Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

ÚJRA MOBIL
JOGSEGÉLY
SZOLGÁLAT
Ingyenes jogi szolgáltatást
vehetnek igénybe a rászorultak a művelődési házban
május 13-ától kéthetente
szerdánként reggel 7.40-től
8.40-ig. 3. oldal

BARNA TIBOR
AZ ÉV RENDŐRE
Iregszemcse körzeti megbízottja kapta a kitűntető
címet. Az ő összeállításából
tudhatjuk meg az elmúlt
hónap rendőrségi eseményeit
is. 4. oldal

SULI- BULI
Hagyományos, de mindig
meglepetésekkel teli
jótékonysági rendezvényt tart
az általános iskola május 16án, szombaton este. A bál
bevétele a Korszerű Iskoláért
Alapítványt gazdagítja, s
rajta keresztül gyerekeinket.
6.oldal

TECHNIKAI- ÉS
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Egymillió forinttal támogatja
az eMagyarország Program
az iregszemcsei közösségi
internet-hozzáférési pontot.
Művelődési Házunk elnyerte
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet is.Ezzel a
címbirtoklással pályázhatunk
júniusban az épület felújítására. Bár még a tetőtér
nincs készen, de már várjuk a
fiatalokat a tanév végéhez
közeledve a FIX-be.
10. oldal

*
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GYÉMÁNTLAKODALOM
Varga János és felesége Ilona
hatvan évvel ezelőtt kötött
házasságot. A jubiláló házaspár
április 26-án családjuk, barátok
és a hívek jelenlétében az iregszemcsei római katolikus templomban tartott szentmisén emlékezett, és köszönte meg Istennek
és egymásnak az együtt eltöltött
éveket. A megható ünnepség
után a meghívottak az általános
iskola ebédlőjében a család által
elkészített lakodalmi ebéden
vettek részt. Köszöntések és
ajándékozások után élő zene
mellett, ami meglepetés volt az
ünnepelt
házaspárnak, igazi
lakodalmi hangulatban töltötték
a jeles nap további részét a
vendégek.
A Varga házaspárt, a Nyugdíjas
klub legidősebb tagjait ez alkalomból a klubtagok is köszöntötték. Április 28-án a művelődési házban virággal díszített

asztallal, közös ajándékkal és
nótaszóval várták Ilit és Papát,
mert a klubban így nevezik őket.
Ők itallal, süteménnyel viszonozták a megemlékezést. A délutánt fényképezéssel, nótázással

töltötték el. Jenvay Tivadarné
Áprilisban ülte aranylakodalmát
Sziber István és felesége Somogyi Rózsa. Az ötvenedik házassági évfordulót családi körben
ünnepelték.
- szerk.

SZEMÉTGYŰJTÉS A PUSZTÁKON
2009. április 18-án a Föld napja
alkalmából összefogott CsehiOkrád- és Hékút-puszta
lakossága, hogy szebbé tegye
környezetét. Kicsik és nagyok,
öregek és fiatalok együtt,
jókedvvel dolgoztak, hogy
eltűnjön a sok szemét a határból,
amelyet sajnos a sok felelőtlen
autós, környezetével mit sem
törődő kiránduló és átutazó
hagyott maga után. A
hulladékgyűjtést Varga István
szervezte és irányította.
Teherautót, zsákokat is ő
biztosított, melyek bizony jól
megteltek. A szemétszedés
végén pedig minden lelkes
együttműködőt vendégül látott
vendégházában egy jó
szarvasgulyásra és egy pohár
sörre vagy üdítőre. Ez a program
már második éve működik.
Reméljük jövőre még többen

j ö n n e k e l , d e a b b a n i s szemétlerakók. Bizony ott is
reménykedünk hogy kevesebb élnek emberek, akik szeretik a
szemetet kell összeszednünk, környezetüket.
mert talán rájönnek az emberek
Vargáné Szelei-Kiss Márta
hogy a külterületek nem
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Hirdetés

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA ÉS
ÁGAZÁSA!

-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!
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MEGKEZDEM RENDELÉSEM MOBIL
GYÓGYMASSZŐRKÉNT
/házhoz is megyek/

GÁBOR CSABA
OKJ-s gyógymasszőr
- gyógymasszázs
- frissítő, relaxáló
- talpmasszázs
- hátmasszázs
- gerinc kimozgatás
- fej, arcmasszázs
- aplikátoros kezelés

1ó
1ó
1ó
1/2ó
1/4ó
1/4ó
1/4ó

4000 Ft.
3500 Ft.
3500 Ft.
2000 Ft.
1500 Ft.
1500 Ft.
1500 Ft.

Időpont egyeztetés a 0620/294-8088 telefonon!
Rendelési hely hétvégén:

Nagyszokoly Széchenyi
u. 366 szám alatt

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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Újra MOBIL
JOGSEGÉLY
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben a
TOLNA MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL jogi
tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Tolna megyei
jogász közreműködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe
INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó
havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt
indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi
tanácsadást igényel.
Kérjük a ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat
(nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi
okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló
okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák
magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és
időpontok:
Iregszemcse Bartók Béla Művelődési Ház
2009.05.13 2009.05.27.
2009.06.10. 2009.06.24.
2009.07.08. 2009.07.22.

Páros heteken szerdán 07.40-től 08.40-ig

KISTÉRSÉGI
BORVERSENY
Tamási város Polgármesteri Hivatala az elmúlt évekhez hasonlóan
idén tavasszal is megrendezte a nagy hagyományokkal bíró
kistérségi borversenyt. A borverseny díjainak átadási ünnepségét
már tavaly is műsorral és borkóstolással kötötték össze. Módos Ernő
a szekszárdi Alisca Borrend Nagymestere értékelte a 2008-as
évjáratú borokat és tartott előadást az aktuális borkezelési
munkálatokról. A jó hangulatról Ferencz Orsolya előadóművész, a
tamási Pántlika Néptánc Együttes és a pécsi Cincogók zenekar
gondoskodott.
A kóstoltatást vállaló bortermelők számára faházakat biztosítottak a
szervezők. Idén először a pavilonok dekorációját is értékelték. A
zsűri a mi díszítésünket találta jutalomra méltónak.
2008-as Kékfrankos rose borunk arany, Kékfrankosunk ezüst, a
Chardonnay pedig oklevél minősítést kapott.
Vargáné Kolláth Judit

IREGSZEMCSE A VILÁGHÁLÓN
Önálló honlapja van településünknek, amit interneten a
www.iregszemcse.hu webcímről érhetünk el. A honlapot a
Visualnet KFT készítette az önkormányzat felkérésére.. A tartalmi
feltöltés folyamatban van. A használók igényeihez is szeretnénk
igazodni, ezért várjuk észrevételeiket az oldal fórumán, illetve a
művelődési házban, mint kapcsolattartó intézményben. A
honlapon találhatják majd az Iregszemcsei Hírhozó aktuális
számait is, illetve az intézmények szolgáltatásainak bemutatását.

Önkormányzat

ANYAKÖNYVI
HÍREK
GÓLYAHÍR
2009. április hónapban született:
Csanádi Brigitta Viktória, Vörös Erik,
Szabó Zsolt Miklós, Varga Imre Zoltán

ELHUNYTAK
2009. április hónapban elhunytak:
Tóth József, Marcsik István

AZ IDŐSEK LELKI
GONDOZÁSA IS CÉL
Munkánkat nagyban meghatározza a társadalmunkban
jelen lévő elöregedési folyamat. Az egyre növekvő létszámú idős generáció új kihívást
jelent a szociális gondoskodás
területén, így alapkövetelmény,
hogy a házi segítségnyújtás és az
idősek nappali ellátásának
hatékonysága megfeleljen az
idős emberek problémáinak és
igényeinek.
A kialakult helyzet miatt
segíteni kell az időseket, a
szükségleteikhez jobban igazodó, akár egyéni igények
teljesítésére is képes rendszer
felépítésére, illetve fejlesztésére.
Iregszemcsén adottak a
lehetőségek, mindenki számára elérhetőek a szolgáltatások.
A segítség kérése azonban
sokszor nehéz, elsősorban
önmagunkat meggyőző feladat,
amely magában foglalja az
öregedéssel való megbékélést.
Ehhez a megbékéléshez
idézném Gyökössy Endre
lelkész-lelkigondozó gondolatait, akinek sorait érdemes
átgondolni és megfogadni.
„Sose tartsuk értelmetlennek,
vagy céltalannak az életet, mert
nem az.

-Mindhalálig ápoljuk kapcsolatainkat fölfelé, lefelé, befelé
Istennel, önmagunkkal, az
emberrel, illetve a természettel.
-Ne idegenkedjünk az újtól
(vagy növekszünk vagy
zsugorodunk, a természet
nem ismeri a stagnálást.
-Mindvégig foglalkozzunk
azzal, amivel foglalkoztunk,
vagy azzal amivel szerettünk
volna, de nem futotta az
időnkből.
-Kössünk barátságot a
fiatalokkal, különösképpen a
gyerekeink gyerekeivel, a
harmadik generációval.
-Többet törődjünk az élőkkel,
mint a holtakkal.
-Beszélgessünk, ne csak megbeszéljük (a jóízű vitatkozás
is jobb a némaságnál).
-Mosolyogjunk sokat, mert
sokszor a humor vonzó, a
keserűség taszító.
-Óvakodjunk a tétlenségtől és
a stresszeket okozó túlerőltetéstől,
-Barátkozzunk meg az
öregedéssel, mint az Isten
elvonókúrájával.”
Az Idősek Klubja nevében:
Barnáné Markovics Beáta
Tel.: 480-044

A KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉSE
481-051
TELEFONON AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
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RENDŐRSÉGI HÍREK ÉRDEMES AZ IKAEgy iregszemcsei lakos
NAK ADNI
feljelentést tett egy vidéki
vállalkozó nevében ismeretlen
tettes ellen, aki 2009.04.14-én
16 óra 30 perc és 2009.04.15én 06 óra közötti időben egy
Iregszemcse, Okrád pusztai
raktárépületbe lakat levágás
módszerével behatolt és onnan 79 zsák Pioneer
vetőmag kukoricát tulajdonított el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 3.472.524.Ft, rongálással: 3.000.-Ft.
Tamási vállalkozó feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2009.04.16-án 21 óra és 2009.04.17-én 07 óra közötti időben
Iregszemcse, Alkotmány utca végén alatt található magtárba
lakatlevágás, valamint lemezkifeszítés módszerével behatolt, s
onnét vetőmagot, növényvédelmi vegyszert, valamint
talajfertőtlenítőt tulajdonított el.
A bűncselekménnyel okozott kár: 6.756. 400.-Ft, rongálással:
15.000.-Ft kár keletkezett.
Egy tamási lakos 2009.04.17. napon 16 óra 40 perc körüli
időpontban Iregszemcse és Tamási között 65-ös főút 54-es km
szelvényében közlekedett az általa vezetett személygépkocsival
Tamási irányába. Egy vele azonos irányba haladó tehergépkocsi
előzésébe kezdett, és amikor a jármű mellé ért az erős oldalszélben
szélárnyékba került, elvesztette uralmát a jármű felett, letért az
úttestről a menetirány szerinti baloldalon, és a szántóföldön
felborult. A baleset következtében a járműben tartózkodó 3 személy
8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
Az anyagi kár kb. 300.000.-Ft.
2009.04.20-án 07 óra 15 perckor egy pécsi lakos az általa vezetett
személygépkocsival az „Újiregi” 6510-es úton Nagykónyi
irányából Iregszemcse irányába tartott. A 6-os km. szelvénynél lévő
Újiregi elágazó előtt, két előtte haladó traktor előzésébe kezdett.
Amikor a kereszteződéshez ért az elöl haladó traktor balra
kanyarodott. A traktor bal első kereke a gépkocsi jobb első hátsó
ajtajának ütközött. A baleset során személyi sérülés nem
keletkezett. Az anyagi kár kb. 800 .000.-Ft.
A fenti bűnügyekben kérjük a lakosság segítségét, a
nyomravezető személyét diszkréten kezeljük!
Kérjük a lakosságot, hogy gyanús személyek és járművek
megjelenése esetén értesítsék a Rendőrséget 107-es vagy a 112es ingyenes, illetve a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor
Körzeti megbízott

IREGSZEMCSEI
AZ ÉV RENDŐRE
2009-ben az Iregszemcsén szolgálatot
teljesítő Barna Tibor körzeti megbízott
vehette át Ribányi Józseftől, Tamási
polgármeterétől az Év Rendőre kitűntető
címet az április 23-án rendezett díjátadó
ünnepségen.

Ismét eljött az iparűzési adóbevallás időszaka. Ebben az éven
az eddig megszokottak szerint ismét rendelkezhetnek arról,
hogy iparűzési adójuk 1 %-át mely non-profit szervezetnek
szeretnék átadni, támogatva ezzel működésüket.
Településünkön több ilyen
szervezet is tevékenykedik,
köztük az
Iregszemcse
Kultúrájáért Alapítvány,
mely a község kulturális
csoportjainak, rendezvényeinek támogatását tűzte ki célul, s
teszi ezt 1993 óta.
Szerencsére tennivalóban nem
szűkölködünk, mert több
öntevékeny csoport számít ránk,
s kisebb-nagyobb rendezvények is színesítik a falu
lakóinak mindennapjait.
Ebben az évben, az újjászületett
Szedelice Néptánccsoportot, az
ősszel alakult mazsorett
csoportot szeretnénk anyagilag
támogatni, akik az első, majálisi
fellépésüket kölcsöncipővel és
kölcsönbe kapott pom-pommal
oldották meg. A csoporttagoknak szeretnénk fellépő
ruhát varratni, cipőt, fehér
csizmát és eszközt vásárolni.
Az elmúlt évben sikeresen
„beénekelte magát” mindennapjainkba a felnőtt énekkar is,
akikkel idén is önálló estre
készülünk. A 2008-as és az idei
év estjének bevételéből a
színpadra állítható pianínót
vásárolnánk, mely a zenét
tanulni vágyó, vagy csak

kedvelő gyerekeket, felnőtteket
szolgálná. Ez év augusztusában
hosszú idő után ismét színpadra
„lép” a Csárdáskirálynő. A
művelődési házban már javában
folynak a próbák, s alapítványunk mind anyagilag, mind
természetben támogatja
a
bemutatót.
A fentieken kívül rendszeres
időközönként Teaházat szervezünk a fiataloknak, lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a
községi rendezvényeket (falunap, Szent Iván éji programok).
Emellett havi rendszerességgel
szerkesztjük az Iregszemcsei
Hírhozót.
Nagyon örültünk annak is, hogy
többen megállítottak bennünket
az utcán, és elhangzott a
következő kérdés: Ugye, ebben
az évben lesz Kalendárium? Ez
a kérdés volt munkánk
elismerése. Jelentette azt, hogy
ha van szívesen fogadják, ha
nincs hiányolják kiadványunkat
a falu lakói. Ezért több évi
kihagyás után, amennyiben
anyagi lehetőségeink engedik
szeretnénk kiadni Iregszemcse
2010. évi kalendáriumát.
Csanádi Gyöngyi

Kérjük, hogy terveink megvalósításához
nyújtsanak anyagi segítséget azzal, hogy
iparűzési adójuk 1 %-áról az Iregszemcse
Kultúrájáért Alapítvány javára
rendelkeznek.
Adószámunk: 18851090-1-17
Köszönettel: Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma

Az Iregszemcsei Mazsorett Csoport köszönetet
mond az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítványnak,
a Speciális Szakiskola tanulóinak, valamint Széll
Gyuláné Gyöngyinek a csoport fellépőruháinak
elkészítéséért.
Az ruhákhoz szükséges anyagot az alapítvány
vásárolta, a varrást pedig a szakiskola vállalta.
Köszönettel: Mazsorett Csoport SzMK

VII. évfolyam, 4. szám, 2009. május

-5 -

GÖLLESZ ISKOLA HÍREI
HOROG HAL NÉLKÜL
Április 18-án horgász tanulóink idén is elmentek Somogyvárra,
ahol nagyon kellemes környezetben mérték össze tudományukat
hasonló iskolák tanulóival. Sajnos a mi horgászainknak nem
kedvezett a szerencse, nem akadt a horogra semmi, de nagyon jól
érezték magukat, és örültek társaik sikerének. A gyerekeket Fenyő
Ferenc és Tilk Attila kísérte el.

SIKERES TANULMÁNYI VERSENY
Két végzős tanulónk, Száraz Mária és Kovács Csaba elméleti
tudásuk alapján bejutottak az speciális szakiskolások országos
tanulmányi versenyére, a gyakorlati tudásukat Békéscsabán
mérték össze, ahol 3 napot töltöttek. Mari országos 2. helyezést ért
el, és mind a ketten felmentést kaptak a gyakorlati vizsga teljesítése
alól. Osztályfőnökük, és felkészítőjük Agócs Lászlóné.

EZÜSTÖT ÉRT A SRÁCOK LÁBA
Április 28-án Dombóváron rúgták a labdát focistáink, akik
ezüstéremmel tértek haza, így részt vesznek a május 14-én
megrendezendő országos bajnokságon is. Felkészítőjük Agócs
László.

AZ ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMIG
EMELTE A SÚLYT
Juhász Dávid 6. osztályos tanulónk Szerencsen a diákolimpián
országos bajnok lett súlyemelésből. Edzője, Szász László
Gratulálunk nekik!

ELBALLAGTAK SZAKISKOLÁSAINK

Iskola

DEÁK HÍRMONDÓ
HAGYOMÁNYTEREMTŐ
DEÁK NAPOK
Első alkalommal került
megrendezésre iskolánkban a
Deák napok. A tavaly még
„Diák hét” néven megrendezett közkedvelt, hagyományteremtő esemény idén
április 6-tól 8-ig tartott.
Többhetes szervezői munka
előzte meg a rendezvényt a
minél színesebb programterv
összeállítása céljából.
Az első napon a főzés területén
szerzett tapasztalataikat
csillanthatták meg diákjaink a
nagytiszteletű zsűri előtt.
Kisebb viszontagságok után
jobbnál-jobb ételek születtek,
elnyerve a zsűri tetszését is.
Amíg a nagyok főztek a kicsik
kézműves foglakozáson
vehettek részt, és játékos
tánclépésekkel gazdagíthatták
tánctudásukat. A hétfői nap
zárásaként tréfás népi kitolót
szerveztünk, ez utóbbi is zajos
sikert aratott.
A keddi nap iskolánk névadója,
Deák Ferenc életpályájának
előadásával kezdődött. A
diákok sokat tudhattak meg
Deák életéről, munkásságáról.
Jól járhatott, aki figyelt, hiszen
a történelmi visszatekintés

után totóval folytatódott a
rendezvénysorozat. Történelmi
játszóházzal és vele párhuzamosan szavalóversennyel
zárult a délután. A játszóház sok
érdekes feladatot kínált a
tanulóknak, ahol nem csupán
történelmi tudásukat, de logikai
képességüket is csillogtathatták
a versenyezni vágyók. A szavalóversenynek a Művelődési
Ház adott otthont, amiért a
szervezők ezúton is hálájukat
fejezik ki. A gyerekek még nem
túl rutinosan, de nagy
lelkesedéssel és beleéléssel
mondták el verseiket
a
hallgatóság maradandó élményekkel gazdagodhatott a
produkciók során. Az utolsó
napon diákjaink fórumon
tehették fel kérdéseiket a
tanáraiknak. A háromnapos
rendezvény kulturális bemutatóval fejeződött be, ahol az
egyes osztályok különböző,
színvonalas műsorokkal készültek.
A nagy sikerre való tekintettel
reméljük, a Deák napok jövőre
is felpezsdítheti az iskolai
közéletet.
Furján Nikolett

PAPÍRGYŰJTÉS

Április 29-én kellemes hangulatú búcsúvacsorát rendeztek a
szakiskolás tanulók és pedagógusok a végzős diákoknak, majd
másnap délelőtt a ballagáson búcsúztunk el tőlük. Hétfőtől
megkezdték a vizsgára való felkészülést, a gyakorlati vizsga
mellett 75 tételnyi elméleti anyagról kell hamarosan számot
adniuk.

FUTÓFESZTIVÁL
Fehérvári Bernadett és Renczes Anett május 2-án 6 tanulóval
vettek részt Szekszárdon a „Futófesztiválon”, ahol épek és
fogyatékkal élők együtt futottak le 1000 m távolságot. Akinek a
futás nehézséget okozott, sétálva teljesítette a feladatot. Minden
résztvevő emblémás pólót és frissítőt kapott.
Kereszt Józsefné

2009. április 24-én papír- és fémgyűjtést szerveztünk, amelyhez
nagyon sok segítséget kaptunk. Itt szeretnénk megköszönni a
szülők, Mudris Nándorék, gyerekek és a pedagógusok segítségét a
gyűjtésben.
Furján Nikolett
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DEÁK HIRMONDÓ
NÉMET NEMZETISÉGI
SZAVALÓVERSENY
2009. április 27-én a Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda 2
diákja képviselte iskolánkat Hőgyészen, a területi német
nemzetiségi szavalóversenyen. A versenyen a tanulók egy kötelező
verset és egy szabadon választott verset adtak elő. Nagy Vivien 6. b
osztályos tanuló 4. helyezést ért el, Gödöny Zoltán pedig 6.
helyezett lett. Gratulálunk eredményetekhez!
Veldi Ágnes

VII. évfolyam, 4. szám, 2009. május

ELŐRELÉPÉS SEGÍTSÉGGEL!!
Az áprilisi hónap se telt el támogatások nélkül. Igen nagy segítséget
nyújtanak a kedves lakosok, hogy fenn tudjon maradni a kézilabda.
A támogatók között szerepelnek olyan nevek is, akik az elejétől
fogva nagy összeggel támogatták az egyesületet. Az ő
segítségükkel sikerült új mezt vásárolni a lányoknak, hogy
egységesek legyenek, mint egy csapat. Anyagi támogatást előre is
köszönjük a TKI-SE kézilabda csapata és edzője nevében.
A mezvásárlás segítői: Szabó Gábor, Bene Róbert
Működést segítő támogatók: Túrós László, Túrós Ildikó, Korona
HT sportolói
Tisztelettel : Ferenczi Roland
Testnevelő edző

TANULMÁNYI VERSENYEN
VOLTUNK
2009. április 22-én Gyönkön az általános iskolában rendezték meg
a 4. osztályosok kistérségi tanulmányi versenyét. Az iskolából 3 fős
csapatok nevezhettek. Magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, környezetismeretből mérték össze tudásukat a
nebulók. A következő települések általános iskoláiból érkeztek
versenyzők: Gyönk, Iregszemcse, Simontornya, Szakály, Tamási.
Iskolánkat Szabó Szabina Orsolya, Tóth Kristóf, VörösmartyPeczkó Tamás képviselte. Tanulóink nagy igyekezettel és lázas
izgalommal készültek erre a megmérettetésre. Gyakorlásként az
előző évek feladatainak megoldásával edzették tudásukat.
Természetesen a versenyen, mint ahogy lenni szokott, teljesen
más próbatétel várta őket. Mindegyik tantárgy esetében, a
könnyebbeken kívül, voltak érdekes, gondolkodtató, sőt gyakran
megoldhatatlannak tűnő, néha a „szerencsés véletlen” segítségével
megoldható feladatok. Amíg a zsűri értékelte és összesítette a
csapatok teljesítményét, a szervezők a gyerekeket teával, üdítővel,
aprósüteménnyel kínálták. Végre elérkezett a verseny
legizgalmasabb pillanata, az eredményhirdetés! Iskolánk csapata a
4. helyen végzett. /Sajnos, 1 ponttal maradtunk le a „dobogós”, 3.
helyről!/ Tanulóink jutalmul oklevelet és kisebb tárgyi ajándékokat
kaptak. /pl. sapka, órarend, kulcstartó, toll, ceruza, csoki, stb./
Köszönjük a szervezőknek, hogy tanulással egybekötve
kellemesen tölthettük ezt a délutánt!
Bódogné Pozsgai Márta

MEGHÍVÓ!
Ferenczi Roland, az Iregszemcsei TKI-SE edzője meghívom
azokat, akik részt vettek az egyesület megalapításában és
szerepelnek az 1991-es közgyűlési jegyzőkönyvben vagy
jelenléti íven. Időpontja: 2009. május 27. 18:00 Művelődési
Ház. Ha a közgyűlés nem határozatképes 19 órakor újra
összeül a napirendi pontok változtatása nélkül.
Napirendi Pontok
· Tisztújító közgyűlés
· Tagdíj megállapítás
· Alapszabály módosítás
· Pénzügyi bizottság megválasztása
· Egyebek
Névsor: Eses Gyula, Agócs László, Csizmadia István, Marschall
Péter, Sándor Csaba, Kálmán Péter, Pécsi Gábor, Fodor Péter,
Bánási Péter, Szappanos Gyula, Süle Zoltán, Krasznai János,
Fodor Gyula, Szabó Bakos Béla, Varga László, Mihalovics
Miklós, Fóthi István, Marosi József,
Tisztelettel: Ferenczi Roland edző
Elérhetőségem: 06-70/591-0602

2009. Május 16-án
20 órakor a
MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
Zene:

Récsei duó
NYITÓTÁNC: IREGSZEMCSEI
MAZSORETT CSOPORT

Értékes
tombolanyeremények!
Belépõjegy:
felnõtt 500 Ft
gyermek 200 Ft
Asztalfoglalás az iskolában!
A bál bevételét és egyéb pénzbeli
adományokat a „Korszerű Iskoláért” alapítvány
céljaira gyűjti a
Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda Szülői
Munkaközössége és tantestülete!

VII. évfolyam, 4. szám, 2009. május
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LABDARÚGÁS
Sajnos szomorú eseménnyel kezdődött a
tavaszi szezon a labdarúgó csapataink
számára. Mind az már tudott elnökünk
Dravecz Károly 2009. március 7-én a
bajnokság kezdete előtt elhunyt, és ez a hír a
csapatokat mélyen lesújtotta.
Március 15-én a bajnokság folytatódott,
Gyönk elleni mérkőzésen ifi csapatunk
nyert, viszont felnőtt csapatunk a jó játék
mellett is egy gólos vereséget szenvedett.
A következő héten a felnőttek egy még jobb
és szebb játékkal feledtetni tudták
nézőinkkel az őszi Tengelic ellenni
kudarcot és nyerni tudtak hazai pályán, ifi
csapatunk pedig folytatta tovább nyerő
szériáját.
Az ezt követő mérkőzésen megtörtént ami
eddig még nem volt, hogy az ifi csapat csak
10 fővel tudott kiállni Hőgyészen, ennek
ellenére jó játékkal döntetlent tudtunk
kiharcolni, felnőttek úgyszintén döntetlent
játszottak. A létszámhiányos kiállás oka,
hogy többen elhagyták indulás óta a
csapatot tanulmányi és egyéb okok miatt.
Szakály ellen játszott következő
mérkőzésünkön, sajnos egyik csapatunk
sem bírt ellenfelével.
Utolsó mérkőzésünkre Faddra látogattunk,
ahol ifjúsági csapatunk gyözelmet szerzett,
a felnőttek pedig döntetlen eredményt értek
el.

Lezárult a 2008/2009-es bajnokság, ahol ifi
csapatunk 3. helyen végzett, felnőtt csapatunk Eredmények:
pedig 7. helyen végzett.
Gyönk - Iregszemcse
Iregszemcse Tengelic
Hőgyész Iregszemcse
Iregszemcse Szakály
Fadd Iregszemcse

2:1
2:1
2:2
0:8
3:3

ifi: 2:3
ifi:2:0
ifi:2:
ifi:2:3
ifi:3:5

Külön öröm számunkra, hogy az ifjúsági
Gollövő listán Viszló Viktor 1 helyezést ért
el 29 góllal, Lázár Dávid 3. helyezett lett 25
góllal.

Viszló Viktor

Ezek után a Kapos Koppány kupáért
játszanak csapataink még három nehéz
ellenfél ellen aminek eddigi eredményei a
következők:
Döbrököz - Iregszemcse 6:0
ifi:3:7
Iregszemcse - Kaposszekcső3:0
ifi:8:5
Iregszemcse - Szakály
2:3
ifi:1:3
Szeretettel várunk minden olyan 1990- és
1994 közötti fiatalt ifi csapatunkba, aki
szereti a labdarúgást.
Köszönjük az eddigi támogatást
nézőinknek, szülőknek és szponzorainknak, és a jövőben is számítunk
mindenkire, aki a labdarúgást szereti.
Továbbra is hajrá Ireg!
Kódiás János

Lázár Dávid

SIKERES OMV TORNA
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által kiírt
versenysorozat záró tornája volt 2009. május 8-án Iregszemcsén a
Sportpályán. Az OMV által támogatott rendezvényen 133 kis
futbalista rúgta a labdát. Iregszemcsét a Deák Ferenc Általános
Iskola 52 gyermeke és a Göllesz Viktor Általános Iskola 16
tanulója képviselte. Sportszerű, baleset mentes rendezvényen
vagyunk túl. A győztes csapatok 2009. május 24-én a megyei

tornán vesznek részt Szekszárdon a megyei Sportcentrumban.
Iregszemcse kiskörzetet:
I. korcsoport Tamási
II. korcsoport Tamási
III. korcsoport Iregszemcse
III. Korcsoport lány Iregszemcse csapatai fogják képviselni.
Vecsei Sándorné

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

KÉZMŰVESTÁBOR
Május 16. szombat 20 óra
SULI-BULI
A Deák Ferenc Általános Iskola
és az SZMK rendezvénye
Május 23. szombat 16 óra
A SZEDELICE néptánccsoport
fellépése Tamásiban a
hagyományőrző alapítvány
évadzáró rendezvényén

Május 23. szombat 18 óra
NOSZTALGIA EST

KÖLYKÖKNEK
Június 29.-július 3.-ig
(Kis kölyköknek)

július 6.-10.-ig
(Nagy kölyköknek)
A tábort általános iskolás és középiskolás
diákoknak hirdetjük

GRAFIKA, KERÁMIA ÉS MÁS
KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK

Jótékonysági rendezvény a
Nagyszokolyi énekkar
közreműködésével.

A foglalkozások 9-től 16 óráig tartanak.
A tábor részvételi díja: 6000 Ft
Ebéddel együtt: 7250 Ft

Június 5. Péntek 20-02-ig
RETRO BULI
Fiataloknak a FIX-ben

Jelentkezési határidő:
Június 19.
Tábordíj befizetése: június 29.-ig

MI A FIX?
Fiatal Iregszemcseiek Közösségi Színtere. Így neveztük el a Művelődési Ház
jelenleg még befejezetlen tetőterét, azt
a teret, amit mi, szervezők a fiataloknak szánunk.
Tehát FIKSZ, de miért ne lehetne FIX.
Egy fix pont az ifjúságnak, ahol kedve és
igénye szerinti programokkal töltheti
idejét az, aki fel tud lépcsőzni. Hétköznapokon diáktanya lehet: ping-pong,
csocsó, sakk, társasjátékok. Péntek
esténként pedig ifiklub, teaház, koncert,
közönségtalálkozó zenészekkel, színészekkel, előadások, vetítések, kiállítások.
Fix, hogy az lesz, amit beleálmodtok, és
amihez mi művházdolgozók anyagi
forrásokat tudunk fakasztani.
Az is fix, hogy nyíltnapot tartunk június
5-én pénteken a FIX-ben. Ötletbörzére
hívunk mindenkit, akit érdekel a hely, no
és az, hogy mi lehet belőle! A Művelődési Ház az intézmény átalakítására és
rekontrukciójára beadott pályázat
alapján elnyerte az IKSZT ( Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér) címet. Ez a
címbirtokosság ad lehetőséget a beruházás költségeinek megszerzéséhez a
támogatási eljárás második menetében.
Talán nem őszülünk bele, mire valóság
lesz a tervekből. Addig is belakhatjuk a
padlást! Retro bulit tart Tóthi Dávid (az
első ötletgazda) június 5-én este.
FIX, hogy várunk Benneteket!
Dobos Andrea

Szeretettel várjuk
Önt és kedves
családját a
2009. május 23-án 18.00 órakor kezdődő

ZENÉS NOSZTALGIA
ESTÜNKRE
„Turné a Föld körül” címmel.
Helyszín:
Iregszemcse Bartók Béla Művelődési Ház
Belépőjegy: Felnőtt: 500 Ft
Gyermek: 200 Ft
Nagyszokolyi Énekkar

IREGSZEMCSE NETRE FEL
Ezzel a címmel nyújtottunk be pályázatot a
Miniszterelnöki Hivatalhoz márciusban, amire az
elnyerhető összeg maximumát, vagyis egymillió
forintot ítéltek meg a bírálók a művelődési ház részére.
A KIHOP támogatásból a számítógéppark fejlesztése
valósulhat meg, reményeink szerint már a nyáron. Az
eMagyarország Pont szolgáltatásait most is sokan
igénybe veszik nálunk, ezt a jövőben még
hatékonyabban tehetik majd.
Dobos Andrea

ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Aikido óvodásoknak:
16.15-17-ig
Patchwork klub
17-20-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21 óráig

KEDD
Zenebölcsi:
10-10.30-ig
Társastánc ált. Isk.
14.15-16-ig
Nyugdíjas Klub
14-16 óráig
Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig

SZERDA
Színjátszó általános isk.
14.15-16-ig
Aikido óvodásoknak:
16.-17-ig
Néptánc:
17-18-ig
Énekkar:
17-19-ig
Május 27-től
Csárdáskirálynő
énekkari próba

CSÜTÖRTÖK
Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig

SZOMBAT
Kezdő angol tanfolyam
8-12-ig

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig
Csárdáskirálynő
színpadipróba
16 órától
INTERNET HASZNÁLAT
FÉNYMÁSOLÁS
NYOMTATÁS
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

