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FARSANGOLTAK AZ ÓVODÁSOK
pedig szendvics, sütemény és hűsítő várta a
résztvevőket. A rendezvény bevétele
163.120 Ft, melyből minden ovis csoport
34.000 Ft támogatásban részesült. A
fennmaradó összeget a gyermeknapi
programok színesebbé tételére fogjuk
fordítani. Az óvodás gyermekek nevében
ezúton is köszönünk minden támogatást,
mely hozzájárult a Nefelejcs Farsang
sikeréhez.
Antoni Anett

A vendég műsorvezető minden kis jelmezest megszólaltatott
2015. február 7-én ismét mesemutatkoztak be a felnőttek számára is
és szuperhősök népesítették be a
gyakran „rémisztő”
mikrofonba.
művelődési házat. Ezen a napon az óvoda
Hagyományainktól eltérően az idei évben
apraja nagyja maskarát öltött. A mulatság
zenés műsorral kedveskedtünk a gyera Süni csoport pingvin táncával vette
mekeknek, Molnár Orsolya előadókezdetét, akiket a Méhecske, a Katicaművész közreműködésével.
bogár és a Pillangó csoport felvonulása
Az interaktív előadás mellett helyett
követett, miközben a Sünik is felöltötték
kapott az elmaradhatatlan zsákbamacska,
egyéni jelmezüket. Kicsik és nagyok
a tombolasorsolás és a tortaárverezés. A
egyaránt lenyűgöző bátorsággal
büfében a szorgos szülők jóvoltából

Csizmás Kandúr köszöntött, pingvinek
táncoltak

HOGY IS MONDTÁK, MONDJAD NA...
A emberi találékonyság, játékosság
megragadó pillanatát kaptam el, beszédbe
elegyedve Iregszemcséről elszármazott
"szomszédommal".
Kelemen István mesélt arról, hogy nagyapja
az első világháborút követően pusztagazdának szegődött el Szemcsédre.
A mostani Simon-majorban, akkori nevén
Béka pusztán kapott volt munkát. Az 1920as, 30-as években mintegy hat lakóház állott
ott. Nem lévén egyiknek sem számozása - az

emberi találékonyság, a tréfás kedv keresett
megoldást eme erőpróbát kívánó feladatra.
A legnagyobb épület, amolyan kúria volt Jeruzsálem, itt lakott a zsidó uraság,
Betlehemben, a párjában pedig az intéző.
Aligvári volt a harmadik épület, egy szoba
és egy kamra (egy közös konyha volt a
cselédeknek). Ez utóbbi onnan kapta nevét,
hogy jó állapotú épület lévén a többi család
alig várta, hogy alkalomadtán kiüresedve
beköltözhessen ide. Likali egyszerűen azért

mert likas vala a teteje. Körülszaros az
ötödik - eme becses nevet a sokgyerekes
család termékeny dolgavégzései eredményeként kapta. És végül a Becsali - ezt
bizony szépasszonyok lakták, igen sűrű
forgalommal.
Eddig a rövid történet, ha Önnek is van
küldje el a Művelődési Házba, vagy a
bbmh@freemail.hu címre
Szigethváry Attila
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
2015. január 1-től Iregszemcse településen az
Alisca Terra N.Kft. végzi a hulladék- szállítási
közszolgáltatást.
Ezzel egyidőben
mint közszolgáltató
bevezettük a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést.
Mit jelent ez?
HÁZHOZ MEGYÜNK és közvetlenül a
házaktól, ingyenesen elszállítjuk az Ön által
saját tárolóeszközben (zsákban, reklámszatyorban, kartondobozban, kötegelve)
szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és
fémhulladékot, valamint áprilistól november
hónapig a zöldhulladékot is!
Kihelyezés:
társasházaknál a tárolóedény mellé, családi
házas övezetekben a kukaedény mellé - a
képeken látható formában - a szállítás napján
reggel 6 óráig!
Hova és mikor érkezik az
Alisca Terra szelektív járata?

Iregszemcse
minden hónap
1. és 3.
kommunális hulladék
ürítési napon
Kérjük, éljenek a lehetőséggel és gyűjtsenek szelektíven,
támogassák a rendezett hulladékkezelést!
Ügyfélszolgálati iroda: 7100 Szekszárd, Toldi u. 6.
Telefon: 74/528-858 Fax: 74/510-218
E-mail: ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu
Www.aliscaterra.hu
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CIRKUSZOLTUNK
A Magyar Cirkusz Varieté a hátrányos helyzetű települések diákjai
számára ingyen cirkuszbelépőket biztosítottak, így kínálva azt a
lehetőséget, hogy a település gyermekei eljuthassanak a Fővárosi
Nagycirkuszba. Az iskola szervezésében a szülők és pedagógusok
segítségével 2015. január 29-én délután elindult a csapat
Busapestre. A rendezvényen 95 diák és 7 pedagógus vett részt. A
cirkusz világa elvarázsolt minden gyereket és felnőttet. Egy másik
univerzum hangulatát hozta nekünk: csillogás, fantasztikus
erőnlét, humor… Színvonalas produkciókat láthattunk!
A műsorban szerepeltek artisták, légtornászok, a Rippel Fivérek. A
jó hangulatról a vidámság felelőse, a Nagyi Bohóc és Szandra, az
elefánt gondoskodott. Mindenki jól érezte magát a gyerekek és a
felnőttek is egyaránt.
Varga Viola, Tóth Zsanett
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TÁJÉKOZTATÁS HÁZIORVOSI ELLÁTÁS
VÁLTOZÁSÁRÓL
A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa dr. Eszes Gabriella
Gyöngyi Iregszemcse Község Önkormányzatával az
egészségügyi alapellátásra kötött szerződését felbontja 2015.
március 31. napjával. Április 1-jétől az önkormányzat ebben
a körzetben helyettesítő orvossal oldja meg a háziorvosi
ellátást. Ennek következtében a rendelési idő április 1-től
változni fog, melyet a honlapon és az újságban közzé fogunk
tenni.
Jelenlegi rendelési idő március 31-ig:
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-10.00
délután: 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: 10.00-16.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: 12.00-16.00

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy intézményünk
folyamatosan fogad ruhaadományt és háztartási használati
tárgyakat (pl.: porszívó, szőnyeg, hajszárító, turmixgép).
Kérjük, hogy amennyiben családjában feleslegessé vált
ruhanemű vagy használati tárgy van, azt intézményünk
részére, adományozás céljából átadni szíveskedjen.
Kérjük, hogy a mások által még használható adományt
tiszta, rendezett állapotban juttassa el hozzánk.
Egészségügyi okokból alsóruházatot nem fogadunk.

Finálé
Csak a figyelmébe kerül, nem a pénzébe!
Adóbevallásánál rendelkezzen az egyházi 1 %-ról!

Köszönettel: az Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Ellátási Intézmény vezetője

Magyar Katolikus Egyház
technikai szám: 0011

VÉDŐNŐI INFORMÁCIÓ

Köszönjük!

TAMÁSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
FELHÍVÁSA
A megyében az utóbbi időben jelentős számú lakásbetörés
történt, amelyet azonos módszerrel, azonos időben feltehetően
azonos személyek követtek el. 2015 február 10-én 18 és 19 óra
közötti időben Tamásiban a Béri Balogh Ádám utcában is
történt két lakásbetörés. Az eddig történt bűncselekményekből a
következő általános jellemzők állapíthatók meg:
- a bűncselekményeket az elkövetők általában 17 és 19 óra
közötti időben követik el, családi házak sérelmére,
- az elkövetők gépkocsijukkal a helyszíntől távolabb parkolnak
- a sofőr a gépkocsinál marad,
- az elkövetők a kiszemelt házat gyalogosan közelítik meg,
- az épületbe, a hátsó, vagy oldalsó műanyag, bukó nyíló ablak
befeszítésével hatolnak be
- csak készpénzt és ékszereket tulajdonítanak el.
A rendőrség kéri a lakosságot, hogy a kritikus időszakban
különösen figyeljenek oda saját és szomszédjaik ingatlanára.
Gyanús személyek, gépkocsik esetén azonnal értesítsék a
rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

Értesítjük a kedves gondozottakat, hogy 2015.02.01.-től
Iregszemcse I. illetve II. védőnői körzetét egyaránt SzalaiKrizsány Zsófia, védőnő látja el. A tanácsadások időpontjai
nem változnak, minden marad a megszokott rendben.
Elérhetőség munkaidőben: 06 20/313-1563 telefon számon.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Copf Etelka, Beke Istvánné, Bódog József,
Ferenczy Miklós, Bódog Györgyné, Mérei Jánosné,
Szathmáry István

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Verba Nimród, Drávecz Réka, Buczkó Benedek,
Bálint Nóra Regina, Hengli Patrik, Szalai Szilveszter,
Ács-Tari Levente, Horváth Levente
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TÁMOP 3.3.14
„EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT”
Intézményünk 40 tanulója és 4 pedagógusa vett részt a Győri Radnóti Miklós Általános
Iskolával kialakított TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0119 azonosító számú testvériskolai
projektben.
A pályázat megvalósítása során sok tapasztalattal, élménnyel lettek
gazdagabbak tanulóink, hiszen a testvériskolai kapcsolat nem
csupán a két intézmény diákjainak találkozását, a közös
programokon való részvételt takarja, hanem egy olyan közös
gondolkodási formát, amely egymásnak ismeretlen fiatalok között
is működik. A közös rendezvények alatt a tolerancia erősödését
tapasztaltuk a gyerekek a programokon abszolút befogadóként
viselkedtek a halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal. A tanulók
kommunikációja, a kommunikációhoz való hozzáállása, a
csapatmunkában való részvétele, a csapatépítésben való aktivitása
formálódott, pozitívan befolyásolta őket a lehetőség, hogy más
település diákjaival megismertessék önmagukat illetve a saját
környezetüket, régiójukat, az élethez való viszonyulásukat.
A közös rendezvények közül a legemlékezetesebb mindkét fél
számára az volt, amikor meglátogathatta a testvériskola diákjait
2014 tavaszán az iregszemcseiek Győrbe utaztak, illetve 2014 őszén
a győriek viszonozták a látogatást. Mindkét kirándulás nagyon
gazdag programmal
várta a résztvevőket.
A győri utazás során ellátogathattak diákjaink a fürdőbe, az
állatkertbe. Itt történt meg az első nagy találkozás a két
intézmény diákjai között. Azonnal barátságok szövődtek,
amelyek reméljük, hogy a gyerekek életében a későbbi
időkben is kamatoztatható kapcsolattá válnak. Az őszi
iregszemcsei kirándulás során a győri diákok ellátogathattak
a közeli Tamási (Miklósvári) vadasparkba, és megnézhették a
dámszarvasok etetését is. A nyár folyamán egy hetes közös
zánkai táboron is részt vehettek a diákok. A Balaton parti
fürdőzés mellett amely növelte a tábor élvezeti értékét közös versenyek, reggeli tornák, a vízpart élőlényeinek
vizsgálata, tábortűz, foci- és kosárlabda mérkőzés is a játszva tanulást
szolgálták.
A program nagyon hasznosnak bizonyult, mert diákjaink
egészségvédelem, mentálhigiéné, szociális kompetencia
terén nagyot fejlődtek, olyan emberekké kezdtek formálódni,
akik a gyakorlati élet hasznos szereplői. Aktivitásuk,
kitartásuk, tenni akarásuk, életfelfogásuk, konfliktuskezelésük pozitív irányba formálódott.
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MEGHÍVÓ
Iregszemcse község Települési Agrárgazdasági
Bizottságának ülésére.
Tisztelt Agrárgazdasági Kamarai Tag!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei
Szervezetének Elnöksége, a Kamara Alapszabályának 0/3.
pontja alapján 27/2013. (IX.04.) sz. határozata alapján
Települési Agrárgazdasági Bizottság működik a településen.
A Települési Agrárgazdasági Bizottság a helyi kamarai tagok
területi, illetve ágazati érdekeinek egyeztetési és képviseleti
fóruma, melynek tagjai a településen lakóhellyel, székhellyel,
telephellyel rendelkező, regisztrált kamarai tagok.
Az ülés helyszíne:
Művelődési Ház Iregszemcse Kisterem
Az ülés időpontja:
2015. február 17. (kedd) 9.00 óra
Napirendi pontok:
1.Beszámoló az elmúlt időszak tevékenységéről.
2.Jogszabály változásokkal kapcsolatos tájékoztató
(Zöldítés, támogatások) - Vejteyné Turi Erika
3.Egyebek
Az ülés határozatképtelenség esetén azonos napirendi
pontokkal az eredetileg kitűzött időpontot követő fél óra múlva
(9.30 órakor) megtartásra kerül. A megismételt ülés a jelen lévő
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából
tisztelettel meghívom Önt a A 2015-2020 közötti KAP
szabályozásával, közvetlen támogatásokkal, piaci
támogatásokkal és vidékfejlesztési tervezéssel
kapcsolatos tájékozató tárgyában tartott csoportos
tájékoztatásra.
Tanácsadás helye: Művelődési Ház
7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 1.
Tanácsadás ideje:
2015. március 2. 13:00-15:00 (2 óra)
Napirendi pontok, témák:
A közvetlen támogatások új rendszere:
- Zöldítés
- Fiatal gazdálkodók támogatása
- Termeléshez kötött támogatások
- Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása
Kérem, részvételi szándékát legkésőbb 2015. február 28-ig
jelezze a turi.erika@nak.hu címen vagy a 70/337-1254-es
telefonszámon!
Megtisztelő jelenlétére számítok!

Szekszárd , 2015. január 27.

Tisztelettel: Vejteyné Turi Erika

Tisztelettel:
Dr. Hadházy Árpád s.k.
megyei elnök

BIBLIAKIÁLLÍTÁS

ARANYAT TÁNCOLTAK
Keszthelyi Anna és
Bősze József Márton
páros táncát aranyminősítéssel értékelte a
zsűri a 2014. december
14-én Siófokon a Kid
rock and roll SE által
szervezett találkozón.
Az egyesület fő profilja
az akrobatikus rock and
roll, de emellett színpadi
látvány-, show-, páros-,
és divattánc oktatásával
is foglalkozik. Iregszemcsén három éve van
lehetőségük a gyerekeknek ezt a mozgásformát
sportszerűen űzni.

A REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETI HÁZBAN!
Kedves Iregszemcseiek!
Március első vasárnapját református
egyházunkban hagyományosan
Biblia-vasárnapnak nevezzük. Ehhez kapcsolódva az
Iregszemcsei Református Egyházközség kiállítást szervez,
melyhez várja az Iregszemcseiek közreműködését!
Amennyiben Ön rendelkezik régi Bibliával vagy
énekeskönyvvel, kérjük, hozza el a református lelkészi
hivatalba (Iregszemcse, József A. u. 2.) 2015. március 1-ig,
hogy a kiállításon bemutathassuk. A kiállítás bezárása után a
könyveket természetesen visszaszolgáltatjuk tulajdonosaiknak. A kiállítás megnyitójára 2015. március 8-án, a 10:30kor kezdődő istentisztelet után kerül sor, ahová természetesen
mindenkit szeretettel várunk. A kiállítás ingyenesen
megtekinthető lesz március folyamán minden vasárnap 10:00
és 13:00 között. Mindenkit várunk szeretettel!

Az aranyos páros

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Február 13. péntek 20 óra
FIXART
KONCERT ÉS KIÁLLÍTÁS
A kiállítás megtekinthető
március 10-ig!

Február 14. szombat
ASSZONYFARSANG
Kapunyitás: 18 óra
Jelmezes felvonulás: 19.30

Február 20. péntek 14 óra
IFJÚSÁGI
HANGVERSENYBÉRLET
utolsó előadása:
SZIMFONIKUS VARÁZSLATOK
PÉCSI SZIMFONIETTA
Vezényel: Stauróczky Balázs
Moderátor: Dr. Lakner Tamás

Február 21. szombat 22 óra
RETRO BULI
Február 27. péntek 17.15 óra

HÉTFŐ
Néptánc:17-18
Refrén kórus: 18-19.30

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
Kerámia szakkör
gyerekeknek: 16-17
KRESZ tanfolyam: 17-19
Társastánc tanfolyam: 18-19

SZERDA
Kerámia szakkör
felnőtteknek: 18-19
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19
Aerobic: 17.30-18.30
Zumba: 18.30-19.30

PÉNTEK
Mazsorett: 16-18

SZÍNHÁZBUSZ KAPOSVÁRRA

SZOMBAT

Bál a Savoyban c. operett
Következő bérletes előadás
március 13!

Mazsorett: 16-18

Február 28. szombat 15 óra
KEDVCSINÁLÓ
TÁNCBEMUTATÓ
az induló társastánc
tanfolyam oktatóival

IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Március 13. péntek 20 óra
FIXART

KÁRIKITTYOM ANTI
CELEB ORCHESTRA
Március 15. vasárnap 10 órakor

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Kiadja az

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

e-mail: bbmh@freemail.hu
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.000 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

