGZŐSÖK

A Hazahúzó című műsor stábja
forgatott nálunk június 5-én, és
Újiregben másnap 6-án.
Magyarország településeinek
épített örökségét, természeti
környezetét, kulturális programjait és gasztronómiáját
bemutató műsorban a szomszédos falvak augusztus
folyamán szerepelnek majd az
EchoTv és az Atv csatornáján.
A Hazahúzó minden hétköznap
23 órakor, illetve másnapi
ismétlésben az ATv-n 10.30
órakor, az EchoTv-n 15.00
órakor kerül adásba. A mi
műsorvezetőnk Matúz Ildikó
lesz. Az Iregszemcsét bemutató
anyagban templomaink, kálváriánk, kastélyunk és közösségi
életünk szereplői láthatóak
majd.

TOLNA MEGYEI SZERVEZETE

IREGSZEMCSE
FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
Minden kedden: 8.30-11.30
Falugazdász:
Vejteyné Túri Erika
Tel.:70/337-1254
Falugazdász ügyfélfogadás még:
Nagyszokoly
Polgármesteri Hivatal
Minden kedden: 13.00-14.30

Folyamatos ügyfélfogadás:
Tamási, Szabadság u. 54.
Tel.: 74/570-029
Hétfő-szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00

Hetedikes zászlóvivők vezették a ballagó diákokat
Ismét eltelt egy tanév, és a végzős diákok útra
keltek. Intézményünkben 2014. június 14-én
tartottuk meg a ballagást. A gyerekek
meghatódva álltak a büszke szülők, a nézősereg
előtt, amikor az intézmény vezetője kiszólította
a nyolc év munkájáért dicséretben részesülőket.
A 8.a osztályból Horváth Lejla, a 8.b osztályból
Berki Gabriella kapott nevelőtestületi dicséretet
példamutató magatartásukért, szorgalmukért,
tanulmányi eredményeikért, és versenyeken
elért teljesítményeikért. Voltak, akik a Bozsik
kupán való teljesítményükért, a művészi
aktivitásukért, a DFÁI rádió műsorának
szerkesztéséért, közösségi munkáért,
diákönkormányzati munkáért kaptak
elismerést, de jó páran megkaphatták az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola

„érdemes színésze” címet. A műsort
rendhagyóvá tette a 7. osztályosok meglepetése.
Mivel a tanév elején az első osztályosokat a
nyolcadikosok vezették az intézménybe, most a
nyolcadikosok vonalba kötött léggömböket
kaptak az elsősöktől, amit szélnek ereszthettek.
Ahogy az osztályok… összetartoznak, és most
itt az idő arra, hogy kirepüljenek az őket óvó
fészekből. Sok sikert kívánunk az általuk
választott új utakhoz!Itt a mi útravalónk a
ballagóknak: „Legyen előtted mindig út, fújjon
hátad mögül a szél, az eső puhán essen
földjeidre. A nap melegen süsse a te arcodat,
amíg újra találkozunk…”(ír népköltés)
Sz.A.
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SZENNYVÍZ-HÍREK
Május 27-én befejeződött a szennyvízcsatorna - hálózat és a
szennyvíz tisztító telep próbaüzeme. Az elkészült közmű minden
tekintetben megfelel az előírt paramétereknek, a próbaüzem során
komolyabb műszaki probléma nem merült fel. A nap folyamán a
lakosság köréből érdeklődők számára lehetőség volt a szennyvíz
tisztító telep megtekintésére. Az elkészült telepről az érdeklődők
egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak. Sokak számára meglepetést
okozott, hogy a várakozásukkal ellentétben milyen minimális
szagterheléssel jár a szennyvíz tisztítása. A közmű fizikai
üzemeltetése és felügyelete két helyi lakos számára biztosít
munkahelyet. A próbaüzem lejárta egyben a műszaki átadásátvétel kezdetét is jelentette, amely június 11-én zárult. A
kivitelezést ellenőrző mérnökszervezet ezen a napon műszaki
szempontból rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmasnak
nyilvánította az elkészült közművet. Az üzemeltetővel hamarosan
szerződést köt az önkormányzat. A lakosság részére a szolgáltatás
igénybevételének feltételeiről és a díjakról, azok ismeretében
tájékoztatót juttatunk el. Kérjük Önöket, hogy a kedvező időjárási
feltételeket kihasználva kössék össze ingatlanaikat a
csatornahálózattal. A rákötési szándékot a Polgármesteri Hivatal
emeleti titkárságán szíveskedjenek előzetesen bejelenteni.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kivitelezés során a
közmunkaprogramban dolgozók a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és az Iregszemcse Község Önkormányzata között
létrejött támogatási szerződés 5/B. mellékletében foglaltaknak
megfelelően vettek részt. A kivitelező az elkészült közműre a
jogszabályban foglaltak szerint 48 havi jótállást vállalt. A
közműépítéssel érintett közterületeken és ingatlanokon a
helyreállítások szükség szerint továbbra is zajlanak.
Süvegjártó Csaba polgármester

MEGHÍVÓ
Befejeződött a csatornázás Iregszemcsén
Befejeződött Iregszemcse eddigi legfontosabb
környezetvédelmi és infrastrukturális beruházása. A településen az Új Széchenyi Terv
keretében európai uniós támogatással valósult
meg a csatornahálózat valamint egy szennyvíztisztító telep kiépítése. A beruházást több mint
egymilliárd forinttal támogatták az Európai Unió
Kohéziós Alapjából.
Az iregszemcsei csatorna-projekt legfontosabb
célja, hogy a háztartásokban keletkező szennyvíz
az eddig használatos környezetszennyező
szikkasztásos aknák helyett korszerű csatornarendszeren keresztül jusson a pályázat révén
szintén megépítésre került szennyvíz-tisztító
telepre. A beruházást követően jelentősen
csökkenni fog a település környezeti terhelése, a
jobb higiénés állapot kialakításával pedig a
lakosság életminősége is nagymértékben javul.
Ehhez természetesen az is szükséges, hogy minél
több háztartás rácsatlakozzon a hálózathoz.
Iregszemcse Önkormányzata számára a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség 2011-ben ítélt meg több
mint egymilliárd forint összegű támogatást a
település csatornázására és a szennyvíztisztítás
fejlesztésére. A projekt teljes költsége nettó 1,2
milliárd forint, amelyhez az Európai Unió és a
magyar állam 95 százalékos támogatást nyújtott.

Iregszemcse Község szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása
Sajtónyilvános zárórendezvény
Tisztelt Lakosság!
Iregszemcse Község Önkormányzata számára 2011-ben
jelentős támogatást ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a település szennyvíztisztító hálózatának
kiépítésére. Örömmel jelentjük be, hogy az elmúlt
hetekben a próbaüzem lezárult, az üzembe helyezési
eljárást megindítottuk.
Iregszemcse Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt a projekt zárórendezvényére, ahol sor
kerül a szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadására.
A rendezvény kezdő időpontja: 2014.06.23., hétfő, 10
:00
10:00
A rendezvény helyszíne: Iregszemcse, szennyvíztisztító
telep
Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Süvegjártó Csaba polgármester
Iregszemcse Község Önkormányzata
Iregszemcse Község szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.
ireg@t-online.hu
www.iregszemcse-szennyviz.hu
Www.ujszechenyiterv.gov.hu
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TEMETŐFENNTARTÁS
Időről időre felmerülő kérdés a temetők karbantartása és
üzemeltetése. Ezzel kapcsolatosan szeretném Önöket néhány
mondatban tájékoztatni.
Először is a tulajdonviszonyokat kell tisztázni. A válasz akár
adódhatna mindjárt a temetők köznapi beszédben használt
elnevezéséből is. Ebből következően a katolikus temető a
katolikus egyházé, a református temető pedig a református egyház
birtokában van. A sírhelyek értékesítéséből és megváltásából
befolyt összeg az egyházak bevétele. Egyedül a temetőkben lévő
ravatalozóépületek vannak az önkormányzat birtokában, de csak
az épület, az alatta lévő földterület is egyházi tulajdon. Hogy ez
miért van így, arról csak annyit, hogy amikor a '60-as évek végén
törvényben szabályozták a temetés rendjét (háztól temetés
tilalma), az akkori önkormányzatok (községi tanács VB.)
feladatává tették bizonyos feltételek biztosítását.
A jelenleg hatályos Önkormányzat törvény a temetkezéssel
kapcsolatban egyedül a köztemetés lehetőségének biztosítását
rendeli el kötelező feladatként az önkormányzatok számára.
Iregszemcsén a katolikus temető van köztemetés céljára kijelölve
a katolikus egyházzal kötött megállapodás alapján. Az
önkormányzat ennek fejében évtizedek óta elvégez bizonyos
karbantartási feladatokat, kaszálást, kommunális hulladék
elszállítást és ezek költségeit is viseli. Mostanra ez éves szinten
milliós tételt jelent. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem

JÚNIUS 1-TŐL
VÁLTOZOTT AZ
I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI
KÖRZET RENDELÉSI IDEJE!
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00
(készenlét: 12.00-16.00)
Kedd: 8.00-11.00, 17.00-18.00
(készenlét: 11.00-16.00)
Szerda: 8.00-12.00
(készenlét: 12.00-16.00)
Csütörtök: 9.00-12.00, 17.00-18.00
(készenlét: 8.00-9.00, 12.00-16.00)
Péntek: 8.00-12.00
(Készenlét: 12.00-16.00)
Tisztelettel: dr. Csap László Attila

feladatunk a temetők teljes területének karbantartása. Több okból
kifolyólag sem. Elsősorban, mert nem a tulajdonunk és az állami
költségvetés kifejezetten erre a célra nem is biztosít forrást.
Kegyeleti okokból nem szerencsés például a közmunka program
résztvevőivel a sírok között munkát végeztetni, mert bárminemű
károkozás jogosultsági és felelősségi problémát vethet fel.
Tisztában vagyok azzal, hogy sokan jó néven vennék, ha a sírok
közvetlen környezetének gondozását magunkra vállalnánk, míg
sokan kifejezetten elleneznék ezt.
Annak érdekében, hogy mindenki számára megnyugtató
megoldás szülessen egyeztetést kezdeményeztem az érintett
egyházak képviselőivel és a Hedera
Memento Kft.
tulajdonosával. Az első megbeszélés sikeres volt. Egyetértettünk
abban, hogy mind a négy érintett félnek fontos a temetők állapota
és ennek érdekében együtt kell működnünk. Értve ez alatt a sír- és
parkgondozási feladatokat, valamint a temetők nyitva tartását és
az oda való bejutás lehetőségét és feltételeit is. A részletek
tisztázása után ezt megállapodásban rögzíteni is fogjuk. Bízom
benne, hogy mindenki számára elfogadható egyesség jön létre.
Mindez persze csak akkor reális elképzelés, ha a temetők és a
sírhelyek gondozásában minden érintett - beleértve az elhunytak
hozzátartozóit, a sírhelyek gondozásával megbízott személyeket
is - felelősséggel veszi ki a részét.
Süvegjártó Csaba

II. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET
RENDELÉSI IDEJE
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00-12.00
Kedd:
08.00-12.00
Szerda:
08.00-10.00, 14.00-16.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek:
08.00-12.00

Készenléti idő:
Hétfő:
12.00-16.00
Kedd:
12.00-16.00
Szerda:
10.00-14.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek:
12.00-16.00

Cím: Garay u. 2. Tel.: 06-74/480-652, mobil: 06-30/527-8945
Háziorvos: Dr. Eszes Gabriella
Rövid bemutatkozás:
Szegeden végeztem az orvosi egyetemet. 5 év után a Pécsi
Tudományegyetemen szereztem meg a belgyógyászati szakvizsgát. Ezután 2
évig dolgoztam vegyes háziorvosi körzetben Somogy megyében, majd
született 2 gyermekem. Ezután belgyógyász szakrendelésen és háziorvosi
ügyeletben dolgoztam Csongrád megyében. Belgyógyászati szűréseket
végeztem és szívbetegeknek szóló kardioklubot vezettem.
Mindig is érdekelt a természetgyógyászat, sok-sok ága közül a fitoterápiából
(gyógynövényekkel való gyógyítás) szereztem végzettséget, de az ayurveda
(védikus gyógyászat) és az apiterápia (méhészeti termékekkel való gyógyítás)
is érdekel.
Üdvözlettel: Dr. Eszes Gabriella

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:

Szabó Istvánné, Ángyán Jánosné, Rabóczki Mihályné,
Drávecz Erzsébet, Bognár János, Tóth Jánsoné, Szabó József,
Kostyál István, Turopoli László, Horváth Károly, Oláh Zoltán,
Kőmüves György

Bódog Barnabás, Viszti Dzsenifer, Witzl Roland Bence,
Ignácz Elizabet Enikő, Németh Aurél
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Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testületének a
3/2005.(II.29.) számú, és a 3/2000. (II. 24.) számú önkormányzati rendelettel módosított,
az állatok tartásáról szóló 10/1999. (X. l.) számú Önkormányzati rendelete
Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletben határozza meg az
állattartás helyi szabályait.
Általános rendelkezések:
1. §
(1) A rendelet hatálya Iregszemcse község közigazgatási
területére és valamennyi állattartóra kiterjed.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából
a./ haszonállat: a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés,
juh, kecske, baromfi, galamb, nyúl, nutria, pézsma, róka.
b./ kedvtelésből tartott állat: mindazon állat, ami nem minősül
haszonállatnak, kivéve a vadállatokat.
2. §
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartással
kapcsolatos tevékenysége során mások jogai, jogos érdekei ne
szenvedjenek sérelmet, különös tekintettel a zajterhelésre, a
levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésére,
valamint a káros rovarok és rágcsálók szaporodására.
Haszonállatok tartása és elhelyezése
3. §
Iregszemcse község a jelenleg hatályos rendezési terv Iregszemcse Községi Közös Tanács \'B. 1/1989. (V. 30.) számú
rendelete - szerint a III IV. építési övezetbe tartozik, ezért - az
egyéb előírások betartásával - mindenfajta haszonállat tartható
számbeli korlátozás nélkül.
4. §
(1) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, az
ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. A közterületen az állatok
által okozott szennyeződést az állat tulajdonosa, vagy a
felügyeletével megbízott személy köteles azonnal eltávolítani,
(2) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol
a galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető.
5. §
(1) Az állattartónak biztosítani kell, hogy tartással a környezetet
ne károsítsa, az emberek és állatok egészségét ne veszélyeztesse,
másnak anyagi kárt ne okozzon. Az okozott anyagi kárért az állat
tulajdonosa köteles helytállni.
(2) Állatokat csak arra alkalmas ingatlanokon, a káros környezeti
hatások (zaj, szag stb.) kiküszöbölésére alkalmas alábbi védőtávolságok betartásával lehet tartani.
a) baromfi, házinyúl, galamb, nutria, pézsma és róka ólja, kifutója
stb., valamint trágya tárolója lakó épülettől számított legalább
nyolc (8), ásott és csőkúttól legalább tíz (10) méterre,
b) juh, kecske, sertés, ló, öszvér, szamár, szarvasmarha, bivaly
istállója, ólja, kifutója stb., valamint trágya tárolója lakóépülettől,
ásott és csökúttól legalább tizenöt (15) méterre kell, hogy legyen.
(3) Az állattartó épületeket az építésügyi, környezetvédelmi és
állategészségügyi szabályok szerint lehet kialakítani, tekintettel a
faluképi követelményekre is.
(4) Az állattartó épületeket, eszközöket rendszeresen kell
tisztítani, szükség szerint fertőtleníteni, a rágcsálók, rovarok,
legyek irtásáról gondoskodni. A trágyát szakszerűen, az előírások
megtartásával kell tárolni, illetve annak elhelyezéséről
gondoskodni.
(5) Állatokat csak a szomszédos ingatlanok lakóinak zavarás a
nélkül szabad tartani.

6. §
(1) A méhészkedést - a vonatkozó külön (állategészségügyi,
növényvédelmi, stb.) jogszabályok megtartásával - az erre
alkalmas területeken mindenki szabadon gyakorolhatja.
(2) Többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében
méhészetet létesíteni és fenntartani csak az összes tulajdonos,
bérlő stb. hozzájárulásával lehet.
(3) Méhészet közös használatú épülettől és a szomszéd
ingatlanoktól 4 méter, használatban lévő utaktól (közúttól, saját
használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni.
A kedvtelésből folytatott állattartás szabályai
7. §
(1) Eb tartás a község területén e rendeletben meghatározott
feltételekkel történhet. Valamennyi eb tartó köteles az állatát úgy
tartani, hogy mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse és anyagi kárt ne okozzon. Ha az eb
tartó ezen feltételeket nem tudja biztosítani, akkor az állattartást
meg kell szüntetni.
(2) A község területén eb számbeli korlátozás nélkül tartható, de
az állattartó köteles az állatát zárt udvarban tartani, illetve
biztosítani, hogy az felügyelet nélkül sem a közterületre, sem
magánterületre ne jusson ki és az a szomszédokat ne zavarja.
(3) Zárt udvarral nem rendelkezők kötelesek az ebet állandóan és
biztonságosan megkötve tartani.
(4) Több lakó elhelyezését szolgáló házingatlan (társasház stb.)
udvarán eb csak az összes lakó egyetértésével és az (1) bekezdés
szabályainak betartásával tartható. Egyetértés vagy zárt udvar
hiánya esetén ebet csak a lakásban lehet - a többi lakó zavarás a
nélkül - tartani.
(5) Amennyiben a hatóság a szomszédok vagy más lakó
zavarának tényét, illetve az (1) bekezdésben előírt feltételek
hiányát megállapítja és ezt a helyzetet az eb tartó - az írásbeli
határozatban előírt feltételek megteremtésével - nem szünteti
meg, az eb tartást meg kell tiltani.
(6) Az eb tartó vagy az állat felügyeletével megbízott személy
köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, társasházak
közös használatú helyiségeit, udvarát, stb. ne szennyezze, illetve a
szennyeződést haladéktalanul köteles eltávolítani.
8. §
(1) Ebet póráz nélkül, harapós természetű és nagytestű ebet
szájkosár és póráz nélkül közterületre kivinni tilos.
(2) Tilos az ebet bevinni:
- játszótérre,
- vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségekbe,
- vásár és piac területére,
- oktatási, nevelési, művelődési, egészségügyi stb. intézmény
területére,
- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményekbe.
(3) Harapós, támadó természetű ebet kiszabadulását
megakadályozó módon kell tartani és a ház, épület, telek stb.
bejáratánál az erre utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon
el kell helyezni.
9. §
(1) Az ebet az elválasztását követően (három hónapos kora után),
a tulajdonosa vagy tartója köteles évenként, a három hónapos kort
elérő állata esetében 30 napon belül - saját költségére - veszettség
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ellen beoltatni.
Állattenyészet létrehozásának és egyéb állatok tartásának
feltételei
10. §
(1) Az állattartással kapcsolatos első fokú hatósági jogkört - a
rendelet 11/A és 12. §-aiban írt kivételekkel- a polgármester
gyakorolja.
(2) A polgármester előzetes engedélye szükséges eb- vagy egyéb
kedvtelésből tartott állattenyészet létesítéséhez, kivéve a
veszélyes állatok és a Tvr. szerinti ebek tartását, mely utóbbiról
külön jogszabály *rendelkezik.
(3) A veszélyes állatok tartására 12. § szabályait kell alkalmazni.
(4) Az ezzel kapcsolatos kérelemhez csatolni kell a
közegészségügyi, az állategészségügyi szakhatóság
állásfoglalását, valamint a telekhatáros szomszéd(ok)
hozzájáruló nyilatkozatát.
(5) A kérelmet el kell utasítani, illetve az állattartást meg kell
tiltani, ha annak feltételei nincsenek meg.
* A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás
engedélyezésének szabályairól szóló 35/199í. (II. 26.) Korm.
rendelet.
11. §
(1) Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb két macska és
elválasztásig annak szaporulata tartható. Közös használatú
helyiségekben állatot tartani tilos.
(2) Macskát és egyéb kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani,
hogy a telekhatáros vagy falszomszéd nyugalmát tartósan vagy
rendszeresen ne zavarja.
(3) Ha az állattartó az (1) - (2) bekezdés szabályait megszegi, a
jegyző - kérelemre korlátozhatja, vagy megtilthatja az
állattartást.”
12. §
(1) Veszélyes állat tartása, az országba való behozatala,
elidegenítése és a felügyeletének átengedése előzetes hatósági
engedélyhez kötött.
(2) Az eljárásban a jegyző a hatósági jogkör gyakorlója, illetőleg
szakhatóságként vesz részt a külön jogszabályban * * írtak
szerint.
(3) A veszélyes állatokról a jegyző nyilvántartást vezet a külön
jogszabály * * * előírásai szerint.
** Az állatok védelméről és kíméletéről szóló XXVIII. tv. (Ávt.)
*** A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet (Ávhr.)
Állatvédelmi és közegészségügyi szabályok
13. §
(1) Az állattartó köteles az általa tartott állat részére megfelelő
életfeltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás stb.) biztosítani,
egyúttal köteles betartani az állatvédelmi, az állategészségügyi és
közegészségügyi szabályokat.
(2) A feleslegessé vált állat elhelyezéséről (értékesítés,
elajándékozás, stb.) az állattartó köteles gondoskodni.
(3) Az állatok tartására és védelmére vonatkozó szabályokat a
jegyző külön jogszabályok szerint ellenőrizheti, intézkedést
tehet, jogszabálysértés esetén állatvédelmi bírságot szabhat ki, az
állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja.
14. §
(1) A fertőző állatbetegségek, továbbá az ember és a környezet
fertőződésének megelőzési végett a szükséges fertőtlenítést az

-5állattartó költségére el kell végezni, amelynek helyét, idejét,
módját és szakszerű végrehajtását az illetékes állategészségügyi
hatóság rendeli el és ellenőrzi
(2) Állati marást, harapást stb. az állattartó és a sérült
haladéktalanul köteles bejelenteni az illetékes köz- és állat
egészségügyi szervnek. Az állat megfigyelésévei, vizsgálatával
stb. kapcsolatos költségek az állat tartóját terheli.
Az állati hullák és állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tétele
15. §
(1) Az állat elhullás át az állattartó haladéktalanul köteles
bejelenteni - és felhívásra a tetemet bemutatni - az illetékes
állatorvosnak.
(2) Az állat hulláját az állati eredetű hulladékot és mellékterméket
emberi fogyasztásra felhasználni, forgalomba hozni tilos, azt - az
állatorvos szakvéleménye alapján meghatározott eljárással ártalmatlanná kell tenni.
(3) ) Az állattartónak az állathullával kapcsolatban a 71/2003.
(VV. 27.) FVM. rendeletben előírtak szerint kell eljárni.
Iregszemcse Község Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy
az állatok tartásáról a rendeletben foglaltaknak megfelelően
gondoskodjon.

AZ IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET HÍREI
A gyülekezet új lelkipásztort kapott,
Harsányi Béla személyében, aki
Kárpátaljáról, Izsnyétéről költözik
családjával együtt Iregszemcsére.
A június 22-i istentiszteleten már
ő hirdeti az igét.
*
Június 22-én új presbitereket iktatnak be.
A megválasztott új tisztségviselők:
Bakonyi Erzsébet, Erdélyi Marianna,
Simonné Sebők Ágnes.
Az ünnepi istentisztelet 11 órakor kezdődik.
A presbiterek eskütételét
Farkas Levente végzi.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fenyőné Tóth Magdolna
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GYERMEKHÉT AZ ÓVODÁBAN
A Gyermeknap a világ számos országában ünnepnap. Hazánkban
1931-től ünneplik, igaz akkor még Gyermek Hétnek hívták. 1950
óta pedig csupán egy napig tart. Vagy mégsem? A fenti nap óvodánk
életének egyik legjelentősebb ünnepe, éppen ezért május utolsó
előtti hetében, a gyermekek öröméreaz idei évben is többnapos
programot szerveztünk. Igyekeztünk óvodánk kis lakóinak minél
sokszínűbb tevékenységgel szolgálni. A hét versenyjátékokkal
vette kezdetét, melyeken az óvodai csoportok változatos formában
mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat. Bebizonyosodott,
hogy a kisebb is lehet gyorsabb, a palack kupak sok mindenre
használható és egy kép kirakása igazi csapatmunkát igényel.
Másnap az óvoda apraja-nagyja leköltözött a sportpályára. A
hosszan kígyózó, ovisokból, szüleikből és óvodai alkalmazottakból
álló sort vállalkozó kedvű kerékpáros gyermekek, szülők és óvó
nénik vezették. A hosszú úttól és a reggeli tornától megfáradt lurkók
a szabadban elköltött tízóraitól ismét tettre késszé váltak. Ki-ki
igénye szerint választhatott a tevékenységek közül.

Balázs kétkeréken
Kezdetét vette a kerékpárverseny, Vecsei Sanyi bácsi vezetésével a
mozgáskoordinációs edzés, az aszfaltrajzolás és az arcfestés,
miközben a szorgos szülők keze által tálszámra készült a finom
gyümölcssaláta. Szerdán Muzsikás Gábor, az ovisok által ismert
nevén Gábi látogatott el hozzánk. Kicsik és nagyok egyaránt
élvezettel hallgatták, énekelték és játszották el az előadott dalokat.
A főként népzenei előadást a modern kor műfaja váltotta fel. A
gyerkőcök belecsöppenhettek a tánc világába Birkás Alekszandra
jóvoltából, aki sokak örömére modern táncot tanított. A csütörtök a
csoportonkénti programok napja volt. Voltak, akik kirándulással
töltötték a napot, mások kézműves foglalkozáson vettek részt.
Természetesen az elmaradhatatlan palacsintaevésre és fagyizásra is

Zalán ügyeskedik a labdával
Sor került. A hét zárásaként a gyerekek birtokba vették az óvoda
udvarán felállított légvárakat. Programjainkat a farsangi bevétel e
célra elkülönített részéből illetve fenntartói hozzájárulással
valósítottuk meg.
Köszönöm a szülőknek, a rendezvényen résztvevő és részt vállaló
támogatóknak, a polgárőrségnek, az óvoda dolgozóinak, hogy
önzetlen segítségükkel, aktív közreműködésükkel hozzájárultak a
rendezvény sikeresek bonyolításához!
A nevelőtestület nevében kellemes nyarat és jó pihenést kívánok
mindenkinek!
Antoni Anett

Közérdekű információk
A 2014/2015-ös nevelési évre felvételt nyert, leendő
Méhecske csoportos gyermekek szülői értekezletének
időpontja:

2014. június 26. 17óra 30 perc
A nyári takarítási szünet időpontja:

2014. augusztus 4-22-ig.
Az óvoda elérhetősége: 74/480-979
Pókember lett Sanyika
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SNIK HÉTVÉGE MAGYARKESZIN 2014. MÁJUS 30-31.
SAJÁTSÁGOS NAPOK ISKOLÁN KÍVÜL
A május 30-án, Iregszemcsén
megrendezésre került iskolai gyermeknap
mintegy folytatásaként tizenkét
gyermekkel és másodmagunkkal
Magyarkeszire indultunk az előre
megbeszéltek szerint. Kisbusszal és egy
személyautóval történt a gyermekek
szállítása. Megérkezésünket követően
mindenki elfoglalta a helyi plébánián a
szobáját, megismerkedett a helyszínnel,
kipakolta holmiját. Szusszanásnyi idő sem
maradt minthogy az időjárás sajnos aznap
nem kedvezett, s félő volt, hogy esni fog
hiszen 14 órakor máris indultunk lovas
kocsikázni Gelencsér Marika nénivel. A
gyermekek két turnusban mehettek
kocsikázni másfél-másfél órára. A
lovastúra falun belül történt annak
nevezetesebb, érdekesebb pontjait érintve.
A gyermekek nagyon élvezték, érdeklődőek, élénkek voltak, sokat kacagtak,
beszélgettek. A rossz idő miatt egy helyi
pincénél tervezett szalonnasütésről
kénytelenek voltunk lemondani, de a
közös „szakácskodás” így sem maradt el,
csak épp a plébánia konyhájában történt a
gyerekek aktív részvételével. Jó volt
tapasztalni a tenni és segíteni akarást a
gyermekek részéről a konyhában. A közös

vacsora jó hangulatban telt, és megkoronázásaképp tortával zártuk, így köszöntve
egyik társunkat születésnapja alkalmából.
A közös éneklés és a szülinapos meglepettsége, a torta gyertyái bensőséges
pillanatokat nyújtott számunkra.
A vacsorát követően az asztal körül
beszélgetést kezdeményeztünk, és e rövid
kirándulás egyik fő céljaként egy
körkérdés formájában mindenki elmondhatta, mi volt számára ebben az idei
tanévben a kiemelendő, a legjobb. Célunk
ezzel a pozitív élmények tudatosítása és
megerősítése volt a negatívabbak ellensúlyozása érdekében. A pozitív hatásokra
való tudatos odafigyelés, azok felismerése,
felidézése, rendezése magunkban segít a
hatásosabb megküzdési stratégiák kialakításában a jövőre nézve.
A nap további része közös futballozással (a
fiúk részéről), és nevetős mosogatással,
rendrakással (a lányok részéről) tellett.
Igen vidámak, önfeledtek voltak a
gyerekek az este folyamán, sokat
játszottak: társasjátékokkal (Gazdálkodj
okosan, Habenodernichthaben, Twister,
Torpedó, Who's who?) vagy számítógépen. Egyikük ügyes felfedezésére egy
játékokkal teli szekrényt is találtunk a

plébánián, aminek nagyon megörültek.
Aki akkorra már lefeküdt, hallva a többiek
örömét, újra felkelt, és játszani kezdett
ismét.
Éjszakába nyúlóan tartott a
gyerekek egymás közti beszélgetése,
vidám játéka. Másnap kissé fáradtan, de
jókedvűen ébredtek. A közös reggeli után
pedig hazaindultunk. Úgy váltunk el
egymástól, hogy jövőre ugyanígy,
ugyanitt… A kiránduláson résztvevők
névsora: Kudomrák Laura, Hauser
Krisztina, Béres Kitti, Orsós Alexandra,
Adorján Attila, Tóth Máté, Tóth Armand,
Pálinkás Kevin, Kiss Ferenc, Sipos
Kristóf, Környei Kevin, Sütő Vilmos.
Béleczki Petra, Edőcsné Szekeres Mónika

Hétvégi mosoly

ELISMERÉS A PEDAGÓGUSOKNAK
Pedagógusnap alkalmából miniszteri elismerő emléklapot
oszthattunk ki intézményünk két dolgozójának az iskolavezetés
jelölése alapján. Alsó tagozaton Vecseiné Fábián Ágota, felső
tagozaton Gábor Anita kapott elismerést az intézményben és a

közösségben végzett kiemelkedő munkájáért. Gratulálunk az
emléklaphoz, és további sikereket kívánunk munkájukban!
Sz. A.

SULI BULI
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Szülői
Munkaközössége és Tantestülete idén is megrendezte jótékonysági
bálját, a SULI BULI-t.
A fellépőksorát a Laguna Mazsorett csoport nyitotta meg, 3
koreográfiát mutattak be: “Induló”, “Pompon” és “Cowboy”. Az
előadást a Kid Rock&Roll Sportegyesület tanítványai folytatták,
iskolánk és a siófoki tagozat fellépésével igazi báli hangulatot
teremtettek. Az este során bemutatkoztak iskolánk alsótagozatos
néptáncosai, akik moldvai táncokat mutattak be.
A táncos mulatságot a tombolasorsolás kavalkádja szakította csak

félbe, melynek során rengeteg értékes nyereménytárgy került
átadásra. A tombolatárgyakat egyéni felajánlásokból gyűjtötték
össze a Szülői Munkaközösség tagjai, a vidám teremdekorációt és
az asztaldíszeket a Pedagógusok készítették. Köszönjük a Szülők
és a Pedagógusok munkáját!
Több támogatónk készpénz befizetésével járulthozzá a
bálsikeréhez! Köszönjük az alapítvány javára felajánlott 1%-os
befizetéseket is, és valamennyi év közbeni támogatást!
A bál nettó bevétele: 219.080 Ft, mely a “Korszerű Iskoláért”
alapítvány számlájára került befizetésre.

TÁMOGATÓINK:
Bakonyi Erzsébet, Bálint Attila, Balogh Péter, Baranyai Péter, Barna Tibor, Barna Zsolt, Bartók Béla Művelődési Ház, Bódogné, Pozsgai Márta,
Csanádiné Tóth Szilvia, Csicsmann Imre, Csór Gabriella, Dr. Csap László Attila, Dr. Lantos Miklósné, Dr. Szabó Ildikó, Dr. Varga Csaba, Dr.
Vásárhelyiné Dr. Kersák Lívia, Erdélyi Lóránt, Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet, Éva bolt, Fábián Cecília, Family Gulyás László Tamási, Fata
Istvánné, Fecó Zöldségbolt, Fejes Natália, Ferrari Jeans Tamási,, Flamingó Virágüzlet Tóth Ágnes, FloranceVirágüzlet Molnár Ágnes, Fóti Judit, Frank
László, GábornéKócziánNikolett, Gulyás Pékség, Gyenei Sándor, Gyurákné Gubicza Noémi, Hajdú Miklós, Hedera Memento Kft., Horváth Anna,
Horváth János, Horváth Lajosné, Horváth Tiborné, Hungária Takarék, Iregi ErdélyiKft., Iregszemcse Község Önkormányzata, Iregszemcse Posta
Dolgozói, Iregszemcse Utánpótlás Alapítvány, Joóné Tóth Judit, Kereszt Réka, Kereszt Zsófia, Kertai Gyula, Kínaiüzlet Iregszemcse, Kocsis Büfé,
Kolocz Attiláné, Korona Kisáruház Szíber Attiláné, Kovács Ildikó, Kőműves Anita, Kreszl Pékség, Ladányi Ferenc, Matusné Szakács Irén, Molnár
Miklós, Ötvös László, Pappné Árvai Tünde, Péti Gábor, Pintér Adrienn, Réczyei Árpádné, Révész Zsolt, Schmidt László, Simon Béla, Simon Cukrászda
Tamási, Sütő Ferenc, Süvegjártó János, Szabó György, Szabó Istvánné, Szabó Sándor, Szabóné Bódog Alexandra IregiMéz, Szalai Judit, Szalai Térkő,
Tácsik Attila Sendex Trafik Bt., Tóth Lászlóné, TRIMAT Bt., Turcsányiné Sipos Krisztina, Varga István, Vargáné Szalacsi Krisztina, Vass Hús Bt.,
Viktória Gyógyszertár
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4. OSZTÁLYOSOK KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE
Az idei tanévben is meghirdette a gyönki Hegyhát Általános
Iskola a 4. osztályosok komplex tanulmányi versenyét. Olyan
csapattal képviseltette magát iskolánk, melynek tagjai szeretnek
versenyezni és szívesen összemérik tudásukat másokkal. Fejes
Réka, Szabó Máté és Vásárhelyi Kornél 4. b osztályos tanulók
voltak a csapattagok. Elmondhatjuk róluk, hogy kiválóan együtt
tudnak gondolkodni, és szeretik a magyar nyelvet, a matematikát
és a környezetismeretet. Ezt eredményük is tükrözi, hiszen a 2014.
április 29-én megrendezett tudáspróbán a Szakály, Gyönk,
Simontornya, Paks, Iregszemcse mezőnyben, összesen 7 csapat
közül, 1,5 ponttal lemaradva az első helyezett mögöttaz
ezüstérmet hozták el. A bőséges jutalmazás után már azon sem
bánkódtunk, hogy a saját készítésű virágcsokrunkat, amelyet
belépőnek kellett vinni, nem hozhattuk haza. A harmadik
osztályosoknak ezúton üzenjük, hogy jövőre ne hagyják ki ezt a
versenyt, és szerezzék meg a dobogó felső fokát! Felkészítő
tanítók: Barnáné Ágh Anikó, Edőcsné Szekeres Mónika
Tóth Zsófia
Vásárhelyi Kornél, Fejes Réka és Szabó Máté

MEGYEI ARANY, ORSZÁGOS EZÜST
2014. májusában rendezték Szegeden a Bendegúz Gyermek-és
Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokságának országos fordulóját. A
komplett tanulmányi vetélkedőt több fordulós levelező
versenyformájábanszeptemberbenkezdték a diákok, majd a
megyei 1. helyezettek jutottak tovább az országos fordulóba. A

versenyen 22 ezer diák mérte össze tudását, akik közül Radovics
Dóra, 8.b osztályos tanulónk történelem tantárgyból az országos
fordulóban 2. helyezést ért el. Segítő tanáraik: Kőrösi Klára,
Macher Róbertné. Köszönjük munkájukat, és gratulálunk Dóri
kimagasló teljesítményéhez!

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ!
Pénzügyi vetélkedő középdöntő
Időpont: 2014. április 2. Helyszín: Pécs, Tudásközpont.
Iskolánkból 5 csapat jelentkezett a pénzügyi vetélkedőre. (1-2.
osztályos kategóriából 2 csapat, 3-4. osztályosból 1, 5-6.
osztályosból 1 és 7-8. osztályosból is 1 csapat). Az első forduló
feladatainak beküldését követően 2 csapatunk jutott a
középdöntőbe. (A 2. osztályos és a 6. osztályos csapatok) Az 1-2.
osztályos kategória résztvevői: Bati Boglárka, Hutter Milán,
Simon Zita, Szolvik Csenge Napsugár és Tóth Amina. A csapatok
öt feladatban mérték össze tudásukat: 1. Bemelegítő kvíz, 2.
Kódfejtés (állatkák párosítása bankkártyáikkal, majd egy PIN kód
feltörése), 3. Mondatkirakós, 4. Képpárosítás, 5. Szerepjáték. A kis
csapat (MAGYAR BANKMANÓK) először vett részt ilyen
versenyen, a gyerekek ügyesen helyt álltak, és az előkelő 4. helyen
végeztek. (Országos szinten 1081 csapat jelentkezett, ami 4700
gyermeket jelent!) Az 5-6. osztályos kategória résztvevői: Péti
Brigitta, Pazdora Vivien, Szántó Eszter, Szabó Dorottya és Rózsa
Eszter. Szintén 5 feladatot kaptak a csapatok, korosztályuknak
megfelelően nehezebb kérdésekkel: 1. Bemelegítő kvíz, 2.
Bankkártya-felismerő (bankkártyák képein hibákat kellett
keresni), 3. Fogalmazzunk! (banki kifejezések definíciójának
meghatá-rozása), 4. Vagyonszámítás, 5. Szerepjáték. A PPSZSZR
nevű csapatunk (mint Péti-Pazdora-Szabó-Szántó-Rózsa) az
utolsó feladatban magasan a legjobb eredményt érte el, behozta
lemaradását, így holtverseny alakult ki az első helyen. Mivel két

Az iregszemcsei diákok csapatai
csapatot nem küldhetnek a régiókból az országos döntőbe, ezért
villámkérdéseket tettek fel a két első helyezettnek. A válaszok
alapján 0,5 pont különbséggel maradtunk le a döntőről, 2. helyen
végeztünk.
Godena Helga

MEDVE MATEMATIKAVERSENY
Ebben a tanévben iskolánk első ízben vett részt a Medve Szabadtéri Matematikaverseny veszprémi fordulóján 2014. május 18-án. A
„medvebocs” kategóriában három, a „kismedve” kategóriában kettő csapat indult. A diákokat kísérő pedagógusok felnőtt-normál
kategóriában versenyeztek. A verseny különlegessége, hogy három fős csapatok érdekes logikai feladatokat oldanak meg a szabad ég
alatt állomásról állomásra vándorolva. A gyerekek közül a 7. osztályosok érték el a legjobb eredményt, a felnőttek pedig megnyerték
ezt a területi versenyt, így meghívást kaptak a budapesti döntőre, ahol az előkelő 2. helyen végeztek.
Macher Róbertné
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DEÁK OLVASÁSI VERSENY
Az idei tanévben is volt lehetőségük az olvasni szerető tanulóknak
arra, hogy összemérjék tudásukat az olvasási verseny keretében.
Két korcsoportban dolgoztak, a nagyok az 4-5-6. osztályosok, a
kisebbek 2-3. osztályosok, összesen 46-an. Az első korcsoportban
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember című regényét kellett
elolvasniuk, míg a második korcsoportban Romhányi József: Misi
meséi című meseregényét. Az első két fordulóban feladatlapot
kellett egyénileg kitölteniük a gyerekeknek. A harmadik forduló
pedig csapatvetélkedő volt. Az első három helyezett csapat kapott
oklevelet és ajándékot, illetve minden résztvevő egy-egy szép

kézzel hímzett könyvjelzőt. A gyerekek egyéni versenyének
eredményei: 1. korcsoport: I. helyezett: Vásárhelyi Kornél 4.b, II.
helyezett : Simon Luca 5.b, III. helyezett: Tóthi Szilárd 5.a.
2. Korcsoport: I helyezett: Takács Larina Aranka 3.a, II. helyezett
Illés Viktória 2.a, III. helyezett: Szolvik Csenge Napsugár 2.b.
A következő tanévben is szeretnénk meghirdetni az olvasási
versenyt. Reméljük lesz rá lehetőség.

Fejüket törik a 2. b osztályosok

Csapatmunka a nagyoknál

PÉCS, PÉCS,PÉCS!

DEÁK DIÁK GÁLA

Van egy régi pécsi mondás: „Ha nem látod a tévétornyot, akkor
esik. Ha látod, akkor esni fog.” Mi láttuk a tévétornyot a Misinán
és az eső valóban megérkezett, de csak a kirándulás végére.
Mondás ide vagy oda, a testvériskolai nyertes pályázatunk
(TÁMOP 3.3.14.A-12/1) keretén belül, igen jól érezte magát
mindenki. A délelőttöt a belvárosban töltöttük és megnéztük a
város nevezetességeit. A 176 méter magasságban álló tévétorony
és az onnan elénk táruló mediterrán jellegű város panorámája
kitűnő helyszín volt ebédünkhöz. Fáradalmainkat pedig a
moziban pihentük ki. Megnéztük ugyanis a nagy sikert aratott
Csodálatos Pókembert. És hogy milyen visszhangja volt
kirándulásunknak? Elég annyit elárulni, hogy a nap végére ez lett
a diákok közös szlogenje: Bárcsak minden hétfő így telne el!
Gábor Anita

Akik hétfőn nem az iskolapadban ültek

Novákné Bitai Éva könyvtáros

Idén második alkalommal került megrendezésre az Iregszemcsei
Deák Ferenc Általános Iskola gálája. Tavaly még Szakkör gála volt
a neve, azonban már akkor sem csak az intézményben működő
külön foglalkozások mutatkoztak be, hanem osztályok is. Ezért is
volt most találó a névváltoztatás. A két órás előadás alatt hallhattunk
aranyköpéseket, dalokat, láthattuk Kukoricza Jancsi és Iluska
szerelmét, sztrájkoló macskákat, színes órákat, angol főző műsort, a
dzsungel világát és megannyi táncos produkciót. Kicsik és nagyok,
szülők és tanárok, valamint a meghívott vendégek is igazán jól
szórakoztak.
Gábor Anita

Az elsősök is színpadra léptek
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TŰZ
IJÁT
ÉK

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Június 22. vasárnap 18 óra
SZENT IVÁN
ÉJSZAKÁJA
A SPORTPÁLYÁN
Június 23. hétfő 18 óra
AZ EMBER EREDETE
Diavetítéses előadás

Június 29. vasárnap 19 óra
A HÁROM SÁRKÁNY
Zenés vígjáték
3 felvonásban az ITAT
előadásában
Június 30-tól július 4-ig
ZENETÁBOR
Július 7-től július 11-ig
KÉZMŰVES TÁBOR
Augusztus 1-3.
MAZSORETT TÁBOR
Augusztus 13-16
IREGSZEMCSEI
FALUNAPOK

A VERS NAPJA
ÁPRILIS 11. SZERDA 18.30-TÓL

RENDEZVÉNYSOROZAT

Művelődési ház
08.13. 19 óra Népzenei est
08. 14. 19 óra Színházi est
Kastélypark
08.15. 19 óra Rockest
08.16. 9 órától Falunap

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.

Iregszemcse, Művelődési Ház

