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HÚSVÉTVÁRÁS
TOJÁSOKKAL
A Húsvéti ünnepeket minden gyerek legalább olyan
várakozással éli meg, mint a karácsonyt – mit hoz majd a
nyuszi, vajon hány fiú locsol majd meg, hova rakjuk a
húsvéti nyuszi fészkét? A családi élmények mellé most mi is
kedveskedtünk egy közös programmal, amely során
jellegzetes húsvéti tojásokkal díszítették az alsó tagozatos
iskolások a falu központjában lévő gömbjuharfákat. Négy
fán évfolyamonként hirdettünk díszítőversenyt a
gyerekeknek, melyre az iskolában készítettek különböző
technikával színes tojásokat papírból, teatasakból, kifújt
tojásból, fonalból, fából. A feldíszített tojásfák fotóira
mindenki szavazhat a Bartók Béla Művelődési Ház
Facebook oldalán, és csak ott! A gyerekek jutalmul április
10-én délelőtt a Holló Együttes koncertjén vehetnek részt.
Dobos Andrea
A másodikosok a fájuk alatt

DEÁK EGÉSZSÉGNAP PARTNEREKKEL
2015. március 27-én ismét egészségnapot rendezett iskolánk. A
nagyiskola programjain 4-8.osztályosok vettek részt. A napot
futással indították a gyerekek, melyhez az Iregszemcsei
Polgárőrség tagjai biztosították az útvonalat. A futást követően a
megérdemelt tízórai és salátabár várta a diákokat. A szülők és
pedagógusok által felajánlott salátákat Irma néni vezetésével a 7.b
segítő diákjai kínálgatták. Az érdeklődők új recepteket, új ízeket
fedezhettek fel. A saláták ízvilágát a Kreszl pékség által felajánlott
teljes kiőrlésű péksütemények és a konyhán sütött teljes kiőrlésű
pogácsa egészítették ki. A kóstoló után a programok kavalkádja
várta a lelkes diákokat. A vállalkozó szelleműek állapotfelmérésen
vettek részt Bakonyi Erzsi néninél, aki a vérnyomáson kívül a
bátrabbak vércukrát is megmérte. Hasznos egészségügyi
tanácsokkal látta el a gyerekeket. Hajdú Kata kozmetikai tippeket
adott az ápolt bőr érdekében. Joóné Tóth Judit természetes
alapanyagú készítményeket mutatott be, és kis elsősegélynyújtásbemutatót tartott az érdeklődőknek. Adri néninél és Csaba bácsinál
kóstolni lehetett a Vega-Ház Kft jóvoltából uborkát, zellert,
karalábét, paradicsomot és gyümölcsleveket. A rendőrség kollégái,
Kovács Patrik és Szuhai Gábor előadást tartottak az internet
veszélyeiről és a dizájner drogokról. Zsanett néninél szituációs
játékok várták a gyerekeket, Vámi Pötyi néninél rajzokat
készíthettek az érdeklődők, Lajos bácsi az adatvédelemmel és az
adatok beállításával kapcsolatban mondott és mutatott néhány
hasznos tudnivalót a tanulóknak. A diákok előzetes feladata plakátés kisfilmkészítés volt. Az elkészült alkotásokat Képli Tamás
vezetésével nézhették meg az érdeklődők. Hajdú Bea nénivel
kipróbálhatták a tanulók, milyen egy kerekes székes ember
mindennapja. Sportfeladatokat kaptak, melyeket kerekes székben

ülve kellett teljesíteni. Az eső ugyan nem esett, de a hideg és a szél
dacára az udvaron Kárászné Móni néninél csatornaépítés volt a
diákok feladata. Délután a sportprogramokról Bandi bácsi és Zoli

Egyensúlyban az egészség - akadályverseny a tornateremben
bácsi gondoskodott. Ez is egy nagyon tartalmas, izgalmakkal,
élményekkel teli egészségnap volt. Nagyon köszönjük
mindenkinek
szülőknek, gyerekeknek, az iskola technikai
dolgozóinak, pedagógusoknak, külsős segítőknek az egészségnap
létrejöttéhez nyújtott segítséget!
Godena Helga, Szirbik Anita
Folytatás az 5. oldalon
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BŐVÜLT A POLGÁRŐRSÉG
JÁRMŰPARKJA

Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület 2015. február 27-én Papp
Károly Országos Rendőrfőkapitánytól vehette át a képen
látható, támogatásként megítélt 2 db közterületi szolgálatot
segítő motorkerékpárt.

Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület kéri a
lakosságot, hogy adójuk 1%-át, a cégeket,
hogy iparűzési adójuk 5%-át ajánlják fel
egyesületünk részére.
ADÓSZÁMUNK:
18861532-1-17

ZÖLDHULLADÉK
SZÁLLÍTÁS
minden hónap 1. és 3.
csütörtökén.
Kizárólag a kötegelt
zöldhulladékot
szállítják el!

A Laguna Mazsorett Csoport
szeretettel vár mindenkit jótékonysági
rendezvényére április 4-én a Húsvéti bálba!

XIII. évfolyam, 2. szám, 2015. március-április

-3-

A TÖOSZ ELNÖKSÉGI TAGJA
LETT IREGSZEMCSE
POLGÁRMESTERE
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
Tolna megyei tagozatvezetőnek választotta Süvegjártó Csabát,
Iregszemcse polgármesterét, aki ezzel a szövetség országos
elnökségének is tagja lett.
A választást március 10-én Szekszárdon, a TÖOSZ Vármegyeházán tartott megyei polgármesteri fórumán rendezték. A
szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatán ad
lehetőséget tagjai, érdeklődő polgármesterek, jegyzők,
önkormányzati szakértők számára, hogy az önkormányzati
összefogás jegyében elmondhassák és megvitathassák
véleményüket, észrevételeiket.
A fórumon négy megyei küldöttet is választottak, Süvegjártó
Csaba mellett Tóth István bogyiszlói, Baranya István bölcskei és
Müller János kurdi polgármestert.
da

ORVOSI RENDELÉS
0

Értesítjük a II. számú háziorvosi körzet lakosságát, hogy
2015. április hó 1. napjától Dr. Séllei Lajos háziorvos
rendelési ideje a következő:
2

Hétfő: 14 órától 16 óra 30 percig
Kedd: 8 óra 30 perctől – 11 óráig
Szerda: 14 órától 16 óra 30 percig
Csütörtök: 8 óra 30 perctől – 11 óráig
Terhes tanácsadás: Hétfő: 13 órától 14 óráig

Iregszemcse és Környéke Szociális
és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény
Iregszemcse, Rákóczi u. 1. Tel: 74/480-536; Fax: 74/580-053;

T Á J É K O Z TAT Á S !
A fenti intézmény tájékoztatja a lakosságot, hogy igény esetén
az idősek nappali ellátását kibővíti időskori szellemi
leépülésben szenvedő személyek ellátásával.
Azon idős személyek számára, akik koruknál fogva
feledékenyebbek, nehezen tájékozódnak, önellátásukban
segítségre szorulnak, demencia diagnózissal rendelkeznek, az
intézményünkben 7,30-tól 15,30-ig szakképzett gondozók
támogatásával beszélgetéssel, ülőtornával, és egyéb
HASZNOS, FEJLESZTŐ elfoglaltságok biztosításával ellátást
kezdeményezünk.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY TÁRSASÁGRA, SZELLEMI
FRISSÍTÉSRE, BIZTONSÁGRA VÁGYIK, A FENTI
ELÉRHETŐSÉG EGYIKÉT HASZNÁLVA KÉREM
JELENTKEZZEN.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY IDŐS, DEMENS HOZZÁTARTOZÓJÁT BIZTONSÁGBAN, SZERETŐ KÖRNYEZETBEN SZERETNÉ TUDNI, HOGY NE KELLJEN
MUNKAHELYÉT FELADNIA, VAGY ÖN MÁR NEM TUD
ADEKVÁT SEGÍTSÉGET NYÚJTANI, SZÁMÁRA,
KERESSEN MEG MINKET, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Fábián Cecília Anna intézményvezető
és az idősek nappali ellátását biztosító kollégák

RUHAADOMÁNYOZÁS!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Iregszemcse és
Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

RUHAADOMÁNYOZÁST
szervez.
Elsősorban azokat a családokat, személyeket várjuk, akiknek
a ruhanemű beszerzése különösen nagy anyagi terhet jelent.

Dátum: 2015. 04. 22. szerda
Időpont: 9.00- 13.00
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház,
7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy intézményünk
folyamatosan fogad ruhaadományt és háztartási használati
tárgyakat (pl.: mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, porszívó,
hajszárító, turmixgép, babakocsi, etetőszék, kiságy, járóka).
Kérjük, hogy amennyiben családjában kinőtt vagy
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.
Az adomány intézménybe történő szállításában igény esetén segítséget nyújtunk.
Kérjük, igényét a 74/ 580- 053 telefonszámon jelezze.
Köszönjük mindazoknak, akik ruhaadományukkal
hozzájárulnak számos család életkörülményének
javításához: Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Ellátási Intézmény Vezetője

FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
A területalapú támogatások ügyintézése miatt a
falugazdász ügyfélfogadási rendje változik
április 1. és május 15. között.
A gazdálkodók időpont egyeztetéssel
intézhetik ügyeiket
06-70/337-1254
Vejteyné Turi Erika

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Gebhardt Sándor, Sebők Józsefné, Orsós Sándorné,
Kecskés Lajosné, Hosszú Ferencné, Virág Jánosné,
Szabó Józsefné, Varga János, Székely József,
Kaszás Istvánné, Szántó Ferencné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Pop Zsombor, Ignácz Eszter, Mosberger Martina,
Szabó Anna Izabella
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NÉGYKEZES ZONGORA TALÁLKOZÓ TOLNÁN
2015. február 27-én került megrendezésre a komoly hagyományokkal
rendelkező XV. Négykezes Találkozó
Tolnán.
Térségünkből a tamási Lajtha László
Alapfokú Zeneiskola növendékei, mindösszesen három páros vett részt a
megmérettetésen. A versenyen 4+1
korcsoportban összesen 28 páros vett részt
a megye zeneiskoláiból.
A repertoár igen széles volt és a verseny jó
alkalmat biztosított arra, hogy a növendékek további előadói tapasztalatot szerezzenek és összemérhessék tehetségüket.
Minden páros két darabot adott elő egymást
követően, így a rendezvény mintegy három
órát tartott.
Látszott az előadókon, hogy sokat
készültek, és a legjobbat igyekeztek
nyújtani a szakmai közönség számára, ezért
komoly kihívást jelentett a zsűrizés,
amelyre Dr. Zsigmondné Dr. Papp Évát, a
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti karának tanárát kérték fel a szervezők.
Minden résztvevő kapott egy komolyzenei
CD-t és egy emléklapot, emellett azok a
növendékek, akik a tanárukkal párban
adták elő a darabot kiemelkedően,
különdíjat kaphattak, a növendék párosok
közül pedig nívódíjban részesítették
legjobban szereplő 12 párost.
A tamási zeneiskola növendékei közül 2
páros kapott nívódíjat, Beke Petra és
Simon Szofi, valamint Bóka Barbara és
Vásárhelyi Kornél.

Vásárhelyi Kornél és Bóka Barbara
Az elismerés természetesen a felkészítő
tanároknak is szól: Antal József és Antalné
Gombai Éva, valamint Antal Tamás és
Cseke István tanítványai voltak a díjazottak. Cseke István tanár úr már több mint
négy éve tanít az iregszemcsei gyermekeknek zongorát, az ő tanítványa, Vásárhelyi
Kornél is Iregszemcsén kezdte a zenei

tanulmányait. A rendezvény kiválóan
megmutatta, hogy a kis településeken élők
számára is elérhetővé kell tenni a zeneoktatást az oktatási-kulturális intézmények
keretében, hiszen számos résztvevő jött kis
településekről.
Vásárhelyi Kornél

ZENEISKOLÁS NÖVENDÉKEINK SIKEREI
Immár második alkalommal február
19-én rendezte meg a Szekszárdi
Alapfokú Művészeti Iskola a megyei
klarinét és szaxofon találkozót.

Takács Dominik

A találkozó célja egyben, hogy a
megyében klarinéton és szaxofonon
tanuló gyermekek szakmai zsűri előtt
megmutathassák hangszeres tudásukat,
meghallgathassák egymást, új ismereteket, ismerősöket szerezhessenek.
Számunkra zenepedagógusoknak is ez a
legjobb szakmai továbbképzés, hiszen
élőben, első kézből szerezhetünk tudomást
a hangszertanítás egyéni sajátosságairól,
aktuális problémáiról. A tamási zeneiskola
hét növendéke vett részt a versenyen.
Arany minősítést szerzett Tóth Márton
Máté szaxofon első korcsoportban. Ezüst
minősítést szerzett Takács Dominik
Olivér, Tóth Boróka Hajna klarinét első
korcsoportban, s Pallós Dóra Zsanett,
Poszpisch Nóra klarinét harmadik
korcsoportban. Tóth Boróka Hajnát a zsűri
még egy hasznos különdíjban is részesítette, egy kottatartót kapott ajándékba.
Bronz minősítést szerzett Molnár Bálint
szaxofon harmadik korcsoportban, s Pőcz
Annamária klarinét negyedik korcsoportban. A találkozó jó hangulatban telt, a
produkciók érdekesek, s igényesek voltak.
A szakmai megbeszélésen hasznos

információkkal gazdagodhattunk.
Ótus László
felkészítő tanár

Tóth Boróka Hajna
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ALSÓ TAGOZATOS
EGÉSZSÉGNAP
2015. március 27-én Egészségnapot tartottunk az Iregszemcsei
Deák Ferenc Általános Iskolában. Az első, második és harmadik
osztályos tanulók a vízről és a vízfogyasztás fontosságáról
kaphattak hasznos ismereteket játékos formában. Ebben az évben
az óvodások is csatlakoztak a programhoz. Köszönjük az óvó
néniknek és a gyerekeknek a meseillusztrációkat és az ötletes
rajzokat, alkotásokat. A napot a Művelődési Házban közös
tornával kezdtük, majd csapatokba csoportosulva verses formában

TOLNA MEGYEI SAKK
DIÁKOLIMPIA - EGYÉNI
A február 14-én, az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában
megrendezett Tolna Megyei Egyéni Sakk Diákolimpián a
2006/2007-es korcsoportban a fiúk között Erdélyi Borisz, míg a
2004/2005-ös korcsoportban szintén a fiúk között Frank Marcell az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola tanulói aranyérmet
szereztek, és ezáltal képviselhetik Tolna megyét az április 2-4.
között Miskolcon megrendezésre kerülő Országos Döntőn!
Szintén bajnok lett Lódi Krisztián az 1995/1997-es korcsoportban,
bár ő a Tamási Vályi Szakképző Iskola tanulója, de iregszemcsei
lakos, természetesen ezzel ő is az Országos Döntő résztvevője lett!
Ezen kívül Tóthi Viktória a 2006/2007-es korcsoportban a lányok
között, míg Kocsis Dániel a 2000/2001-es korcsoportban a fiúk
között ezüstérmet szereztek! Bati Zsóka a 2006/2007-es lányok
között,míg Kocsis Balázs a 2004/2005-ös fiúk között szereztek
bronzérmet! Valamennyiüknek gratulálunk!

Csapatokban vetélkedtek a diákok
Bemutatkoztak a játékosok. Ezután kezdődhetett a „Víz
körforgása” társasjáték! Amelyik csapat a társasjátékban jól
válaszolt a kérdésekre és minden játékosát bejuttatta a célba,
értékes pontokat kaphatott a menetlevelébe. Játék után mindenki
kedvére kóstolgathatott a „Salátabárban és a Hörpintőben.” A
finom falatok után Kornélia néni előadásában a vízfogyasztás
fontosságáról tanulhattak a gyerekek, majd a víz kvízben adhattak
számot
megszerzett ismereteikről. Ezután 6 állomáson
ügyeskedhettek a gyerekek. Volt „ Keresd a helyét!”, pohártorony
építés, rejtvény, ásványvíz utaztatás, mocsárjárás és képkirakó. A
délelőtti programokat kézműves foglalkozással zártuk. Amikor
elkészültek a halacskák, békák és teknősbékák az iskola udvarán
folytattuk a napot. A jó hangulatú délután eredményhirdetéssel
zárult. Köszönet a program megvalósításában közreműködő
pedagógusoknak, szülőknek, a Művelődési Ház dolgozóinak és
mindenkinek aki a segítségével hozzájárult az Egészségnap
sikerességéhez!
Első osztályos Tanító nénik

TÁJÉKOZTATÓ ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL
A 2015/2016. tanévre a leendő első osztályosok
beiratkozásának ideje:
2015. április 16-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
és 2015. április 17-én (pénteken) 8 órától 18 óráig
Helye: Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
Tankötelessé váló, azaz a 2009. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a
választott iskola első évfolyamára. Az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
Beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági bizonyítványt
-továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanusító igazolást.

A győztes csapat: felül Kocsis Balázs, középen Frank Benedek
és Marcell, alul Erdélyi Borisz

TOLNA MEGYEI SAKK
DIÁKOLIMPIA - CSAPAT
Március 7-én a Tamási Művelődési Házban megrendezett Tolna
Megyei Sakk Csapat Diákolimpián az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola alsós fiú csapata hatalmas küzdelemben, végig a 2.
helyen állva, az utolsó fordulóban az addig élen álló Szekszárdi
Gyakorló Iskola csapatát izgalmas csatában, 3-1-re legyőzve
aranyérmet szerzett! Ezzel kivívták a jogot a fiúk, hogy Tolna
megyét képviselhessék az április 17-19-ig Szombathelyen
megrendezésre kerülő Országos Döntőn! A csapat tagjai az éltáblán
fantasztikusan szereplő Kocsis Balázs (4-3 pont), a minden
játszmáját megnyerő Frank Marcell (4-4), az utolsó mérkőzésen a
mindent eldöntő partit megnyerő Frank Benedek(4-3) és a csapat
újonca, a mindössze 8 esztendős Erdélyi Borisz (4-3) voltak. Az
alsós lányok szintén aranyérmet vehettek át! A csapat tagjai Tóthi
Viktória,Bati Zsóka és Ozorai Ayleen voltak. Hatalmas gratuláció
mindegyiküknek!
Lódi László sakkmester

Mi is számítunk adója 1%-ra!
Korszerű Iskoláért Alapítványt
Adószám: 18851014-1-17
Kudarc Nélkül az Óvodában Alapítvány
Adószám: 18851856-1-17
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AZ IPR-EN INNEN ÉS TÚL

OVIS HÍREK
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
2015/2016-os nevelési évre történő beiratkozás az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában
a következő időpontban történik:
2015. május 4. (hétfő) 7.00-16.00
2015. május 5. (kedd) 7.00-16.30
2015. május 6. (szerda) 7.00-17.00
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, aki 3. életévüket 2015.
augusztus 31-ig betöltik és még nem rendelkeznek óvodai
jogviszonnyal.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést
követ el. Amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.

Több éves gyakorlatunknak megfelelően 2014-ben is pályáztunk
az Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatására, melynek
köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma 621.000
forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette óvodánkat. A
program megvalósítási időszaka: 2014. május 16. 2015. február
28. A pályázati összeget a következő feladatok, tevékenységek
megvalósítására használtuk fel:
- Az együttműködés, partnerkapcsolatok támogatása jegyében
részben pályázati forrásból fedeztük a Sportnap, Márton nap,
Karácsonyváró illetve Tavaszváró kézműves délután, a Farsang,

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után
2016. augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az
óvodában.
A felvétel tárgyában hozott döntésről az óvoda 2015. május 29-ig
értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőket.
A beiratkozáshoz szükséges:
- 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
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik, a
szakértői véleményt (Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői
Bizottság)
- 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
Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda a nyári időszakban
2015. augusztus 3-21-ig zárva tart.
Az óvoda zárva tartására a szükséges éves karbantartási és
felújítási munkák miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

ÓVODÁBA HÍVOGATÓ
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Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában 2015. április 25.
(szombat) 10 órától óvodába hívjuk a leendő ovisokat és
szüleiket.
Az óvodás élet kezdetén bizony számtalan kérdés, gondolat
vetődik fel, mint például: Legféltettebb kincsünk, gyermekünk
biztonságban lesz-e amíg mi távol vagyunk tőle? Szeretni fogja-e
az óvodát és az ott dolgozókat, lesznek-e barátai? Ízleni fog-e
neki az óvodai étel? Milyen az óvoda udvara? Milyenek a
csoportszobák? Hány csoport van? Egy csoportba hány gyerek

A szülők együtt alkottak a gyerekekkel
Az „Alkossunk együtt” játékkészítő délután lebonyolítási
költségeit.
- A Süni és a Pillangó csoport - szülői támogatás bevonásával Nagykarácsonyba kirándult.
- A szociális hátrányok enyhítése céljából ruhanemûket
vásároltunk.
- Minden óvodás gyermek ingyenesen vehetett részt a Furulyás
Palkó interaktív meseelőadáson illetve Muzsikus Gábor zenés
előadásán.
- 8 pedagógus logikus gondolkodást fejlesztő illetve környezeti
játékkészítő ismereteket szerzett, 2 pedagógus korszerű
óvodavezetés a köznevelés új rendszerében képzésen vett részt.
- 60 db törhetetlen ovis bögrét, 1 nagyméretű tornapadot, 1
Földgömböt, 1 homok-vizező asztalt, 30 db labdát, szakmai
segédanyagot, a gyermekek napi tevékenységéhez szükséges
papírárut, segédanyagot vásároltunk.
A pályázat lezárása nem jelenti a munka végeztét, hiszen a
gyermekek személyiségfejlesztése, az egyenlő esélyek biztosítása
továbbra is lényeges és szükségszerű eleme az óvoda mindennapjainak.
Antoni Anett

jár? Hány évesek közé kerül? Az óvodán kívül szerveznek-e más
programokat? Lehetőség van-e például táncolni, zongorázni,
hittanra járni?
Kérjük, ne töprengjen tovább, inkább jöjjön el gyermekével! A
Süni csoport óvónői és a dadus néni szeretettel várják a leendő
kiscsoportos gyerekeket és szüleiket. Amennyiben a
beiratkozással kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk
bizalommal!
Elérhetőségünk: 74/480-979
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az óvoda pedagógusai
2
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KÖNYVTÁRI HÍREK
A községi könyvtár szolgáltatásainak körébe tartozik kisebb
közösségi rendezvények lebonyolítása. Ennek keretében látogatta
meg könyvtárunkat a Nefelejcs óvoda Pillangó csoportja 2015.
február 25-én. Jó volt látni, milyen élvezettel forgatták a szép,
színes könyveket a gyerekek. Szerették volna hazavinni őket.
Elmondtuk nekik, csak akkor vihetik majd magukkal, ha eljönnek a
szüleikkel beiratkozni. 2015. március 24-én délután a Nyugdíjas
klub tagjait látta vendégül a könyvtár egy országos program

A nyugdíjas klub tagjai az Internet Fiestán

sorozat : az Internet Fiesta keretében. Az idei év témája :
„Környezetünk és családunk az interneten”. Bemutattam a
könyvtár internettel kapcsolatos szolgáltatásait (könyvtárközi
kölcsönzés, közhasznú információk), majd beszélgettünk a
közösségi oldalak használatának előnyeiről, hátrányairól. Jó
hangulatban telt el a délután.Tájékoztatom kedves olvasóinkat,
hogy új könyvek érkeztek a megyei könyvtárból!
Novákné Bitai Éva

Novákné Bitai Éva tart előadást Környezetünk és
családunk az interneten címmel

FILMKLUB
Kevés olyan eszköz van, amivel a mai embert jobban meg lehet
szólítani, mint egy jó film. Jó film pedig sok van. Egy jó filmből
sokat lehet tanulni, lelkileg fel lehet töltődni, útmutatást, tanácsot
lehet kapni az élet kérdéseiben, erőt lehet meríteni. Egy új
alkalmat szeretnék az olvasók figyelmébe ajánlani, melyre úgy
gondolom szükség és igény is van. Ez pedig a filmklub. Igényes
környezetben, minőségi kép és hangtechnikával kivitelezett

filmvetítésekre hívogatunk mindenkit minden hónap utolsó
szombatján délután 17 órai kezdettel.

Az első alkalomra 2015. április 25-én kerül sor a
Bartók Béla Művelődési Házban.
A vetített film címe: „Ments meg, Uram!” (1995., rendező: Tim
Robbins, főszereplők: Susan Sarandon, Sean Penn)
Harsányi Béla, ref. lelkipásztor

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Április 4. szombat 20 óra

MAZSORETT BÁL
Április 5. vasárnap 22 óra
RETRO BULI
Április 10. péntek 10 óra
HOLLÓ EGYÜTTES
KONCERTJE
A Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár támogatásával.
A tojásfa díszítő alsó tagozatos
gyerekek ajándékműsora. :)

Április 10. péntek 20 óra
KÖLTÉSZET NAPI FIXART
Zenél: Figura Ede- megzenésített
versek,
Sáfrán Csaba és
Szabó Dánielakusztikus ír és blues zene
Kiállítás Németh Ágnes
patchwork munkáiból

Április 25. szombat 17 óra
FILMKLUB

Ments meg, Uram! című film

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

SZOMBAT
Mazsorett: 16-18

Május 1. péntek 09-03 óráig
CSALÁDI MAJÁLIS
- Főzési lehetőség
- Kispályás labdarúgás
-Mountain bike verseny
-Buborékfoci, légvárak
-Happy Street Band koncert
-Szabadtéri bál a
Sprint Zenekarral

Május 8. péntek 15 óra
GÖLLESZ GÁLA
Május 8. péntek 20 óra
FIXART
Zenél: KINOPUSKIN
Kiállítás Révész Zsolt és a
szakkörösök kerámiáiból

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

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

