Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

*

XIV. évfolyam, 2. szám / 2016. augusztus

IREGSZEMCSE A BARTÓK
ÉVFORDULÓN
Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány Bartók születésének 135. évfordulója alakalmából számos programot szervez tavasztól
az évad végéig településünkön, hogy méltóképpen megemlékezzünk arról az emberről, aki országos hírnevet hozott falunknak.
Bartók Béla 1906-1918 között 331
dallamot gyűjtött Felsőiregen és környékén. Az ürögi gyűjtésből váltak közkinccsé, nemzeti zenekultúránk szerves
részévé többek között a Feketeföld termi a
jó búzát, a Kis kece lányom, a Szőlőhegyen keresztül, Mikor gulyáslegény
voltam és Az ürögi falu végén kezdetű
népdalok. Községünkben utcanév, a
művelődési ház neve, szobor őrzi a
világhírű zeneszerző emlékét, 2014-ben
pedig megkaptuk a Tiszta forrás település
címet a Magyar Művészeti Akadémiától
Bartók hagyatékáért.
A technika fejlődése sajnos elfeledtette
velünk ezeket a dalokat. A felnövekvő
nemzedék a számítógép előtt ülve, televíziót nézve gépi zenét hallgat. Külföldi
sztárokért rajonganak, idegen nyelven
énekelnek, s közben elfelejtik, vagy el sem
sajátítják zenei anyanyelvünket. Egyre
fogynak körünkből azok az emberek, akik
még ismerik, dúdolgatják őseink dalait.
Kevés alkalmat teremtünk a közös

éneklésre. Éppen ezért az Iregszemcse
kultúrájával foglalkozó lelkes és aktív
emberek arra törekednek, hogy ez ne így
legyen.
Az Alapítvány 2011-ben kiadott egy
daloskönyvet. Célunk, hogy az idősebbek
felidézzék a rég hallott dallamokat, az
ifjabb nemzedék pedig megismerje, és
énekelje ezeket a dalokat. Most 2016-ban
az évforduló kapcsán március 25-én
koszorúzási ünnepséggel tisztelegtünk a
zeneszerző emlékének. A nyugdíjas klub
felvette Bartók Béla nevét, és nem csak a
programötletek lelkes támogatója, de állandó résztvevője, szereplője is a szervezet
minden eseménynek, őrizve népdalainkat.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert
községünkben két kórus is működik, akik
szintén fontosnak tartják a hagyományok
ápolását. Áprilisban néprajzi vetélkedőt
hirdettünk a kistérségben, májusban
népdaléneklési versenyt, júniusban Szent
Iván éjszakáján népszokásokat elevenítettünk fel a színpadi produkciók mellett. A

művelődési ház júliusi Kézműves Alkotótáborának is a Bartók év adta a témáját, így
a két hét alatt több, mint hatvan gyerek
gyakorolhatta a régi mesterségeket, kosárfonást, fazekasságot, ezenkívül papírdúcos
nyomatokat készítettek parasztházakról,
fonaltechnikával népi motívumokat, festett
nyomatokkal életfát alkottak közösen.
Ősszel még zenés pikniket tartunk, ahol a
kínálat a komoly-, a jazz és a népzene,
illetve az Ifjúsági Hangverseny sorozathoz
kapcsolódunk, mely három előadásával a
jövő év tavaszáig biztosít az iskolásoknak
hasznos kikapcsolódást, és zenei élményt.
Két helyi festő Aradi Virág és D. Szántó
Gyula tájképeiből rendezünk kiállítást,
melynek témáját szintén Iregszemcse
ihlette.
Újra kívánjuk szervezni a Szedelice
néptánccsoportot, új vezetővel és valamennyi korosztályt megszólítva.
Mi, iregszemcseiek legyünk büszkék
Bartók hagyatékára!
Gyugyi Gézáné-Dobos Andrea

„JELES” VETÉLKEDŐ
A Bartók Béla Művelődési Ház vezetésétől megtisztelő
felkérést kaptam a tavasszal: vegyek részt az első diák néprajzi
vetélkedő zsűrijében. Örömmel és kíváncsian fogadtam el a
lehetőséget, mert szívemhez közel áll minden, ami eleink életét
megidézi. Felső tagozatos diákokból verbuválódott 8 csapat
vetélkedett egymással. Nem csupán verseny volt ez, hanem
számomra annak bizonyítéka is, hogy a mai kamaszokat igenis
érdekli a múlt. A gyerekek alkalomhoz illő öltözetben, alapos
felkészülés után, kellő komolysággal, mégis derűs hangulatban
gyűjtötték a rovátkákat egy-egy feladat megoldásával a Szent
György nap és Karácsony közötti időszak szokásainak,
hagyományainak életre keltése közben. Ennek a
rendezvénynek csak nyertesei lettek a gyerekek és a felnőttek
egyaránt. A résztvevőkkel együtt én is kérdezem: „Ugye lesz
még ilyen?”
Eszterlánc, a nyertes pincehelyi csapat

Németh Ágnes
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Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10.
tel: 74/581-200, fax: 74/581-201
e-mail: kozpont@eszaktolna.tksz.hu

Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet várja Önt Kirendeltségein!
Tamásiban, Siófokon, Székesfehérváron, Felsőnyéken,Nagykónyiban, Kocsolán, Szakcson, Dalmandon,
Nakon, Toponáron és Iregszemcsén a Kossuth tér 10-ben.

Teljes körű banki ügyintézést nyújtunk!
Számlavezetés, bankkártya ügyintézés magánszemélyek és vállalkozások részére!
Igényelhető kedvező kamatozású Fogyasztási hitel, Jelzálog hitel, Lakás hitel valamint
a Családi Otthonteremtési Kedvezmény a CSOK!
Lehetőség van Fundamenta Lakáskassza nyitására, biztosítások kötésére.
Megtakarításait is elhelyezheti Takarékszövetkezetünknél forintban vagy devizában.
Választhat Befektetési jegyet, értékpapírt, értékpapír számlát , nyugdíj elő takarékossági számlát valamint
Forint betétben is elhelyezheti megtakarítását.
Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezetben Munkatársaink bővebb felvilágosítást nyújtanak, személyre szabott
ajánlatot és kalkulációt készítenek minden érdeklődőnek, családias , ügyfélbarát kiszolgálással várjuk.
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet

A szelektív hulladékgyűjtő edények átvétele az Önkormányzat Petőfi utcai telephelyén a
következő időpontokban: aug. 11-én 08-15 óráig és aug. 16-án 8-15 óráig.

AUGUSZTUS: 25
SZEPTEMBER: 22
OKTÓBER: 27

NOVEMBER: 24
DECEMBER: 22

AUGUSZTUS: 25
SZEPTEMBER: 22
OKTÓBER: 27
NOVEMBER: 24
DECEMBER: 22

AUGUSZTUS: 11
SZEPTEMBER: 8
OKTÓBER: 13
NOVEMBER: 10
DECEMBER: 8
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Kedves Iregszemcseiek!
0

Szeptember 3-án szombaton
(immár hagyományosan)
0

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
0

FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
2016. augusztus 9-31. között a falugazdász
ügyfélfogadása Iregszemcsén szünetel.

rendezünk a Göllesz Iskola javára a művelődési házban.
A jó hangulatról Szaszáék
és mi gondoskodunk!
0

Éjszaka tombolasorsolás
értékes nyereményekkel!
A bál bevételét tanulóink szabadidős programjaira
forditjuk.
0

Ez idő alatt ügyintézés:
Körzetközpont Iroda
Tamási Szabadság u. 56. I. emelet.
Iregszemcsén legközelebb

2016. szeptember 6-án kedden 8.30-11.30 lesz
ügyfélfogadás a Művelődési Házban.

06-70/337-1254
Vejteyné Turi Erika falugazdász

APRÓHIRDETÉS

Otthoni munka!
Apró tárgyak összeállítása stb.

érd: 06-90-60-39-06
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min,
0613645512, 06-204963980)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Göllesz Iskola dolgozói

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Csókási Magdolna, Szabó Ferenc, Szabó Istvánné,
Császár Sándor, Balogh Katalin, Guba Ferencné,
Németh Károly, Szalai Sándor, Bornemissza István

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Balogh Enikő Andrea, Balogh Éva Melinda,
Orsós Kiara Mónika, Sütő Bence, Moldován Renáta,
Varga Alexa Blanka, Róth Ferenc, Rádi Regina,
Kondocs András, Bornemissza Alexandra,
Dömötör Rajmund Tibor, Kiss Barbara Tünde,
László Krisztián Lajos

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
A bűnelkövetők és a betörők leginkább a nyarat használják ki,
mert az üresen álló lakások, nyaralók mágnesként vonzzák őket.
Azt a házat, lakást veszik célba elsősorban, melyet kifigyelés
után gazdátlannak találnak, melynek környezete árulkodik,
hogy lakója nincs otthon. Pillanatok alatt törnek be ajtón,
ablakon keresztül és percek alatt összeszedik az értékeket, majd
távoznak. Mindenki szeretné biztonságban tudni otthonát a
nyaralás távolléte alatt is, ezért megosztunk olvasóinkkal olyan
tippeket, melyekkel megóvhatják értékeiket, megnehezíthetik a
betörők dolgát.
- Zárjon el minden tárgyat, melyet eszközként használhat fel a
behatoláshoz a tettes, (létra, szerszámok, kerti bútorok).
- Udvara legyen rendezett, belátható.
- Ápoljon jó viszonyt szomszédjaival, kölcsönösen figyeljék
egymás ingatlanját.
- Kérje meg családtagját, szomszédját, hogy naponta ürítse a
postaládát, ellenőrizze a lakás nyílászáróit, redőnyeit, azok
sértetlenségét.
- Internetes közösségi oldalakon ne tegye közzé mikor lesz távol,
mert ezek az információk eljuthatnak bűnözőkhöz is.
- Zárja be a kert kapuját, a garázsajtót, melléképület bejáratát így
elejét veheti a besurranásnak.
- Amikor felfedezte a bűncselekményt ne menjen be a lakásába,
ne járja össze a helyiségeket, hívja azonnal a rendőrség

munkatársait a 107-es vagy 112-es ingyenesen hívható
segélyhívószámokon!
- Érdemes egy házi leltárt készíteni, melyben rögzítésre kerülnek
(akár fényképfelvétellel kiegészítve) az otthonában tárolt
értékek jellemzői, a műszaki cikkek egyedi azonosítását
lehetővé tevő paraméterek, mint a gyári szám, pontos típus
megjelölés.
- Kössön teljeskörű biztosítást, hogy az anyagi megtérülés
biztosított legyen.
Fürdőzők figyelmébe ajánljuk:
A nyári időszakban kedvelt fürdőzés rengeteg bosszúságot
okozhat, ha nem tesszük meg a tőlünk elvárható
óvintézkedéseket. A védekezés legjobb módszere a megelőzés.
Mielőtt járműveiket a parkolóban hagyják, győződjenek meg
arról, hogy a járműben látható helyen nem hagytak semmiféle
tárgyat, ami csábíthatja a tolvajt. A strandon, nyaralóhelyen
értékeiket helyezzék el értékmegőrzőbe, a csomagjaikat ne
hagyják őrizetlenül. A strandolásra értékes tárgyakat ne
vigyenek magukkal.
dr. Bognár Szilveszter r.ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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OVIS HÍREK
2016 májusában, az ovisok és a dolgozók örömére telepítésre
került a várva várt fészekhinta. Szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik hozzájárultak tervünk
megvalósításához. Köszönjük mindazoknak…
…akik az Aprót az Apróknak keretében támogatták álmunk
megvalósítását:
Éva-bolt, Elektro-Téka, Gyógyszertár, 100Ft-os bolt, Kreszl
pékség, Coop bolt, Buci büfé, Korona kávézó, Dohánybolt,
Lilla kisáruház, Sere's vendéglő, Benzinkút büfé, Kocsis büfé,
Napsugár pizzéria, Heni büfé, Fecó zöldséges, Észak Tolna
Megyei Takarék Szövetkezet
...és azok, akik aprót vagy „ropogóst” dobtak a perselybe.
…azoknak, akik egyszeri támogatással segítették tervünk
megvalósítását:
- Iregszemcse Község Önkormányzata
- Kudarc nélkül az óvodában Alapítvány.
Az Aprót az Apróknak keretből 300.000 forint került
felhasználásra, melyet Iregszemcse Község Önkormányzata
100.000 forinttal, a Kudarc nélkül az óvodában Alapítvány
pedig 342.950 forinttal egészített ki. A játék beszerzése
552.450 forintból, az ütéscsillapító aljazat kialakítására pedig
190.500 forintból valósult meg.
Az óvoda udvari játékparkjának bővítése érdekében az Aprót
az Apróknak akció folytatódik. Kérjük, a jövőben is
támogassa törekvéseinket, hiszen sok KICSI sokra megy!
Köszönettel: az óvoda alkalmazotti közössége
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Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.
74/580-020 tel./fax: 74/481-081
e-mail: ireg1084@t-online.hu

HIRDETMÉNY
Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a
2016/2017-es tanév

2016. szeptember 1-jén, csütörtökön
8 órakor kezdődik.
Tanévnyitó ünnepélyünket az első tanítási napon, csütörtök
reggel 8 órai kezdettel tartjuk az iskola központi épületének
udvarán. Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók
az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal.
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a
napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban
kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott
űrlapon, melyet legkésőbb augusztus 30-án 16 óráig
juttassanak vissza.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint
érvényesek.

A javítóvizsga időpontja:

2016. augusztus 24. szerda 14:00 óra.
A tankönyvek osztása az iskola tornatermében lesz

2016. augusztus 25-én, csütörtökön
de. 8 - 12 óráig, du. 13 - 18 óráig,
augusztus 26-án, pénteken 8 - 12 óráig.
1. Rászorultsági alapon ingyenességre jogosult tanulók:
- tartósan beteg,
- a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
- három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket
nevelő családban él,
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
vagy
- a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett
vagy utógondozói ellátásban részesül.

Végre birtokba vehettük!
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési
évre vonatkozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapítását a felvételt nyert és a már
óvodások esetében annak felülvizsgálatát igazoló
határozatokat szíveskedjenek bemutatni Szabó Katalin
óvodatitkárnak 2016. augusztus 22. és 31. között annak
érdekében, hogy gyermekük a megfelelő
Ellátásban részesüljön!
Óvodánk felújítási és takarítási munkálatainak
végeztével augusztus 22-től az előzetes igényfelmérésnek
megfelelően várjuk a gyerekeket!
További kellemes nyarat kívánunk!
Keszthelyiné Antoni Anett intézményvezető

2. Térítésmentes tankönyvre jogosult minden tanuló, aki a
2016/2017-es tanévben az első, második, harmadik és
negyedik évfolyamra beiratkozott.
A jogosultságot igazoló okiratot kérjük, szíveskedjenek
tankönyvosztáskor magukkal hozni (három- vagy
többgyermekesek a családi pótlék folyósítását igazoló
szelvényt vagy egyéb igazolást).
A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró
tanulók a 2016. szeptember havi tanulóbérleteket augusztus
25-től átvehetik az iskolában.
Iregszemcse, 2016. július 4.
Gyócsi Edit
Intézményvezető
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A BARTÓK BÉLA NYUGDÍJAS KLUB AZ IDEI EMLÉKÉVBEN KÜLÖNÖSEN TEVÉKENY
Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából emlékév
hirdettetett meg, melynek nyitó rendezvényére került sor
születésnapján, március 25-én (idén éppen Nagypéntekre esett!)
délután, ahol a koszorúzást megelőzően klubunk tagjai közösen
énekeltek Bartók-dalokat a Harmónia Énekegyüttessel és a Refrén
Kórussal együtt tisztelegve a zeneszerző emléke előtt.
Klubunk 2013-ban a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az
Éveknek” Tolna Megyei Szervezete felkérésére megyei kulturális
rendezvényt tartott közel 200 résztvevővel, míg idén április 8-án.
Immár második alkalommal kaptuk meg a lehetőséget megyei
rendezvény szervezésére: a versmondó versenyre vártuk a megye
nyugdíjasait.
Régi hagyomány, hogy a „Költészet Napja” április 11. környékén
versmondó versennyel kezdődnek az éves megyei programok. Az
iregszemcsei rendezvényre 13 klubból 110-en érkeztek a megye
számos településéről, közülük 22-en mondtak verseket.
Riczel Etelka tanár (klubtársunk) Márai Sándor Füveskönyvének
134. gondolatait olvasta fel „A hétköznapról és az ünnepről” hiszen
az író is április 11-én született, mint József Attila, majd a „Költészet
Napja” okán a költő „Imádság megfáradtaknak” című versével,
klubunk tagjai pedig egy imával, Ady Endre: Adja az Isten című
versét elénekelve, melyet Illés Lajos zenésített meg tisztelegtek e
jeles emléknap alkalmából József Attila és Márai Sándor emléke
előtt.
Kereszt Józsefné (Pannika), klubunk vezetőjének üdvözlő szavai
után Fenyvesné Palkó Mária megyei elnök is köszöntötte a
vendégeket. A közönség kitörő tapssal fogadta, hogy újabb 4 évre
kapott megbízást a vezető tisztség betöltésére.
A rendezvényt Réz Zsoltné alpolgármester asszony nyitotta meg. A
verseny konferálója Dobos Andrea, a Bartók Béla Művelődéi Ház
vezetője kedves szavakkal biztatva szólította színpadra a
versmondókat. A zsűri tagjai: Gyugyi Gézáné, Fenyőné Tóth
Magdolna és Kiss Sándorné (Tamási) örömmel vállalták e
megtisztelő, de egyben nem könnyű feladatot. Meghallgatva a
szebbnél szebb verseket, úgy döntöttek, Cseke Árpádné (Kölesd),
Fejős Józsefné (Szekszárd), Fehér Györgyné (Szekszárd), Gáspár
Gyula (Paks), Gyuricza Istvánné (Iregszemcse), Holub Lászlóné
(Tamási), Kimiti Józsefné (Kölesd), Mészáros Istvánné (Decs),
Németh Illésné (Kistormás) és Vígh Ferencné (Szekszárd)
képviselik megyénket Budapesten, az országos versenyen. Szívből
gratulálunk mind a 10 győztesnek, remélve, sikeresen szerepelnek
majd az országos megmérettetésen is!

ebéddel, majd visszatérve a művelődési házba sütemény és
borozgatás mellett a tabi Diósi Csaba zenekara húzta a
talpalávalót.
A mulatozás este hat óra körül ért véget. Mindenki jó érzéssel és
elégedetten távozott, hiszen az iregi nyugdíjas szervezők szívvellélekkel vendégelték meg nyugdíjas társaikat, igazán kitettek
magukért.
Köszönjük, hogy a rendezvény sikeréhez hozzájárultak
támogatóink: Bartók Béla Művelődési Ház munkatársai: Dobos
Andrea és Kántor Mónika, Bartók Béla Nyugdíjas Klub tagjai
(sütemények és italok), Csór Gabriella (virágok), Hajdú Katalin
(Tom Market), Iregszemcse Önkormányzata, Süvegjártó Csaba
polgármester, Fata Istvánné jegyző, Kop-ka Zrt. Kőrösi Csaba
üzletvezető, Kreszl Zsolt (Kreszl Pékség), Magyar István, Réz
Zsoltné (Viktória Gyógyszertár), Sziber Attiláné (Lilla Kisáruház),
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet -Pappné Árvai Tünde,
Topa és Társa Építési Kft. (Tamási) és Varga István.
A Bartók emlékév alkalmából május 27-én rendezték meg a Bartók
Béla Művelődési Házban „Az ürögi falu végén…” címmel
meghirdetett megyei „Iregi népdaléneklési verseny”-t, ahol
Klubunk kórusa köszöntötte a versenyzőket, s akik közül két
tagunk is részt vett: Kránicz Józsefné (Gebhardt Veronika) és Rab
Józsefné (Marika) mindketten „kiemelt arany minősítés”-ben
részesültek.

Klubunk a népdaléneklési verseny megnyitóján
Június 4-én Révfülöpre kirándultunk, ahol egy országos nyugdíjas
rendezvényen szurkoltunk a Gyuricza-házaspárnak Arankának és
Istvánnak , akik igényes szalontáncukkal léptek fel.
A délelőtti műsor után elmentünk Badacsonyba és Balatonfüredre
is. Köszönjük Süvegjártó Csaba polgármester úrnak és Fábián
Cecíliának, hogy kirándulásunk utazását támogatták mégpedig
oly' módon, hogy hozzájárultak, hogy buszaikat igénybe vehettük.
Június 25-én Faddon rendezték meg a megyei kórustalálkozót,
melyen mi is felléptünk: Tiszai dallamokkal készültünk a négy
dalból hármat Bartók iregi gyűjtéseiből válogattuk („Tiszán innen,
Dunán túl…”, „Tisza partján jegenyefa virágzik…”, „Által
mennék én a Tiszán ladikon…”, „Estét harangoznak a
toronyban…”) ezzel is tisztelegve az idén 135 éve született
alkotóra. A nagy meleg ellenére nagyon jól éreztük magunkat.

A nyertes versmondók
Az egész napos programot az iregszemcsei „Laguna mazsorett
csoport” két remek produkcióval színesítette.
A Göllesz Viktor Általános Iskola konyháján vártak minket finom

Július 30-án Bátán a kulturális fesztiválon egy fergeteges mulatós
táncba ágyazott vidám jelenetet adtunk elő hasonlót, mint amivel
megnyertük az idei „Asszonyfarsang”-ot , majd augusztus 26-án
Németkérre megyünk, ahol sport rendezvényen veszünk részt.
Kereszt Jószefné - Riczel Etelka

