Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

Laguna sikerek
Ismét egyenes az útja az
iregszemcsei Laguna mazsoretteseinek a Magyar Bajnokságra, hiszen a hétvégén
minden benevezett koreográfiájuk arany minősítést kapott Kapuváron a szakmai
zsűritől. A csoportból ketten
indultak szóló produkcióval:
Terbe Petra és Papp Evelin,
aki különdíjat is kapott a
minősítés mellé. A csoportos
produkciók közül a Dixiamerikai induló a majorett és
twirling kategóriában, a Most
múlik pontosan… pedig
színpadi látványtáncok kategóriában hozott sikert a
lányoknak és Iregszemcsének!
Gratulálunk a Rábaközi Művelődési Központban rendezett kvalifikációs bajnokságon
való eredményes részvételért!

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

*
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NEMZETKÖZI TESTVÉRISKOLAI
KAPCSOLAT
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola a térségben egyedülálló testvériskolai
kapcsolatot alakított ki egy olaszországi általános iskolával Villamagnaban.

A kapcsolat célja, hogy
határon túli és nemzetközi
(Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolat kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.)
fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Megismerkedjenek az eltérő iskolai
rendszerekkel, új tanulási
módszereket sajátítsanak el. A
pedagógusoknak lehetőségük
legyen tapasztalatot cserélni,
ötleteket meríteni. A tanuláson
túl pedig felfedezzék a két
ország kultúráját, ünnepi
szokásait, hagyományait egy
harmadik nyelv, az angol segítségével. Ezek a találkozások
nagyon jó lehetőséget nyújtanak az idegen nyelv gyakorlására is.
Az idei tanévben negyedik
alkalommal adott helyszínt

iskolánk „egy szelet Európának” szeptember 28-án a
MULTI-KULTI napon. A téma
szerint az Európai Unió tagállamait mutatták be a tanulók
az udvaron felállított pavilonokban pedagógusok és szülők
segítségével. Olaszország is
az Unió tagállama, ezért az
Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola meghívta
Villamagna képviselőit a
multikulturális rendezvényre.
A településünkre érkező küldöttség tagja: Paolo Rosario
Nicolò Villamagna polgármestere, Tito Verna, aki a
nemzetközi kapcsolatokért
felelős tisztségviselő, és Gianluca Menicucci a projekt
képviselője volt.
A két település között elkezdődtek a tárgyalások a testvériskolai kapcsolat kialakításáról. Majd decemberben
iregszemcsei diákok vendégeskedtek Olaszországban és

lestek be az olasz oktatás
rendszerébe. Fantasztikus
négy napot töltöttünk el „testvéreinkkel”. Igazán színes
programokkal vártak minket,
és az olasz gyerekek barátságos, nyílt mentalitása azonnal
segített diákjainknak a feloldódásban. E-mail címek, telefonszámok cseréjével és a közösségi portálokon való bejelölésekkel máig is tartanak ezek a
baráti kapcsolatok a diákok és
a felnőttek közt is.
Most rajtunk a sor, hogy
viszonozzuk ezt a vendégszeretet, és megmutassuk településünk és iskolánk értékeit,
diákjaink sokrétű képességeit.
Nagy izgalommal készülnek a
kicsik és a nagyok is a
találkozásra. Március 27-től
30-ig lehetőségünk lesz iskolánkat bemutatni és ezáltal
hírnevét az Adriai - tenger
partjára is eljuttatni. A négy
nap alatt az olasz gyerekek is
ízelítőt kapnak a magyar
kultúrából a zene, a sport, a
tánc, a színház és a képzőművészet által. Betekintést nyernek majd a magyar tanórákba
is, és egy falutúra keretében
megismerhetik településünket.
Ennek az óriási összefogásnak, partnerkapcsolatnak
legyen részese Ön is, és jöjjön
el rendezvényeinkre, hogy
együtt izguljunk e két nemzet
gyermekeiért!
Gábor Anita
szervező
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SÍRKŐ

APRÍTOTT VEGYES
TŰZIFA!

Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432
Tisztelt Lakosság!
Az eredetileg tervezett ütemnek megfelelően 2013.
decemberében befejeződtek a szennyvízcsatorna hálózat,
valamint a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái. December
közepe óta a közintézmények nagy része, valamint több mint
kétszáz lakóingatlan csatlakozott rá a hálózatra. Jelenleg az
elkészült vízi közmű próbaüzeme zajlik. A tesztüzem során
kiderül, hogy az átadandó létesítmény megfelel-e arra a célra,
amelyre létrehoztuk, illetve, hogy a rendeltetésszerű, folyamatos
működés biztosítható-e. Éppen ezért célszerű lenne - már a
próbaüzem ideje alatt - a lakóingatlanok minél nagyobb számban
történő rákötése a hálózatra. A próbaüzem 2014. május 27-ig tart.
Ez idő alatt a szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe!
Díjfizetési kötelezettség a próbaüzem lejártát követően
keletkezik. A szolgáltató a felhasználókkal (szennyvízkibocsátóval) a szennyvíz beruházás átvételét követően (2014.
május 27.) közüzemi szerződést köt. A díjfizetés alapját a
hitelesített vízmérőn át vételezett ivóvíz mennyisége képezi. A
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát a szolgáltató csak a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsátja ki. A díj
várható mértéke jelenleg még nem ismert.
Fel szeretném hívni az Önök figyelmét arra, hogy a
csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra
felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben a házi ivóvízhálózatra a
víziközmű-szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása
alapján telepített locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre.
Amennyiben ön sok vizet használ fel a kert öntözésére, állatok
itatására, autómosásra, érdemes locsolási mellékvízmérőt
felszereltetnie a bekötési vízmérő után. A hitelesített locsolási
mellékvízmérőn jelentkező felhasználás csak a vízdíjjal kerül
kiszámlázásra Önnek, erre a mennyiségre tehát nem számláz a
szolgáltató szennyvízdíjat és - adott esetben - talajterhelési díjat
sem kell fizetni.
A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
rendelkezik a talajterhelési díjról. A törvény értelmében
talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt

Aprított vegyes tűzifa rendelhető
14000ft/m3(1mx1mx1m)áron!
Aprított vegyes hulladékfa rendelhető
9500ft/m3(1mx1mx1m)!
INGYENES HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁS!!!!!!
tel:06-30/212-23-01 06-30/212-23-01
szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év
közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Tehát,
aki 2014 augusztus 25-ig a hálózatra ráköt, annak nem kell
talajterhelési díjat fizetnie. A talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3.
A szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás a telekhatáron
belül elhelyezett tisztítóaknára történő rákötéssel végezhető el! A
rákötési szándékot a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell
bejelenteni egy formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával. A
kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a
szolgáltató felé. Az elkészült házi bekötővezetéket a szolgáltató
szakemberei ellenőrzik, és ők adnak engedélyt a tisztítóidomnál
történő rákötésre is. Ehhez nem szükséges tervek benyújtása!
A rákötési engedély feltételei:
- Vízi-közmű társulati hozzájárulás befizetésének, vagy a
folyamatos részletfizetés teljesítésének igazolása
- megfelelő lejtés a belső tisztító akna és a házból kiérkező cső
között (0,3 % 1 % között)
- iránytörésekben tisztítóaknák, tisztító idomok alkalmazása
- szakszerű kivitelezés
- csakis kommunális jellegű szennyvizek rákötése
Az Önkormányzat felé az alábbi vállalkozók jelezték, hogy
vállalják a teljes, telken belüli hálózat elkészítését (munkaárok
kiásása és betemetése, cső lefektetése).
Tóthi Ernő Mihály 06/30/632-4966
Kiss Épületgépész Kft. 06/30/927-5547 , 06/30/540-5600
MBS-Bau, Debreczeni István 06/70/7733344
Tájékoztatom Önöket, hogy a belterületi utak, árkok, padkák,
járdák, kapubejárók, stb. helyreállítási munkálatai folyamatosan
zajlanak. A kivitelezőnek 2014. május 27-ig kell ezeket befejeznie.
Természetesen ez idő után is vannak kötelezettségei e tekintetben.
Az építés során megmozgatott talaj konszolidációja hosszabb
folyamat, tehát továbbra is lehet számítani a közterületeken
talajsüllyedésre, útbeszakadásra és egyéb problémákra.
Igyekszünk ezeket rövid időn belül megoldani. Türelmüket és
megértésüket kérjük.
Iregszemcse, 2014. március 5.

HUNGÁRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
IREGSZEMCSEI KIRENDELTSÉGÉNEK NYITVA TARTÁSA
PÉNZTÁR:
Hétfő: 7.30-12.30
Csütörtök:
7.30-16.30
Kedd: 7.30-15.30
Péntek:
7.30-14.30
Szerda: 7.30-12.30
Ebéd szünet:
12.30-13.15

Tisztelettel:
Süvegjártó Csaba polgármester

Az ATM 24 órán keresztül rendelkezésre áll.
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TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOKHOZ
Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselők
2014. évi választását 2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
I. Értesítő
Minden magyarországi lakcímmel és aktív választójoggal
rendelkező választópolgár automatikusan felkerült a központi
névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok 2014.február 17. napjáig a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kaptak. Amennyiben nem kapott értesítőt,
kérelmezze a szavazóköri névjegyzékbe vételét a helyi választási
irodánál 2014. április 4. napján 16.00 óráig, mert a szavazás napján
erre már nem lesz lehetősége.
II. A szavazás helye
1.) Az értesítő ad tájékoztatást a szavazóhelyiség címéről, ahol
leadhatja szavazatát.
2.) Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazók területén
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezésre
vonatkozó kérelmet a lakcíme személyesen történő kérelem
esetén lakcím, vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi
választási irodához lehet benyújtani:
- személyesen, vagy meghatalmazott útján 2014. április 4-én 16.00
óráig,
- levélben illetve,
- a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) úgy, hogy
az 2014. április 4-én 16 óráig megérkezzen a helyi választási
irodába.
Az átjelentkező választópolgár 2014. április 4-én 16.00 óráig
módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Fontos: az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Iregszemcsén az átjelentkezéssel szavazók kizárólag a 002. számú
szavazókörben a Bartók Béla Művelődési Házban (Bartók Béla u.
1.) szavazhatnak. Ugyanitt szavaznak a települési szintű
lakóhellyel rendelkező választópolgárok is.
3.) Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik a
Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A
külföldi szavazás érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét
kérheti a lakcíme személyesen történő kérelem esetén lakcíme
vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási
irodától a következők szerint:
- személyesen vagy meghatalmazott útján: 2014. március 29-én 16
óráig,
- levélben illetve,
- a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) úgy, hogy
az 2014. március 29-én 16 óráig megérkezzen a helyi választási
irodába.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2014.
március 29-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a

megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a
lakcíme szerinti névjegyzékbe. A külképviseleti szavazás helye, és
időpontja megtalálható a www.valasztas.hu honlapon.
4.) Mozgóurnával történő szavazás.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt
gátolt a mozgásában és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb
2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához, vagy 2014. április 6-án (szavazás napján) legkésőbb
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelem benyújtható:
- személyesen, vagy meghatalmazott útján,
- levélben illetve,
- a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) a fenti
határidőben és helyre. Valamennyi kérelemhez formanyomtatvány kérhető a helyi választási irodától vagy letölthető a
www.valasztas.hu honlapról, illetve a www.valasztas.hu honlapon
keresztül is benyújtható.
III. Szavazás
Szavazni csak személyesen lehet 2014. április 6-án reggel 6.00
órától 19 óráig. A szavazókörben a szavazás megkezdése előtt
minden választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, a
következő érvényes igazolványok bemutatásával:
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély vagy
- a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Szavazni csak érvényes igazolványok bemutatásával lehet, ezért
kérjük, hogy az okmányaik érvényességét ellenőrizzék, és ha
szükséges a cseréjéről időben gondoskodjanak. Érvényesen
szavazni a jelölt, illetőleg a lista (pártlista, vagy nemzetiségi lista)
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal
lehet (például: + vagy X)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tájékoztatóban szereplő határidők
jogvesztőek, azok lejárt után nincs mód kérelem benyújtására.
IV. Elérhetőségek:
Iregszemcsei Helyi Választási Iroda
Vezetője: Fata Istvánné, elérhetőség: 7090 Iregszemcse, Kossuth
tér 19.
Tel: 74/481-282., honlap: www.iregszemcse.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 órától 17.00 óráig, kedd: 8.00
órától 12.00 óráig, csütörtök: 8.00 órától 16.30 óráig, péntek 8.00
órától 13 óráig.
Helyi Választási Iroda

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:

Lázi Dezső, Bódog Tibor, Kiss Lajosné, Szántó Lajos,
Id. Tóthi László, Gálosi Istvánné, Tóthi Györgyné, Németh Irén,
Papp László, ifj. Simon János, Susóczki Józsefné,
Csanády Attila, Németh István, Bene Lajos, Alimov Károly,
Hosszú Istvánné, Tóth József

Ráksi Borbála Noémi, Viszti Dóra, Balogh Imre,
Pintér Zsombor, Kiss Anabella Rozália
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Tájékoztató az iregszemcsei I. és
II. számú körzet háziorvosi
ellátásának változásairól
I. számú háziorvosi körzet:
2014. április hó 1. napjától Dr. Csap László Attila háziorvos látja el
az I. számú háziorvosi körzet betegeit. Iregszemcse Község
Önkormányzata a pályázati eljárás lefolytatása után Dr. Csap
László Attila háziorvossal kötött az egészségügyi alapellátásra
feladat-ellátási szerződést határozatlan időre. A Doktor Úr
feleségével és két kislányával együtt Iregszemcsére költözött.
Gyógyító munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk.
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 8.00-12.00, Csütörtök: 8.00-12.00,
Péntek: 8.00-12.00, Kedd: 8.00-11.00, 17.00-18.00
Készenléti idő:
Hétfő: 12.00-16.00, Kedd: 12.00-16.00, Szerda: 12.00-16.00,
Csütörtök: 12.00-16.00, Péntek: 12.00-16.00
II. számú háziorvosi körzet:
2014. március 17. napjától Dr. Kálmán István Dévaványára történő
távozása miatt átmenetileg Dr. Varga Márta háziorvos (Nagykónyi
község háziorvosa) helyettesítéssel látja el a II. számú háziorvosi
körzet betegeit. Az önkormányzat ezzel egyidejűleg pályázatot írt ki
a háziorvosi állás betöltése érdekében. Bízunk benne, hogy a kiírás
hamarosan eredményre vezet.
Dr. Kálmán Istvánnak ezúton szeretném megköszönni az
iregszemcsei betegekért végzett áldozatos gyógyító munkáját.
Rendelési idő:
hétfő: 12.15-14.15, kedd: 11.15-13.15, szerda 12.15-14.15,
csütörtök 10.30-12.30, péntek: 11. 15-13.15.
Süvegjártó Csaba polgármester
Emlékezzünk Tóth Józsefre
Mi csak Zsigának, Furinak, vagy éppen Jocónak szólítottuk...
Az Iregszemcsei Sakk Egyesület tagja volt. A sakk meghatározta
az életét, szenvedélyévé vált. Kiváló megyei szintű játékos volt.
Számos versenyen vett részt eredményesen. Hatszor nyerte el az
Iregszemcse Kupát, kétszer az Iregszemcse bajnoka címet. Jól
szerepelt a megyei versenyeken, és sorolhatnám még. Aktívan
részt vett az Egyesület szervező munkájában. Mindent megtett
azért, hogy tudásával népszerűsítse a sakkot, és öregbítse
Iregszemcse hírnevét. Nem kímélve magát sem. Éjszaka
dolgozott, mint pék, nappal sakkozott, és versenyekre járt. A
sakk iránti szeretete egy percre sem hagyott ki. Szívesen
tanítgatta a fiatalokat, és a gyermekek tanításában is részt vett.
Elment egy sakkozó közülünk. A játszma véget ért. Mi
mindannyian vesztettünk.
Szalai Károly volt egyesületi elnök
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Csürös Emilia: A két pásztortáska
Egy pásztortáska magot az őszi szél
felsodort a kőfal kövei közé. Homok,
por is került reá és tavasszal szép,
zsengezöld növény bújt ki a
pásztortáska magból. A fal tövében is
zöldültek hasonló levélkék, melyek
csakhamar bimbót és virágot
bontottak. Egy reggel, amikor
felnéztek a lent nyíló fehér
pásztortáska virágok, csodálkozva
látták, hogy fent a várfalon is nyílik
egy virág, mely éppen olyan, mint
ők. Nézegettek egymás felé, aztán
egyszer csak megszólalt az egyik a
járda kövei közül.
- Talán bizony lenézel most minket, hogy olyan magasra
kerültél?
Szelíden felelt a magasból a virág:
- Dehogyis nézlek le, csak azon csodálkozom, hogy kerültünk
olyan távol egymástól, amikor úgy látom, testvérek vagyunk.
- Talán bizony éppen ezért uralkodni akarsz fölöttünk! - feleselt
az alsó virág. - De már abból nem eszel! Mi is érünk annyit, mint
te, hiába hordod olyan magasan a fejedet!
- Már miért hordanám én magasan a fejemet? Hisz én is csak azt
tettem, amit ti. Kicsíráztam, bimbót hajtottam és virágot
nyitottam. Csak annak a hatalomnak engedelmeskedtem, amely
valamennyiünket a földre parancsol. Hogy feljebb kerültem,
mint ti, arról épp úgy nem tehetek, ahogy ti sem vagytok annak
okai, hogy lent maradtatok.
Az alsó virág már nem felelhetett erre, mert az utcaseprő oly
erősen csapta rá a seprűjét, hogy tövéből kiforgatta az egész
virágot a járdakövek közül.
Ugyanakkor egy szigorú férfi sétált a kertben a kőfal mögött. A
pásztortáska előtt megállt.
- Mégis hallatlan, hogy elhanyagolják ezt a kertet. Már a falat is
kiveri a gyom.
És mérgesen tépte ki a pásztortáskát a kőfal kövei közül, hogy
kidobja az utcára.
Így találkozott a két virág. A járda melletti mérgesen morogta:
- Mégis csak hitványság így bánni velünk. Még ki sem
nyílhattam teljesen, máris kitéptek. Hát miért kellett akkor
kicsíráznom?
A másik szelíden felelt:
- Nem tettél soha semmi jót? Rajtam egyszer megpihent egy
méhecske, hogy a napon megszárítsa összeázott szárnyait. Én
azt hiszem, ezért lettem.
A másik nem felelt, mert már aléltan hajtotta fejét a porba. Még
hallotta testvérének csendes szavait.
- Hiszen olyan rövid az élet, hogy jóra is kevés időnk jut, kár egy
pillanatot is a rossz érzésnek szentelni. Jó cselekedettel és
egymás iránti szeretettel a szívünkben, értékesen tölthetjük el
az életünket, bármilyen parányi is legyen az.

TAVASZI NYESEDÉKSZÁLLÍTÁS
Iregszemcse Község Önkormányzata
a településüzemeltetési csoport gépeivel elszállítja a kertekben
keletkezett tavaszi nyesedéket.
A nyesedéket lehetőleg kötegekbe, illetve összerakva szíveskedjenek
kihelyezni az adott napon reggel 7 óráig az út mellé, a biztonságos
közlekedést nem akadályoztatva.

Szállítási napok:
2014. április 1. (kedd)

2014. április 2. (Szerda)

Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény értesíti a lakosságot, hogy

2014. április 9-én

RUHA ADOMÁNYOZÁST
tart a Bartók Béla Művelődési Házban
9-14 óra között.
Szeretettel várjuk az érdeklődő rászorultakat.
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FARSANGOLTAK AZ
ÓVODÁSOK
Mese- és szuperhősök, színes tündérek és királykisasszonyok
lepték el 2014. február 8-án a Bartók Béla Művelődési Ház
épületét, ami nem is olyan meglepő, hiszen ezen a napon került
megrendezésre az óvoda hagyományos farsangi mulatsága. Az
épület már kora délelőtt benépesült lelkes szülőkkel, óvodai
dolgozókkal, akik szorgos keze által szendviccsel és süteménnyel
fogadhattuk a délutáni mulatságra érkező gyerkőcöket,
vendégeket. A farsang közös verseléssel és énekszóval vette
kezdetét. A jelmezesek felvonulását vidám tánc, mókázás és jóízű
falatozás követte. Természetesen volt fánkevő verseny,
zsákbamacska és tombolasorsolás is.
A rendezvény bevétele 259.300 Ft, melyből minden csoport 55.000
Ft-ot kapott. A fennmaradó összeget a gyermeknapi programok
színesebbé tételére fordítjuk.
Az óvodás gyermekek nevében ezúton is köszönünk minden
támogatást, mely hozzájárult a Nefelejcs Farsang sikeréhez.
Antoni Anett intézményvezető

Hirdetmény
Értesítem a Szülőket, hogy a 2014/2015-ös
nevelési évre történő

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2014. május 5-7-ig 7.00-16.00 óráig lesz az
Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában.
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 5. életévüket
2014. december 31-ig betöltik.
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 3. életévét 2014.
augusztus 31-ig betölti, illetőleg 2014. december 31-ig
napjáig tölti be. Felvételi kérelmét jelezheti, akinek
gyermeke 3. életévét 2015. augusztus 31-ig tölti be és kéri az
óvodai ellátást.
A beiratkozáskor kérem hozzák magukkal az alábbiakat:
- a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik
a sajátos nevelési igényről szóló szakértői vélemény,
beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról
szóló szakértői vélemény,
- az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi
kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek
nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.
Antoni Anett intézményvezető

KÖR A KÖZÉPPONTBAN
2014. február 3-tól 24-ig tartott intézményünk felső tagozatán az
idei több mint három hetes projekt, melynek témája a „KÖR” volt.
A tanulók több szemszögből vizsgálhatták ˘meg, hogyan
kapcsolódik a kör az egyes tantárgyakhoz. Idén is portfolióval
zárult a projekt. Diákjaink legjobban sikerült portfoliói hamarosan
megtekinthetők lesznek honlapunkon: www.iregisuli.hu.
Köszönet a projektben részt vevő pedagógusoknak és a diákoknak
a kitartó munkáért és a szebbnél szebb produktumokért.
Berkiné Szirbik Anita

JÓTÉKONYSÁGI MŰSOR
BÉRES ALEXANDRA JAVÁRA
2014. április 4-én pénteken 19 órakor
Kérjük adója 1%-val támogassa a

KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN
alapítványt!
Adószám: 18851856-1-17

az iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Házban

Belépőjegy 500 Ft
Az est bevételét Alexandra
gyógyíttatására ajánljuk
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FARSANGOLTAK A DIÁKOK
Február 14. - felsős farsang. Végre eljött ez a nap is… Egy
fergeteges farsangi mulatsággal elzavartuk a telet!
A szervezés és a kivitelezés is tökéletesre sikerült. Minden kolléga
maximális segítséget nyújtott, minden gyerek és vendég jól érezte
magát. Az osztályfőnökök pedig igen színvonalas produkciókra
készítették fel diákjaikat.
Volt itt minden: büfé, tombola értékes nyereményekkel, jókedv és
kacagás egyaránt. A tombola felajánlásokat ezúton is szeretnénk
megköszönni a szülőknek és a helyi vállalkozóknak is.
A csoportos táncok a betanító kollégák kreativitásáról árulkodtak,
igazán ötletes és változatos koreográfiákat láthattunk.
A gyerekek, mint Avatarok, mignonok, titkosügynökök, macák,
cirkuszi mutatványosok, tudósok, szakik, pelenkások és ovisok
önfeledten, örömmel táncoltak, szerepeltek.
Végül a nyertesek aztán boldogan vették át a megérdemelt díjakat,
a tortákat.

Idén ismét kergettük a telet, farsangi karnevált rendeztünk
február 28-án délután. Az alsó tagozatos tanulók színvonalas
jelmezes bemutatóját láthatta a közönség iskolánk
tornatermében.
Minden osztály készült csoportos produkcióval, az egyéni
jelmezek kevesebben voltak a korábbi évekhez képest. Senki nem
maradt jutalom nélkül, melynek elosztásáról a zsűri döntött.

1. helyezettek: Mignonok 6.b osztály (a képen)
2. helyezettek: Cirkuszi mutatványosok 8.b osztály
3. helyezettek: Avatarok 6.a osztály
Különdíjasok: Pelus Action 7.b osztály
Dj Daveed pedig fergeteges hangulattal zárta idén is a
farsangunkat.
Gábor Anita
A zsűri tagjai: Varga Lászlóné, Berkiné Szirbik Anita, Antoni
Anett, Horváthné Kránicz Mária, és Berki Gabriella.
Azok az egyéni jelmezesek, akik nem értek el helyezést,
ajándékcsomagot kaptak. Tortát vihettek a helyezettek:
I. Emu (Takács Dominik 3.a)
II. 3 fejű sárkány (Vecsei Benedek 1.b)
III. Madárijesztő (Szabó Renáta 4.a)
IV. Bob Marley (Sipos Kristóf 4.a)
A csoportosan beöltözöttek mindannyian tortát kaptak:
I. Aprajafalva lakói (2.a osztály)
II. Flinstone család (3.b osztály)
III. Űrlények-invázió (1.b osztály)
A Kártyák (1.a) a szép jelmezükért, a Legók (2.b) az ötletes
maskarájukért, a Kisemberek(3.a) az ötletgazdagságukért, Bruno
és társai(4.a) a vidám előadásért, az Indiánok(4.b) pedig a
hangulatos előadásért részesültek a tortákból.
Rekord mennyiségű tombolát adtak el a 4. osztályosok, és még így
is volt akinek nem jutott. A támogatóknak köszönjük szépen a sok
tombolatárgyat, a szülőknek a finom tortákat és sütiket! Köszönet
azon szülőknek is, akik a szendvicskészítésben segédkeztek!!
A jó zenékről, mint mindig, most is Tóthi Dávid gondoskodott.
Gyeneiné Fejes Gabriella
alsós munkaközösség vezetője
A nyertes 2. a osztály manói

SEGÍTSÉGKÉRÉS
Kedves Leendő Támogatónk! A segítségét kérjük!
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulója, Béres Alexandra súlyos scoliosisos (gerinc) betegségben
szenved. Állapota további romlásának megelőzése érdekében műtéti beavatkozásra van szükség, melyre Svájcban kerülne sor az
év első felében. Szandinak azonban ezt megelőzően egy intenzív oxigén terápiát kell kapnia, hogy egyáltalán a műtétet
végrehajthassák. A terápiához szükséges VPAP IV BiPAP terápiás készüléket a családnak önköltségen kell beszereznie, melynek
összege 275.000 forint. A család halmozottan hátrányos helyzetű, a készüléket nem tudják finanszírozni.
Kérjük, lehetőségeihez mérten támogassa a Szandi gyógyulásához vezető út egyik nagy lépését, a terápiás készülék beszerzését.
Adományát a
„FOGJUNK ÖSSZE AZ EGÉSZSÉGÉRT” Közhasznú Alapítvány 70900017 10110739számú számlaszámára várjuk,
Béres Alexandrának címezve
vagy az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola épületeiben elhelyezett adománygyűjtő ládákba kérjük elhelyezni.
Köszönjük nagylelkű segítségét, jó szándékát.
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola és a “Fogjunk össze az egészségért” Közhasznú Alapítvány

XII. évfolyam, 1. szám, 2014. március

-7-

EGÉSZSÉGNAP ALSÓS ÉS FELSŐS SZINTEN
Hagyományosan március 15-e előtti utolsó tanítási napon Egészségnap az iskolában. Ahhoz, hogy gyermekeink felnőtt
korukra belenőjenek a tudatos egészségmegőrzésbe, már most sokat kell vele foglalkozni, ezért szerveztünk az idén is
Egészségnapot, hiszen ez az egyik legmegfelelőbb módja a figyelemfelkeltésnek.
Az első, második és harmadik osztályos tanulók a
„Marslakócskák” segítségével a vitaminokról és a vitaminok
fontosságáról kaphattak hasznos ismereteket játékos formában. A
napot a Művelődési Házban közös tornával kezdtük, majd
vitamincsapatokba csoportosulva verses formában bemutatkoztak
a csapatok. Ezután kezdődhetett az „Űrutazás”! Amelyik csapat a
társasjátékban jól válaszolt a kérdésekre és minden vitaminját
bejuttatta a célba, értékes pontokat kaphatott a menetlevelébe. Játék
után mindenki kedvére kóstolgathatott a „Vitaminudvarban.” A

finom falatok után Ágota néni előadásában
a vitaminok
fontosságáról tanulhattak a „Földlakócskák”, majd a vitamin
kvízben adhattak számot megszerzett ismereteikről. Ezután 6
állomáson ügyeskedhettek a gyerekek. Volt célba dobás
sárgarépával, bab szállítása szívószállal, narancstorony építés,
horgászás, dióhordás kanállal és képkirakó.A délelőtti
programokat kézműves foglalkozással zártuk. Amikor elkészültek
az űrhajók, űrhajósok és Marslakócskák,az iskola udvarán
folytattuk a napot. A csapatok sorversenyekben mérhették össze
erejüket. A jó hangulatú délután eredményhirdetéssel zárult.
Köszönet a program megvalósításában közreműködő
pedagógusoknak, szülőknek, és mindenkinek aki a segítségével
hozzájárult az Egészségnap sikerességéhez!
Első osztályos tanító nénik

Rendhagyó módon az idei tanévben a testi fogyatékkal élők
kihívásaival is szembesülhettek felső tagozatos tanulóink. Olyan
próbák elé állítottuk őket, melyekben egy-egy adott érzékszervük
nélkül kellett a feladatokat megoldani.
A nap egy közös bemelegítő futással kezdődött, melyet mindenki
saját képessége szerint végzett. A délelőtt során minden osztály
egy-egy, a korosztályának megfelelő előadáson vett részt, közben
termékbemutatóra, kóstolásra volt lehetőségük.
Természetesen a salátakóstolás, pogácsázás, teázás sem
maradhatott ki a nap programjaiból.
Ebéd után eredményhirdetésre került sor:
I. 4.b osztály
II. 5.a osztály
III. 8.b osztály
Gratulálunk a helyezetteknek, és a többi osztálynak is.

Délután erőnléti felmérés következett, melynek során gyerekeink
fekvőtámaszban, célbadobásban, célbarúgásban, függeszkedésben, büntetődobásban, dekázásban, kötélmászásban, pingpongos fallabdában, ugrókötelezésben és labdagurításban
mérhették fel tudásukat, melyek teljesítését aláírással igazoltunk,
ezt egyéni menetlevélben gyűjthették össze, és a végén almalére
cserélhették.
Néhány vélemény gyermekeinktől:
„Szerintem nagyon jó volt az egészségnap, érdekes dolgokat
lehetett kipróbálni, mint pl.: a kerekesszékkel mehettünk
akadálypályán, fejjel lefelé vízszintesen kötelet mászhattunk,
fociztunk, előadást tartottak nekünk a káros dolgokról, egészséges
zöldséget és gyümölcsöt, salátát és gyümölcsleveket is lehetett
kóstolni. ” Pazdora Vivien
„Én jól éreztem magam az egészségnapon! Jók voltak a
programok, és még saláta, méz, különféle innivaló kóstolásra is
volt lehetőség. Az előadás is jó volt, a tesztek sem voltak nehezek.”
Rózsa Eszter
A szülők, felnőttek
és gyermekeink is
egész délelőtt
szűrővizsgálatokon vehettek részt.
Köszönjük az ARCADIA-nak a támogatást, az egészségügyi
dolgozóknak és a résztvevőknek, hogy szűrésekkel, előadásokkal,
termékbemutatókkal segítették Egészségnapunk színvonalas
lebonyolítását.
Godena Helga
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SAKK EMLÉKVERSENY IREGSZEMCSÉN
2014. február 15-én rendezték meg Rozsnyai Mátyás
emlékverseny soron következő fordulóját intézményünkben, az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában. Sok okos sakkozó
mérte össze tudását 3 korcsoportban (alsó, felsős, középiskolás),
akik érkeztek Tamásiból, Szekszárdról, Decsről, Paksról,
Siófokról és Kéthelyről.
Ez az emlékverseny napjainkra komoly versenysorozattá nőtte ki
magát. 8 állomásból áll, amelyből a hat legjobb eredmény kerül az
összetett verseny értékelésébe.
A versenyzők között találhattuk a következő kisdiákjainkat is:
Tóthi Viktória, Frank Benedek, Frank Marcell, Kocsis Balázs,
Kocsis Dániel, Orsós Roland, Vecsei Zalán, Vecsei
Benedek.Tanulóink közül a legeredményesebben szerepelt Tóthi
Viktória, aki korcsoportjában (1-2 osztályosok) I. helyezést ért el,
és nem ez volt az első alkalom! Frank Marcell szintén kiváló
teljesítményt nyújtott és megszerezte a legeredményesebb
iregszemcseinek járó kupát. Kívánunk valamennyi kisdiákunknak Tóthi Viktória
és mesterüknek Lódi Lászlónak további szép sok sikert. (Bővebb
információ: www.mattolna.hu)

Frank Marcell

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Alsó tagozatos mesemondó verseny
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven
idén is megrendezésre került iskolánkban
a VIII. Kistérségi Mesemondó Verseny
válogatója. Az iskolai fordulóra nagy
szorgalommal készültek az alsó tagozatos
tanulók. Rendezvényünk első napján,
március 20-án, az 1-2. évfolyam
kisdiákjai mérték össze előadói tehetségüket. Tréfás mesékkel örvendeztették
meg a zsűri tagjait: Szabó-Bakosné Rosta
Margitot a zsűri elnökét, a Tamási
Tankerület Tanügyigazgatási referensét,
Szita Károlynét, a Göllesz Általános
Iskola igazgató-helyettesét, Antoni
Anettet, a Nefelejcs Óvoda vezetőjét,
Gyócsi Editet, az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskola igazgatónőjét,
valamint Berkiné Szirbik Anitát, a Deák

Az első és második osztályos mesemondók

Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettesét. A versenyt a fellépők szülei,
hozzátartozói és iskolatársai végig lelkes
figyelemmel követték.
Március 21-én a 3. és 4. osztályosok
mérettették meg magukat ugyancsak
góbéságokkal tűzdelt mesékkel. A zsűri
tagjai ezúttal Schneiderné Farda
Magdolna, az Iregszemcsei Általános
Iskola Magyarkeszi Tagintézményének
igazgatója, a zsűri elnöke; Horváthné
Borbás Erzsébet, iskolánk volt igazgatóhelyettese; Németh Ágnes, Nefelejcs
Óvoda vezető-helyettese; Novákné Bitai
Éva, iskolánk könyvtárosa; Dobos
Andrea, a Bartók Béla Művelődési Ház
igazgatója voltak. A két versenynap
eredményeként az első helyezettek jutnak

tovább a Tamásiban rendezésre kerülő
mesemondó versenyre. Az első helyezést
elért tanulók a következők:
1. a. osztályból Orsós Rebeka,
1. b. osztályból Pazdora Viktória,
2. a. osztályból Szabó Nikolett,
2. b. osztályból Tóth Boróka Hajna
3.a. osztályból Takács Larina Aranka
3. b. osztályból Orsós Roland
4. a. osztályból Szűcs Péter László
4. b. osztályból Vásárhelyi Kornél
Ezúton köszönjük a felkészítő tanítók és
szülők segítségét.
Kőrösi Klára, Szabó Orsolya,
Béleczki Petra - szervezők

A harmadik és negyedik osztályos mesemondók

XII. évfolyam, 1. szám, 2014. március
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T Ű ZI J
ÁTÉK

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Március 29. szombat 18 óra
TÁNCHÁZ
Április 3. csütörtök 15 óra
INGYENES JOGSEGÉLY

HÉTFŐ

2014. április 19. szombat 20 óra
Iregszemcse, Bartók Béla Művelődési Ház

SZERDA
Visual Art rajziskola:
15-18.30
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

Április 9. szerda 9-től
14 óráig
RUHAOSZTÁS

Április 19. szombat 20 óra
MAZSORETT BÁL
Április 20. vasárnap 22 óra
HÚSVÉTI RETRO
Május 1. csütörtök
CSALÁDI MAJÁLIS
Kastélyparkban
Május 10. szombat 20 óra
SULI-BULI

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
KRESZ tanfolyam: 17-19

Április 4. 19 óra
JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
Béres Alexandra
műtétjének segítéséhez

Április 11. péntek
KÖLTÉSZET NAPJA
14 óra SZAVALÓVERSENY
Általános iskolásoknak
19 óra ZENÉS IRODALMI
TEAHÁZ
Refrén kórus
közreműködésével

Néptánc:16.30-17.30
Refrén kórus: 18-19.30

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19

PÉNTEK
Mazsorett: 16-17.45
ZUMBA: 18.30-19.30

SZOMBAT
Mazsorett: 16-18

REFRÉN

TeaHáz

2014. április 11- én pénteken 19 órakor
az iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Házban
Töltsön velünk és kedvelt
költőinkkel egy zenés estét, amivel
méltón szeretnénk megünnepelni a
költészet napját!

Teázzunk és
énekeljünk együtt!
A dolgok változnak,
de a vers örök!
A belépés díjtalan, de adományaikat
köszönettel fogadjuk!

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

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.

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

adószámunk: 18851090-1-17

