Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

FEJLŐDIK A FALU
Stabil partfal és vizesblokk a
kastélyparkban. Ez valósult
meg az utóbbi fejlesztési
időszakban, de a jövőre
vonatkozó lehetőségeket is
tartalmazza községünk
polgármesterének összeállítása a harmadik oldalon.

RENDŐRÖK AZ
ÓVODÁBAN
Gyermeknapi rendezvény
keretében gurultak be az ovi
udvarára motorral és autóval
a rendőrök a kicsik nagy
örömére. Képes összeállítás
és a rendőrségi hírek a
negyedik oldalon.

*
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BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
Elballagtak a nyolcadikosok
A mostani végzős diákok
nagyon meghatározóak voltak
az iskola életében, igazi
közösségi emberek, akikre lehet
számítani. Így számomra is
torokszorító élmény volt végignézni, ahogy ők június 13-án
elballagtak. Még 12-én a szülők
segítségével a 8.a osztály
szerenádot adott a tantestület
tagjainak, majd elérkezett a
másnap, és 9.30-kor megszólalt
a csengő, idén nekik utoljára.
Az ünnepséget a hetedik
évfolyam szervezte Veldi

Ágnes és Szabó Gyöngyi
vezetésével. A gyönyörű versek
sorát ismerős és ismeretlen
dallamok szakították meg. Az
énekkar is énekszóval búcsúztatta
a nyolcadikosokat. Az ünnepség
előtt és után a rokonok, ismerősök
megnézhették a ballagó diákok
gyermekfotóiból készült projektoros vetítést, együtt örülhettek a
régi képeknek, az emlékezésnek.
A ballagás legfelemelőbb pillanata az volt, amikor a két
nyolcadikos osztály útjára
bocsátotta az őket jelképező

léggömböket. A nap megvilágította ezeket a narancssárga és
bordó repülő csodákat, és azok
a legnagyobb fenségességgel
színezték ki narancsra és
bordóra az útjukba kerülő
felhőket. Ugyanezt gondolom
ezekről a gyerekekről. Akik
találkozni fognak velük, annak
az élete színessé válik. Nagyon
széppé… Köszönöm nekik.
„…Elbúcsúzunk, holnap már
távol vagyunk, húsz év múlva
lehet, hogy találkozunk…”
Berkiné Szirbik Anita

TÖRTÉNELMI
SZÖSSZENETEK
Szakkör-Gálán mutatkoztak
be a diákok és a legsikeresebb a címben szereplő
előadás volt. De ne sajnálják,
akik lemaradtak, mert a
Falunapon újra láthatják a
darabot. Az általános iskola
híreit az ötödik oldalon
olvashatják.

NEMZETKÖZI
SÚLYEMELŐ
VERSENY
Az V. Ireg Kupán emeli a
súlyt cseh, lengyel, litván,
szlovák és magyar sportoló
Iregszemcsén. A rendezvény
hirdetését a hatodik oldalon
találhatják.

NYÁRI BULIK
KÖZÖSSÉGI ÉLET
Iregszemcsei szórakozási
lehetőségeket ajánlunk a
nyárra az utolsó oldalon. A
közösségi élet híreit pedig a
hetedik oldalon olvashatják.

A 8.a osztály útjára engedte a lufikat

fotó: Bögös Gyula

A búcsúzó nyolcadikosok: 8.a:Bati Gergely, Bene Rebeka, Császár Attila, Haszonics Tamás, Horváth
Zoltán, Jakab Csaba, Kolompár Katalin, Kovács Mátyás, Kőszegi Benjamin, Nosztics Evelin, Orsós
Sándor, Paizs Erika, Prukusz Dávid, Spántler Kitti, Sütő Anett, Szabó Bence, Szabó Evelin, Szabó Nóra,
Széll Zsolt, Tamás Róbert, Tóthi Dávid, Tüttő Szilveszter, Városi Richárd - osztályfőnök: Mosberger
Istvánné 8.b: Bangócs Szabolcs, Beda Diána, Farkasházi Szilvia, Kajtár Máté, Kolonics Rita,
Kovács Gabriella, Környei Vivien, László Emil, László Zsuzsanna, Lódi Krisztián, Loibl Regina, Nagy
Anna, Orbán Alexandra, Orsós Orsolya, Orsós Róbert, Proksa Patrícia, Szepesi Viktor, Turcsányi
Barbara, Varga Martina - osztályfőnök: Vámi Józsefné
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Hirdetés

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA ÉS
ÁGAZÁSA!
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-Udvarok, telkek,
gazdasági területek
takarítása
-Bozótírtás,
-Kézi ásás,
földmunkák,
-Díszkertek készítése
-Fűnyírás, füves
területek kialakítása

Tel.: 30/341-6980

MNH

A KC

BAU BT

IÓ!

3,5,7,10 cm-es vastagságban!
Komplett rendszerek több száz színlehetőséggel!
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlatkészítés!
Részletfizetési lehetőség!
Ha most rendel ingyenes díszpalettákkal!
PONTOS, MEGBÍZHATÓ, GYORS MUNKA!
TEL.: 30-341-6980

MNH

BAU BT

Épületek felújítása

Teljeskörű építőipari kivitelezés
Tel.: 30/341-6980, 30/414-8464

Lapostetők hő és vízszigetelése

Falazás, burkolás

Homlokzati hőszigetelés

Autó bejárók, garázsok

Nyílászárók beszerelése

Betonozás, járdák, lépcsők

Ereszcsatorna készítés

Emésztőaknák és melléképületek Palatetők szigetelése
Gépi földmunka, csapadék

Vakolás, festés

TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL
TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:
- Előnyomott kézimunka
-Hímző cérnák
-Ajándéktárgyak
-Új-és használt ruha
-Bébiruhák(folyamatosan
bővülő kínálat)

-Szivacstörmelék, tömb
-Ágynemű garnitúrák
RUHASZERVÍZ stb...

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig
De.: 8-11.30
Du.: 15-17.30
Szombat
8-11.30
Tel.: 70-258-8557
Várom régi és új
vásárlóimat!
Süléné Ica

MEGÚJÚLT
AJÁNLATUNK
- LÁNGOS
- SÜLT KOLBÁSZ
- HAMBURGER
- FRISSENSÜLTEK

SPECIALITÁSAINK:
- VELŐS PIRITÓS
150.- VELŐS LÁNGOS
450.(pirított velő, lilahagyma, pirospaprika)
- PARASZTOS LÁNGOS 450.(parasztkolbász, lilahagyma, sajt)
- BOLOGNAI LÁNGOS 550,(darálthúsos bolognai szósz, sajt)
- SÜNI TEA
320.(citrom, narancs, ice tea, jég, citromfű)
- JEGES KOKTÉLOK: PINA COLADA,
MOJITÓ, CUBA LIBRE 450,ÚJ
NYITVATARTÁSUNK:
H-CS: 6-18
P-SZ: 6-22

CÍMÜNK:
IREGSZEMCSE, RÁKÓCZI U. 87.

TEL: 30/527-0190,
30/484-9405
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TIZENÖT MILLIÓT NYERT
AZ ÖNKORMÁNYZAT
PARTFAL MEGERŐSÍTÉSHEZ

SÓSTÓI TÁBOROZÁS
TÁMOGATÁSA

Évtizedek óta fennálló probléma végére került pont. Május 18-án
megtörtént a vendéglő udvarában megépült támfal műszaki
átadása. Ezzel a műszaki megoldással egyrészt hosszú időre
sikerült megállítani a partfal állapotának további romlását,
másrészt esztétikusabbá és biztonságosabbá vált a környezete is.
A partfal-megerősítéshez 15,6 millió Forint támogatást nyert az
önkormányzat az állami költségvetés Vis maior keretéből. A
pályázati támogatás és az önkormányzat által biztosított önerő
együttes összege fedezte a projekt-előkészítés, a tervezés, a
kivitelezés és a műszaki ellenőrzés költségeit is. A kivitelezést a
támfalépítés, a partfal megerősítésének területén is komoly
referenciákkal rendelkező bátaszéki Alisca Bau Zrt. végezte.

ÁTADTÁK A VIZESBLOKKOT
Május 28-án volt a sportpályán elkészült vizesblokk műszaki
átadása. A tavalyi LEKI pályázatból megvalósult fejlesztés közel 4
millió Forintba került. A kivitelezést az önkormányzat saját
szakemberei végezték azon közhasznú dolgozók
közreműködésével, akiket az „Út a munkához” program keretében
foglalkoztat a Polgármesteri Hivatal. Külön köszönet illeti
Gebhardt Pált és Novák Lajost, akik az épület tetőszerkezetét
társadalmi munkában készítették el. Az elkészült illemhely egy
része a pályázati kiírásnak megfelelően akadálymentes, tehát
mozgássérültek számára is megközelíthető. A jövőben a
sportpályán zajló rendezvények alkalmával lesz használható.
Sajnos már az átadást követő napon tapasztalhatóak voltak az új
épületen a vandalizmus első jelei. Kérjük Önöket vigyázzanak a
létesítményre, hiszen Önöknek épült.
A sportöltöző felújítása érdekében az önkormányzat pályázatot
nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz. Ennek elbírálása
június végére várható.
Süvegjártó Csaba

PÁLYÁZATI HÍREK

Önkormányzat

Az önkormányzat képviselő-testülete május 12-i ülésén 200 ezer
Forint összegű támogatást szavazott meg az általános iskola
számára a diákok sóstói táborozásához. Ezen felül a pécsi
Aquainvest kft. további 200 ezer Forint támogatást nyújt a
labdarúgó utánpótlás alapítványon keresztül ugyan erre a célra. A
támogatók célja, hogy a korábbi évtizedekben népszerű sóstói
táborba újra eljussanak az iregszemcsei iskola tanulói is.

FELHÍVÁS
Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a volt
vágóhíd előtti területen a zöld hulladékon kívül egyéb hulladékot
elhelyezni tilos. Sajnos az utóbbi időben egyre gyakrabban kerül
szemét is ide, a kidobott bútortól a háztartási hulladékig. Ez
utóbbiaktól a heti rendszeres kukaürítés révén, illetve az előre
meghirdetett lomtalanítás, vagy a régi szeméttelep igénybe
vételével lehet megszabadulni.

BIZTONSÁGI CÉLÚ
GALLYAZÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a község kijelölt utcáiban a
villamos vezetékék alatti fák gallyazását az E-on megbízásából
egy vállalkozó végzi. Az E-on tájékoztatása szerint erre biztonsági
okokból van szükség. Az önkormányzat a vállalkozó által okozott
esetleges károkért felelősséget nem vállal.

EGY HÉTIG SZÜNETEL AZ
ORVOSI RENDELÉS
Július 6. és július 10. között az 1. számú körzet orvosi
rendelőjének átalakítása miatt semmilyen egészségügyi
szolgáltatás nem érhető el a Rákóczi utca 10. alatt. A körzet
betegeit ez időben Dr. Kálmán István látja el a Garay utcai
rendelőben.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatot hirdetett
a 2009. évi
·
települési önkormányzati belterületi közutak
felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)
Értesítjük a lakosságot, hogy Dr. Kasza Margit fogorvos
június
22-től 26- ig nem lát el beteget. A helyettesítést ez idő
·
területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
alatt a magyarkeszi fogászat végzi.
fejlesztések támogatása (TEKI)

Rendelési ideje:
·
önkormányzati fejlesztések támogatása területi
Hétfő : 6.30 - 12.30
kötöttség nélkül (CÉDE)

Kedd :

6.30 - 12.30 - Szerda: 6.30 - 12.30

·
leghátrányosabb helyzetű kistérségek
Csüt. : 12 - 18 - Péntek: 6.30 - 12.30
felzárkóztatásának támogatása (LEKI)
előirányzatokból támogatás elnyerésére.
Előirányzat

Igényelt támogatás

Önerő mértéke

Projekt összköltsége

Projekt tárgya

TEUT

2.047.000 Ft.

52%

2.186.050 Ft.

Ifjúság utca burkolat felújítás

CÉDE

1.532.117 Ft.

11%

1.723.632 Ft.

Alkotmány utca vízelvezető árok burkolása

TEKI

1.893.000 Ft.

11%

2.129.990 Ft.

Önkormányzati út felújítása Okrád puszta

LEKI

3.937.000 Ft.

11%

4.429.550 Ft.

1 db Hidrop tip.gémes rézsűkasza és egyéb
településkarbantartási eszköz besz.
SZOC.LEKI
2.320.238 Ft.
27%
3.166.806 Ft.
Gépjármű beszerzése szociális intézmény
részére
Összesen 11.729.355 Forint összegű támogatásra adtunk be pályázatot a kiírásoknak megfelelően. Bízunk benne, hogy pozitív elbírálás
után a tervezett fejlesztések megvalósulhatnak. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozói készítették el.
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MÁJUSI RENDŐRSÉGI HÍREK
2009.05.13-án 19 óra 41 perckor a Tamási
Rendőrkapitányságra bejelentést tett egy
iregszemcsei lakos, hogy ismerősét az
Iregszemcsei pincesoron egy szintén helyi
lakos vasvillával tettleg bántalmazta. A
bántalmazott személy orvosi ellátást nem
igényelt.
A támadó ellen súlyos testi sértés kísérlete
miatt büntető eljárás indult.
Egy helyi lakos szintén feljelentést tett a
fenti bántalmazás elkövetője ellen, aki
2009.05.16. napon 17:30 és 18:00 közötti
időben az Iregszemcsei pincesoron előzetes
szóváltás során tettleg bántalmazta.
A feljelentő a bántalmazás következtében 8
napon belül gyógyuló könnyű sérülést
szenvedett.
2009. május 22-én egy dombóvári lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
eltulajdonította a lánya által használt Sony
Ericson D750i típusú mobiltelefont az
Iregszemcsei Göllesz Viktor Speciális
Általános és Szakiskola Kollégiumának
szekrényéből. A bűncselekménnyel okozott
lopási kár: 20 970.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos 2009.05.19. napon

kb. 22:55 és 23:00 közötti időben a
Nagyszokoly és Margyarkeszi közötti
útszakaszon egy 14 éves kislányt arra
kényszerített, hogy fogja meg nemi szervét.
Ezt követően nemi szervét a szájába tette
majd a harisnyáját, illetve a bugyiját is
lehúzta és közösülni akart vele.
Cselekménye folytatásában egy arra érkező
autós megzavarta.
Nevezett személyt a Tamási Városi Bíróság
gyorsított eljárás keretében Szemérem
elleni erőszak bűntette miatt első fokon 1 év
8 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek
letöltését azóta megkezdte.
2009.05.30-án 12 óra 30 perckor egy
budapesti lakos az általa vezetett
gépkocsival Siófok irányából Iregszemcse
irányába közlekedve egy 2-3 autóból álló
sor előzésébe kezdett, áttért a menetiránya
szerinti bal oldali forgalmi sávba és egy
jármű megelőzése után észlelte, hogy vele
szemben Iregszemcse irányából Siófok
irányába közlekedik egy pécsi lakos által
vezetett gépkocsi. Az előzést nem tudta
biztonságosan befejezni, fékezett de a
járműve a vizes aszfalton megcsúszott és

összeütközött a vele szemben szabályosan
közlekedő budapesti lakos által vezetett
gépkocsival.
Az ütközést követően mindkét jármű az út
mellett húzódó útárokba csúszott. A baleset
során személyi sérülés nem történt. Anyagi
kár kb.: 2 000 000.-Ft.
A fenti baleset folytatásaként 12 óra 45
perckor egy kaposvári lakos az általa
vezetett gépkocsival Siófok irányából
Iregszemcse irányába közlekedett, amikor
nem vette észre a fenti baleset miatti
forgalmi okból az útpadkán, elakadásjelzővel, szabályosan parkoló gépkocsit és
hátulról neki ütközött. A baleset során
személyi sérülés nem történt.
Anyagi kár kb.: 2.500.000.-Ft.
Kérjük a lakosságot, hogy idegen,
gyanús személyek és járművek
megjelenése esetén értesítsék a
Rendőrséget 107-es vagy a 112-es
ingyenes, illetve a 06-74/573-910
közvetlen telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor körzeti megbízott

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN

“Miénk volt a titokzatos rendőrautó”

“Ha nagy leszek igazi motorosrendőr leszek”

“Zsombi hajtja kerék”

“A megúnhatatlan óriás csúszda”

“Ne essen le a labda”

VII. évfolyam, 5. szám, 2009. június

-5 -

Iskola

MEGHÓDÍTOTTÁK A GYEREKEK A
KÖZÖNSÉGET
Szakkör-Gálán szerepeltek iskolások és óvodások június 11-én csütörtökön este a Művelődési Házban. A Deák Ferenc Általános
Iskola szakkörei és a szeptembertől újraszerveződött Szedelice mutatkoztak be nagy sikerrel telt ház előtt.
A Szakkör-Gála Berkiné Szirbik Anita
ötlete alapján valósult meg. Az általános
iskola énekkara, színjátszó csoportja,
angol szakkörei, a nyolcadik osztályos
táncosok, a napközisek néptánccsoportja
és a Szedelice tánccsoport adott fergeteges
műsort a színpadon. A rajzszakkörösök és a
kisiskolások képzőművészeti alkotásait,
az informatika szakkörösök számítógépes
grafikáit egy tartalmas kiállítás keretében
tették közzé a kisteremben. Az iskola
rajzpályázatára beérkezett mese és
versillusztrációkra helyben szavazhatott a
nagyérdemű, melynek eredménye:
felsősök 1. Nagy Anna , 2. Séllei Viola , 3.
Halla Márk; alsósok-1. Berki Gabriella,
Szűcs György, Szabó Szabina Orsolya. A
rendezvény célja az volt, hogy bemutassa
azt az egész évben tartó délutáni munkát,
amely a tanév végére produkcióvá érett.
A színvonalas műsor nem csak a
résztvevőket, de felkészítőiket is dicséri. A
Szakkör-Gála a szervezők szándéka szerint
az iskolai szezonvég hagyományos
eseménye lesz majd minden évben.
Előadás után a színtársulat
Dobos Andrea

fotó: Bögös Gyula

KIRÁNDULTAK A DIÁKOK

SIKERES SULI-BULI

A tanév vége sem maradt események nélkül. Az osztályok közül
többen mentek osztálykirándulásokra. Voltak, akik az egynapos
túrázás mellett döntöttek, de voltak olyanok is, akik három-négy
napra vitték a gyerekeket „világot látni”. Nagyrészt a jó időjárás
kegyeltjei voltunk, de az eső is megtépázta néhányszor a
felszerelésünket. Külön köszönet az iregszemcsei és újiregi
önkormányzatoknak, akik az utaztatásban voltak segítségünkre, és
a szülőknek, segítő felnőtteknek, hogy hozzásegítették a diákokat a
kiránduláson való részvételhez.
Berkiné Szirbik Anita

A Deák Ferenc Általános
Iskola és Óvoda Szülői
Munkaközössége és
Tantestülete által szervezett SULI-BULI az idén
is jól sikerült. Köszönjük
mindazoknak, akik
szervező munkájukkal,
részvételükkel, szereplésükkel hozzájárultak a
bál sikeréhez. Külön
köszönet az adományozóknak, akik tombola “Egy bolondos iskola”
ajándékokkal, ill. készpénzbefizetéssel
támogatták
rendezvényünket. A nettó bevétel 219.150 Ft, mely a "Korszerű
Iskoláért" Alapítvány számlájára került befizetésre.

A TANULÓK IDEGEN
NYELVBŐL IS
JELESKEDNEK
Diákjaink közül néhányan a 2008-2009-es tanévben is részt vettek
angol és német levelező versenyeken. A 4. osztályokból Kőrösi
Bálint (4.a), Tóth Kristóf (4.b) és Zentai Gábor (4.b)
csapatversenyben a TITOK angol levelező versenyen a kb 600
csapatból a 16. helyen végeztek. Szintén TITOK levelező
versenyen, német nyelvből Gulyás Tímea és Zentai László 7. b
osztályos tanulók a kb 200 csapatból a 17. helyezést érték el. Nagy
Vivien 6. b osztályos tanuló a Mozaik Kiadó angol levelező
versenyén vett részt egyéni versenyzőként, a 850 versenyzőből
148. lett. A 3-4. osztályosoknak lehetőségük volt a STEPS angol
nyelvű újságra előfizetni és annak levelező versenyén részt venni.
Itt Csonka Natália 3. b osztályos tanuló jutalomkönyvet nyert.
Gratulálunk a tanulóknak a szép eredményekhez!
Turós Ildikó

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK:
Adonics Zsolt, Arizona vendéglő, Bakonyi Erzsébet, Bálint Attila és felesége,
Baranyai Péter, Bene Róbert, Bódog József, Bősze-Kereszt Zsófia, Csanádi
Gábor, Csikós Anikó, Csincsi István, Csór Gabriella, Dr. Kálmán István, Dr.
Lückl Tibor, Eses Gyuláné, Fóti Judit, Frank László, Horváth Györgyné,
Horváth József, Jeans 2005 Kft., Kereszt Réka, Kínai üzlet, Korona Kávézó,
Korona Kisáruház, Kovács Ernő, Kozma Béla, Kőműves Anita, Kőrösi Csaba,
Kreszl Zsolt, Matus Károly, Matus Tibor, Molnár Ágnes, Molnár Miklós,
Muraközi Ildikó, Művelődési Ház, Nagy Béla, Nagy Nándor, Nagyné Bese
Margit, Napsugár Vendéglő, Ötvös László, Pappné Árvai Tünde, Postahivatal
dolgozói, Proksa Miklósné, Rab Mária és Drávecz Ferenc, Schmidt László,
Séllei Gyula, Sere György, Simon Béla, Sipos András, Somogyi Mária, Süle
Jánosné, Süvegjártó Csaba, Szabó György, Szabó Tímea, Szabó Zoltán, Szűcs
László, Takarékszövetkezet, Tóthi Ernő, Tóthné Kőszegi Katalin, Vass Tamás,
Viktória Gyógyszertár, Zöldséges Csibáné, Általános Iskola dolgozói.
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V. IREG KUPA
NEMZETKÖZI
SÚLYEMELŐ VERSENY
2009. Június 20-án (szombaton)
8.30 - 18.00-ig folyamatosan
Résztvevő csapatok:
Bohumin (Csehország)
Wroclaw (Lengyelország)
Panevezys (Litvánia)
Soroksári SE
Békéscsabai SC
Koppány SE Tamási

Hrubieszow (Lengyelország)
Hurbanovo (Szlovákia)
Kisújszállási SE
Tatabányai SC
Pécsi SE
Iregszemcsei SSZSE

Helyszín: Göllesz Viktor Általános Iskola
Iregszemcse, Bartók B. u. 10. Kastély
Jó idő esetén: KASTÉLYPARK
Rossz idő esetén: TORNATEREM

19.30 órától szabadtéri koncert
„KINOPUSKIN” http://kinopuskin.mentha.hu
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A VERSENYRE ÉS KONCERTRE A BELÉPÉS INGYENES
A RENDEZVÉNYEN BÜFÉ ÜZEMEL MELYNEK BEVÉTELÉVEL AZ
IREGSZEMCSEI SÚLYEMELŐKET TÁMOGATJUK
WWW.IREG-SULY.EXTRA.HU
TOLNA MEGYEI
SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG

ANYAKÖNYVI
HÍREK
GÓLYAHÍR
2009. május hónapban született:
Darabos Boglárka, Orsós Éva Flóra
Hajdú Dániel

ELHUNYTAK
2009. május hónapban elhunytak:
Horváth János, Csirke Jánosné

IREGSZEMCSEI
SÚLYEMELŐ EGYESÜLET

KÖZSÉGI VÉRADÁS
2009. JÚNIUS 23.(KEDD) 1015.30-IG
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját és
véradó igazolványát mindenki hozza
magával!
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EREDMÉNYESEN ZENÉLNEK AZ IREGSZEMCSEI
NÖVENDÉKEK
A tamási zeneiskola átalakult az
elmúlt tanévben, tudhattuk meg
a június 8-án késő délután
megtartott tanévzáró ünnepségen. Egy nagy összevont
intézménybe kapcsolódott be
az elmúlt tanévben, melynek
neve: Tamási és környéke
Oktatási és Nevelési Intézmény
(TONI), és alapfokú művészetoktatási intézménnyé is vált. A
zeneoktatás mellet jövőre bevezetik a képzőművészeti, a bábés színművészeti ágat is. A
képzőművészeten belül a
következő szakok indulnak:
festészet, rajz, textil, kerámia,
fotó-videó, kézműves, tűzzo-

mánc és grafika. Természetesen
eddig a fő hangsúly a zeneoktatáson volt. Fúvós, zongora,
gitár és ütős tanszakon
tanulhatnak hangszeres zenét a
nebulók. Iregszemcséről tizenhárom diák teszi ezt. Közülük
az idei tanévben legeredményesebben Pintér Adrienn
szerepelt, aki a Tolna megyei
zongoraverseny első helyezettje
lett Szekszárdon, a Tolnán
megrendezett megyei négykezes találkozón pedig kiemelt
nívódíjat kapott. Az évzárón
Adrienn zongorajátékában is
gyönyörködhetett a közönség.
da

ÖSSZEÉNEKELTÉK A
PIANINO FELÉT
A Művelődési Házban működő felnőtt énekkar, ezévtől Dalária
Énekegyüttes nemcsak a hétköznapjainkba lopott kellemes
hangulatot önálló estjük dalaival, de a tavalyi és az idei májusi
rendezvényük bevételéből egy számukra is nélkülözhetetlen
hangszer árának felét tudták felajánlani. A kétszázezer forintos
pianino, mely állandó helyet a színpadon kap június 18-án, nem
csak az énekegyüttes szolgálatában áll majd, hanem a
Csárdáskirálynő zenekíséretét is adja. Ezenkívül a jövőben
megalakuló Színkör előadásainak színvonalát is emeli. A hangszer
alkalmat adhat arra is, hogy a zenével foglalkozó diákok helyben is
hangversenyt adhassanak. A pianino árának másik felét, és a
hangszer beszerzését az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
vállalta fel.
ad

WEST SIDE STORY
KAPOSVÁRON
FERENCZ ORSOLYÁVAL
A kaposvári Csiky Gergely
Színházban december 11-én lesz
a West Side Story című musical
premier előadása, melyben
Ferencz Orsolya a Tamásiban
élő előadóművész Rozália
szerepét játsza majd. Ő egyben
az
iregszemcsei Csárdáskirálynő című operett művészeti
vezetője és a stáb énektanára is.
A musical része a 2009/2010-es
évad szín-házi előadásainak,
melyre bérletet válthatnak a
Művelődési Házon keresztül,

hiszen a bérlet hat előadására
színházbuszt szervezünk.
A
Színház új darabjainak hirdetését a Művelődési Ház
üvegbejáratánál megtalálhatják,
jelentkezni pedig augusztus 24ig lehet! A kaposvári Színház
együttműködő partnerünk is lett
a közelmúltban, mivel a
Csárdáskirálynő jelmezkészletét nagyon kedvezményesen
adják nekünk.
Dobos Andrea

Sport

TELE LESZ A PADLÁS FIX
IFJÚSÁGI PROGRAMOKKAL
Fiatal Iregszemcseiek Közösségi Színtere. Ez a FIKSZ, ami
X-szel is írható, és a helyi
művelődési ház félig kész
tetőterében fedezték fel maguknak a fiatalok. Utóbbi szó nem
életkori kategória: a FIX-nél az
számít fiatalnak, aki még nem
adta fel az álmait. Mint azt
Dobos Andrea, a művelődési
ház vezetője elmondta, június
5-én, pénteken retro bulival
záruló nyílt napot tartottak a
FIX-ben, a FIX-ről. Ötletelés
folyt, a résztvevők, az általános
iskolástól a felnőttig, elmondhatták, milyen programokkal,
tevékenységekkel tennék élővé
ezt a közösségi teret. Amit az
önkormányzat az IKSZTpályázat révén később építészetileg is rendbe tenne. Né-

hány az elhangzott javaslatok
közül: diáktanya, teaház,
hangstúdió, kiállítások helyszíne. El tudják képzelni
osztálytalálkozók, "házibulik”
rendezésére, humor klubként,
interaktív előadások helyszíneként, de például kivetítős
meccsnézés is szóba jöhetne
ott. Tarthatnának a FIX-ben
történelmi esteket, de felmerült
a zenebarátok klubjának létrehozása is, koncertekkel. A
FIX megszilárdításának következő lépése a FIX tanács
megalakítása, aminek feladata a
rendezvények szervezése mellett a helyi fiatalok érdekeinek
képviselete is lenne.
Steinbach Zsolt
Tolnai Népújság

TAMÁSI KISTÉRSÉGI
UNIÓ A TENNI AKARÓ
IFJAKÉRT
Megalakult a TUTI
Ez év tavaszán LengyelAnnafürdőn gyűltek össze azok
a fiatalok, akik a február óta
tartó kistérségi, illetve mikrotérségi ifjúsági napokon vettek
részt, hogy ezúttal komoly
feladatokon dolgozzanak. Iregszemcsén 17 helyi középiskolás töltött egy napot a művelődési házban jövőképük megalkotásával, majd ugyanitt
zajlott a kistérségi ifjúsági
rendezvény is, ahol a Tamási
térség településeinek
ifjú
delegáltjai ismerkedtek és
gondolkodtak együtt korosztályukról és megoldandó problémáikról. A cél az volt, hogy
létrehozzanak egy ifjúsági
szervezetet, amelyben szívesen
dolgoznának, ahová szívesen
toboroznának fiatalokat,
amellyel hasznosan és
értelmesen töltenék el szabadidejüket. A kétnapos rendezvényen 14 diák és 7 felnőttsegítő vett részt. Vidám, színes
és izgalmas programokkal

dolgoztak a fiatalok, így a
komoly feladatokat is jó
hangulatban oldották meg.
Megfogalmazták, hogy milyen
problémáik és igényeik vannak
saját településükkel kapcsolatban: szeretnének több ifjúsági rendezvényt, több szórakozási lehetőséget, és több
információáramlást a mikrotérségek között. Szeretnék, ha a
fiatalság összetartóbb és aktívabb lenne, s ezért bizony nekik
is tenniük kell. Megalakult a
TUTI, azaz a Tamási Unió a
Tenni akaró Ifjakért, és az első
projekt tervezése, szervezése is
elindult a Polip Ifjúsági Iroda
bevonásával. A TUTI iregszemcsei tagjai Sákovics Kitti
és Sákovics Betti. A fiatalok
természetesen megtudták azt is,
milyen feltételei és kötelező
elemei vannak egy ilyen
projektnek, a felnőttsegítők
pedig mindenben támogatják,
segítik majd őket.
www.mobilitas.hu

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

FALUNAPI ELŐZETES
Június 20. szombat 19.30 órától
KINOPUSKIN KONCERT
a kastélyparkban
Június 27. szombat 21 órától
VERONA KONCERT
A Nyárfa sörözőben
Júlis 4. szombat 22 órától
DISCO
A Napsugárban
Július 11. szombat
KÖZALKALMAZOTTAK
ÉS KÖZTISZTVISELŐK
NAPJA
A nagyszokolyi pincénél
Július 18. szombat 20 órától
RETRO-BULI
A FIX-ben /művelődési ház/
Augusztus 8. szombat 20 órától
RETRO-BULI
A FIX-ben
Augusztus 14. péntek 16 órakor
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
1. A nyári kölyök kézműves tábor
alkotásai
2. Turul-vándorkiállítás
Ez a kiállítás azokra a
településekre kerülhet, ahol van
Turulszobor
Augusztus 15. szombat 19 óra
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Operett három felvonásban
Premier - Az iregszemcsei
kistérség alkalmi társulatának
előadásában
Augusztus 15. szombat 22 órától
DISCO
A Napsugárban
Augusztus 16. vasárnap 9 órától
FALUNAP
A kastélyparkban
Egész napos szabadtéri
rendezvény

AUGUSZTUS 15. SZOMBAT 19 ÓRA MŰVELŐDÉSI HÁZ
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ OPERETT
előadja: Iregszemcse és térsége alkalmi színtársulata
AUGUSZTUS 16. VASÁRNAP KASTÉLYPARK
Egész napos szabadtéri rendezvény
Légvár- mászófal vagy rodeobika-büfé-vásár
Gasztronómia: Főző- és borverseny szakmai zsűrivel
Neutron kommandó bemutatója
Doce Pares bemutató
Vitéz László vásári bábjáték
Délidőben cigányzene
13.30-kor Dr. Puskás Imre Tolna megye
közgyűlésének elnöke átadja a megyezászlót
Mazsorett
Néptánc ( Szedelice és Pántlika csoportok)
Dalária énekegyüttes
Nyolcadikosok társastánca és moderntánca
Történelmi Színjáték- színjátszó szakkör
Dalszínház
Hastánc
Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület /Várpalota/
-Bemutató, haditorna, jurta, kézműves vásár
Fesztiválzene: Ferenc Orsolya és a Tamási Fúvószenekar
Íjászok szertartása
Szabadtéri bál- Jakob Live Music Band
23 órakor S.A.P.K.A Tűzzsonglőr Egyesület /Székesfehérvár/
bemutatója

SZÍNHÁZBUSZT SZERVEZÜNK
A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
BÉRLETÉRE A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN
felnőtt bérlet: 9.700 Ft
diák bérlet: 7.500 Ft
* a bérlet 6 előadást tartalmaz
* alkalmanként útiköltséggel kell
számolni
* a csoportos színházlátogatás legalább
40 fő jelentkezése esetén lehetséges
JELENTKEZÉS
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

AUGUSZTUS 24-IG
SZEMÉLYESEN VAGY
TELEFONON 480-764, 580-009

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Számítógépes feldolgozás:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095 Iregszemcse,
Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
minden hónap utolsó hetéig
1 oldal: 12.500 Ft., 1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft., 1/8 oldal: 1.600 Ft.

bbmh@freemail.hu

