Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

Húsvéti locsolóvers
Locsoló verset
Mondok most el nektek,
Mit Édesanyámtól
Tanultam, mint gyermek.
De mint a cserépnek
Darabja elveszett,
Kiegészítettem
A hiányzó részeket.

*

XVI. évfolyam, 1. szám / 2018. március

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS TAVASZVÁRÁS
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe.
A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a
tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának
megfelelően) tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi
ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.

Gyászt öltött magára
Az egész természet,
Midőn Krisztus urunk
A keresztfán vérzett.
Jámbor tanítványai
Zokogva siratták,
Midőn a jó gyermek
A jó édesanyát.
A meghalt testet
Keresztről levették,
Gyócsba tekerték,
Sziklába temették.
A katonák, kik
Jézust megfeszítették,
A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették.
Harmadnap múlva
Megnyílt a sír szája,
Kilépett belőle
Az élet királya
Ezzel mutatta meg,
Lesz még feltámadás,
Lesz még a síron túl
Örökké valóság.
Posta vagyok, posta,
De régen siettem,
Mózes seregéből
Hozzátok érkeztem.
Nem jöttem egy napra,
Se nem egy órára,
Engedelmet kérek
A locsolkodásra.

Idén minden gyerek nagykabátban díszítette a fát. A képen a 4. évfolyamosok csapata.
Már jó ideje, hogy csak két fő évszakunk van: az
ősz és a tavasz belemosódik a télbe, a nyárba. Bajos
manapság megmondani, mikor sóhajt először a
tavasz. Pedig a napsütés és a bárányfelhők láttán áll
át végképpen a lélek a kikeletre. A tavasz- és
ünnepvárás Iregszemcsén számos kézműves
foglalkozást jelent gyerekeknek, felnőtteknek. A
tojásfa díszítő versenyt három éve hirdeti a
művelődési ház, a mazsorettesek pedig éppen öt
éve szerveznek műsoros jótékonysági estet a
feltámadás napi körmenet után. A lányok,
asszonyok ma is nagytakarítást végeznek, sütnek,
főznek és sok helyen saját maguk díszítik a
tojásokat, amikkel a locsolókat várják húsvét
másnapján. Locsolni pedig járnak a fiúk, férfiak! E
szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk
vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg

az ismerős lányokat, asszonyokat, hogy azok
frissek, egészségesek legyenek. A legények az
ajándékba kapott tojásokkal kókányoltak régen:
két tojást addig kocogtattak össze, míg az egyik el
nem tört. Akié ép maradt, az nyert. Kókányolásnak
nevezték a tojásvágást is. A tojást letették a fal
tövébe, és öt tyúklépés távolságból kellett
belevágni a pénzérmét. Ha beletalált a pénzzel úgy,
hogy az megállt a tojásban, akkor a kókányoló
nyerte a tojást.
Régen, falun húsvétkor frissen főtt sonkát, tojást,
kalácsot tettek fonott kosárba, mellé egy üveg
pálinkát meg egy üveg bort, letakarták hímzett
terítővel, s vitték a templomba, hogy a pap
megszentelje a misén az ünnepi ételt-italt.
Kívánjuk, hogy ma is minden család ünnepi
asztalára kerüljön belőle!
Dobos Andrea
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
Iregszemcse Szociális Intézménye

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

Dátum:
2018. 04. 11. szerda 08.30- 12.00

Helyszín:
Iregszemcse Szociális Intézménye,
7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1.
Köszönjük mindazoknak, akik ruhaadományukkal
hozzájárulnak számos család életkörülményének javításához:
Iregszemcse Szociális Intézménye Vezetője
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
intézményünk folyamatosan fogad ruhaadományt,
játékokat és háztartási használati tárgyakat
(pl.: mosógép, centrifuga, hűtőszekrény, porszívó,
hajszárító, turmixgép, babakocsi, etetőszék,
kiságy, járóka).
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, amelyet a 74/ 580-053-as
telefonszámon jelezhetnek.
Köszönettel:
Iregszemcse Szociális Intézménye vezetője

Otthoni munka!
Különböző termékek csomagolása, összeállítása, egyebek
06-90- 603-906
( audiopress.iwk.hu 635Ft/min, 0612228397,06204963980 )

KEDVES IREGSZEMCSEI
KERTÉSZKEDŐK!
Túl vagyunk az I. Iregszemcsei Vetőmagbörzén.
Bár kissé késik a tavasz, a magvásárlást, csere-berét nem jó
utolsó pillanatra hagyni! Már csak azért sem, mert a legjobb, és
a különleges termések, virágok magjai gyorsan gazdára
találnak. Így volt ez nálunk is. Jöttek érdeklődők Kőröshegyről, Ságvárról, Tamásiból, Dombóvárról és Gyúróról is.
Nem volt feltétel, hogy cseremagot kell hozni. Bárki vihetettet
a hagyományos és különleges növények magjai közül.
Rengeteg féle paradicsom, paprika és uborka vetőmag talált új
gazdára, de voltak virágmagok is. Mivel a rendezvényből
hagyományt szeretnénk teremteni, idén is érdemes lesz
gyűjteni a magokat és a következő börzére elhozni azokat. A
börzét a Református gyülekezetei házban tartottuk.
Köszönjük a lehetőséget Harsányi Béla tiszteletesnek!
Dobos Lászlóné Egri Éva

A vetőmagbörze résztvevői

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kíván: Iregszemcse Szociális
Intézménye!
BESZÁMOLÓ A KÖZSÉGI
KÖNYVTÁR
PROGRAMJAIRÓL
Az Iregszemcsei Könyvtári Információs és Közösségi Hely idei
első rendezvénye volt a Bartók Béla Művelődési Házzal
közösen a január 27-én szombaton este 18 órakor kezdődő
előadás, ahol a Kárikittyom Együttes és a Holló Együttes volt a
vendég. „Adjon Isten, ami nincs ez új esztendőben” című
előadásukon megzenésített verseket hallhattunk, illetve
különleges hangszerek bemutatóját láthattuk. Csodálkozva
néztük, hogy a zenétől legtávolabb álló hétköznapi tárgyakból:
mankóból, teleszkópos portörlőből, kólás üvegből milyen
nagyszerű hangszert lehet varázsolni. Természetesen igazi
hangszerekből is volt jó pár: pengetős hangszerek, dobok,
sípok, hegedű és harmonika. Nagyon élvezetes előadás volt. A
programot az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány és a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatta. Köszönet érte!
Február 26-án, hétfőn este az Olvasókör rendszeres
foglalkozásainak keretében egyik olvasóköri tagunk Ábel Klári
néni tartott nagyon szép, színes előadást a sárközi népviseletről,
szokásokról, saját élményeivel gazdagítva az elmondottakat.
Bemutatta az általa készített ékszereket, elhozta a családi
ereklyéket, fényképeket. Felöltöztette két társunkat a saját
ruhájába és úgy magyarázta el, hogyan viselték a nyakdíszeket,
pántokat. Mindenki nagyon jól érezte magát. Köszönjük Klári
néninek ezt a szép estét!
Az egészséges életmód, a sport, az egészség-betegség
témakörét járta körbe a 2018-as INTERNET FIESTA
programsorozat a könyvtárakban. Március 22-én este dr. Séllei
Lajos háziorvossal kalandoztunk a résztvevőkkel az
“egészséges” internet oldalakon. Március 27-én este pedig
Joóné Tóth Judit a természet erejét vette górcső alá és mutatta be
biotermékeiket.
Novákné Bitai Éva könyvtáros
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ELFOGADTÁK AZ IDEI
KÖLTSÉGVETÉST
942 millió forintos főösszeggel március 12-i ülésén elfogadta az
önkormányzat idei költségvetését az iregszemcsei képviselőtestület. A község 2018-ban 481 millió forintot fordít működésre,
462 millió forint a felhalmozási célú kiadás összege. Utóbbin belül
401 millió forint európai uniós projekteknek – új óvoda építésének
- a költsége, felújításokra 60 millió forintot tervez az
önkormányzat. A költségvetés 42 millió Ft helyi adó - és 7 millió Ft
gépjárműadó-bevétellel számol.
Az önkormányzat ez évben 1,2 millió forintot fordít civil
szervezetek támogatására; a labdarúgó egyesület 200 ezer, a
polgárőrség 400 ezer, az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány 250
ezer, a súlyemelő egyesület 100 ezer, az olvasókör 20 ezer forintos
támogatásban részesül, a fel nem osztott maradvány 230 ezer Ft.
A rendelet szerint április 1-től a napi háromszori étkezés díja az
óvodában 5 százalékkal, az iskolai és felnőtt étkeztetésben 10
százalékkal nő a nyersanyagnorma emelkedése miatt.

IREGSZEMCSE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI NYERTES PÁLYÁZATAI
1.)A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és
munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázaton a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
Iregszemcse községnek a település központját tehermentesítő
szárító üzemi bekötőút építésére bruttó 42.364.576,-Ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg. Az új, aszfaltburkolatú út az
Agroireg Kft. szárítóüzemét köti össze a nagyszokolyi úttal. Ezzel
a beruházással tehermentesül az Árpád utca és a Garay utca. A
bruttó bekerülési költség 44.594.292,-Ft.
A támogatás intenzitása: 95 %.
2.)Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
előirányzataiból az önkormányzat bruttó 14.767.647,-Ft vissza
nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól. Ebből a
keretből felújításra kerül a Szabadság utca teljes hosszában, a
Garay utca (Móricz Zsigmond és Széchenyi utca közötti szakasz) a
Széchenyi utca és a Petőfi utca egy-egy szakasza, valamint a
Gyöngyvirág Akácfa Liliom utca kereszteződés aszfaltburkolata.
A bruttó bekerülési költség: 17.373703,-Ft.
A támogatás intenzitása: 85 %.
3.)A zardókai út helyreállításához a Belügyminisztérium vis maior
keretéből 2.789.000,-Ft-ot támogatást biztosított az önkormányzat
részére. A bruttó bekerülési költség: 3.985.396,-Ft.
A támogatás intenzitása: 70 %.
4.)Iregszemcse Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programba, melynek
keretében 1 db C típusú sportpark megépítését nyerte meg. Ennek
keretében egy 90 m2 gumi talajburkolatra elhelyezett
húzódzkodásra, fekvőtámaszra, hasizom erősítésre, létramászásra,
lépcsőzésre, függeszkedésre alkalmas sporteszközök kerülnek
elhelyezésre. A sportpark a Kastély parkban, a községi sportpályán
kerül kivitelezésre. Reményeink szerint a Falunapon már
használhatják az egészséges életmódot kedvelők.
Süvegjártó Csaba
polgármester

TISZTELT IREGSZEMCSEI
VÁLASZTÓK!
Április 8-án országgyűlési képviselőket választ az ország.
Természetesen én is elmegyek szavazni és NEM olyan
képviselőre adom a szavazatomat, aki a faluközösség
megosztásán, az önkormányzat és a képviselő-testület
rágalmazásán kívül semmit nem tett ezért a faluért. Én
annak szavazok bizalmat, aki tud örülni, ha a
választókerületében lévő település fejlődik. Annak, ha új
óvoda, új iskola, új utak és jövőt formáló közösség épül.
Mert nekem IREGSZEMCSE az első!
Süvegjártó Csaba polgármester

Iregszemcse Község Polgármesteri
Hivatala és Képviselő-testülete
nevében községünk minden lakójának
kellemes húsvéti ünnepeket kíván:
Süvegjártó Csaba
polgármester

Fata Istvánné
jegyző

Tisztelt Adózók!
2018. január 1-jétől megváltoztak a vállalkozók és
cégek adózásával kapcsolatos feladatok.
A változásról közzétett tájékoztatót
az iregszemcse.hu weboldalon találják.
Felhívom azon vállalkozók, illetve cégek figyelmét, akik
iparűzési adó bejelentkezési kötelezettségüknek még
nem tettek eleget, azt mihamarabb pótolják.
Máténé Szabó Mária
adóügyi főelőadó

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Szántó Ferenc, Pintér Józsefné, Kiss Károly,
Laki Flóriánné, Orsós Ignác, Hadaró Sándorné,
Orsós Péter, Domokos Árpád, Lázi Imréné,
Sára János, Vámosi Gyula, Mózer Julianna

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Dinnyés Bálint, Witzl Dominik, Jammeh Zília,
Kreszl Kornél, Schiszler Barna, Ignácz Roland,
Szabó Maja, Németh Anna
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HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
TAMÁSI JÁRÁS
Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a
továbbiakban: szülők), hogy 2018/2019. tanévre történő általános
iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. napján (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
2018. április 13. napján (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A
tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a
választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése
értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek
iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak
igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda
igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles
felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik. A pedagógiai szakszolgálatot
ellátó intézmény működési körzetét, valamint a kötelező felvételt
biztosító általános iskolák felvételi körzeteit a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 2018. február 28.
napján a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra
hozta.
A Rendelet 22. § (4) bekezdése szerint 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 tanúsító igazolást.
A felvételről az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt
eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre való hivatkozással - a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15
napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelmet a
fenntartóhoz címezve, de a döntést hozó intézménynél benyújtva
kell előterjeszteni. Az eljárásra állami fenntartású nevelésioktatási intézményben a fenntartó vezetője (Tamási Tankerületi
Központ, címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.); települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén
a jegyző; más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen
szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a
döntéshozó nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör
betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy
járhat el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti
körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget
gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Göttlingerné Pintér Judit
járási hivatalvezető
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SÍTÁBOR SZLOVÉNIÁBAN
Iskolánk első alkalommal szervezett négy napos sítábort,
melynek a szlovéniai Rogla volt a helyszíne. A gyermekek
már az indulás előtti hetekben lázasan gyakoroltak az iskola
tornatermében. 2018 február 6-án, kora reggel indultunk
Iregszemcse központjából autóbusszal. Az 5 órás út
folyamán többször megálltunk pihenni, kinyújtóztatni
végtagjainkat. A kora délelőtti órákban már a hófödte
hegytetőn csúszkálhattunk. Mivel mindenki kezdő síelőnek
számított ezért a napot a gyakorló pályán kezdtük, majd
fokozatosan mindenki átmehetett a kék-, illetve az utolsó
napon a piros pályára is. A síelés után birtokba vehették a
gyerekek szállásukat. Mindenkire összkomfortos faház várt,
külön lakrészben a lányok és fiúk. A reggeli és a vacsora
svédasztalos volt, így a gyerekek szabadon válogathattak a
finomabbnál finomabb ételek és italok között, korlátlan
mennyiségben. A vacsora után a tanulók igénybe vehették a
szálloda wellness részlegét, ahol kedvükre úszkálhattak és
játszhattak az öt különböző medence bármelyikében. A
hazafele vezető úton mindenki egy kis emléktáblát is kapott,
hogy ne feledjék, milyen kellemes téli sport a síelés.
Léner Péter

Iregi gyerekek a szlovén sípályán

NÉMET VERSENY
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában idei évben
először megrendeztük a német helyesírási (2017. november
15.) és szépkiejtési (2018. január 15.) versenyt. A tanulók
nagy számmal jelentkeztek, hogy megmérettessék tudásukat.
Első körben egy tollbamondással egybekötött nyelvtani
feladatlapot oldottak meg a gyerekek, másodsorban pedig egy
kötelező, illetve egy szabadon választott szöveget olvastak fel
a zsűri tagjainak. A nagy izgalom ellenére nagyon jól
szerepeltek, szép eredmények születtek. A diákok mindkét
versenyen két korcsoportban indulhattak. A helyezettek
értékes és hasznos nyereményeket nyertek. Hagyományteremtő szándékkal jövő tanévben is szervezünk német
nyelvű versenyeket, melyre szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Helyesírási verseny eredményei:
1. korcsoport: I. Hegyi Júlia Luca (4. a), II. Macher Róbert (5.
b), III. Németh Zoltán (4. a) ; 2. Korcsoport: I. Macher Rózsa
(6. a), II. Szabó Rita (8. a), III. Nagy Zsófia (7. b)
Szépkiejtési verseny eredményei:
1.korcsoport: I. Macher Rózsa (6. a), II. Németh Zoltán (4. a),
III. Tóthi Viktória (6. A) ; 2. Korcsoport: I. Szalai Szabina (8.
a) II. Nagy Zsófia (7. b) III. Szabó Rita (8. a)
Bakó Bettina
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HEGYHÁT
TÖRTÉNELEM ÉS
MŰVELTSÉGI VERSENY
A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki
Tagiskolája történelem versenyt hirdetett, melynek témája a
Hunyadiak kora volt.
A versenyre összesen 24 csapat jelentkezett Gyönkről, Tevelről,
Szekszárdról és Iregszemcséről. A Deák Ferenc Általános Iskola
három csapattal is képviselte magát.
A csapatok tagjai: 1. Hercegnők: Macher Rózsa, Kökény Rubina,
Szabó Rita, 2. Fekete sereg: Szabó Nikolett, Szabó Máté, Szabó
Bence, 3. Hunyadi apródjai: Takács Larina, Mudris Noel és Szabó
Renáta. Felkészítő tanáruk: Kódiás Anita.
A benevezett csapatok részt vettek két előfordulón. Az ott szerzett
pontszámok összeadódtak, és a nyolc legjobb csapat bekerült a
döntőbe. Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, és két
csapatunk a Hercegnők és a Fekete sereg tovább jutott a döntőbe,
melyre 2018. március 19-én került sor.
A tanulmányi verseny döntőjében a 2. helyen végzett a
Hercegnők csapata és az 5. helyen végzett a Fekete sereg csapat.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Kódiás Anita

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI NAP
ÁPRILIS 14. szombat 14.00
Közös ügyeinkben eddig bizton számíthattunk a falura, így volt ez
az Ireg-patak partjának újragondolásával is! Hét csoportban
ötletbörzéket és igényfeltáró beszélgetéseket folytattunk. Voltak,
akik személyesen jöttek be a kultúrházba elmondani, hogy mitől
lehetne élhetőbb a településünk, és mit terveznének a patakpartra,
sőt azt is, miben tudnának segíteni! Április 14-én szombaton
délután egy nagy közösségi tervezésre várunk mindenkit a
művelődési házba, ami egy felhangoló előadással kezdődik majd.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum régész főmúzeológusát,
K. Németh Andrást kértem meg, hogy beszéljen nekünk Ireg
múltjáról, a falu kialakulásáról, a föld alól előkerült leletekről.
Gyökereink feltárása után pedig a jövőt tervezzük együtt, melynek
eredményét közös ünnepléssel, bulival zárjuk!
Dobos Andrea

DEÁKOSOK
HORVÁTORSZÁGBAN!
A Fekete sereg csapata: Szabó Máté, Szabó Bence és
Szabó Nikolett

A Hercegnők csapata balról jobbra: Macher Rózsa, Szabó
Rita és Kökény Rubina

A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói négy napos
kiránduláson vesznek részt Horvátországban május végén. A
túrán az intézmény 41 iregszemcsei, magyarkeszi és
felsőnyéki tanulója vesz részt. A Határtalanul program arra ad
lehetőséget, hogy a gyerekek megismerkedjenek a határon
túli magyar történelmi, irodalmi emlékekkel, természeti
kincsekkel és a határon túli magyarsággal. Utunk során
meglátogatjuk Zágrábban a Szent István Székesegyházat és
Gradac kőkapuját, melynek építését IV. Béla magyar király
rendelte el, Varasdon
a főteret, várat, katedrálist,
Csáktornyán a Zrínyi család ősi fészkét a turul emlékművel.
Egész napos kiránduláson veszünk részt Rijekában, a
„magyar” kikötővárosban, ahol magyar emlékeket keresünk a
belvárosban és a kikötőben utána pedig felsétálunk Trsat
várához. Nemzeti színű szalagot kötünk Lovranban Feszty
Árpád emléktáblájánál. Innen a Lungomare tengerparti
sétányon végigsétálunk Opatijáig, a monarchia legdivatosabb
és legnagyobb üdülővárosáig. Szállásunk a a Kvarner-öböl
festői kisvárosában, Kraljevica-ban lesz a tengerparton.
Reméljük a négy nap elteltével mindenki rengeteg jó és szép
élménnyel fog hazatérni.
Vajda Jenő
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FARSANG AZ
IREGSZEMCSEI DEÁK
FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Az Általános Iskola Diákönkormányzata szervezésében a felső
tagozatos diákok 2018. február 2-án délután mutatták be fergeteges
farsangi produkcióikat. Elsőként a 6. b osztály fiai indulót mutattak
be rendkívül ötletes lábtánccal, a lányok pedig modern táncra
ropták, így aztán „A leglatinosabb táncos lábak” megnevezés
került az oklevelükre. Utánuk következtek a 8. b osztály diákjai,
akik olyan „TAEKWONDO verseny”-t mutattak be, hogy „A
legmuzikálisabb karatésok” címet kapták. Az 5. a osztály
„Zombik”-ként jelent meg. A zsűri döntése alapján „A
legvérmesebb Zombik” címet nyerték el. Aztán jöttek „Az 5. b
szellemei: „A legirtózatosabb szellemek” címet érdemelték ki: A 6.
a osztályban a „Lányok vs. Fiúk” című előadásukban mindkét fél
táncra perdült: „A legBLACK&WHITE-osabb táncosok”
elismerést kapták. A 7. a osztály „Vidám takarítónők”-et jelenített
meg: nem véletlen hát, hogy a zsűri a „A legbulisabb takarítónők”
címmel díjazta bemutatójukat. A 7. b osztály modern táncot
elevenített meg: nem csoda, hogy
„A legFRANK-óbb
koreográfia” elismerést kapták. A színes kavalkádot a 8. a osztály
zárta „Mátyás hada újragondolva” című életképükkel, mellyel „A
legvidámabb gyászhuszárok” címet érdemelték ki.
Riczel Etelka
(A DÖK munkáját segítő tanár)
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HAGYOMÁNYŐRZŐ
ASSZONYFARSANG
IREGSZEMCSÉN
Községünkben immár 15. éve került megrendezésre az
asszonynép farsangi mulatozása, az idei farsang farkát kicsit
megnyújtva február 17-én.

A nagy múlttal rendelkező eseményen, nagy múlttal
rendelkező barátságok is évről-évre erősödnek. A képen
Alimovné Csanádi Gabriella és Vörös Anett jelmezben.

A végzős diákok Mátyás hadát gondolták újra a csoportos jelmezzel

Intézményünkben az alsó tagozatosok farsangi bálja február 9-én
került megrendezésre. A gyerekek izgatottan készülődtek erre a
napra, melyet az iskola tornatermében tartottunk. Már a kezdés
időpontjára sok felnőtt gyűlt össze, ami nem csoda, hiszen
mindenki szerette volna látni a saját gyermekét, unokáját, amint
vicces jelmezben felvonul. Az ünnepségen immár sok éves
hagyományként minden osztály megmutatta tehetségét egy zenéstáncos előadás keretein belül. A csoportos beöltözők mellett sok
érdekes egyéni jelmezes is felvonult. A műsorszámok után
következett a tombolasorsolás, amely egyik farsangról sem
maradhat el. A húzás során szinte mindenki nyert kisebb-nagyobb
ajándékot. A farsangi mulatság zenével folytatódott, ahol a
gyerekek táncoltak, szaladgáltak, jól érezték magukat. Aki
megszomjazott, megéhezett, a büfében fogyaszthatott. Ebben az
évben is nagyon jól sikerült ez a rendezvényünk.
Veldi Ágnes

Az idei évben kis csapatunk, a „Szinkronmacák” lelkesen, nagy
izgalommal készültek a jeles eseményre az asszonynép felhőtlen
szórakozása érdekében. Kutató munkát végeztünk, melyben a
korábbi szervezőktől kaptunk segítséget. Merészet gondolván
ismeretlen zenekart (Vagabund) hívtunk szórakoztatni, akik a
mulató nép kívánságait lesték.
A bál irányvonalát az elmúlt 15 év hangulata határozta meg, amit a
bevezető műsorszám tükrözött. A korábbi évek nyertes előadásait
videóval, jelmezes felvonulással idéztük fel, ami hatalmas sikert
aratott. Mint minden évben, most is egymást követték a
színvonalas, humorral teli produkciók.
A háromtagú zsűrinek komoly dilemmát okozott a csapatok
rangsorolása. A zsűri elnöke Horváthné Csikós Andrea volt, aki a
farsang napján ünnepelte születésnapját. További zsűritagoknak
pedig Széll Gyulánét és Tolmács Évát választottuk, mivel ők is
valamely hónap 15. napján ünneplik születésnapjukat.
A munkánk remélhetőleg meghozta a várt eredményt és a jelen
lévőknek felhőtlen szórakozásban volt része.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett és ötleteivel, jelmezes
produkciójával színesebbé tette az estét.
Ez jó mulatság, asszonymunka volt! Találkozunk egy év múlva!
Szűcs Cecília
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SAKK TEAM HÍREI

JÓNAK LENNI JÓ

Február 3-án került megrendezésre Iregszemcsén a Tolna megyei
egyéni diákolimpia. Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános
Iskola tanulói fantasztikusan szerepeltek! Összesen 6 arany, 2
ezüst és 2 bronzérmet szereztek! A győztesek képviselhetik Tolna
megyét a miskolci országos döntőn! A 2007/2008-as lányok között
Bati Zsóka két év után újra országos döntőbe jutott! A két évvel
idősebbek csoportjában Tóthi Viktória zsinórban harmadszor lett
bajnok! A legkisebb fiúknál a toronymagasan esélyes Buczkó Ábel
némi izgalmak után érvényesítette a papírformát, a 2007/2008-as
fiúknál pedig Kovács Bence kellemes meglepetésre végzett az első
helyen! A 2003/2004-es fiúk csoportjában Orsós Roland két év
után ismét kijutott az országos bajnokságra, Frank Marcell pedig
ezúttal az értékszámosok között diadalmaskodott! A 2. helyen
végző Frank Benedek szintén részt vehet az országos bajnokságon!
Csap Kata ugyancsak ezüstérmet szerzett, míg Erdélyi Emma és
Hegyi Júlia bronzérmet vehettek át! A teljes képhez tartozik, hogy
a Tamási Gimnáziumban tanuló, de iregszemcsei lakos Erdélyi
Borisz is bajnoki címet szerzett, míg Illés Viktória nyakába
bronzérmet akasztottak! Valamennyiüknek gratulálunk!
Február 24-én Tamási adott otthont a Tolna megyei csapat
diákolimpiának. Az iregszemcseiek ezúttal is nagyszerűen
szerepeltek! Az alsós lányok (Hegyi Júlia, Erdélyi Emma, Veiger
Dorina, Hegyi Anna) aranyérmet vehettek át, csakúgy, mint a
felsős fiúk (Frank Benedek, Frank Marcell, Orsós Roland,Tóthi
Viktória)! Így mindkét csapat képviselheti Tolna megyét és
iskolájukat a Szombathelyen megrendezésre kerülő országos
döntőn! Az alsós fiúk nyakába ezúttal ezüstérmet akasztottak!
Minden versenyzőnknek gratulálunk az országos döntőre
kijutottaknak pedig sok sikert kívánunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az országos döntőkön való
részvételhez évek óta nagy segítséget nyújt nekünk a Korszerű
Iskoláért Alapítvány, hiszen a 3 napos versenyek szállását, teljes
ellátását állja az összes versenyzőnk számára. Köszönet illeti a
Tamási Tankerületet is, ők a diákok nevezési díját fizetik. A nem
olcsó útiköltségben pedig Erdélyi Mariann szülő és Tácsik Attila
siófoki vállalkozó (volt iregszemcsei) nyújtanak támogatást.
Köszönjük!
Lódi László edző

,,Szeretetet kapsz, másnak is adsz,
Ezért lelkedben gazdag maradsz” /Igrényi Sándor/
Az Iregszemcsei Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport 2016.
novemberében alakult. A csoport magját az Újiregi Baráti Kör
tagjai, mintegy 21 fő alkotják. Elnöke Lovász Zsolt atya, a csoport
vezetője Fazekas Ferencné. Az Iregszemcsei Plébániához tartozó
településeken aktivisták tartják a kapcsolatot a csoporttal. Részt
veszünk a Pécsi Egyházmegyei Karitász aktuális programjainak
szervezésében, valamint egyéni kezdeményezéseink is vannak.
Négy baba részesült az elmúlt időszakban pelenka támogatásban
az ,,Együtt a babákért” program keretében. A ,,Vár a nyár”
programban 40 ezer forint támogatást kaptunk karitász
táborozáshoz.
25 000 forinttal támogatta az Egyházmegyei Karitász a ,,Betűvető”
programon belül az iskolakezdést Erzsébet utalványok
formájában. Öt gyermek részesült támogatásban. A ,,Krízis”
program keretében karácsony előtt 100-100 ezer forintos
támogatást kapott a csoport száraz élelmiszerek és tüzelő
vásárlására. Egy sok gyermekes család kályhát kapott. Helyi
gyűjtéseket kezdeményeztünk, melynek eredményeképp közel 5050 családhoz jutottunk el adománycsomagokkal 2016 és 2017
adventi időszakában. Cipőt és zsákos ruhát osztottunk több
alkalommal, legutóbb március 27-én Iregszemcsén.
Nagyon köszönjük a nehezebb körülmények között élő családok
nevében is a sok jó szándékú ember segítségét! Adományaikkal,
felajánlásaikkal keressenek meg bennünket, hogy továbbíthassuk
azokat a rászoruló embertársaink felé!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport Iregszemcse

Karitász tagok ruhaosztás közben a művelődési házban

Kedves Krisztusban hívő
Testvéreim!

Az országos sakk diákolimpiára felkészülés jegyében került sor
barátságos versenyre március 16-án a siófoki Hexa Cafeban
Kéthely, Iregszemcse, Tamási és Siófok legjobb általános
iskolás sakkozóinak részvételével.

Lovász Zsolt plébániai kormányzóként próbálom az iregszemcsei katolikus életet kissé
felrázni. A pécsi püspökségtől sok segítséget
kaptunk a plébániaépület korszerűsítésére. Most
a kedves hívek segítségét kérem, hogy
adományaikkal (szakértelem, kétkezi munka és
anyagi támogatás) sekrestyénk felújítását
támogassák.
A jó együttműködés reményében imáimba
ajánlok mindenkit, Krisztusban jó akarójuk:
Lovász Zsolt plébániai kormányzó
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HÚSVÉTI JÁTSZÓ AZ ÓVODÁBAN

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
2018/2019-es nevelési évre történő
beiratkozás az Iregszemcsei Nefelejcs
Óvodában a következő időpontokban
történik:
2018. május 2. (szerda) 7.30-17.00
2018. május 3. (csütörtök) 7.30-16.30
2018. május 4. (péntek) 7.30-16.00
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, aki 3. életévüket 2018.
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 2018. május 18-ig írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket is, akik 2018.
szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között töltik be 3. életévüket
és év közben igénylik részükre az óvodai ellátást.
A felvétel tárgyában hozott döntésről az óvoda 2018. május 28-ig
értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőket.
A gyermek felvételét a szülő/törvényes képviselő kizárólag
személyesen kérheti.
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
2018. augusztus 1-től augusztus 21-ig zárva tart.
Az óvoda zárva tartására a szükséges éves
karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség.
Köszönjük megértésüket!

ÓVODÁBA HIVOGATÓ
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő leendő
kiscsoportos gyermekeket és szüleiket
2018. április 28-án 10 órától 12 óráig
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodába.
Amivel várunk:
Ismerkedés a Méhecske csoportban dolgozó
Dóri óvó nénivel, Helga óvó nénivel és Ancsa
dadus nénivel, játék a Méhecske csoportban és
az udvaron.

Március 21-én kicsik és nagyok egyaránt lelkesen készítették
a díszeket.

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 2017. évben az szja 1%-nak
felajánlásából 105.542 Forint támogatásban részesült.
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„HELYZET VAN” … AVAGY A KERESZT VAKUZÁSÁBAN
gondolatok a közelgő Húsvét kapcsán
„Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj,
hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter
kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De
látva a nagy szelet, megrémüle; és amikor kezd vala merülni,
kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal
kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért
kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél.”(Máté
14:30-31)
A fenti igeszakasz a Biblia vízen járás történetéből (Máté 14: 2136) idézett részlet. Két évvel ezelőtt egy gyülekezet lelkésze
felkért, hogy az Ökumenikus Imahét egyik alkalmát vállaljam el.
Akkor erről a történetről beszéltem. Péter merész lépéséről. Arról,
hogy a kétkedő Péter Jézus a minden kétséget kizáró ismert hang
hívására kérdés nélkül kiszáll a csónakból. A hullámzó vízen még
mindig a leginkább biztonságot nyújtó menedékből. A tanult,
tapasztalt törvényszerűségek ellenére is kilép. És megy, elindul
Jézus felé. A hívó szó befogadásával ugyanarra lesz képes, mint
Jézus, a Mestere. Jár a vízen… A történet az óta is gyakran eszembe
jutott. Különösen akkor, amikor körülöttem is „hullámok”csapkodtak betegségek, veszteségek, stb...
Nem régen a gyülekezetből ismét megkerestek, és felkértek egy
helyettesítő szolgálatra. A felkérést elvállaltam. És ismét erről a
történetről beszéltem. Úgymond a történet második részéről…
arról, ami tapasztalataink szerint lehetetlen: magáról a „vízen
járásról”.
Miért aktuális ez a történet itt és most számunkra, Nagypéntek,
Húsvét ünnepkörére készülve? Mert „helyzet” van. Egy barátnőm
szokta ezt mondani: „HELYZET van…”
Így nagybetűkként kicsendülő hangokban. Akkor, ha hirtelen beüt
valami. Valami, amire nem számítottak. És náluk, négy lurkó
mellett a „helyzet”, a „valami” gyakran megeshetett.
Mi (ez) a „helyzet”? Az, ami „beüt”. A „helyzet” váratlan. Az, hogy
mikor csap le, előre nem tudható. De a „helyzetet” mindenképpen
kezelni kell. Hogyan? Nagy kérdés!
A történet szerint az ötezer ember megvendégelése után Jézus
elküldi a tanítványait: szálljanak hajóba és menjenek a túlsó partra,
a Genezáret tó túlsó partjára. A tónál szeszélyes az időjárás,
bármikor nagy szél kerekedhet. Péter halász. Ismeri a tavat. A
természet törvényszerűségeit is. Jól tudja, hogy ilyenkor mekkora
ereje lehet a szélnek, mi történhet. De azt nem, hogy mikor. A vihart
soha nem lehet előre kiszámítani. Csak egyszerűen”lecsap”. És így
történt most is. „A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a
haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.” Nem
igen tudtak haladni. És ekkor megjelenik Jézus: „a tengeren
járván”. A hajó hánykolódik, s a tanítványok pedig megijednek
Jézustól: „ mondván: Ez kísértet”. De Jézus azonnal megnyugtatja
őket: „Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!”
És a fenti párbeszéd Péter és Jézus között ekkor hangzik el. És innét
már ismerjük a történteket… Péter kiszáll a hajóból, és jár. De a
nagy szelek miatt megrémül. Jogosan. Hiszen ismeri a tavon
gyakran tomboló viharokat. És ekkor Jézushoz kiált, aki azonnal
segítő kezet nyújt. Péter megmenekül.
Ez a tanítás jól kifejezi a „természetes” és a „természetfeletti”
találkozását. Péter tudása, ismerete a „természetes” tudásán,
tapasztalatán alapul, Jézus azonban a „természetfelettit” hozza be
az életébe. És ugyanezt teszi Jézus most is. A természetfelettit
hozza be a Hozzá kiáltók életébe. A mi életünkbe is. A szelek
bárhol, bármikor lecsaphatnak. Az egyes ember életében, de a
családokéban, a közösségekében, a nemzetek életében is. Ilyen
szelek lehetnek a betegségek, a veszteségek.
De lehet szél a kifosztottság érzése vagy a magány is.
Közösségekben lehetnek katasztrófák, nemzetek sorsában
háborúk, válságok, támadások… És napjainkban most is „helyzet”
van: betegségek pusztítanak, dúlnak háborúk, és ezerrel zajlik a

félelemkeltés az egész világban. Nálunk mi a helyzet? Ugyanez…
A Sátán nem fárad el.
Ebben a felfordulásban hogyan ragadhatjuk mi meg, hívhatjuk be
Jézus természetfeletti világát? Hogyan élhetünk az általa kínált a
lehetőséggel? Úgy, hogy a látásunkat megváltoztatjuk. Péter is
először a természetes tudása szerint látta, értékelte a
körülményeket. És a bizalma, amellyel a hajóból kilépett, ezért
gyorsan elillant. Tisztában volt az elemek erejével, ezért megijedt,
majd félni és süllyedni kezdet. Még Jézus jelenlétében is. Ez
tanulságos: hogy még Jézus jelenlétében is elkezdhet az ember
süllyedni. Mikor? Ha a tekintetét leveszi Jézusról. Ha már nem
figyel Rá, a Mesterre. Jézus ezért kérdezi Pétertől, hogy „miért
kételkedsz”? … És nem csak Pétertől, hanem tőlünk is. Mi miért
kételkedünk? Miért félünk?
A Biblia azt mondja, hogy „És ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”
(Róma 12:2)
Nos, ez az, amit tennünk kell Isten természetfeletti képességének a
befogadásához: a gondolkodásunkkal, a látásunkkal Rá kell
fókuszálnunk. Azért, hogy az Ő „akaratát”, elveit, stb.
megismerhessük, és a csodáival a hétköznapok megélésében is
számolhassunk. Korrigáljuk a látásunkat! Ő csupán
karnyújtásnyira van. A történet szerint.
Pár évvel ezelőtt Hollandiából kaptam egy tucat tulipánhagymát. A
hagymák megeredését és virágzását kíváncsian vártam. És egy
reggelre végre minden bimbó kinyílt, és a tulipánok a kertben
csodás látványt nyújtottak. Szerettem volna lefotózni is a
virágokat, de mire megtettem volna, már késő délután lett, és
hirtelen szeles idő kerekedett. Úgy tűnt eső is lesz. Kihoztam a
gépet, de már szinte sötét lett, a színek egybemosódtak a
szürkeséggel, a kontúrok nem látszódtak. Ezért vakuval
fényképeztem. A képek jól sikerültek. A virágok és a színek jól
látszódtak a felvételeken. Mindez Nagypéntek környékén történt.
És mindebben hirtelen Nagypéntek manifesztálódott számomra:
nappal, a világosságban gyönyörűek a virágok, de a kertre ráboruló
szürkületben eltűntek, a színek is, minden sötétté vált. Pedig „ott
voltak”: a tulipánok, a színek is. A fotón a vakú miatt lettek a
virágok láthatók. A Keresztnek, Jézus Keresztáldozatának is ez
lényege: a fényt hozta el. A bűn sötétségével szemben. És fölé
kerekedett. Nagypéntek, a Megváltás üzenete ez - analógiával
élve: a „Kereszt vakuzásában” minden látható lesz. Ahogy a Biblia
mondja, a sötétség világossággá válik, minden titok napfényre
kerül. Az egyes ember adottságait, képességeit adott esetben nagy
„sötétség” boríthatja be. Az igazi értékekeit nem láthatjuk meg. Pl.
alkohol, és egyéb függőségtől való rabságában. De a Kereszt fénye
az ember életében a rejtett - és valós értékeket előhozza. Azonban
ennek a fordítottja is lehet igaz: hogy a látszat a „csomagolás”
sokszor hamis képet ad. A csinos vagy vonzó, megnyerő külső
rothadást takarhat. És a Kereszt erre is éppúgy rávilágíthat. A kép
csak a Kereszt „vakuzásában”, a Kereszt fényében, sugárzásában
hiteles. Most, amikor e sorokat írom, időben félúton vagyunk
„Március 15.-e” és Húsvét között. És kronológiailag már Jézus
Keresztáldozata és Feltámadásának örömüzenete után. Tehát
ismerjük az akkor történt eseményeket. Nagypénteken, a
Kereszten Jézus már kifizette értünk, a szabadságunkért a
megváltatásunk árát. Mi már világosságban járhatunk. És ennek
szabad örülnünk!
És Húsvét örömüzenete nem kevesebb: Jézus feltámadt a halálból,
és ennek bátran örüljünk! Semmi mást nem vár tőlünk Jézus. Csak
a bizalmunkat kéri. Azt, hogy hívására a hajóból merjünk kilépni,
és élvezzük a Mennyei Atya feltétel nélküli szeretetét!
Kiss Zsuzsanna theologus
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JELENTKEZZ
POLGÁRŐRNEK!
Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület megnövekedett
feladatköreinek hatékony ellátása érdekében bővíteni kívánja
taglétszámát.
Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar állampolgár (vagy
Magyarországon engedéllyel letelepedett külföldi), aki
egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt
venni azok megvalósításában.
Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell valamelyik (célszerűen a lakóhelyi)
polgárőr szervezetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, hogy
miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr
feladatok vállalása. Ezután kitölti a belépési nyilatkozatot és
adatlapot, majd előéletét a Rendőrség leellenőrzi. Tehát nem
kell erkölcsi bizonyítványt hoznia, a Rendőrség elvégzi a
szükséges ellenőrzést. Ezután következik 6 hónap próbaidő,
amely alatt önálló szolgálatot nem teljesíthet. A próbaidő
sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt,
formaruhát és válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.
Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?
Az eredményes szolgálatellátás érdekében (hogy valóban
segíteni tudjon, ha kell) a jól képzett polgárőrnek
rendelkeznie kell az alapvető jogi-, rendészeti-,
vagyonvédelmi-, kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-,
mentési és katasztrófa elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi,
Polgárőrség Alapszabályi, SZMSZ-i ismeretekkel.
Törekszünk rá, hogy évente többször legyen képzés
szervezve a különböző témakörökben. Majd a megszerzett
ismeretekből alap és emelt szintű eredményes vizsgát kell
letenni. Ezután lehet valaki igazi polgárőr.
Csak olyan polgár jelentkezzen aki: elhivatottságot érez a
polgárőr eszmeiség iránt, kitartó, tud csapatban dolgozni és
elviseli a fegyelmet a konfliktusokat, havi minimum 8 óra
szolgálati időt vállal.
Még egy fontos dolog! Sokan félreértik a polgárőrség
lényegét. Mi nem pénzért dolgozunk! Szabadidőnket
áldozzuk a közösségért.
Várjuk a jelentkezéseket az alábbi módon:
Posta: Iregszemcsei Polgárőr Egyesület
7095 Iregszemcse Kossuth Lajos tér 19.
Telefonon: 30/621-0763

VÉRFRISSÍTÉSSEL INDULT
A TAVASZ
A betegellátáshoz országos szinten naponta 1600-1800 véradóra
van szüksége az Országos Vérellátó Szolgálatnak. Iregszemcsén
március 7-én a művelődési ház adott otthont a szervezett
véradásnak. A két óra alatt 18 fő adott vért az intézményben. Aki
egészségesnek érzi magát és önként vállalkozik a véradásra, azt
legközelebb a nyár folyamán, előre láthatóan július közepén teheti
meg ismét a művelődési házban. Nyaranta minden évben csökken a
véradások száma az év más időszakaihoz képest, ezért is fontos,
hogy mozgósítsuk magunkat, hiszen az egészségügyi intézmények
vérfelhasználása ebben az időszakban is magas.
A Magyar Vöröskereszt köszöni a részvételt és újra várja júliusban
az iregszemcsei véradókat!
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ITT A TAVASZ A
KÖZLEKEDÉSBEN IS!
A tél elmúltával fokozatosan javul az időjárás, az útviszonyok
is alkalmassá válnak a bátrabb közlekedésre. Ez sok embert arra
csábít, hogy az általuk vezetett járművek sebességét növeljék.
Ez azonban balesetveszélyes lehet, mert ha növekszik a
sebesség, növekedik a baleseti kockázat is.
Ilyenkor tavasszal lényegesen több egy nyomon haladó
járművet vezető személy jelenik meg az utakon. Több a
kerékpáros, motoros. Az ő biztonságos közlekedésük
ugyanolyan fontos, mint a négy- vagy többkerekű járművet
vezetőké. A balesetek elkerülése végett mindenkinek több
figyelmet, türelmet kell tanúsítani egymás iránt. Néhány jó
tanács, hogy elkerüljük az esetenként váratlanul felbukkanó
kétkerekű járművekkel kapcsolatosan kialakuló baleseti
helyzeteket: gyakrabban nézzük a visszapillantó tükröket, a
holt tereket folyamatos figyeljük. Elsőbbségadási helyzetben
inkább álljuk meg, ha az nem kötelező, akkor is, főleg balra
kanyarodás előtt. Gyakran előfordul, hogy a járművünk
holtterében közeledő és bennünket előző motorost nem látjuk.
Nagyon fontos, hogy egyenrangú partnerként kezeljük őket,
hiszen a közlekedés legsérülékenyebb résztvevői közé
tartoznak. Nekünk, a közlekedési szabályokban jártas
sofőröknek kell nagyobb figyelmet tanúsítani, hiszen a
kerékpárosok nem kötelezettek KRESZ ismeretre, nagyon
sokan közülük rutinból, szokások alapján vesznek részt a
forgalomban. A statisztikai számokból azonban kimutatható,
hogy ha egy kerékpáros baleset részese, akkor szinte biztosan
súlyos sérülést szenved.
A jó idő beköszöntével megsokasodik a nagy teljesítményű
motorkerékpárok, segédmotoros-kerékpárok és a kerékpárok
száma. Hónapok teltek el a legutóbbi motorozás, robogózás,
adott esetben kerékpározás óta. Ilyenkor nemcsak a járművet,
magunkat is fel kell készíteni. Az első motorozások nagy
odafigyelést igényelnek, lépésről-lépésre kell belerázódni
ismét a megelőző időszakban megszokott, jól begyakorolt
vezetéstechnikába. Az autósok pedig egyenesen elfelejtették,
hogy léteznek a világon kétkerekűek is, ezért gyakran
megijednek a hangtól, a hirtelen felbukkanó, gyorsan közeledő
motoroktól. A motorosnak ugyanúgy kell figyelni a többi
közlekedőre, mint ahogy őrá figyelnek!
A közút nem versenypálya! Nem egyedül vagyunk az úton,
ezért ha felelőtlenül vezetünk, veszélybe sodorhatunk másokat
is!
Tóth Nándor r. őrnagy
közlekedésrendészeti alosztályvezető
Tamási Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkára
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TAVASZI MAZSORETT

II. Kodály Open Országos Majorette Versenyt Tatabányán
szervezte meg március 17-én a Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége. A szervezetnek a mazsorett műfaj különböző
kategóriáinak népszerűsítése mellett fő célja a színvonalas
versenyzési lehetőség biztosítása volt. A neves szakmai zsűri előtt
az iregszemcsei Laguna mazsorett csoport is megmérettette magát
a siófoki Napsugár csoporttársakkal. Tavaly még junior
kategóriában, idén viszont seniorként kellett a csapatoknak
indulniuk. Halász Myrtill művészeti vezető szerint ifjú
seniorokként szépen teljesítettek a lányok. Kolocz Mínea és Máté
Alexandra duója II. helyezett, a kiscsoportos egy botos formáció V.
helyezett, míg a képen látható nagyformáció pom-pomos
koreográfia I. helyezett lett. Legközelebbi versenyük április
közepén lesz a nemzetközi Siófoki Vándorkupa verseny, melyet
május közepén a Magyar Bajnokság követ Szentesen.
DA

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Március 31. szombat 20 óra
HÚSVÉTI
MAZSORETT BÁL
Április 6. péntek 13 óra
MESEMONDÓ VERSENY
Alsó tagozatosok részére
Április 11. szerda 14 óra
VERSMONDÓ VERSENY
Alsó és felső tagozatosok
részére
Április 13. péntek 18 óra
ZENÉS IRODALMI TEAHÁZ
Közreműködik a
Harmónia Énekegyüttes

Április 14. szombat 14 óra
IREG-PATAK PROJEKT
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI NAP

Április 16. hétfő 9.30
ZENEBÖLCSI
Április 21. szombat 15 óra
SZABÓ ANDRIS
KONCERTJE

HÉTFŐ
Refrén kórus: 18.00-19.30
Ping-pong: 17.00-19.00

KEDD
Falugazdász ügyfélfogadás:
08.30-11.30
Nyugdíjas Klub: 14.00-16.00
Ping-pong: 18.00-20.00
Angyal Klub: 17.30-20.00
(Havonta egyszer)

SZERDA
Harmónia énekegyüttes:
17.00-19.00
ITAT:19.00-21.00

CSÜTÖRTÖK
Mazsorett: 16.00-18.00
Honismereti szakkör:
15.40-16.30
Zeneórák: 16.00-19.00

SZOMBAT
Mazsorett: 12.00-14.00
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

Április 30. hétfő

CSALÁDI MAJÁLIS
KASTÉLYPARK
Május 11. péntek 19 óra

EGY CSÓK ÉS MÁS
SEMMI
Az ITAT zenés vígjátéka
Május 17. csütörtök 14 óra
NÉPRAJZI VETÉLKEDŐ
Május 19. szombat 20 óra
DEÁK-BÁL
Május 30. szerda 10 óra
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

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

