Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

RÁADÁS ELŐADÁS
OKTÓBERBEN
Az előre tervezett Csárdáskirálynő előadások közönségsikert arattak. Az idősek
világnapja alkalmából október 3-án szombaton délután a
65 éven felüli iregszemcsei
állandó lakosok előre kiküldött meghívójukkal tekinthetik meg az operettet ajándékműsorként. Az október 5-i
előadásra már minden hely
foglalt, de a helyi közönség
érdeklődése nem hagyott
alább, ezért még egy ráadás
fellépést vállaltak a szereplők. Október 9-én pénteken
este hét órakor ismét felgördül a függöny a Csárdáskirálynő előtt, ebben az évben
Iregszemcsén
utoljára.
Jegyigényüket a művelődési
házban jelezhetik előre!
Az érdeklődők közül, aki bármilyen oknál fogva lemaradna a soron következő
helyi előadásokról, azok
l e g k ö z e l e b b Ta m á s i b a n
november 7-én este láthatják a
darabot.

EGYEDÜLÁLLÓ
KONCERTSOROZAT
Igényes könnyűzenei koncertsorozatot indít, magyar
előadók fellépésével a művelődési ház. Tolna megyében
egyedülálló programról van
szó, amelyet a PANKKK azaz
a Program a Nemzeti Kortárs
Könnyűzenei Kultúráért
Vidéki Klubkoncert pályázatán elnyert támogatás tesz
lehetővé. A koncertsorozat
szeptember 19-én ír zenével
és táncházzal kezdődik.
Részleteket a 3. oldalon
olvashatnak.

*

VII. évfolyam, 6. szám / 2009. szeptember

A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ ÖTVENÖT
ÉV UTÁN ISMÉT HÓDÍT
Augusztus 15-én csodálatos élményben volt része a
Művelődési Ház közönségének. 55 év után a
„régiekre” emlékezve egy lelkes amatőr csapat

Főszerepben Ferenczi Niki és Gebhardt Zsolt
előadta Kálmán Imre világhírű operettjét a
Csárdáskirálynőt. Fenyőné Tóth Magdolna szülei
55 évvel annak idején játszottak a darabban. Az Ő
ötlete alapján, rájuk és a többi szereplőre
emlékezve felújították a darabot. Megindult a
szervezés, szereplők felkutatása, válogatása és
meghallgatása. Megkezdődtek a próbák, a zenei
vezetést Ferencz Orsolya vállalta. Időt, energiát
nem sajnálva, rendszeresen jött a próbákra.
Szívesen foglalkozott „tanítványaival”, melynek
eredményét az előadáson hallhattuk. Rendező
kezdetben Kereszt Józsefné, később Berkiné
Szirbik Anita volt. Kitűnő munkájukat a sikeres
előadás igazolta. A díszlet Hosszú György festő

keze munkája, köszönet érte. Jelmezeket a
Kaposvári Színháztól kölcsönöztek. A zenét
Blum József zeneszerző „szolgáltatta”, aki
szintén lelkesen dolgozott, hozzáértésével segítette a felkészülést. A
dalok refrénjét, az erre az alkalomra
verbuválódott kórus erősítette. A
buzgó csapat napról- napra lelkesen
próbált. Voltak keserves, nehéz
pillanatok, de a nehézségeken a
rendező bíztatása és az erős akarat
átsegítette őket. A fent említett
előkészületek után elérkezett a
bemutató napja. Forrt a levegő a
színpadon, a szereplők izgultak, de
csak addig míg felgördült a függöny.
A főpróbát látva, az előadás
kellemes szórakozást ígért. A fő- és
mellékszereplők kitettek magukért,
szívüket, lelküket, legjobb tudásukat
adták. Minden várakozást felülmúltak. A
hozzátartozók szemében könny csillogott, a
közönség pedig csak tapsolt- tapsolt- tapsolt. „Az
égiek” pedig méltán lehetnek büszkék utódaikra.
Ez a lelkes csapat bizonyította, hogy a mai
rohanó, eldurvult világunkban van egy sziget:
Iregszemcse, ahol csodákra képesek az emberek.
Gratulálok és köszönetet mondok minden
szereplőnek, szervezőnek, rendezőnek, a
névtelen segítőknek, akik hozzájárultak az
előadás sikeréhez. Felejthetetlen élményben volt
részünk.
Megízlelve a siker ízét, remélem a jövőben is
élvezhetjük játékukat.
Gyugyi Gézáné

Köszönet a színjátszó csoportnak!
Szeptember 5-én elmentem a Csárdáskirálynő című operett előadásra. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani a darab valamennyi résztvevőjének, hogy időt kitartást és rengeteg fáradtságos munkát
szántak arra, hogy nekünk nézőknek ebben a nagyszerű élményben lehessen részünk.
A közönség nevében:
Horváth Jánosné
Nagyon csodás és szórakoztató volt az előadás. Dicséret illeti az amatőr szereplőket és a zongoristát is.
Nekem nagyon tetszett a díszlet, amelyet Hosszú György Iregszemcsén élő festőművész festett. Szerintem
nagyon profi munkát végzett.Büszke lehet a faluközösség erre a sok tehetséges emberre.
Saramó Márta internetes hozzászólása
www.teol.hu Az oldalon képeket is láthatnak az előadásról.
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Vegyes

RENDŐRSÉGI
HÍREK
Egy tamási lakos 2009.06.01. napon 17:35
időpontban Iregszemcse és Tamási között a
65-ös sz. főút 54/700-as km szelvényében
közlekedett az általa vezetett gépkocsival
Tamási felé. Menet közben utolérte és előzni
kezdte a vele azonos irányba közlekedő és
lassítást végző iregszemcsei lakos által
vezetett gépkocsit és a hozzákapcsolt
utánfutót. Amikor a tamási lakos észlelte, az
iregszemcsei lakos irányjelzővel jelzett
balra kanyarodási szándékát, hirtelen jobbra
kormányozta a járművét, hogy elkerülje a
járművek ütközését, eközben visszatért a
menetirány szerinti jobboldali forgalmi
sávba, ahol nekiütközött az utánfutó
hátuljának, majd az út melletti napraforgó
táblában állt meg. A baleset során az
iregszemcsei lakos által vezetett gépkocsi
jobb első utasa 8 napon belül gyógyuló
fejsérülést szenvedett, az anyagi kár kb.
1 000 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos 2009.06.08. napon
09:48 időpontban Iregszemcse és Medgyespuszta között a 6510-es sz. mellékútvonal
9/400-as km szelvényében közlekedett az
általa vezetett mg. vontatóval és a hozzá
kapcsolt pótkocsival Medgyespuszta
irányába. Menet közben balra akart
kanyarodni a község határában lévő szeméttelep bejáratához, miközben nem adott
elsőbbséget és elékanyarodott az őt már
előző, siófoki lakos által vezetett gépkocsinak és a járművek összeütköztek
egymással. A járművek ütközését követően a
gépkocsi sodródás közben szemből
nekiütközött a telep bejáratánál lévő
sorompó vasoszlopának. A baleset
következtében a gépkocsi jobboldali első
utasa 8 napon túl gyógyuló szegycsonttörést
szenvedett. Az anyagi kár kb. 500 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2009.06.16.
napon 06:00 és 17:30 közötti időben a
lakásába szúnyogháló kiszedés és ablak
bemászás módszerével bement a lakásába és
onnan cd-s rádiós magnót, fejhallgatót és 2
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db telepítő CD-t tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár: 16 000.-Ft.
Rongálási kár nem keletkezett. A
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható iregszemcsei lakos június 18-án
előállításra került és kihallgatása során a
bűncselekmény elkövetését beismerte.
Egy helyi lakos feljelentést tett német
állampolgárságú élettársa nevében ismeretlen tettes ellen, aki a 2009.06.20. napon
10:00 és 15:15 közötti időben ajtóbefeszítés módszerével behatolt a tulajdonában
lévő lakóházba, ott kutatást végzett,
azonban nem tulajdonított el semmit.
Lopási kár nem keletkezett. A rongálással
15 000.-Ft kár keletkezett.
2009.06.25-én 15 óra 00 perckor egy göllei
lakos az általa vezetett tehergépkocsival
Iregszemcse irányából Nagykónyi irányába közlekedett a 6510-es mellékúton. Az
Iregszemcsei helységnévtáblától 100 m-re
nem tartotta be a megfelelő követési
távolságot és az előtte közlekedő iregszemcsei lakos által vezetett mg. vontató és a
hozzákapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvény hátuljának ütközött. A baleset
során személyi sérülés nem történt. A
járművekben keletkezett anyagi kár kb. 700
000.-Ft.
2009.07.09-én 15 óra 35 perc körüli időben
egy nagyberényi lakos az általa vezetett
gépkocsival Siófok irányából közlekedett
Iregszemcse irányába a 65-ös főút 61+40
Km szelvényében. Elmondása alapján vele
szemben Iregszemcse irányából Siófok
irányába közlekedett egy ismeretlen
rendszámú fekete színű valószínűleg Opel
típusú gépkocsi, amely két motoros
előzésébe kezdett és az előzést nem tudta
biztonságosan befejezni. Az ütközés
elkerülése végett a nagyberényi lakos a
jobb oldali útpadka felé húzódott, de a
kormánymozdulattól elvesztette uralmát a
járműve felett és átsodródott a menetiránya
szerinti bal oldali forgalmi sávba. Onnét az
útpadkára sodródott, majd tengelye körül
megpördülve a kukoricatáblába csapódott.
A baleset során személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár kb.: 1 000 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett

ismeretlen tettes ellen, aki 2009.07.26-án
00:30 és 07 óra közötti időben Iregszemcse,
Rákóczi utcában lévő lakóházának
udvaráról, az ott álló kombájnból leszívott
és eltulajdonított kb. 200 liter gázolajat,
valamint elvitte a kombájnra felszerelt
kannát, benne 35 liter gázolajjal. A lopással
okozott kár: 70 000.-Ft., rongálási kár nem
keletkezett.
Egy másik helyi lakos is feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2009.07.23-án 16
óra és 2009.07.26-án 10 óra közötti időben
Iregszemcse, Rákóczi utcában lévő
lakóházhoz tartozó bekerített helyen
leállított kombájnából leszívott és elvitt kb.
70 liter gázolajat, valamint elvitt egy
alumínium létrát. A lopással 31 000.-Ft, a
rongálással 1 500.-Ft kár keletkezett.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett egy
helyi lakos ellen, aki 2009.08.18. napon 09
óra körüli időben, Iregszemcse Kossuth
téren személye elleni súlyos bűncselekmény
elkövetésével megfenyegette.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2009.08.27. napon 08:30 és
18:00 közötti időben a tulajdonát képező
segéd-motorkerékpár kalaptartó dobozából
ismeretlen helyen és körülmények között
150 000.-Ft készpénzt tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár: 150 000.-Ft.
Egy iregszemcsei gazdálkodó feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, 2009.08.20. és
2009.09.04. közötti időben az Iregszemcse,
Okrád puszta alatti kukoricaföldjének kb. 1
Ha területéről a kukoricáját megszedte és
eltulajdonította. A bűncselekménnyel
okozott kár kb.: 208 000.-Ft.
A fenti ügyekben várjuk a lakosság
segítségét! A munkánkat segítők személyét
titokban tartjuk!
Kérjük a lakosságot, hogy idegen gyanús
személyek vagy járművek észlelése esetén
haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget
a 107 illetve 112 ingyenes segélyhívó
számon, vagy a 06-74/573-910 közvetlen
telefonszámon.
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r.ftzls.
Körzeti megbízott

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:

- Előnyomott kézimunka
-Hímző cérnák
-Ajándéktárgyak
-Új-és használt ruha

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig
De.: 8-11.30
Du.: 15-17.30
Szombat
8-11.30
Tel.: 70-258-8557

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

Várom régi és új
vásárlóimat!
Süléné Ica

-Bébiruhák, teák,
bébiételek,pelenkák
(folyamatosan bővülő kínálata)

Tolna megye V.sz. választókerület országgyűlési
M képviselője
Hirt Ferenc
e
Kedves Iregszemcseiek!
g Tisztelettel értesítem Önöket, hogy szeptember
24-én Iregszemcsén, a Művelődési ház
h
kistermében
í
16 -tól 18 -ig óráig fogadó órát tartok.
v
Tisztelettel: Hirt Ferenc országgyűlési
képviselő
ó
00

00
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Önkormányzat

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

Történelmi hangulatban, történelmi helyszínen, a várban
zajlott a megyenapi ünnepi közgyűlés szeptember 1-jén
Simontornyán. Az eseményen a megye vezetői, országgyűlési és
megyei közgyűlési politikusok, polgármesterek, megyei
intézmények és az önkormányzati hivatal vezetői, valamint civilek
is megjelentek. Köztük az a tizenöt kitüntetett személy, illetve
díjazott intézmény képviselői, akik a Tolna Megyei Közgyűlés által
alapított elismeréseket vehették át dr. Puskás Imrétől, a megyei
közgyűlés elnökétől.

Elkészült az Alkotmány utca és a Gyöngyvirág utca egy egy
szakaszát érintő csapadékvíz-elvezető árok burkolása.
Reményeink szerint ezzel az Alkotmány utca folytatását képező
dűlőútról érkező csapadékvíz megfelelő mederbe kerül és
akadálytalanul az Ireg-patakba folyik. A felújításra az
önkormányzat saját költségvetéséből 2 millió Forintot biztosított, a
kivitelezést a Szalai Térkő Kft. végezte

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a település 4 pontján
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését a szolgáltató
kéthetente végzi. A konténerek minél jobb kihasználhatósága
érdekében kérjük, hogy elsősorban az üdítős és ásványvizes PET
palackokat lehetőleg zsugorítva dobják be a megfelelő
gyűjtőedénybe. Kérjük, hogy a konténerek mellett (azok esetleges
telítettsége miatt) közegészségügyi, higiéniai és esztétikai okok
miatt hulladékot ne helyezzenek el!

Újra MOBIL
JOGSEGÉLY
Gazdig Zoltánné átveszi dr.Puskás Imrétől a díjat
A díjazottak között volt Gazdig Zoltánné, az iregszemcsei
önkormányzat pénzügyi főmunkatársa is, akinek a pénzügyi
feladatok magas színvonalú ellátása érdekében kifejtett több mint
három évtizedes lelkiismeretes tevékenysége, az ügyfelekkel és a
kollégákkal szemben tanúsított segítőkész magatartása, a település
közéletében vállalt aktív szerepe, példamutató magatartása
elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE
kitüntetést adományozták.

KONCERTSOROZAT
IREGSZEMCSÉN
Könnyűzenei koncerteket tart a
művelődési ház havonta egyszer
szombat esténként. A rendezvénysorozat zenei kínálata igen változatos:
folk-, alternatív-rock, világzene, metál,
blues. Kilenc alkalommal szeptembertől
májusig 16 zenekar lép fel az
iregszemcsei színpadon,
amatőr
bandák, egylemezes zenekarok és két proffesszionális együttes is.
A vidéki élőzenei koncerteket a PANKKK - Program a Nemzeti
Kortárs Könnyűzenei Kultúráért támogatja az Oktatási és
Kulturális Minisztérium jóvoltából. Az országos hatvanötmilliós
keretből az iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Ház egymilliót
nyert Tolna megyében egyedüliként. A program összeállításához a
FIX nyíltnap igénylistája szolgált alapul, Matus Tamás pedig
segítségül. Első alkalommal ÍR KOCSMA elnevezéssel
szeptember 19-én este nyolctól két zenekar az ÍRMAG és a
GREENFIELDS koncertezik, miközben ír táncokat is járhat a
publikum. Októberben
KISCSILLAG,
novemberben
KAUKÁZUS koncert, decemberben ROCK-KARÁCSONY
lesz a művelődési házban.
Dobos Andrea

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY együttműködésben a TOLNA MEGYEI
IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL jogi tanácsadást,
o k i r a t s z e r k e s z t é s t v á l l a l To l n a m e g y e i j o g á s z
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 az 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
2009.09.30. 2009.10.14.
2009.10.28. 2009.11.11.
2009.11.25. 2009.12.09.

Páros heteken szerdán 07.40-től 08.40-ig

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2009. július-augusztus hónapban elhunytak:
Szalai Katalin, Nagy Jánosné, Saffer Ferenc,
Halasi Béláné, Kajdi János, Nagy István, Máté János

GÓLYAHÍR
2009. július-augusztus hónapban született:
Tóth Kira Jázmin, Orsós Sándor, Németh Levente,
Sára Bence László, Csicsmann Liza,
Balog Nikoletta Ramóna, Mosberger Milán

Vegyes
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SOK „KICSI”
SOKRA MEGY
2008. szeptember 1-én az iregszemcsei
Nefelejcs Óvoda 4 helyett 5 csoporttal
nyitotta meg kapuit. Nem sokkal később a
csoportok nevet választottak maguknak. Így
lettünk mi „az egyik kiscsoportból”
Katicabogár csoport.
Akinek volt már óvodás gyermeke biztosan
emlékszik azokra a bizonyos első óvodai
napokra. Arra, milyen nehéz elválni életünk
kincsétől. A máskor röpke délelőttök
hogyan válnak egy szempillantás alatt
hosszúvá és gyötrővé. Azokra a napokra,
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melyeken milliószor tesszük fel magunkban
a kérdést: Vajon sírhat még? Biztos jó
kezekben van? Hiányzom neki? Előbb vagy
utóbb a reggeli sírást felváltja a nevetés.
Lassan megismerjük egymást gyerekek,
szülők, dolgozók-, talán még barátságok is
szövődnek és elkezdünk bízni egymásban.
Képessé válunk nem csupán meghallgatni,
hanem figyelni is egymás szavára és ha kell
közös cél érdekében összefogni.
A mi csoportunkban sem történt ez másként.
Az azóta eltelt egy év alatt nagyon jó
kapcsolat alakult ki a csoportba járó
gyermekek szülei és a dolgozók között.
Összefogtunk a gyermekek érdekében.
Szülői felajánlás keretében megvalósult
csoportszobánk festése, szülői kezde-

SZERETETTEL és TISZTELETTEL
KÖSZÖNTJÜK SZÜLEINKET
Simon Gizellát és
Csanádi Istvánt
akik 50 évvel ezelõtt, 1959.
szeptember 26-án házasságot
kötöttek.

ményezésre pedig megrendezésre került a
Katica bál, melynek bevételéből
ami
reményeinket magasan felül múlta-,
csoportunk szegényes játékkészletét
szeretnénk bővíteni. Szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik felajánlásaikkal
hozzájárultak a bál sikeréhez. Köszönetet
mondani azoknak a szülőknek, akik
idejükkel, ha kellett két kezükkel,
támogatásukkal és szeretetükkel lehetővé
tették, hogy mindez megvalósulhasson.
Végül, de nem utolsó sorban Buczkó
Józsefnek és Délceg Csabának akik
önzetlen munkájukkal támogatták
törekvéseinket.
A Katicabogár csoport nevelői közössége

MEGÉRTE!
Július 9-én nagy izgalommal indult a 8 fős kis csapat Gyönkre a
Tolna megyei nyugdíjas klubok kultúrális szemléjére. Király
Istvánné gyönyörű székely népdalokat adott elő eredeti
népviseletben. Már a látványtól tapsra vonult a színpadra. A
második számunk egy vidám jelenet volt, mely folytonos tapsra
késztette a résztvevőket és hangos nevetésre. Nem is mertük
remélni, hogy ilyen szép sikert fogunk elérni. A két oklevél és virág
mellett nagyon szép elismerő szavakat kaptunk az országos
elnökséget képviselő Mihály Sándorné alelnöktől. Úgy érezzük
megérte a készülődéssel járó fáradozást a kapott elismerés. A
klubbot az alábbi szereplők képviselték: Holik Andrásné, Jenvay
Tivadarné, Kránicz Józsefné, Király Istvánné, Máté Jánosné,
Simon Lászlóné, Szuhai Györgyné és Gábor Sándorné.
Köszönetünket fejezzük ki a Polgármesteri Hivatalnak, hogy ismét
rendelkezésünkre bocsájtották a kisbuszt. Így kényelmes volt és
megoldott az utazásunk.
Gábor Sándorné
Klubvezető
" Internetes ügyintézésben
otthon, az e-Magyarország
Ponton!"

Már vénülő kezemmel
fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
őrizem a szemedet.
A mai nap hűségük és egymás iránti szeretetük szép
ajándéka. Az 50 évvel ezelőtt megkötött házasságukból soksok emberi élet indult útnak. Megszülettek gyermekeik: 6
lány, s aztán ők is családot alapítottak, s megszülettek az
unokák és a dédunokák.
Gyermekeik az Önök példás életét követve
becsületes, munkájukat szerető emberek lettek, akik a jó
példát továbbadták saját gyermekeiknek.
Ezzel a pár sorral kívánnak jó egészséget és gondtalan
időskort lányai és családjuk.

A KIHOP pályázat keretében ismeretterjesztő képzést
szervezünk Internetes alapismeretek és eKözszolgáltatások
témában.
Van már e-mail címe?
Szeretne kapcsolatba lépni rég nem látott ismerőseivel?
Szeretné minden nap olvasni az aktuális híreket?
Nyaralni készül, sürgősen kell az útlevél?
Szeretné hivatalos ügyeit kényelmesen, gyorsan
költségtakarékosan intézni?
Vásárolt már interneten?
Állást keres, kíváncsi az aktuális ajánlatokra?
Képezné magát de nincs rá pénze?
Ha valamelyik kérdésre igennel válaszolt Önt is várjuk
ingyenes ismeretterjesztő előadásunkra a Bartók Béla
Művelődési Házba. Jelentkezzen személyesen vagy a 74-480764-es telefonszámon! Az előadások időpontjai: szeptember 23.
és 25. 16-18 óráig
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DEÁK HÍRMONDÓ
Becsöngettek…Elérkezett ismét a
szeptember. Az iskolatáskák megint
üzemre készek. A gyerekek nagy
reményekkel vagy éppen sóhajtozva veszik
az iskola felé az útjukat. Idén új kihívások
várnak ránk, gyerekekre, szülőkre és
pedagógusokra egyaránt. Iskolánk nyertes
pályázatának köszönhetően bevezetjük a
kompetencia alapú oktatást 5. és 6.
évfolyamon, ami az alapkészségek,
képességek fejlesztésére épít, nem a
megszokott módszerekkel. A projekt 2009.
augusztus 26-án egy projektindító nappal
kezdődött, ahová érdeklődő szülőket,
pedagógusokat, tanulókat vártunk. A
programban különböző előadásokat
hallgatva megtudhattuk, mit jelent a
kompetencia alapú oktatás és milyen
pozitív tapasztalatok vannak a módszer
alkalmazása terén. A feladatunkat nehezíti,

hogy a kompetencia alapú oktatáshoz
szükséges tankönyvek nyomtatása csúszik.
A 2009/2010-es tanévben 287 diák kezdi
meg vagy folytatja tanulmányait az
intézményünkben. Tanulóink, tanítóink,
tanáraink névsorát, fogadóórákat,
órarendeket, délutáni programokat az iskola
állandóan megújuló honlapján (Bögös
Gyula kezelésében) olvashatják.
(www.altisk-iregszemcse.sulinet.hu)
A 2009/2010-es tanév rendje a következők
szerint alakul (irányadó az Oktatási
Minisztérium tanévkezdő kiadványa):
A szorgalmi idő első tanítási napja:
2009. szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási
napja: 2010. június 15. (kedd). A szorgalmi
idő első féléve 2010. január 15-ig tart. Az
iskolák 2010. január 22-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit
az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Tanítási szünetek:
- őszi szünet: 2009. október 26-30.

A KÜZDŐSPORTOK
NEVELŐ HATÁSA
"Ezek a sportok megtanítanak harcolni, küzdeni, győzni, a
győzelmet kellő alázattal és tisztelettel viselni, megtanítanak
felállni mások által vesztesnek hitt helyzetekből, és
megtanítanak veszíteni is."
Sokan, sokféleképpen gondolnak manapság a küzdősportokra.
Gyakran az akciófilmek hőseivel emlegetik, együtt van aki az
agresszivitással hozza összefüggésbe. Azt gondolom, hogy ez így
nem helyes, ugyanis bármelyiket is vennénk górcső alá, hamar
kiderül: komoly filozófiai tartalommal bírnak a fent említett
küzdősportok. Felfoghatjuk úgy is, hogy a rekreáció egyik formája.
De ha így értelmezzük, akkor úgy aposztrofálnám mindezt, mint
tradicionális rekreáció .A küzdősportoknál nem kérdés a fegyelem,
amely szinonim a figyelemmel. E kettő nélkül az oktatás, illetve a
tanulás elképzelhetetlen. Az edzést vezető mester nap, mint nap
segít megválaszolni a felmerülő kérdéseket, javítja a mozgást, a
tanulóit (gyerekeit) tereli a helyes gondolkodás és viselkedés útján.
A mester érvei szinte minden esetben komoly példával,
példaképpel vannak alátámasztva. Mester és tanítványa viszonya a feltétlen tiszteleten alapuló kapcsolat. A harcművészetek az
embert építik. Tiszteletre méltó, egészséges, boldog, elégedett
embereket adnak a társadalomnak. Aki ezt az iskolát járja,
karakteres emberré válik, aki az élet egyéb területein is helyt tud
állni. A sok gyakorlással egyfajta mentális egyensúly birtokába
jutunk. Egy edzés, vagy egy bonyolult technika elsajátítása után a
korábban megoldhatatlannak látszó problémák sem tűnnek annyira
kétségbeejtőnek. Több érvet is fel lehet sorakoztatni a
küzdősportok mellé:
- napi ülőmunka után egy kis változatosság
- a felesleges energiák "keretek közti levezetése”
- az önvédelem hatásos eszköze
- az egészség megőrzése
- fizikai, szellemi egyensúly
Mindezek mellett nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a sportok
egy életen át tanulhatók, gyakorolhatók. Életutunk bármely
szakaszában értelmes és fontos dolgokkal foglalkozhatunk.
Garancia erre mesterünk és mindazok, akik előttünk jártak és
járnak. Sokan járnak majd utánunk is. A mi felelősségünk, hogy
számunkra követendő példát, pozitív célt mutassunk.

Iskola
A szünet előtti utolsó tanítási nap október
22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási
nap november 2. (hétfő).
- téli szünet: 2009. december 23.- 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009.
december 22. (kedd), a szünet utáni első
tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).
- tavaszi szünet: 2010. április 2-6.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1.
(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
április 7. (szerda).
Országos mérés, értékelés
Az Oktatási Hivatal 2010. május 26-án
szervezi meg szakértők bevonásával az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek
fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a
hatodik, a nyolcadik évfolyamon
valamennyi tanulóra kiterjedően.
Idén is tervezünk projektnapokat,
különböző kulturális és szórakoztató
programokat, melyekre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Berkiné Szirbik Anita

Első Gyermek Doce Pares Tábor Iregszemcsén
A versenyekre történő felkészülések mellett természetesen nem
hanyagoltuk el az alaptechnikák gyakorlását sem, hiszen többen
készültek a nyár végén tartandó övvizsgára. Az övvizsgákon időről
időre bizonyíthatják felkészültségüket, az eskrimában megszerzett
jártasságukat a fiatalok és idősebbek egyaránt. Az első

iregszemcsei gyermek DOCE PARES edzőtábor szakmai
anyagának gerincét formagyakorlat tanulás, valamint botharc
alapjai és a bot elleni védekezés gyakorlása alkotta, ezen kívül
földharc és kickbox technikákat gyakoroltunk melyet
harcművészeti filmek vetítésével, és a fiatalok számára játékokkal (
kosárlabda, foci, póker) fűszereztünk. A tábor végén megtartottuk
első házibajnokságunkat. Három versenyszámban (puhabotos
küzdelem, formagyakorlat, földharc) mérték össze tudásukat a
gyerekek, 10 év alatti és 10 év feletti korosztályban.
Eredmények összesített pontszám alapján:
10 év alatt : 1/ Fodor Rajmond 2/Kocsis Dániel 3/ Joó Balázs
10 év felett : 1/ Szilágyi Balázs 2/ Gálosi Richárd 3 / Tóth Kristóf
Köszönjük minden gyermeknek a lelkes harcot és a rendkívül
szoros versenyt, a versenyzők között szinte csak 1-1 pont döntött
ezért dicséret illeti az összes résztvevőt. Minden szülőnek és
szervezőnek köszönjük a támogatást!
Alisca HSE.(Doce Pares Iregszemcse) - Joó Szilárd edző
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ERDÉLYI KÖRÚT
2009. július 4-én az iregszemcsei és tamási
református egyházközösség 17 tagja a már
hagyományosnak mondható erdélyi
körútján vett részt. A nyírábrányi
határátkelés után első úti célunk Érsernyén
volt. Itt megnéztünk egy szoborparkot és
tájházat, mely Kazinczy Ferenc, Fráter
Lóránd és Csiha Kálmán életéhez
kapcsolódó emlékeket őriz. Zelk Zoltán
érmihályfalvi szülőhelye után nagykárolyi
megállónk következett. A város híres
szülöttei Károli Gáspár és Kaffka Margit,
emellett Petőfi Sándor itt látta meg először
szerelmét Szendrey Júliát. A városban
megcsodáltuk a Károlyi kastélyt a város
legfőbb látványosságát, mely romantikus
stílusban épült és gyönyörködtünk az azt
körülvevő angol kertben. Megnéztük a város
református templomát, melynek kertjében
Károli Gáspár emlékszobra áll. Ezen a
napon még ellátogattunk a Rákóczi
szabadságharc egyik fontos helyszínére a
Majtényi-síkra, ahol 1711-ben a felkelésben
résztvevők letették a fegyvert. Érdmindszenten Ady Endre szülőházát és az Ady
Kúriát kerestük fel. Nehezen, de rátaláltunk
Sződemeterre Kölcsey Ferenc szülőfalujára.
Elbeszélések szerint a költő a sződemeteri
református templom mögötti réten írta a
nemzeti imádságunkat a Himnuszt. A hosszú
és kimerítő út után Zsobokra a Bethesda
Gyermekotthonba, első szálláshelyünkre
érkeztünk, ahol a késői érkezés ellenére
kedves emberek és meleg vacsora várt
bennünket. A Bethesda Gyermekotthon a
Zsoboki Református Egyházközösség
keretén belül létrehozott árvaház és
iskolaközpont, amely 1994-ben nyitotta
meg kapuit. Otthont, gondoskodást, nevelést
és oktatást biztosítva a rászoruló gyermekek
részére. A második napunkon istentiszteleten vettünk rész Zsobokon, majd egy
finom ebédet követően jellegzetes
kalotaszegi templomokat jártunk végig. A
nap során megcsodálhattuk a kalotaszentkirályi református templom jellegzetes
kazettás mennyezetét és gazdagon díszített
piros varrottasait, a magyarvalkói
református templomot, mely az egyik
legszebb és legjellegzetesebb kalotaszegi
templom, a magyargyergyő-monostori
református templomot, melynek kék
varrottasai díszítik a templombelsőt. A
szálláshelyre való visszaérkezés előtt a
körösfői kirakodóvásárban költhettük el
pénzünket. Zsobokról frissen és kipihenve
vágtunk neki harmadik napunknak. A nap
során két református templomot
tekinthettünk meg: Magyarkiskapuson és
Kolozsváron. Kolozsvári kalandjaink között
meg kell említsem, egy kedves útitársunk
„eltűnését”, akinek nyomába eredtünk.
Végül mindkét busz teljes létszámban indult
tovább a Tordai-hasadékhoz, de ez az eset az
egész út során maradandó élmény maradt. A

Fogarasi havasok
Tordai-hasadék egy természeti képződmény, ahol 200 méter magasságú meredek
sziklafalak tornyosulnak fölénk. A
hasadékot a Hesedák patak szeli át. A monda
szerint a hasadék úgy keletkezett, hogy a
kunok elől menekülő Szent László király
mögött a hegy kettéhasadt. A szorosban egy
1,5 km-es gyalogtúra következett, amit ha
valaki teljesít méltán megérdemli a „tordaihasadék hőse” címet. A gyönyörű
vadregényes táj és az izgalmas túra
mindenkit lenyűgözött, ezek után
megérdemelten foglaltuk el következő
szálláshelyünket Marosvásárhely mellett
Mazőpaniton. Itt kellemes környezetben a
helyi református gyülekezet vendégháza
várt minket. A negyedik napunk 400 km-es
utazással telt a Fogarasi-havasokban, mely
Románia legmagasabb hegysége. Ez az út
egy egész napot vett igénybe. A 2034 méter
magasban fekvő Bilea-tóhoz érkeztünk.
Gleccserekkel, kopár fennsíkokkal,
vízeséssel, néhol hófoltokkal
tarkított
hegycsúcson voltunk. A bátrabbak még egy
rövidnadrágos hócsatát is bevállaltak. Az
ötödik napunkon a Maros folyó menti
kastélyokat kerestük fel. Első úti célunk
Sáromberke volt. A helyi református
templom és tájház megtekintése után a
sárom berkei Teleki Sámuel kastélyt
csodáltuk meg. Sáromberke a gólyák falva
itt egy gólyaközpont működik. Második
megállónk a gernyeszegi Teleki-kastély,
mely az erdélyi barokk egyik legszebb
alkotása, ma tbc-s gyerekek szanatóriuma. A
faluban felkerestük a 15. századi gótikus
református templomot ahol Teleki Mihály
hamvai nyugszanak. Szászrégenen

keresztül Marosvécsre utaztunk. Itt egy
hangulatos piknik keretében megebédeltünk, majd megtekintettük kívülről a 16.
századi hangulatú kastélyt. A kastély
kertjében lévő Wass Albert, Kemény János
sírhelyeit és Kuncz Aladár emlékét idéző
faragott kőasztalt. Itt találkoztunk egy másik
Magyarországról érkezett csoporttal akikkel
közösen énekeltük a Székely Himnuszt,
ezzel tisztelegve az írók előtt, ez a pár
pillanat mindenkiben mély nyomot hagyott.
Egy újabb élménnyel gazdagodva
Görgényszentimrére utaztunk. Itt a kastély
erdészeti iskolának és vadászmúzeumnak ad
otthont, az épületet egy gyönyörű arborétum
övezi. Az Erdélyben eltöltött pár nap
pillanatok alatt eltelt. Kora reggel indultunk
vissza. Útközben megtekintettük Kinizsi Pál
emlékszobáját Kenyérmezőn. Innen egy
hosszabb út vezetett Vajdahunyadra.
Megcsodáltuk a lenyűgöző gótikus
várkastélyt, Vajdahunyad várát. Sajnos
elérkezett az erdélyi utunk utolsó megállója
Arad. Itt a Megbékélés Parkban 2004
áprilisában újraállították az aradi
Szabadság-szobrot Zala György alkotását.
A szoborcsoport a 13 aradi vértanú emléke
előtt tiszteleg. Megannyi élménnyel
gazdagodva a magyar-román határt
Nagylaknál léptük át. Útitársaim nevében is
köszönöm a szervezőknek ezt a csodálatos
kirándulást, ahonnan élményekkel
gazdagodva tértünk haza. Reméljük,
következő alkalommal is részesei lehetünk
Erdély csodáinak és ismét elhelyezhetjük
nemzeti színű szalagjainkat és az emlékezés
koszorúit. Erdély minden alkalommal
magával ragad bennünket.
Szabó Eszter
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Súlyemelés
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
VII. Tisza-Tó Kupa, nemzetközi Verseny (erőemelés)
2009. 05. (Abádszalók)

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves olvasókat. Engedjék
S.csop.
Guggolás fekveny. Felhúzás össz. hely
meg, hogy néhány mondat erejéig összefoglaljuk az Iregszemcsei
56kg
72,2kg 37,5kg 90kg
200kg III.
Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület tevékenységét az utóbbi Tollár Flórián
60kg
110kg
55kg
130kg 295kg I.
időben. Meg szeretnénk köszönni a kedves szülőknek, rokonoknak, Juhász Dávid
56kg
132,5kg 60kg
140kg 332,5kg I.
segítőknek, támogatóknak és szurkolóknak az erkölcsi és anyagi Orsós István
segítséget, amivel nagy mértékben segítik munkánkat és
Magyar Abszolút Csapat Bajnokság
támogatják sportolóinkat.
II. Forduló
Néhány eredmény számokban:
Pécs, 2009.06.06.
Magyar Abszolút Csapat bajnokság
I. Forduló
1. Haladás VSE csapata
4021.39
Pécs, 2009. 03. 07.
2. Szegedi Lelk. SC-KTE csapata
3939.59
1. Haladás VSE csapata
2033.69
3. Nyíregyházi VSC csapata
3826.12
2. Nyíregyházi VSC csapata
1947.94
4. Tatabánya SC csapata
3816.59
3. Szegedi Lelk. SC-KTE csapata
1889.81
5. Soroksáti SSzSE csapata
3749.78
4. Soroksáti SSzSE csapata
1872.55
6. ZTE csapata
3692.84
5. Oroszlányi VSE csapata
1819.51
7. BKV Előre SC csapata
3679.16
6. ZTE csapata
1815.00
8. Testvériség SE-S.Dart’sE
3558.41
7. Tatabánya SC csapata
1790.47
9. Tiszaújvárosi SC csapata
3434.02
8. BKV Előre SC csapata
1775.35
10.Iregszemcsei SSzSE csapata
3382.49
9. Pécsi SE csapata
1680.73
11. Pécsi SE csapata
3365.62
10. Testvériség SE-S.Dart’sE
1663.59
12. Békéscsabai Előre SC csapata
3364.53
11. Iregszemcsei SSzSE csapata
1645.19
13.Szerencsi VSE csapata
3243.50
12. Békéscsabai Előre SC csapata
1598.89
14.Ózdi FSC csapata
3201.50
13. Szerencsi VSE csapata
1594.74
15. Téglás VSE 1. Csapata
3092.37
14. Ózdi FSC csapata
1571.66
16. Kazincbarcikai VSE csapata
2987.79
15. Téglás VSE 1. Csapata
1533.18
17. Kisújszállási SE csapata
2953.44
16. Tiszaújvárosi SC csapata
1523.14
18. Biharnagybajomi SE csapata
2607.67
17. MAFC csapata
1500.13
19.Téglás VSE 2. csapata
2488.45
18. Kisújszállási SE csapata
1464.31
20. Koppány SE (Tamási) csapata
2445.54
19. Kazincbarcikai VSE csapata
1410.34
21. Debreceni SFC csapata
2345.64
20. Debreceni SFC csapata
1270.91
22. Oroszlányi VSE csapata
1819.51
21. Biharnagybajomi SE csapata
1239.09
23. MAFC csapata
1500.13
22. Koppány SE (Tamási) csapata
1217.17
V. Ireg Kupa
23. Téglás VSE 2. Csapata
1145.06
Nemzetközi Súlyemelő Verseny
Iregszemcse 2009. 07. 18-21.
Országos Súlyemelő Diákolimpia
Szerencs, 2009. 04. 09-11.
Idén rendeztek ötödik alkalommal Iregszemcsén Nemzetközi
Súlyemelő Versenyt. Az Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidő
S.csop. Szakítás Lökés Összet. Helyezés
Sportegyesület, Tolna Megyei Súlyemelő Szövetség és az
Simon Márton 77kg
86kg
95kg
181kg III.hely
Iregszemcsei Göllesz Viktr Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Szita Alex
+77kg 121kg 146kg 267kg I.hely
közös szervezésében sikerült egy magas színvonalú, jó hangulatú
Juhász Dávid
62kg
65kg
90kg
155kg I.hely
versenyt lebonyolítani. A versenyen négy külföldi és hat magyar
csapat vett részt több mint 80 versenyzővel. A résztvevők számára
“XII. Soroksár Kupa”
egész napos pihenést és kikapcsolódást jelentett a pénteki verseny
Nemzetközi Súlyemelő Verseny
előtti kiruccanás a Balatonra. A Siófok város önkormányzat
Budapest, 2009. 03. 28.
segítségével és támogatásával egész napos fürdőzésre volt
lehetőségük a vendégeinknek, amit a 32 fokos hőségben ki is
S.csop. Szakítás Lökés Összet. Helyezés
használtak a csapatok. A siófoki Piknik Étterem és Panzió
Juhász Dávid
62kg(ser) 68kg
86kg
154kg I.hely
jóvoltából csodálatos környezetben fogyasztották vendégeink a
Szita Alex
+94kg 123kg 150kg 273kg I.hely
finomabbnál, finomabb ételeket. Ezúton is köszönet mindenkinek a
Orsós István
62kg(jun)70kg
95kg
165kg II.hely
támogatásért. A verseny napján viszont már nem volt olyan szép
Orsós György
62kg(jun)75kg
95kg
170kg I.hely
időnk, ezért az eredeti tervektől eltérően a versenyt bevittük az
iskola tornatermébe. A küzdelmek különböző korosztályokban és
Csapatverseny eredménye:
súlycsoportokban zajlottak reggel kilenc órától este hat óráig.
I.
Soroksári SE
1241 pont
Versenyünket megtisztelte Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő
II.
Litvánia
1118 pont
Szövetség elnöke, aki díjakat adott át a versenyzőknek. Kupcsik
III.
Kecskemét
1114 pont
László, hatszoros világbajnok, világcsúcstartó testépítő és erőemelő
IV.
Spanyolország
1083 pont
is személyesen adott át díjakat. Díjátadók voltak Rajóné Kiss
V.
Csehország
1012 pont
Ágnes, Mihalovics Miklós és Bakonyi Erzsébet. Rendezvényünket
VI.
Iregszemcse
990 pont
a KINOPUSKIN zenekar koncertje zárta a közönség nagy
VII.
Hollandia
911 pont
megelégedésére.
VIII.
Lengyelország
900 pont
IX.
Kisújszállás
808 pont
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Súlyemelés
Eredmények (csak a dobogósok):
Kölyök korcsoport:
I.
Tollár Flórián
II.
Svajunasz Aleksiejus
III.
Hutter Máté
Serdülő korcsoport:
I.
Juhász Dávid
II.
Tadas Pocius
III.
Hetényi György
Ifjúsági korcsoport:
I.
Jurecsek Jakub
II.
Sedlacsek Peter
III.
Gasior Jan
Junior korcsoport:
I.
Gasior Jiri
II.
Petrov Peter
III.
Lalik Kamil
Felnőtt férfi korcsoport:
I. Szujó Béla
Békéscsaba
II. Fehér Márton Pécs
III. Kusiac MarcinHrubieszow
Női kategória:
I. Ewelina Pyrz Hrubieszow
II. Resz Anita
Pécs
III. Marta Soltys Hrubieszow

Iregszemcse
Panevezys
Iregszemcse

86 kg
78 kg
56 kg

Iregszemcse
Panevezys
Tamási

160 kg
140 kg
136 kg

Bohumil
Bohumil
Bohumil

250 kg
230 kg
197 kg

Bohumil
Bohumil
Hrubieszow

272 kg
230 kg
188 kg

247 kg(310 sinclair pont)
290 kg(308 sinclair pont)
255kg(298 sinclair pont)
141.994 Sinclair pont
141.967 Sinclair pont
140.666 Sinclair pont

Csapatverseny eredménye:
I.
Bohumil (Csehország)
II.
Hrubieszow (Lengyelország)
III.
Pécs
IV.
Iregszemcse
V.
Panevezys (Litvánia)
VI.
Békéscsaba
VII.
Wroclaw (Lengyelország)
VIII.
Kisújszállás
IX.
Soroksár
X.
Tamási

1221 pont
1063 pont
1059 pont
1015 pont
982 pont
924 pont
917 pont
824 pont
803 pont
680 pont

Egy hét leforgása alatt két versenyen is részt vettünk. Az edzőtábor
zárásaként területi versenyen mérhették fel sportolóink
felkészültségi szintjüket. Fiainknak úgy néz ki, hogy sikerült a
felkészülés, hiszen Szita Alex ismét ifjúsági országos csúcsokat
emelt. Ezzel az eredménnyel Alex bebiztosította magának a helyet a
2009. Ifjúsági Európa Bajnokságra utazó csapatba. A
kontinensbajnokságot Izraelben (Eliat) rendezik szeptember 6 és
16 között. Sportolónk jó esélyekkel indul ezen a versenyen és
reményeink szerint a nyolcadik, kilencedik helyezést érheti el.
Most egy hét pihenés vár a sportolóinkra - ez a nyaralásuk. Ezután
egy 8 hetes felkészülés kezdődik, melynek első állomása
Iregszemcsén lesz.
Súlyemelő Edzőtábor
Iregszemcse, 2009. 07. 20-31.
Támogatóinknak köszönhetően idén is sikerült biztosítani
versenyzőink számára edzőtáborozási lehteőséget. 10 súlyemelő
palánta számára biztosított az EGYMI Göllesz Viktor
Tagintézmény szállás és étkezési lehetőséget. A gyerekek naponta
kétszer edzenek július 20 és 31 között. A tábor felmérő versennyel
zárul. Szabadidejükben lehetőségük van kikapcsolódni a
versenyzőknek. Az iskola klubszobájában TV, asztali tenisz,
biliárd, csocsó, dards és különböző társasjátékok állnak
rendelkezésükre. A programban szerepel még szalonna sütés és
Balatoni fürdés.
Gratulálunk a sportolóknak és további sok, szép sportsikert
kívánunk nekik.
Iregszemcsei SSZSE

HERAKLÉSZ Bajnokprogram Edzőtábor
Szombathely 2009. 06.22-07.03.
A Magyar Súlyemelő Szövetség szervezésében négy helyszínen
zajlottak idén a korosztályos edzőtáborok. Nyíregyházán,
Kisújszálláson, Oroszlányba és Szombathelyen készültek az ifjú
tehetségek. Egyesületünket Juhász Dávid és Szita Alex képviselték
Szombathelyen. A jó körülmények és minőségi munkának
köszönhetően mindkét versenyzőnk egyéni csúcsokkal tértek haza.
Nagy örömünkre Szita Alex teljesítménye egyben új ifjúsági
korosztályos országos csúcsbeállítást is jelentett.
V. Ireg Kupa
Olimpiai Reménységek Versenye
Nemzetközi Súlyemelő Verseny
2009. 06.26-28. Csehország - Pribor
Szita Alex

S.csop. Szakítás
+77kg 128kg(OCS)

Lökés
145kg

Összetett
273kg

Eredmények:

Lengyelország 2153 pont
Csehország
2065 pont
Magyarország 1900 pont
Szlovákia
1417 pont
Versenyzőink közül Szita Alex az ifjúsági korcsoportban,
szakításban a +94kg-os súlycsoportban új országos csúcsot 128 kgot emelt.
Területi Minősítő verseny
Szombathely, 2009. 07. 03.
Szita Alex
Juhász Dávid

S.csop. Szakítás Lökés összetett
+77kg 130kg(OCS)150kg 280kg(OCS)
62kg
72kg
94kg
166kg

VII. évfolyam, 6. szám, 2009. szeptember

Szita Alex

VII. évfolyam, 6. szám, 2009. szeptember

LEVESEK:
Csülkös bableves
Tejfölös bableves
Babgulyás
Csontleves finommetélttel
Csontleves májgaluskával

750.350.750.300.350.-

TÉSZTÁK:
Bolognai spagetti
Milánói makaróni
Carbonara spagetti

850.850.850.-

SALÁTÁK:
Görög saláta
Mediterrán saláta
Vitamin saláta
Friss vegyes saláta
Káposzta saláta
Uborka saláta
Csemege uborka

800.800.800.450.350.350.350.-

FRISSENSÜLTEK
SERTÉSHÚSBÓL:
Rántott sertésborda
Sajttal-sonkával töltött
sertésborda
Holstein szelet

PIZZÁK:

850.900.900.-
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Hirdetés

Cigánypecsenye
Bakonyi sertésborda
Frédi szelet
Natúr szelet fokhagymás
mártásban
Milánói sertésborda
Natúr szelet tejszínes gombás
mártásban
Rántott velő (nem állandó)

900.900.900.-

Rántott csirkemell
Párizsi csirkemell
Ananászos csirkemell csíkok
Camamberttel töltött csirkemell
Csirkemell csíkok kertész
módra
Mustáros fokhagymás
csirkemell
Csirkemell csíkok csilisbabos
szószban
Rántott csirkemáj
Rántott sajt
Rántott gomba

20cm 30cm 50cm
800.880.880.880.880.880.950.950.950.950.950.950.950.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1060.1060.1060.1060.1060.1150.-

2150.2250.2250.2250.2250.2250.2350.2350.2350.2350.2350.2350.2350.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2450.2550.2550.2550.2550.2550.2650.-

2850.-

Mustáros-fokhagymás csirke,
sajttal-sonkával töltött borda,
rántott sajt, rizs, hasábburgonya

900.1050.- GYERMEK MENÜ:
600.Micimackó: rántott sajt, hasáb
900.- Hófehérke: rántott csirkefalatok, hasáb
850.- Némo: rántott halrudacskák, rizs
Pokemon: ananászos csirkemell, rizs

FRISSENSÜLTEK
CSIRKEHÚSBÓL:

Sajtos
590.Négysajtos
650.Margaréta
650.Kukoricás
650.Gombás
650.Szalámis
650.Bolognai
690.Mexikói csilisbabos
690.Sonka-kukorica
690.Sonka-szalámi
690.Sonka-pepperoni
690.Sonka-ananász
690.Szalámi-kukorica
690.Sonka-gomba-szalámi
740.Sonka-bacon-szalámi
740.Sonka-gomba fokhagymás tejföl
740.Csirkemell sajtmártással
740.Csirkemell zöldséges ragu
740.Csirkemell ananász
740.Csirkemáj pepperoni
740.Vegetáriánus
740.Négy évszak
740.Parasztos (bacon, hagyma, tükörtojás)
740.Hagymás -velős (nem állandó)
740.Csirkemell-csirkemáj-pepperoni
740.Hell (csilisbab, szalámi, erőspaprika)
790.Hókuszpók (sonka, szalámi, olíva, hagyma) 790.Napsugár (bab, pepperoni, főtt tojás, bacon) 790.Görög (gyros, paradicsom, uborka, hagyma olíva) 790.Mackó (sajtkrém, sonka, szalámi, tojás, erőspaprika) 790.Tenger gyümölcsei
840.-

NAPSUGÁRTÁL 2
SZEMÉLYRE:

850.850.900.950.900.900.900.850.850.850.-

KÖRETEK:
Hasábburgonya
Burgonyapüré
Steak burgonya
Krokett
Rösti
Rizs
Gombás rizs
Kukoricás rizs
Galuska

350.400.400.400.400.350.400.400.350.-

DESSZERTEK:
Gesztenyepüré
Somlói galuska

400.500.-

HAMBURGEREK:
Sima: 400.Sajtos: 450.Vega: 450.-

Sajtos gombás: 500.Sajtos-sonkás: 500.Dupla húsos: 500.-

Pizza club!
10 pizza rendelése után
1 pizzát adunk ajándékba!

Ételkiszállítás esetén!
5000 Ft. feletti
ételrendelésnél 10%
kedvezményt adunk!
Az akció a hirdetés
megjelenésétől kezdődik!

Rendelés felvétel telefonon:

06-30/948-4486

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Szeptember 19. szombat 20 óra
ÍR KOCSMA
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Belépő: 700 Ft.
AKCIÓ!
A KONCERT BELÉPŐJEGYE MÉG AZ
NAP ESTE FÉLÁRÚ JEGY
VÁSÁRLÁSÁRA JOGOSÍT FEL A
NAPSUGÁR DISCOBAN!

Szeptember 26. szombat 21 óra
RETRO-BULI

IR, KELTA ÉS SKÓT ZENE

2009. SZEPTEMBER 19-ÉN
SZOMBATON 20 ÓRÁTÓL

FELLÉPNEK:

Színjátszó kör
14.30-15.30
Aikido óvodásoknak:
16.00-17-ig
Néptánc
16.30-17.30-ig
Énekkar:
17-19-ig

Az Idősek világnapja alkalmából

www.greenfields.hu
BELÉPŐ: 700 FT.
HELYSZÍNEN BÜFÉ!
A PROGRAM A PANKKK
TÁMOGATÁSÁVAL
VALÓSULHAT MEG

INFO: 74/580-009

Október 10. szombat 20 óra
KISCSILLAG KONCERT
BELÉPŐ: 1300 FT.

Október 13. hétfő 14-16 óráig
MOZDULJ RÁ
Tréfás, zenés, táncos
csapatverseny fiataloknak 1-99 éves
korig. 4 fős csapatok jelentkezését
várjuk október 9-ig!
Az általános iskola és a művelődési ház közös
szervezése

Október 14. szerda
ERDŐK KÖNYVE
Bábelőadás a bp-i Aranyszamár
Bábszínház előadásában

Október 15. szerda 14-16 óráig
MUTASD MEG, KI VAGY
Drámajáték-ház. Önismereti és
közösségépítő játékok.
Az általános iskola és a művelődési ház közös
szervezése

Október 17. szombat 20 óra
ROMA BÁL
Az iregszemcsei CkÖ szervezésében

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Október 9. péntek 19 óra
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Jegyek válthatók a Művelődési
Házban! Jegyár: 1000 Ft.

KEDD

AZ IREGSZEMCSEI MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN

Október 3. szombat 15 óra
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Nyílvános előadás - a jegyek már
elfogytak

Olvasókör: 19-21 óráig
Nyugdíjas Klub
14-16 óráig

A FIX-BEN - Belépő: 500 Ft.

Október 5. hétfő 19 óra
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Aikido óvodásoknak:
16.00-17-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

GYERMEKSZÍNHÁZ
ÓVODÁSOKNAK,
KISISKOLÁSOKNAK
Október 14. szerda

9.45-kor óvodásoknak
11 órakor kisiskolásoknak
ERDŐK KÖNYVE c. mesejáték
Aranyszamár Bábszínház Bp.
November 6. péntek

9.45-kor óvodásoknak
11 órakor kisiskolásoknak
A HATTYÚK TAVA c. mesebalett
Nektár Színház Bp.
2010. március 3. szerda

9.45-kor óvodásoknak
11 órakor kisiskolásoknak
BÉKAKIRÁLY c. mesejáték
Dvorák Pantomim Színház Bp.
Bérletár: 1.500 Ft
Bérleteket október 9-ig lehet igényelni.
Alkalmankénti jegyár 600 Ft.

Társas és moderntánc szakkör
14.30-15.30

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház nyitvatartása
alatt

Kedves Gyerekek!
A Szedelice
Gyermektánccsoport októberi
kezdéssel felvételt hirdet
nagycsoportostól 3.osztályos
korig azoknak a gyerekeknek,
akik szeretnek énekelni,
játszani, táncolni.
Jelentkezni a művelődési
házban vagy az óvodában
Németh Ágnesnél lehet.
Kezdő foglalkozás október 7.
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

