Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP
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IREGSZEMCSE MÁRCIUS IDUSÁN
Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete,
amelynek célja a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a
magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit. Iregszemcsén is
ünnepeltünk: a művelődési házban a Refrén kórus, a Nyugdíjas Klub, Szirbik Anita, Vecseiné Fábián Ágota, Drávecz Ferenc, a Laguna
mazsorett csoport és Tóthi Ernő Mihály közreműködésével színvonalas színpadi műsort láthatott a nagyszámú közönség, majd zászlós
felvezetéssel Kossuth Lajos szobránál helyeztük el az emlékezés koszorúit Szabó Zsombor dobpergetésére.

A Laguna mazsorett csoport fellépése és koszorúzási díszkísérete színesítette a falu nagyon szép megemlékezését

WELCOME TO LONDON
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola néhány diákja újabb országo(ka)t hódít meg. Márciusi úticélunk ezúttal London. A Student
Lines Diákutazási Iroda szervezésében egy hetes kalandra neveztünk be. A több mint 20 éve működő iroda a hazai idegenforgalom egyik
legmegbízhatóbb szereplőjének számít. A számos lehetőség közül mi a „Klasszikus London” csomagot választottuk, és családoknál való
elhelyezést kértünk. Így mindannyian bepillanthatunk picit az angol családok életébe. Utunk során nem csak London nevezetességeit
fedezzük majd fel. A gazdag programkínálatban szerepel még Passau, Canterbury, Rochester, Greenwich, Melk és Flandria legszebb
városa, Brugge.
Gábor Anita, kísérő pedagógus

Március 15-én indult Londonba a 13 fős iregszemcsei csapat
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KEDVES SZÜLŐK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Gázkészülékek karbantartása

Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata idén tavasszal is megszervezi a papírgyűjtést
2017. május 5-én (pénteken), ezért kérjük mindazokat, akik
szívesen megválnak az összegyűjtött újságoktól, reklámújságoktól, már nem szükséges könyvektől, hullámpapírtól,
kartondobozoktól, hogy aznap 8-12 óra között juttassák el a
felajánlott papírokat Iskolánk udvarára, vagy tegyék
lehetővé, hogy Diákjaink elmenjenek Önökhöz, hogy
elhozhassák azokat.
Előre is köszönjük, hogy a papírért kapott összeggel
támogatják Iskolánkat.
Az IDFÁI DÖK elnöksége

BILLENCS KISTEHERAUTÓVAL
FUVART VÁLLALOK!
Ugyanitt aprított vegyes tűzifa
konyhakészen ingyenes
házhozszállítással!
14.500 Ft/m3
(1m x 1m x 1m)
Érdeklődni: Kertai Gyula
06-30/212-2301

IREGSZEMCSÉN A
NAPRAFORGÓ UTCÁBAN
KÖZMŰVESÍTETT ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ!
Érdeklődni a
06-30/686-3170-es telefonszámon

Bartha Éva vagyok, pszichológus. Több alkalommal
dolgoztam az Önök településén is, szülői csoportokban,
melyet mindannyian élveztünk. Én magam is jó élményekkel
távoztam minden csoport után. Megérintett minket a jó
hangulat, a valahova tartozás élménye, problémák
feldolgozásának öröme, a csoporttagok egymás iránti
támogatása. Újra szeretném Önöket meghívni egy újabb
találkozási lehetőségre.
Mit is fogunk csinálni ezen alkalommal? Nos, számos szülő
mesélte, hogy nehézségei vannak serdülő gyermekével,
anyósával, munkahelyi kapcsolataiban, iskolában, stb. Havi
egy alkalommal, két órában dolgozhatunk ezeken a témákon.
Mert ha „kanyarog az út, nem tudunk egyenesen menni.” De az
irányt mégis tartanunk kell. Azaz: hiába tudjuk, értjük, látjuk,
hogy mit és hogyan kellene csinálni, valamiért mégis nehéz
így működtetni a dolgainkat. A találkozások alkalmával
ránézünk a saját elakadásainkra és saját tudásunkkal fogjuk a
saját megoldásainkat felépíteni. Ki- ki a magáéval, olyanra,
amire azt tudja mondani: „Ez jó most nekem”. Külön
örömömre szolgál, hogy ehhez helyet biztosít, és a
koordinációt segíti Iregszemcse település család- és
gyermekjóléti szolgálata, ahol a bejelentkezést el is tudják
intézni Gyurák Lillánál a 06-20-379-8562-es telefonszámon
vagy személyesen a szolgálat ügyfélfogadási idejében.
Kérem, akit érdekel a lehetőség, jelezze a fenti elérhetőségeken, hogy tervezni tudjuk a csoportot.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A részvétel ingyenes!
Terveink szerint havi két órában tudunk találkozni.
Az 1. alkalom időpontja: 2017. április 4. 15:00-17:00
(Az időpont az igényekhez igazodhat)
Helyszíne: Iregszemcse Szociális Intézménye,
7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1.
Üdvözlettel: Bartha Éva és Gyurák Lilla

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY ELLÁTÁSAIRÓL
Idősek nappali ellátása
Iregszemcse Szociális Intézményének nappali ellátása a saját
otthonukban élő, szociális és mentális gondozásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni
gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat.
A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, higiéniai
szükségletek kielégítésére és szabadidős tevékenységekre. A
klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális
segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális
helyzetének javítása, egyedüllétének megszűntetése, a
tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, egészségi és
higiénés viszonyainak javítása.
Minden jelen lévővel egyéni igényeinek megfelelően
foglalkozunk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
bennünk bízó idős embereknek a napjai felhőtlenül és
szeretetben teljenek.
Ha úgy érzi, hogy Önnek vagy hozzátartozójának szüksége
lenne szolgáltatásunkra és személyesen szeretne meggyőződni
arról, amit kínálunk, szeretettel várjuk a Rákóczi utca 1-ben.
Akár napi egy-két órára is belátogathat hozzánk! Még van üres
hely!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖNYVTÁRI HÍREK

2017. évi költségvetés

Kedves Olvasók és leendő Olvasók!
Szeretettel várjuk Önöket a felújított községi könyvtárban!
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett érdekes
programokat is kínálunk az érdeklődőknek, a Bartók Béla
Művelődési Házzal együttműködve.
Március hónapban Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából egy kiállítást láthatnak a könyvtárban, majd 27-én este
18 órai kezdettel „Arany János nyomán”címmel egy virtuális
utazás részesei lehetünk az Olvasókör nyílt foglalkozásán.
Áprilisban a Ribizli bohóc érkezik az alsó tagozatos gyerekekhez,
az előadás a művelődési házban lesz.
Májusban gyermekfoglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak,
valamint Baba- mama klubdélutánt tartunk.
Szeptemberben a magyar népmese napjával kapcsolatos
programok, pályázatok várhatóak.
Októberben szeretnénk író-olvasó találkozót szervezni egy mai
magyar ifjúsági íróval.
Programjainkat Iregszemcse Község Önkormányzata és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatja.
Jöjjenek el!
Novákné Bitai Éva könyvtáros

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. február 15-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi
költségvetését 494.973 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással. A
költségvetés tartalmazza a központi költségvetés feladatalapú
támogatásait, többek között az intézmények finanszírozására, a
településüzemeltetési feladatokra, a lakosság részére megállapítható települési támogatásokra. A bevételek között szerepel még az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségügyi
alapellátásra biztosított finanszírozás összege, valamint az
önkormányzat saját bevételei. A költségvetési főösszeg az év során
minden valószínűség szerint módosul, hiszen átfutó tételként
megjelennek benne az év során elnyert pályázati támogatások és a
közfoglalkoztatási programhoz az állam által nyújtott támogatás
összegei is.
Beadott pályázataink:
- új óvoda építésére benyújtott pályázat 370 millió forint
összegben,
- az Iregszemcse Szociális Intézmény épületére (napelem) és a
polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére benyújtott
pályázat 39,6 millió forint összegben,
- művelődési ház felújítására benyújtott pályázat 50 millió forint
összegben,
- bántavai út ( szárító üzem és a nagyszokolyi út között) szilárd
burkaltúvá tétele 44,6 millió forint összegben
- közfoglalkoztatási programokhoz benyújtott pályázat (bér- és
dologi költségek, eszközbeszerzés) 110 millió forint összegben.
Természetesen további pályázatokon is részt kívánunk venni,
amennyiben a település céljait és érdekeit szolgáló fejlesztésekhez
megfelelő kiírások jelennek meg.
Süvegjártó Csaba polgármester

A hűtőkapacitás korszerűsítése
Két új hűtőkamra és egy fagyasztó kamra került kialakításra a
tavalyi év végére a napközi konyha területén. A beruházás révén
több mint 100 m3 hűtőkapacitás és mintegy 25 m3 fagyasztó
kapacitás áll rendelkezésre. Mindez a közétkeztetésben felhasznált
és a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban megtermelt zöldség és
gyümölcs megfelelő tárolását teszi lehetővé, csökkentve a
beszállítói kitettséget. A hűtők energiaellátását az épületen
felszerelt napelem rendszer biztosítja, amely egy korábbi pályázat
révén került kialakításra.

Befejezéséhez közeledik a Garay utcai, II.
számú orvosi rendelő és lakás felújítása
Reményeink szerint áprilisban már az új rendelőben látja el
betegeit Dr. Séllei Lajos háziorvos. A rendelő és a homlokzat
felújítása egy tavalyi belügyminisztériumi pályázatból valósult
meg, amely 22 millió forintot biztosított erre a célra. A pályázathoz
tartozó 5 % önerő és a lakás felújításához az önkormányzat saját
költségvetéséből felhasznált összeg hozzávetőlegesen 10 millió
forint volt.

Személyi változás: Új vezető a
településüzemeltetésben
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február 1-től a
településüzemeltetési csoport vezetője Fazekas József lett.
Településüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentéseiket a:
06-30-976-9375-ös vagy a 74/481-051/13 melléken tehetik meg.
Gulyás Tibor foglalkoztatási jogviszonya az önkormányzatnál
2017. február 28. napján megszűnt.

Olvasóterem

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Csurkuj József, Hosszú József, Szabó Géza,
Varga Imréné, Horváth János, Takács Lajosné,
Fehérvári Jánosné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Markó Dávid, Vörös Léna, Kun Viktória,
Orsós Alisa Natasa, Szabó Míra
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IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA

”KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
Intézményünk Alapítványa a Korszerű Iskoláért Alapítvány
közel 25 éve jött létre.
Az Alapítvány célja megalakulásakor az iskolai számítógéppark létrehozása, audiovizuális eszközökkel való
ellátása, annak folyamatos bővítése és korszerűsítése volt.
Létrehozáskor és azóta is az Alapítvány célja egybeesett a
falu közösségének céljaival, mely szerint az iskolából
kikerülő gyermekek eredményesen tudják használni az
infokommunikációs eszközöket, fejlődjön digitális kompetenciájuk.
Megalapítása óta az Alapítvány céljai bővültek, a korábbiak
megtartása mellett részt vesz az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola oktatási-nevelési munkájának anyagi,
szakmai támogatásában, különösen eszközök beszerzésével,
tanulók számára tanulmányi és sportversenyek, szabadidős
programok támogatásával.
Az elmúlt években az Alapítványnak köszönhetően asztali
számítógépeket, monitorokat, projektorokat, fejhallgatókat,
laptopokat vásárolhattunk.
Az Országos Sakkolimpiákon, valamint a veszprémi
„Medvematek” versenyeken való részvétel költségeihez
(nevezési díj, szállásdíj, utazási költség) is hozzájárul az
Alapítvány, valamint a tanév végi jutalmazáshoz ajándékkönyveket, az „Év diákja” számára elismerő serleget
vásárolhattunk szintén alapítványi keretből.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik anyagi
felajánlással, munkával vagy bármilyen módon segítették az
alapítvány működését. Működésünkhöz szívesen fogadunk
és várunk minden javaslatot, segítséget.
Amennyiben támogatni szeretné iskolánk alapítványát, azt
megteheti úgy, hogy személyi jövedelem adójának 1%-át
felajánlhatja Alapítványunk számára.

KORSZERŰ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8.
Adószám: 18851014-1-17
Bankszámlaszám: 70900017-10005996
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SZAVALÓVERSENY
2017. április 11-én 14.00 órai kezdettel
intézményünk, a Deák Ferenc Általános Iskola
szavalóversenyt rendez diákjai számára
Arany János születésének 200. évfordulója
és a Költészet Napja alkalmából.
A versenyt három korcsoportban hirdetjük:
I.korcsoport: 3-4. osztályosok
(kötelező vers: Arany János: Nyalka huszár)
II. korcsoport: 5-6. osztályosok
(kötelező vers: Arany János Népdalok II.)
III.korcsoport: 7-8. osztályosok
(kötelező vers: Arany János: Hasadnak rendületlenül)
A kötelezőn kívül a szavalóknak egy szabadon választott
verssel is kell készülniük. Nevezni alsó tagozaton az
osztályfőnököknél, felső tagozaton a magyart tanító
pedagógusoknál lehet.

ALSÓS FARSANG
Az eredeti időpont helyett március 3-án tartottuk az általános iskola
alsó tagozatának farsangját. Az influenzajárvány miatt kellett
módosítanunk a dátumot, mivel a gyerekek majdnem fele otthon
nyomta az ágyat.
A tornaterembe látogató nézők ez alkalommal sok egyéni jelmezt
láthattak. Felsorolni is nehéz lenne a sok ötletes maskarát. Néhányan összefogtak és csoportosan adták elő produkciójukat.
Az idei évben nem hirdettünk helyezetteket, de minden osztálynak
kedveskedtek a szülők szép nagy tortával. Ebből hagyományt
szeretnénk teremteni, a verseny helyett csak úgy farsangolni
egymás szórakoztatására. A büfék és a tombola hagyományát
megőriztük. Ettek, ittak, jót mulattak. Sok nyeremény várt
kisorsolásra, a legszerencsésebbek a végén tortát nyertek.
Rendezvényünket színesítette Fenyő Andi néni konferálása, aki
alkalomhoz illően, boszorkánynak öltözve vezényelte a jelmezes
felvonulást. Köszönet érte!
Köszönjük a szülők támogatását és segítségét, valamint a Tom
Market felajánlását.
Köszönet a tanító néniknek, akik a délelőtti előkészületekben,
valamint a rendezvény lebonyolításában vettek részt.
Gyeneiné Fejes Gabriella
Alsós munkaközösség vezető

Intézményünk, a Deák Ferenc Általános Iskola 2016-ban
pályázatot nyújtott be a „Határtalanul!” elnevezésű pályázatra, melyen megnyerte egy erdélyi tanulmányi kirándulás
támogatását. A kirándulást hetedikes tanulókra terveztük, a
pályázat intézményi szintű. A pályázatunk címe: Várak és
történelmi emlékek Nagyváradtól Aradig. Ennek megfelelően a 41 tanuló és 5 pedagógus négy napot tölt el május végén
Erdélyben. Kirándulásunk állomásai: Nagyvárad, Kolozsvár,
Torda, Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Arad. A
programhoz kapcsolódóan május 20-án rendezzük meg
iskolánk udvarán a „Határon innen és túl” című multikulturális témájú napot. A nap az előző évekhez hasonlóan
több területet mutat be. Idén a határon túli és Magyarország
tájaival foglalkozunk. A témanap nyílt, minden érdeklődőt
nagy szeretettel várunk!
Jelmezben a 2. b osztály
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FERGETEGES FELSŐS
FARSANGI FELVONULÁS…
A diákönkormányzat szervezésében a felső tagozatosok 2017.
február 10-én délután mutatták be farsangi maskaráikat. Már dél
előtt megérkeztek azok a lelkes szülők, akik előkészítették a büfét:
a szendvicseket és a maguk sütötte édességeket.
A karneváli mulatság az osztályok felvonulásával vette kezdetét:
az 5. a osztály focistákként jelentek meg, természetesen a lányok
pedig mint a meccseken elmaradhatatlan pompom-lányok
gondoskodtak a fergeteges hangulatról. Az 5. b osztállyal egy kínai
sárkány vezette különleges keleti világban érezhettük magunkat:
még japán gésákat is láthattunk e forgatagban. A 6. a osztály a
Muzsika TV kedvelt műsorát elevenítette meg, természetesen
osztályfőnökük, Gábor Anita néni jóvoltából és felkészítésével
stílusosan „Házibuli Anitával” címmel. A 6. b osztály is folytatta
ezt a zenés hangulatot, hiszen mint táncosok léptek fel. A 7. a
osztály Szirbik Anita nénivel egy különleges „Babalagzi”-ba
hívott minket: megrázó volt, ahogy az előadásukat ihlette film is!
A 7. b osztály is énekelt és táncolt, de nem akárhogyan: „Jódli
Ródli” címmel adták elő műsorukat. A színes kavalkádot a 8. a
osztály zárta Macher Róbertné Rózsa nénivel az élen, mégpedig
„Angyalbőrben”!
Idén a produkciók nem helyezéseket, hanem frappáns
minősítéseket kaptak a zsűritől, aszerint, hogy műsoruk miben
volt a legjobb. Az elismerő oklevélen kívül minden egyes fellépő
osztályt tortával díjaztak.
A finom falatok elfogyasztása után mindenki izgatottan várta,
vajon ki milyen és hány ajándékot nyer a tombolán…
Hálás szívvel köszönjük a sok-sok segítséget: a diákoknak, akik
részt vettek az előkészítésben (a díszek elkészítésében, a
tornaterem feldíszítésében és berendezésében, a tombolajegyek
árusításában); a pedagógusoknak, akik rengeteg ajándéktárgyat
hoztak a tombolára; azon osztályfőnököknek, akik felkészítették
tanítványaikat, sőt, még fel is léptek velük; azon szülőknek, akik
szendvicseket készítettek, süteményt sütöttek és a büfében
vállaltak szolgálatot, Tóthi Dávidnak, aki a zenét és a hangosítást
biztosította, Buczkó Lajos tanár úrnak és Képli Tamás pedagógiai
asszisztensnek, akik jóvoltából honlapunkon (www.iregisuli.hu)
az érdeklődők megtekinthetik a fényképeket, és nem utolsó sorban
mindazoknak a támogatóknak, akik hozzájárultak felajánlásaikkal, hogy a roskadó asztalok meglepetései minél több diákunknak
örömet szerezzenek! Találkozzunk a 2018-as Felsős Farsangon
is!!
Riczel Etelka
a DÖK munkáját segítő tanár

ITT A KARNEVÁL IDEJE:
LÉGY VIDÁM!
Téli ünnepek után és a Húsvétot megelőző nagyböjt előtt elég
hosszú időszak van, hogy vidámak legyünk. Néhány országban
hatalmas és káprázatos utcai felvonulásokat tartanak maszkokban
és színes kosztümökben mulatozó emberek. Mutatványos kocsik,
táncosok, bűvészek, masírozó együttesek és a tűzijáték még több
színt ad az ünnepségekhez. Bár Magyarországon az utcai
felvonulások nem tipikusak, a karnevál időszaka nem nélkülözi a
vidámságot. Valószínűleg emlékszel az óvodás és általános iskolai
éveidre és a jelmezbál izgalmára. Vajon az édesanyád készítette a
jelmezedet vagy kölcsönözte azt? Büszke voltál arra, hogy
szerepet játszhatsz egy rövid ideig, miközben valaki vagy valami
lettél a változatosság kedvéért. Megnyerni az első díjat a kreatív
jelmezedért és túltenni mindenkin valószínűleg hab volt a tortán. A
lányok általában olyan szépek akartak lenni, amilyen csak
lehetséges, így sok Hófehérke, Csipkerózsika, Disney hercegnő,
királynő táncolt boldogan a karneváli tömegben. A fiúk jobban
szerettek katonák, kalózok, szellemek, Szupermenek, Denevérvagy Pókemberek lenni. Magyarországon a karneváli időszak
Vízkeresztkor kezdődik (január 6.) és hamvazószerdán fejeződik
be. Ezt ünnepségekkel, álarcosbálokkal, bálokkal és zajos
parádékkal jelzik, hogy elijesszék a telet és üdvözöljék a tavaszt.
Sok ünnepséget tartanak mindenütt az országban. A Busójárás
Mohácson valószínüleg a legnépszerűbbek és a leglátványosabbak
egyike. Ez követi a régi népszokásokat, amit elismer az UNESCO,
mint Magyarország Szellemi Kulturális Öröksége. A busók
harcosok, ördögutánzó teremtmények, akik fa maszkokat viselnek
szarvakkal és nagy birkabőr jelmezeket éktelen zsivajt csapva az
utcákon. Evezős csónakokon érkeznek a Dunán, kolompokkal és
fa evezőkkel zajt keltenek, hogy búcsút intsenek a télnek. Segítője
a Jankele, egy csoport gyerek, akik az utcán kószálnak rongyokba
öltözve és harisnyát viselnek maszknak. Mivel az ünnepségek
éjszaka zajlanak, szélcsendben óriási máglya álla fő téren.
Koporsó szimbolizálja telet, ami a máglyán ég miközben Busók
körben táncolnak és ez egyre hangosabbá válik. Mindegyik maszk
egyedileg faragott és festett kézműves darab. A maszkkészítés
szakértelme generációról generációra száll. Az ünnepségek az
utolsó három napban teljesednek ki, amelynek változó dátuma
minden évben függ a Húsvét idejétől. Ezt az utolsó három napot
Farsang Farkának hívják és utoljára van az úgynevezett Farsang
Vasárnap (a 7. vasárnap Húsvét vasárnap előtt) Húshagyó keddig.
Hagyományosan az utolsó kedden szalma madárijesztőket
égetnek, hogy ily módon elküldjék a telet. Mivel ez előkészítés a
következő böjtölési időszakra, ezért nagy mennyiségű ételt
fogyasztanak. Ilyenkor tipikus étel a káposzta, a disznóhús és a
híres szalagos farsangi fánk.
A fordítást készítette Csizmadia Tünde, forrás: 5percangol

ÓVODÁSOK MASKARÁBAN

Az 5. b osztály sárkánya a gésákkal

A legkisebbek is jelmezt öltöttek februárban az ovis farsangon,
mely az év egyik legizgalmasabb eseménye számukra.
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FARSANGOLTAK AZ
ASSZONYOK
Február 11-én tartottuk a hagyományos asszonyfarsangot. A
szervezés jogát idén a nyugdíjas klub „szerezte” meg tavalyi
produkciójukkal. A lelkes közönség nagy örömére sok érdekes,
ötletes jelmezes csoportnak, egyéni maskarásnak tapsolhattunk.
A talpalávalót a tabi Diósi zenekar biztosította.
Fata Istvánné, Gyugyi Gézáné és Réz Zsoltné vállalta a zsűrizés
nem könnyű feladatát. Értékelésük alapján első helyen a
„Szinkronmacák” végeztek, így jövőre ők szervezhetik a
farsangot. Második helyet a Lúdas Matyi, Döbrögi és a libák c.
produkció, harmadik helyet pedig a „Ripper-testvérek kapták
meg. A felajánlásoknak köszönhetően minden egyéni és jelmezes
csoport kapott valami ajándékot. A közönség díját a Lúdas
Matyiék, a szervezők tortáját a „Fejőasszony” nyerte meg.
Támogatóinknak köszönhetően sok értékes tombola tárgyat
sorsolhattunk ki. Köszönet az önzetlen segítségért.
Támogatóink: Fóti Judit, Antal Imre, Sziber Attiláné, Csincsi
István, Borbély Heni, Kőrösi Csaba, Sere Györgyné, Csicsmann
Imre, Buczkó József, Kocsis István, Tolmács Éva, TESCO Siófoki
Áruháza, Magyar Viktor-CARDEX, Tom Market-Hajdú Katalin,
Kántor Ferencné, Horváth Gabriella, Ötvös László, Péti Tamás,
Péti Gábor, Réz Zsoltné, Gyugyi Gézáné, Szabó Sándorné,
Kereszt Réka, Kereszt Zsófia, Matusné Szakács Irén, Wolf Dávid,
Mónos Péter, Horváthné Takács Judit, Széll Gyuláné, Rab Mária,
Feco Zöldségbolt, Bakonyi Erzsébet, Fata Istvánné, Kőmüves
Anita, Molnár Ági, Bati Lívia, Hajdú Miklós, Mosberger Attila,
Csór Gabriella, Simon Béla, Éva bolt, Vincze Edit, Takarékszövetkezet és a Nyugdíjas Klub tagjai.
Kereszt Józsefné
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozás az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában
a következő időpontban történik:
2017. május 2. (kedd) 7.30-16.30
2017. május 3. (szerda) 7.30-17.00
2017. május 4. (csütörtök) 7.30-16.30
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 3. életévüket 2017.
augusztus 31-ig betöltik és még nem rendelkeznek óvodai
jogviszonnyal.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét
nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról 2017. május 19-ig írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
Kérem, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. és 2018.
augusztus 31. között töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők) szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az
óvodában.
A felvétel tárgyában hozott döntésről az óvoda 2017. május 26-ig
értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőket.
A gyermek felvételét a szülő/törvényes képviselő kizárólag
személyesen kérvényezheti.
A jelentkezéshez (beiratkozáshoz) szükséges közokiratok,
dokumentumok:
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványa,
- nem magyar állampolgárság esetén, a Magyarországon való
tartózkodás jogcímét igazoló és a tartózkodásra jogosító okirat
Németh Ágnes intézményvezető
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Iregszemcsei
Nefelejcs Óvoda 2017. július 31-től augusztus 20-ig
zárva tart. Az óvoda zárva tartására a szükséges éves
karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
A szervező csapat

KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN
ALAPÍTVÁNY
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója
1%-ával vagy adományával támogatta az
alapítvány célkitűzéseit. Kérjük, támogassa
továbbra is törekvéseinket!

Adószámunk: 18851856-1-17
Számlaszám: 71800257-11162904-00000000
Hungária Takarékszövetkezet
Az alapítvány a 2016. évben az szja 1%-nak
felajánlásából 107.621 Forint támogatásban részesült.

Köszönjük megértésüket!

ÓVODÁBA HIVOGATÓ
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő leendő
kiscsoportos gyermekeket és szüleiket
2017. április 22-én 10 órától 12 óráig
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodába.
Amivel várunk:
Ismerkedés a Katica csoportban dolgozó
Erzsike óvó nénivel, Kati óvó nénivel és Jutka
dadus nénivel, játék a Katica csoportban és az
udvaron.
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SAKK TEAM HÍREK
Február 25-én, Iregszemcsén került megrendezésre a Tolna
Megyei Sakk Csapat Diákolimpia. A Tamási Szabadidő SE
sakkozói 4 iskolát is képviseltek a versenyen. Az alsós lányoknál
az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola (Tóthi Viktória,
Csap Kata, Bati Zsóka) végzett az első helyen. Az alsós fiúk
csoportjában a Tamási Würtz Ádám Általános Iskola (Teplán
Kornél, Győri Máté, Teplán Boldizsár, Szakács Borbála) szerezte
meg az aranyérmet. Ezáltal mindkét csapat jogot szerzett arra,
hogy Tolna megyét képviselhessék Szombathelyen, az országos
döntőn! Ezen kívül az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
alsós és felsős fiú csapatai, és a Bonyhádi Petőfi Sándor
Gimnázium középiskolás fiú gárdája is ezüstérmet szereztek, míg
a Tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium felsős fiú csapata a 3.
helyen végzett. Mindannyiuknak gratulálunk!
Lódi László

Csap Kata és Bati Zsóka

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Március 18. szombat
16 óra:
RETRO KARNEVÁLI
FELVONULÁS
20 óra:
TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL
Helyszín: Művelődési Ház
Szervező: Napsugár Pizzéria

Március 27. hétfő 18 óra
“ARANY JÁNOS NYOMÁN”
Virtuális utazás az Olvasókör
nyílt foglalkozásán
Helyszín: Könyvtár

Április 11. kedd 14 órától
SZAVALÓVERSENY
Alsó és felső tagozatosok
részére
Április 12. szerda 14 óra
RIBIZLI BOHÓC MŰSORA

HÉTFŐ
Refrén kórus: 18-19.30

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
KRESZ tanfolyam: 17-19.30

SZERDA
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19.30

PÉNTEK
Mazsorett: 16-18
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁSA

Április 15. szombat 20 óra
HÚSVÉTI
MAZSORETT BÁL

Keddenként: 8.30-11.30

Április 20. csütörtök 18 óra
ZENÉS IRODALMI TEAHÁZ

Vejteyné Turi Erika falugazdász
Tel.: 06-70/337-1254

Közreműködik a
Harmónia Énekegyüttes

Április 30. vasárnap
CSALÁDI MAJÁLIS
Május 4. csütörtök 14 óra
NÉPRAJZI VETÉLKEDŐ
Május 13. szombat 20 órától
DEÁK-BÁL
Május 26. péntek 10 óra
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

a művelődési házban

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

