Iregszemcsei Hírhozó
*

INGYENES KÖZÉLETI LAP

MEGRONGÁLTÁK A
SPORTPÁLYA ÚJ
VIZESBLOKKJÁT
Februári és márciusi bűncselekmények sorát Barna
Tibor körzeti megbízott
foglalta össze a második
oldalon.
LEGYEN TISZTÁBB
IREGSZEMCSE
Lakossági felhívást tett
Süvegjártó Csaba polgármester a harmadik oldalon,
ahol tájékozódhatnak többek között
a tavaszi
lomtalanítás időpontjáról
és az eboltásról is.
NÉPTÁNCOSAINK
SIKERE
A legifjabb Szedelice
tagok vendégszerepeltek
Dombóváron az Óvodások
Néptánc Fesztiválján.
Vezetőjük, Németh Ágnes
számolt be az alkalomról a
negyedik oldalon.
PROGRAMOKKAL
TELE AZ ISKOLA
Pedagógusok és gyerekek
tollából született beszámolókat olvashatnak az
ötödik és hatodik oldalon.
PÁLYÁZATI
PÉNZBŐL ÚJUL MEG
A TEMPLOM
Az MVH támogatja a
katolikus egyházközséget
a templomszerkezet megerősítésében. A munkálatok májusban kezdődnek. A hírről bővebben a 6.
oldalon olvashatnak.
ISMÉT
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ!
Április 16-án 18 órakor és
április 18-án 16 órakor
ismét színpadon a nagyoperett. A bevételből a
készülőben lévő Mágnás
Miskát finanszírozza az
IKA. 7. oldal.
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ÍGY SZAVAZOTT
IREGSZEMCSE
59,50%-os részvételi arány mellett rendben zajlott az országgyűlési választás első fordulója
Iregszemcsén. Mivel az V. számú választó kerületben a szavazás érvényes és eredményes volt, így nincs
szükség második forduló megtartására. Az alábbi grafikonok a helyi szavazás arányait illusztrálják.
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A FIDESZ-KDMP 798 szavazattal 61,67%-ot, a Jobbik 250 szavazattal 19,32 %-ot, az MSZP 181
szavazattal 13,99 %-ot, az LMP 49 szavazattal 3,79 %-ot és az MDF 16 szavazattal 1,24 %-ot ért el.
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A képviselőjelöltekre leadott szavazatok megoszlása: Hirt Ferenc 813 szavazat (63,12%), Bencze János
236 szavazat (18,32 %), Dr. Benkő András 183 szavazat (14,21%), Bóni Zoltán 42 szavazat (3,26%),
Balogh Árpádné 14 szavazat (1,09%).
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RENDŐRSÉGI HÍREK
2010. FEBRUÁR, MÁRCIUS
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismerőse ellen, aki, aki 2010. február 07-én
10 óra 30 perc körüli időben a feljelentő
NOKIA 5800 típusú mobiltelefon
készülékét telefonálási szándékkal elkérte,
majd a telefont megkapva a helyszínről a
telefonnal futva eltávozott. A bűncselekménnyel okozott kár: 66 000.-Ft.
Egy helyi lakos tett feljelentést, egy szintén
helyi lakos ellen, aki 2010. február 22-én
19 óra 30 perc körüli időpontban a sértett
lakásának udvarán a sértett ruhaneműit
feltehetően féltékenységből eltüzelte. A
rongálással okozott kár: kb. 100 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. február
23-án 16 óra 10 perc és 16 óra 25 perc
közötti időben az utcán leparkolt
segédmotor-kerékpárjáról a csomagtartóra
rögzített sporttáskáját, a benne lévő
személyes irataival, pénztárcájával
eltulajdonította. A bűncselekménnyel
okozott kár: kb. 1 800.-Ft. A lopás
elkövetője két gyermekkorú fiú volt, a
sértett valamennyi értékét visszakapta.
Az Iregszemcsei Önkormányzat felje-

lentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010.
március 05. 15 óra és 2010. március 07. 08
óra közötti időben az Iregszemcsei
Sportpálya vizesblokk épületének ablakait
és falát, továbbá a sportpálya mellett lévő
két kukát megrongálta, továbbá az öltöző
tetején lévő kátrány szigetelés egy részét
feltépkedte és eltüzelte. A bűncselekménnyel okozott kár: 50 000.-Ft. Az
eljárás során megállapítást nyert, hogy a
rongálás elkövetője két gyermekkorú
elkövető volt.
2010. március 16-án 09 óra 40 perckor egy
vésztői lakos az általa vezetett gépkocsival
Iregszemcse irányából Tamási irányába
közlekedett a 65-ös főútvonalon. A
Gonozdi II. horgásztónál figyelmetlenségből későn észlelte, hogy az előtte
haladó decsi lakos az általa vezetett
gépkocsival jelzi a balra kanyarodási
szándékát és lassít, hogy a horgásztóra
vezető útra bekanyarodjon. A vésztői lakos
az ütközést nem tudta elkerülni, hátulról
nekiütközött a másik gépkocsinak. A
baleset során személyi sérülés nem történt.
A figyelmetlen vezető a baleset okozásáért

AZ IREGSZEMCSEI
TÜZÉP kínálata:
Sóder, homok, folyami homok,
mészhidrát, téglák, nyílásáthidalók,
zsalukövek, hegesztett háló, betonacélok,
gipszkarton, OSB lapok, szigetelő lemez,
kőpor, murva stb.

a felelősségét elismerte. Az anyagi kár
összesen kb. 200 000.-Ft.
2010. március 23-án 11 óra 10 perckor egy
helyi lakos gépkocsijával egy mellékútról
jobbra kikanyarodott a 65. számú főútra
úgy, hogy nem adott elsőbbséget a neki
jobbról érkező, egy ismeretlen
tehergépkocsit szabályosan előző másik
személygépkocsinak, melynek következtében a gépkocsi elejével nekiütközött a
főúton szabályosan haladó gépkocsi bal
oldalának. A baleset során személyi sérülés
nem keletkezett. Az iregszemcsei
járművezető a baleset okozásáért a
felelősségét elismerte. A járművekben kb.
300 000.-Ft kár keletkezett.
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

Értesítjük a település lakóit, hogy a kötelező
KÉMÉNYSEPRŐIPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁST
2010. április 2-30 nap között
végezzük
Kérjük a közszolgáltatás ellátásának
feltételeit biztosítani szíveskedjenek!
Bejelentéseikkel az alábbi ügyfélszolgálati irodánkhoz
forduljanak:
Tamási, Deák Ferenc u. 9.
Tel.: 74/471-639

CEMENT AKCIÓ!!!:

Caminus Tüzeléstechnikai Kft.

- Beremendi 10-es cement : 3100 Ft / q
- Beremendi 20-as cement: 3000 Ft/q

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
08- 12-ig
13-15,30 -ig
Telefon: 74 / 480 - 793
30 / 469 - 4245
30 / 469 - 4290

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:
-Bébiruhák, teák,
bébiételek,pelenkák
(folyamatosan bővülő kínálata)

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

-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
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Mindannyiunk érdeke, hogy Iregszemcse rendezett és tiszta
település legyen. A községen áthaladók, ide látogatók
visszajelzései alapján e tekintetben nincs miért szégyenkeznünk.
Az ő véleményük is fontos számunkra, de elsősorban a saját
érdekeinket kell szem előtt tartanunk. A község költségvetésének
jelentős részét teszik ki a köztisztasági feladatokkal járó kiadások
(közmunka program finanszírozása, hulladékkezelési díjak,
konténer bérleti díja, stb.), azonban a lakosság együttműködése,
egymás éredekeinek tiszteletben tartása nélkül mindez kidobott
pénz. Környezetünk tisztasága fontos a jelenleg itt élők, de még
inkább az utánunk jövő generációk szempontjából. A
környezettudatosság és gyermekeink környezettudatos nevelése a
település komfortja és megtartó ereje szempontjából nem
elhanyagolható tényező.
Ezért kérem Önöket az alábbiak szíves tudomásul vételére és
betartására.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a vágóhíg
melletti terület bekerítésre került. A lakossági zöldhulladék
(nyesedék, lomb, levágott fű, stb.) elhelyezésére a
szeméttelep melletti kijelölt (táblával jelzett) helyen van
lehetőség. Kérem Önöket, ezentúl zöldhulladék
elhelyezésére kizárólag ezt a területet szíveskedjenek
igénybe venni. Az illegális szemételhelyezés a települési
köztisztasági rendelet alapján büntetést von maga után.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
Süvegjártó Csaba
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A
LOMTALANÍTÁSRÓL
A Biokom Kft. ez évben is
megrendezi IREGSZEMCSE
területén a lakosság részére
térítésmentes tavaszi
lomtalanítás akcióját,
melynek időpontja:

2010. április 22. (csütörtök).
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell
kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a
tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok
gyűjtődobozokba, vagy zsákokba kerüljenek.
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ÉRTESÍTŐ EBOLTÁSRÓL
Értesítjük Iregszemcse község lakosságát, hogy 2010-ben az
ebek összevezetett veszettség elleni kötelező védőoltására az
alábbi időpontokban kerül sor:

Iregszemcse:
2010. április 17.
8-12 óráig
valamint
2010. április 22.
13-16 óráig
Az oltás helye:
Polgármesteri Hivatal udvara
Az oltást végző magánállatorvos: Dr. Lückl Tibor

Csehi puszta
2010. április 16.
9-9.45-ig

Okrád puszta
2010. április 16.
10 -10.45-ig

Hékút puszta
2010. április 16.
11-11.45-ig
Az oltás helye:
A puszták központja
Az oltást végző magán-állatorvos:
Dr. Lückl Tibor
Az oltás ára:Szervezett oltásnál: bruttó 3200 Ft
Háznál:
bruttó 3700 Ft
Az oltás ára magában foglalja a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
rendelkezéseinek megfelelő, sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv
kiállításának díját, valamint a 81/2002. (IX.4) FVM rendelet által elrendelt
kötelező féregtelenítés díját is!
2010. január 01-től már csak a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet előírásainak
megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes európai
állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védőoltás beadása.
Amennyiben az eb-tartó rendelkezik a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
rendelkezéseinek megfelelő, sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyvvel
vagy egységes európai állatútlevéllel:
Az oltás ára:
Szervezett oltásnál: bruttó 3000 Ft
Háznál:
bruttó 3500 Ft
Az oltás kötelező jellegű minden 3 hónaposnál idősebb eb esetében !!! Kérjük,
az ügyintézés megkönnyítése érdekében az eddig használt oltási könyvet
mindenki hozza magával!

Az akció során nem helyezhetőek ki a következő
anyagok:
–
–
–
–

Építési törmelék,
Állati tetemek,
Zöldhulladék,
Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédő szeres-, festékes
dobozok, stb.)
– Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény,
stb.)

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2010. március hónapban elhunytak:
Gyurák Sándorné, Kelemen Istvánné, Földesi János,
Visi Erzsébet

GÓLYAHÍR
2010. március hónapban született:
Tóth Ticián
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ÓVODÁS NÉPTÁNC FESZTIVÁL
Dombóváron hatodik alkalommal
rendezték meg óvodás korcsoportnak a népi
játék és néptánc találkozót. A Szedelice
legkisebbjei megfelelő létszámmal vannak
ahhoz, hogy színpadra léphessenek, ezért
gondolkodás nélkül elfogadtuk a
meghívást. Izgatottan és szorongva
készültek a gyerekek a fellépésre, hiszen
most a nagyok segítségére nem
számíthattak. Eleinte az egészből azt
szűrték le, hogy autóbusszal utazunk
valahova, ami csak jó lehet. A próbákon
„hősiesen” tűrték, hogy újra és újra
ismételtünk egy-egy részt a koreográfiából.
A kislányok boldogan próbálták fel az új
fellépő ruhákat, amiket nagyon köszönünk
Széllné Gyöngyi néninek és tanulóinak.
A Kapos táncegyüttes dombóvári
csoportja nyitotta meg a rendezvényt az
Aranyszőrű bárány feldolgozásával.
Nemcsak a gyerekek, hanem mi felnőttek is
önfeledten néztük és hallgattuk. A

környékbeli magyar és német nemzetiségi
óvodás csoportok is kitettek magukért.

Mi Dél- alföldi játékokkal kedveskedtünk a
közönségnek.
Ez a fesztivál megerősített abban, hogy
az óvodás korosztálynak elsősorban
játékokat kell tanítani és nem szabad, hogy
az egyensúly a zene melletti ugrálás felé
billenjen, mert nem biztos, hogy ez vezet
sikerhez. A játékokon keresztül észrevétlenül tanulják meg az együtt mozgást, az
egymásra figyelést, a későbbi tánchoz
elengedhetetlen ritmust. Ebben a korban
pedig az a „dolguk”, hogy önfeledten
játszanak a színpadon is. Érzésem szerint a
mi gyerekeinknek ez sikerült. Büszkén
sorolom fel a kis csapat tagjait: Buczkó
Noémi, Kovács Csaba, Debreczeni Nikolett,
Kovács Levente, Kolocz Mínea, Matus
Jácint, Kórusz Rebeka, Tóth András, Szász
Dzsenifer, Tóth Márton, Szabó Flóra,
Vadász Richárd, Szorvik Csenge, Varga
Kristóf és Adonics Vivien.
Köszönöm a szülőknek a lelkes
hozzáállást és a segítséget!
Németh Ágnes

HIRDETMÉNY
Értesítem a Szülőket, hogy a 2010/2011-es tanévre az

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2010. május 3.- 4.- 5.-én 8-16 óráig lesz
Kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik az 5. életévüket betöltötték, illetve
2010. december 31-ig betöltik. Óvodába beírathatók azok a gyermekek, akik a 3. életévüket
betöltötték, illetve 2011. május 31-ig betöltik. Beíratáskor hozzák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a betegkártyáját.
Bakonyiné Térmeg Ilona
tagóvoda-vezető
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ÉRDEMES JÓ
TANULÓNAK LENNI!
Nemrégiben a tanító nénik izgalmas hírt
közöltek az osztályainkkal: azok a tanulók,
akik jó magaviseletűek és szorgalmasan
tanulnak, részt vehetnek egy budapesti
kiránduláson, melyet iskolánk egy
pályázat során nyert. Az utazás időpontja
2010. február 16-ra esett. Bár hajnalban
kellett felkelnünk a korai indulás miatt ez
mégsem jelentett gondot, hiszen mindenki
nagyon izgatottan várta a fővárosi
látogatást.
A buszon kényelmesen utazhattunk, sokat
beszélgettünk, zenét hallgattunk és
figyeltük a tájat. Nagy élményt nyújtott

Budapestre érkezésünk, ahol sok híres
épületet pillanthattunk meg míg
elérkeztünk uticélunkhoz: a Budapesti
Történeti Múzeumhoz.
Itt az Aquincumi Múzeumban két
csoportra oszlott a társaságunk: a lányok az
ókori aquincumi nők életmódjával,
viseleteivel ismerkedhettek meg, a fiúknak
pedig az aquincumi katonaság történetét
mutatták be. A tárlatvezetés kézműves
tevékenységgel zárult. Szintén két
csoportban lehetett karkötőt fűzni, vagy
ókori római minta alapján pajzsot
készíteni.

A tartalmas délelőtti program után
felutaztunk a várba, ahol megtekintettük a
Budai Várat és a Várnegyed többi
nevezetességeit. Hosszasan csodáltuk a
szép panorámát a Halászbástyáról.
Sajnos hamar elérkezett a hazaindulás
ideje, de rengeteg ismerettel és élménnyel
gazdagodott a 3. osztályos kis csapat.
Köszönjük Erzsi néninek a sok szervező
munkát, reméljük máskor is részt vehetünk
majd ilyen kiránduláson.
3. a és 3.b osztályos tanulók

EGÉSZSÉGNAP HARMADSZOR
FELSŐS SZEMMEL
A reggel a 3. osztályosok ugróköteles

bemutatójával kezdődött, közös iskolai
tornával folytatódott. Majd előadásokon
kellett részt venniük a diákoknak. Itt

Tóth Zsófia

“Szuper néptáncos gimnasztika óra”

ALSÓS SZEMMEL
2010.március 12-én Egészségnapot
tartottunk az egész iskolában! Az alsó
tagozatos tanulók reggel 8. órakor
gyülekeztek a kisiskola udvarán, majd
közösen átvonultunk a tornaterembe, ahol
ugróköteles bemutatót nézhettek meg és
részt vehettek egy szuper néptáncos
gimnasztika órán! A program a
kisiskolában folytatódott, ahol a védő néni
tartott előadást a tisztálkodásról. Az

különböző témákban bővíthették
tudásukat, sajnos az előre tervezett
előadásoknak csak egy része valósult meg.
Ezúton is köszönjük az ÁNTSZ
munkatársainak közreműködését! A
csapatok versengésében ügyeskedni kellett
jó és rossz étlap összeállításban,
szaglászatban, kóstolásban, tesztben,
közmondásokban és sportos feladatokban
egyaránt. A tanulók a feladatok szüneteiben
a pedagógusok és az adminisztratív
dolgozók által elkészített salátabárból
válogathattak a kulináris élvezetek közül.
Az előzetes rajzpályázatot Séllei Viola, a
plakátkészítő versenyt pedig a 7. b osztály
nyerte meg.
Köszönet illeti a konyhai dolgozókat a
pogácsa gyors és ízletes elkészítéséért, a
résztvevő védőnőknek köszönjük a
szolgálatot! Köszönjük a Genszler Bt.
szódavízben kifejezett támogatását. Végül
köszönet azoknak a szülőknek, felnőtteknek, akik ellátogattak iskolánkba,
jelenlétükkel támogatva a rendezvényt!
Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk
megrendezni az egészségnapot!

előadást követően a gyerekeket egy közös
tízóraival vendégeltük meg, ami virsli és
francia saláta volt. Tízórai után 10 vegyes
csapatra osztottuk szét őket. A csapatok 10
állomáson gyűjthettek pontot. A
kisiskolában hat állomás volt, a
nagyiskolában négy. Pontszerzés után
ebédelni mentek a gyerekek. Az eredmény
hirdetésre ebéd után került sor, ahol az első
három helyezett csapat lett díjazva.
Korábban kiosztott feladat osztályszinten

plakátkészítés, egyénileg rajzkészítés
megadott téma alapján. A plakátkészítő
versenyt a 2.a osztály nyerte meg, az egyéni
rajznál viszont Adonics Nikolett rajza lett a
legjobb a zsűri szerint. Minden kollégának
köszönöm a segítséget és a gyereknek a
részvételt! Remélem
jól éreztétek
magatokat!
Köszönettel: Takácsné Szuhai Aranka
tanító néni
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ÖKOISKOLA
Mit jelent az ökoiskola?
Az „Ökoiskola” címet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozta létre. Az
elnevezés tulajdonképpen arra utal, hogy az iskola tudatosan
foglalkozik a környezetvédelemmel, tevékenységét olyan módon
végzi, hogy közben tiszteletben tartja az élővilág érdekeit, a
környezetkárosító hatásokat pedig igyekszik kiküszöbölni.
A Cím a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag
garantált minőségjelzője.
A 2010-es évben intézményünk is szeretné elnyerni az Ökoiskola
Címet. Ennek érdekében megalakítottuk a Környezetvédelmi
munkacsoportot. Első lépésként megismerkedtünk az Ökoiskolák
Kritériumrendszerével, amely több mint 100, az iskolai élet
teljességét felölelő kritériumot tartalmaz. Ezekből a
kritériumokból kellett kiválasztanunk azokat, amelyek már
megvalósultak iskolánkban. (Például: Az iskolában van a
fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság; Az iskolában
van a tantervbe beépített speciális tematikájú tanóra (pl.:
környezettan, egészséges életmód stb…); Szülők bevonásával
szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiája terén ( pl.:
biciklitúra, papírgyűjtés, stb…))
Ezen kívül megjelöltünk három olyan kritériumot, amely
speciálisan a mi iskolánkra jellemző. ( Ezek a következők:
Parkosított területek rendszeres ápolása; Osztálytermek
növényekkel való benépesítése; Szabadéri tanterem működtetése.)
Ahhoz, hogy számunkra kedvező elbírálásban részesüljünk, három
olyan dolgot is meg kellett jelölnünk, amit három éven belül
teljesíteni tudunk. Ezek az iskola saját vállalásai. ( Amit vállaltunk:
Ökoszemléletű szabadidős tevékenységek megszervezése;
Konyhakert megvalósítása; Emlékpark létrehozása.)
Mivel fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, programjainkban,
környezetünkben vagy a szabadidős tevékenységünkben a
környezetvédelem eddig is fontos szempont volt. Most még
tudatosabban, intézményesített formában kívánunk foglalkozni a
fenntarthatóság pedagógiájával és reméljük iskolánk büszkén
viselheti majd az Ökoiskolai Címet és tagjai lehetünk az
Ökoiskolák Hálózatának.
Laboda Katalin

KISTÉRSÉGI
MESEMONDÓVERSENY

Borbély Bettina 2. a osztályos tanuló a Kistérségi
Mesemondó versenyen IV. helyezést ért el. Gratulálunk
neki!
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HIREI
Jelen újság hasábjain
olvashatták már, hogy a
templomkupola külső
felújítása megtörtént,
ezáltal elhárítottuk a
balesetveszélyt, melyet a
sisakon lévő vakolat
folyamatos leválása
okozott. Ez 1.951.000,-Ftba került, így az adományok teljes összegét erre a
munkálatra fordította az
egyházközség.
A 138/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján a vidéki
örökség megőrzéséhez
támogatási kérelmet
(pályázatot) nyújtottunk
be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) 12.144.217,-Ft összegben a
templom szerkezetének megerősítése céljából. A ,,3-as Kézfogás
Nonprofit Kft.” pontozási jegyzőkönyvet készített, melynek
eredményét az MVH figyelembe vette. Az MVH a támogatási
kérelmünknek az alábbiak szerint adott helyt: a
kötelezettségvállalás teljes összege 5.062.142,-Ft, a nettó
kiadásra jutó támogatási összeg 4.049.714,-Ft.
Az összeget az egyházközség a templomszerkezet megerősítésére
nyerte el. A munkálatok várhatóan idén április vagy május
hónapban kezdődnek meg. A beruházás technológia leírása a
következő: a templom szerkezetében keletkezett repedések a
főhajó és a torony eltérő mozgásának következményei. A torony
melletti talaj szintje az elmúlt évtizedekben az útépítés és az eróziós
folyamatok révén csökkent, ezáltal a torony jelentősen megdőlt az
út felé, magával húzva a nyugati harántfalat. A templom
párkányának magasságában és az oldalsó ablakok magasságában
koszorúhatást előidézően, egy speciális pászmát rejtenek a
falazatba, amely részben helyettesíti a ma már szokványos
vasbeton koszorút. A falba rejtett pászmák megfeszítésre kerülnek,
így a kifele nyíló falazatok egyfajta bekötést kapnak. A
templomtorony kifele dőlését megállítandó, újabb pászmákkal,
egy vasbeton födémmel rögzítik az épülethez, illetve a bejárat
magasságában az alaptest megerősítésére kerül sor. A felújítás
során a toronylépcső fából készült szerkezete is részlegesen
megújul. A pászmák egy speciális feszítési technológia részei.
Hasonló rendszereket nagy fesztávú födémek vagy hidak esetében
alkalmaznak a mérnökök, de használhatók műemléki templomok
szerkezeti megerősítésére is. A munka nem szokványos építőipari
megoldás, nagy gyakorlatot és szakmai tudást igényel. A pécsi
Irgalmasok temploma is hasonló módon lett megerősítve. (A
munkálatok rövid leírását köszönjük Kámán Zsolt építész és
településmérnöknek.) A beruházáshoz az egyházközségnek is
hozzá kell járulnia, mivel az épület minimális biztonságossá
tételéhez nem elegendő az elnyert támogatás összege. A beruházást
végző vállalkozóval az egyeztetések még folyamatban vannak. A
támogatási összegen felül, előreláthatólag 2,5 millió forintra lesz
szükség. A templom megerősítése után kerülhet csak sor a
tetőszerkezet felújítására. Tervezzük még ezek után az
akadálymentesítést és a parkosítás megvalósítását is.
Köszönjük a templom felújítására beérkezett adományokat,
továbbra is számítunk a kedves hívek lelkes támogatására!
Isten fizesse meg felajánlásaikat!
Serban Valentin plébános és az Iregszemcsei Római Katolikus
Egyházközségi Képviselő-testület
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A MÁGNÁS MISKÁRA KÉSZÜLNEK
Hosszú György már megfestette a Mágnás
Miska című operett második felvonásának
díszletét, a kastélybelsőt. Április végén
pedig elkészülnek az első és harmadik szín
kültéri jeleneteinek díszletei is. A Mágnás
Miska történetét Berkiné Szirbik Anita írta át
az iregszemcsei színpadra és a szerepelni
szándékozó stábra. A megkezdett
olvasópróbák azonban szünetelnek, hiszen
újra játsszák a Csárdáskirálynőt! Április 16án pénteken este 6-tól Ráksi Bori, illetve
április 18-án vasárnap délután 4-től Fenyő
Magdi alakítja majd az egykori csárdáskirálynőt. A két előadás bevételét az új darab
színpadra állítására fordítja az Iregszemcse
Kultúrájáért Alapítvány. A Mágnás Miskát
pedig stílusosan a Falunap előestéjén
augusztus 13-án pénteken mutatja be az
Iregszemcse Térségi Amatőr Színtársulat.
Dobos Andrea

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
JELENTKEZNI LEHET:
SZIBER ATTILÁNÁL A 20/338-9685 TELEFONSZÁMON
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FŐZÉSI LEHETŐSÉG CSALÁDOKNAK, BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK
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9 ÓRÁTÓL

KALANDPARK:
LÉGVÁR, VÍZIFOCI,
PAINTBALL CÉLBALÖVÉSZET, MÁSZÓFAL!

EGÉSZ NAP INGYENESEN HASZNÁLHATÓ

11 ÓRÁTÓL

14 ÓRÁTÓL
DRAVECZ KÁROLY EMLÉKKUPA
NŐI KÉZILABDA MÉRKŐZÉSEK

EGÉ
SZ A
N

SÚLYEMELŐ BEMUTATÓ
IREGSZEMCSEI MAZSORETT CSOPORT BEMUTATÓJA
DOCE PARES - FÜLÖP SZIGETEKI HARCMŰVÉSZET

20 ÓRÁTÓL 2 ÓRÁIG
SZABADTÉRI BÁL AZ M6-EXPRESSZ

(A VOLT JÁKOB LIVE MUSIC BAND)

ZENEKARRAL

ESŐS IDŐ ESETÉN A SPORTRENDEZVÉNYEKET A TORNATEREMBEN, A
GYERMEKRENDEZVÉNYEKET ÉS A BÁLT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TARTJUK!

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:
16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

Április 16. péntek 18 órakor
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Operett 3 felvonásban
Április 17. szombat 20 órakor
BLUES FACTORY KONCERT

Olvasókör: 19-21-ig

Előzenekarok:
VERONA (Tamási)
TEMPERA (Szigetszentmiklós)

Nyugdíjas Klub
14-16-ig
Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

KEDD

Belépő: 1250 Ft.

SZERDA
Április 18. vasárnap 16 órakor
CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Operett 3 felvonásban
Belépő: 1300 Ft.

Színjátszó kör
14.30-15.30-ig
Énekkar:
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK
Társas és moderntánc szakkör
14.30-15.30-ig
Néptánc:
16-17-ig

Április 25. vasárnap
PRESSER- SZTEVANOVITY:
A PADLÁS
című musical előadásra
17 órakor indul a színházbusz

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig

Április 30. péntek
TÓTH EDE: A FALU ROSSZA
bérletes előadás a kaposvári
színházban! 17 órakor indul a
színházbusz

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
Nyitvatartása alatt

BÜFÉSEK, VÁSÁROSOK
FIGYELEM!

Május 1. szombat
CSALÁDI MAJÁLIS
Egész napos rendezvény a
Kastélyparkban
Május 8. szombat 21 órától
RETRO-BULI
Belépő: 600 Ft.
Május 15. szombat 20 órakor
NAPRA EGYÜTTES
KONCERTJE
Belépő: 1250 Ft.

Május 22. szombat
MULTI-KULTI NAP
A Kastélyparkban
Május 23. vasárnap 20 órakor
PÜNKÖSDI BÁL
Belépő: 600 Ft.
Május 26. szerda
KÖZSÉGI VÉRADÁS

Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
támogatásban részesítették
szervezetünket!

Az idei adóbavallásnál is
gondoljanak ránk!
(SZJA 1%, iparűzési adó 5%)
Adószámunk: 18851090-1-17
Az Önök segítségével hoztunk eddig is
színt a falu életébe!
(Iregszemcsei Hírhozó, Csárdáskirálynő,
Mazsorett csoport stb.)

A községi
nagyrendezvényeken való
részvételi szándékukat
(Majális, Falunap) a
Polgármesteri Hivatalban
jelezhetik, közterületfoglalási engedély
igénylésével!

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

