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A CSÁRDÁSKIRÁLYNÕT 
MÁGNÁS MISKA KÖVETTE

A négy fõszereplõ (balról jobbra): Hadnagy Péter, Berkiné Szirbik Anita, Gebhardt Zsolt és 
Vörösmarty-Peczkóné Renner Rita

A tavalyi nagysikerû Csárdás- szerepeket, Miskát Hadnagy közel 50 fõs szereplõi, rendezõi, 
királynõt követõen idén Szirmai Péter, Rollát Vörösmarty-Peczkó közremûködõi gárda már most 
Albert Mágnás Miskáját vitte Rita, Baracs mérnököt Gebhardt biztos lehet abban, hogy további 
színpadra az Iregszemcse Térségi Zsolt játssza. Kuczora Vilmos fellépéseket fog kikövetelni tõlük 
Amatõr Színtársulat. A darab- ezúttal Mixi gróf szerepét kapta, a közönség. 
választás tisztelgés az elõdök párja Pixi gróf Novatius Róbert, 
elõtt, hisz a helyi Mûkedvelõk akiket Keleti Márton 1949-ben 
Köre 1947-ben már mûsorra forgatott filmjében Latabár 
tûzte. Az akkori szereplõk, illetve Árpád és Kálmán alakított.
családtagjaik az elsõ sorból A Bartók Béla Mûvelõdési  
tekinthették meg a darabot. Házban augusztus 11-én tartott Mi, tamásiak is szeretnénk 
A mostani elõadás rendezõje és teltházas fõpróbát követõen az viszontlátni a tavaly megismert 
dramaturgja Berkiné Szirbik elsõ bemutatóra a falunap tehetséges társulatot a Városi 
Anita, aki egyúttal Marcsát is nyitányán, 13-án került sor, Mûvelõdési Központ színpadán.
alakítja, zenei vezetõje Ferencz melyet a szeptember 12-i követ 
Orsolya, a díszletek a Tamási majd, illetve október 1-jén az Örményi János
Mûvészkertben is alkotó Hosszú idõsek világnapján a nagyközség 
György munkája.  A fõbb nyugdíjasai tekinthetnek meg.  A 

A szervezõk úgy 
látják, hogy szeptember végén 
még egy nyilvános elõadásra lesz 
szükség, hiszen búcsú napján a 
jegyelõjegyzés szerint már 
majdnem teltház van. 

SZEPTEMBERBEN 
KÉT ELÕADÁS
Szeptember 12-én már 
m a j d n e m  t e l t h á z a s  a  
következõ Mágnás Miska 
elõadás, ezért szeptember 
26-án vasárnap este 7 órakor 
ismét színpadra lépnek a 
szereplõk a közönség kíván-
ságára. 

RENDÕRSÉGI 
HÍREK
Az elmúlt idõszak bûncse-
lekményeit foglalta össze 
Barna Tibor körzeti meg-
bízott a 3. oldalon.

AZ ISKOLA-
KEZDÉS 
KÜSZÖBÉN
A tankönyveket augusztus 
26-án és 27-én szerezhetik 
be a nebulók. A tanévnyitó 
ünnepély pedig az elsõ 
tanítási napon szeptember 1-
én lesz. Hasznos infor-
mációk a tanévkezdésrõl a 4. 
oldalon.

VASS-HÚS KUPA
A futball versenyen négy 
csapat közül elsõ lett 
Iregszemcse. Kódiás János 
beszámolóját az ötödik 
oldalon olvashatják.

Kiadja az 
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY

Felelõs kiadó: Gyugyi Gézáné

Számítógépes feldolgozás:
Dobos Andrea, Kántor Mónika 
Szerkesztõség: BBMH 7095 

Iregszemcse, Bartók u. 1. 
Tel./Fax.: 74-480-764

Hirdetésfelvétel a Mûvelõdési 
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.

e-mail címünk: 
bbmh@freemail.hu
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Az elmúlt közel négy évben az Önök megtisztelõ bizalmából polgármesterként képviselhettem Iregszemcse érdekeit. Igyekeztem legjobb 
tudásom szerint úgy dolgozni, hogy munkám a község gyarapodását eredményezze. Elsõsorban arra koncentráltam, hogy az önkormányzati 
kötelezõ feladatellátás mûködési feltételei biztosítottak legyenek, illetve a lehetõségekhez mérten javuljanak is, hiszen ezek a település 
minden lakóját érintik.

Az elmúlt években az állam által biztosított költségvetési források csökkentésével nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok. Ráadásul a 
gazdasági válság negatív hatásai az önkormányzatokat sem kerülték el. A normatív támogatások és az önkormányzat saját bevételei 
együttesen épp, hogy elegendõek a mûködés finanszírozásához, azon túl azonban nem biztosítanak kellõ fedezetet nagyobb fejlesztések 
megvalósítására.

Iregszemcse a tamási kistérség második legnagyobb községi rangú települése. A tamási egyike a 33 leghátrányosabb magyarországi 
kistérségnek. Ez a besorolás magáért beszél. Az ilyen kistérségekben ma még növekvõ probléma a szegénység, a munkanélküliség, a 
tõkeerõs vállalkozások és a minõségi közszolgáltatások hiánya, az esélyegyenlõtlenség, a rossz infrastrukturális helyzet, az elmaradt 
fejlesztések. Ezekben a kistérségekben az önkormányzatoknak a tervezett fejlesztések megvalósításához sokkal nagyobb hangsúlyt kell 
fektetniük a pályázatok útján elnyerhetõ támogatásokra. Mi sem tehettünk tehát mást. Igen aktív pályázati tevékenységet folytattunk, 
amelyben a képviselõ  testület támogató döntései, a hivatali apparátus, valamint az intézmények vezetõinek, dolgozóinak aktív 
közremûködése, munkája révén több százmillió forintot fordíthattunk és fordíthatunk a közeljövõben fejlesztésekre. A képviselõ-testület a 
mögöttünk lévõ önkormányzati ciklusban nem vett fel tiszteletdíjat, az így megtakarított összeg minden évben a pályázatokhoz szükséges 
önerõkeretet gyarapította.

Az elmúlt négy évben, a Tamási kistérség községei közül mi adtuk be a legtöbb sikeres pályázatot. Míg a 2007-2008-as idõszakban közel 60 
millió, 2009-ben már több mint 150 millió forint összegû támogatást nyertünk az önkormányzat és intézményei által benyújtott 
pályázatokon. Idén eddig mintegy 265 millió forint pályázati támogatást nyertük, amelybõl több mint 280 millió forint értékû beruházás 
valósulhat meg. Sajnos a bürokrácia, a bonyolult törvényi szabályozás és a kormányváltás utáni átszervezések miatt a kivitelezések és 
beszerzések nem mindenhol kezdõdhettek még el. Megkezdõdött a Polgármesteri Hivatal épületének teljes körû fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítése, amelyre jogszabály kötelez bennünket. Közbeszerzési eljárás alatt áll a szociális intézmény (ÖNO) 
épületének mintegy 200 milliós bõvítése (új fogorvosi rendelõ, védõnõi tanácsadó helyiségek), felújítása, valamint a mûvelõdési ház 
bõvítése (többek közt új vizesblokkal az elõtérben), felújítása 44 millió forint értékben. Több beadott pályázatunk van, amelyekrõl a 
közeljövõben születhet döntés. A ravatalozók felújítására 22 millió, a tornaterem és a kisiskola energetikai korszerûsítésére 28 millió, vis 
maior károk helyreállítására 6 millió forint összegû támogatást pályáztunk. A mikrotérségi oktatási központra beadott 600 milliós 
pályázatunk, amelyet új óvoda, konyha és ebédlõ építése, valamint az iskola épületének felújítása és bõvítése céljából nyújtottunk be 
jelenleg jogorvoslati eljárás alatt van, döntés szeptemberben várható. 

Az utóbbi évek csökkenõ pénzügyi finanszírozása miatt felértékelõdött a saját erõbõl végzett munka, a közösségi összefogás szerepe, amely 
több területen is gyarapodásunkat szolgálta. Szép példája volt ennek az '56-os emlékmû létrehozása és avatása 2008-ban, amely a POFOSZ, 
az önkormányzat, társadalmi- és civilszervezetek, az egyházak, helyi és vidéki vállalkozók, magánszemélyek összefogásából született. 
Nemzeti ünnepeink megemlékezéseit, községi rendezvényeinket (Majális, Falunapok) szintén a közösség aktív támogatása, 
közremûködése és érdeklõdése jellemzi.

A Mûvelõdési Ház a helyi kulturális élet igazi központjává vált, szinte minden nap nyújt valami programot és mindezeken túl szolgáltat is. 
Elõdeink nyomán itt alakult meg az Iregszemcse Térségi Amatõr Társulat, amelynek magam is tagja lehettem. A Csárdáskirálynõvel 
debütáltunk tavaly nyáron, az idei Falunapot pedig a Mágnás Miska címû operettel tettük emlékezetessé. 

Szülõk, pedagógusok, tanulók, vállalkozók vettek részt a kisiskola felújításában, az iskola és az óvoda által szervezett kulturális 
programokon, és falut is takarítottunk velük együtt. Az önkormányzat és az önkormányzattal valamilyen kapcsolatban álló szolgáltatók és 
cégek támogatásának köszönhetõen tavaly óta újra nyaralhatnak az iregszemcsei diákok a sóstói táborban. Óvodai játékok vásárlására és 
egyéb programokra több mint fél millió forintot sikerült támogatásként megszerezni. Az önkormányzat részt vesz az iskolatej és az iskola 
alma programokban is.

Lehetõségeinkhez mérten, a törvényben szabályozott szociális ellátások eszközeivel, vagy tûzifával, élelmiszercsomaggal igyekeztünk 
segíteni azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Az „Út a munkához” program keretében, valamint a Tamási és Simontornya 
Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által szervezett közmunkaprogramokban eddig több mint 150 fõ kapott 
munkalehetõséget. Ennek keretében napi, rendszeres munkát, ezáltal jövedelmet biztosítottunk mindazoknak, akik átmenetileg, vagy 
tartósan munkanélkülivé váltak. A településüzemeltetési csoport dolgozóival együtt dolgozva, munkájukkal nagymértékben hozzájárultak 
az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatainak teljesítéséhez, valamint ahhoz, hogy a község közterületei, intézményei, a puszták és az 
oda vezetõ utak menti területek tiszták, rendezettek. Talán sikerül számukra ily módon enyhíteni a napi létfenntartás egyre nehezedõ terheit. 

A sportpályán saját kivitelezésben a nyilvános WC és mosdó készült el. A labdarúgó pályán kispadokat helyeztünk el, felújítottuk a 
labdafogó hálókat. A sportpályára bevezetõ út, a közvilágítási hálózatra lett kapcsolva, vagyonbiztonsági okokból térfigyelõ kamerákat 
helyeztünk el. Kitisztítottuk az aljnövényzetet, az öltözõ és sportpálya villamoshálózata felújításra került. Megteremtettük a megfelelõ 
körülményeket a falusi-, és sportrendezvények számára. Több száz méter járdát újítottunk fel, jelentõsen javult a református temetõ 
megközelíthetõsége, intézményeink karbantartási, felújítási munkáit saját magunk végezzük. Az elmúlt évben konyhakertet kezdtünk 
mûvelni, az idén már bõvítettük a területet és a termesztett növények fajtáit is. A kerteket közhasznú munkások mûvelik, a megtermelt 
zöldséget az iskola konyháján használjuk fel

Fizetett hirdetés

TISZTELT  IREGSZEMCSEI  VÁLASZTÓPOLGÁROK!
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Tisztelt Választók!

Iregszemcse földrajzi fekvésénél, méreténél fogva mikrotérségi központ. Gesztorként biztosítjuk a környezõ településeken az oktatási-, 
szociális- és gyermekjóléti, valamint egyes egészségügyi feladatok megszervezését és fenntartását. Elengedhetetlenül fontos a szerephez 
méltó infrastruktúra kialakítása, hiszen a jövõ egyik biztosítéka a település megtartóereje A következõ évek legfõbb feladata tehát az 
elnyert támogatások felhasználásával a fejlesztések megvalósítása, valamint a törvényi kötelezettségnek eleget téve, 2015-ig a 
szennyvízhálózat megépítése a lehetõ legkisebb lakossági terhekkel.

Amennyiben az elért eredmények alapján bizalmat szavaz nekem a megkezdett munka folytatására, kérem, tiszteljen meg azzal, hogy 
augusztus végéig ajánlószelvényét eljuttatja részemre, majd október 3-án, vasárnap a rám leadott szavazatával is támogatásáról biztosít. 
Úgy gondolom, a 2/3-os parlamenti többséggel kormányzó Fidesz és Hirt Ferenc képviselõ Úr támogatását élvezve polgármesterként 
hatékonyan tudom képviselni Iregszemcse érdekeit a következõ önkormányzati ciklusban is.
Kitöltött ajánlószelvényét eljuttathatja személyesen lakcímemre (Rákóczi Ferenc utca 111/G.), önkéntes segítõim útján, akik 
személyesen felkeresik Önt, vagy leadhatja az alábbi helyeken:
Viktória Patika, Vásártéri ABC (Csárdalapi bolt), 100 Forintos bolt (Csikós Anikó)

Ezúton szeretném megköszönni a község lakóinak, vállalkozóinak eddigi támogatásukat, legyen az erkölcsi vagy anyagi, az 
együttmûködést, az építõ jellegû kritikákat, jelzéseket, amelyeket településünk fejlõdésének érdekében juttattak el hozzám. 

Tisztelettel:                    Süvegjártó Csaba   polgármester 

Egy német állampolgár feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki jármûvét és az út bal oldalán lévõ szalagkorlátnak ütközött. Az 
2010. június 11-e és 2010. június 24-én 10 óra közötti idõben ismeretlen jármû vezetõje a helyszínrõl megállás nélkül eltávozott. 
Iregszemcse, Rákóczi utcában található lakóházának A baleset során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár kb. 200 
melléképületébe lakatlefeszítés módszerével behatolt és onnan 000.-Ft.
motoros fûkaszát, létrát, generátort, alumínium ablakot, kerékpárt, Egy iregszemcsei alatti lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
és más használati tárgyakat tulajdonított el. A bûncselekménnyel  aki a tulajdonát képezõ lakatlan, épülõfélben lévõ, berendezett és jó 
okozott   kár:  631 938. -Ft,  a   rongálási   kár 1 500.-Ft. állapotú kerítéssel körbekerített családi házába a csukott, de zárral 
Egy Hékut pusztai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki be nem zárt ajtókon keresztül behatolt, ott kutatást végzett, de nem 
2010. június 16. és 2010. június 18.  09 óra közötti idõben lakásának tulajdonított el semmit. A sértettnek sem lopási, sem pedig 
nyitott padlásáról eltulajdonított 1 db. használt állapotú, bontott rongálási kára nem keletkezett, de a veszélyeztetett érték 1 000 
MTZ önindítót.  A lopással okozott kár 10 000.-Ft. 000.-Ft. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a sértett 
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. házában 3 helyi gyermekkorú járt. 
június 28.-án 07 óra 30 perc és 11 óra 15 perc között lakásának 2010. július 12-én 13 óra 35 perckor egy pécsi lakos az általa 
nyitott ablakán bemászott és onnan gázpalackot, DVD lejátszót vezetett gépkocsival közlekedett a 65-ös fõúton Siófok irányából 
tulajdonított el.  A bûncselekménnyel okozott kár: 15 000.-Ft. Iregszemcse irányába. A 62-es km/szelvénytõl Iregszemcse 
Egy idõs helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki irányába 150 méterre áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba 
2010. június 30-án 15 óra 30 perc körüli idõben, magát az és frontálisan nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedõ 
Iregszemcsei Önkormányzat alkalmazottjának kiadva azt állította, tehergépkocsinak. A baleset során a gépkocsiban utazó 4 személy 
hogy részére pénzt hozott, majd pénzváltási szándékot színlelve az elsõdleges orvosi vélemény alapján nyolc napon belüli könnyû 
megnézte, hogy a sértett hol tartja a pénzét. Ezt követõen a sértett sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár kb. 1 200 000.-Ft.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy sem az Önkormányzat, sem az E-által elõvett összesen 120 000.-Ft-ot elkérte, majd annak 
On, sem a Vízmû Társulat és más hatóság sem küld vissza készpénzt. A kézhezvétele után elmenekült. A bûncselekménnyel okozott kár: 
túlfizetéseket csak a Posta útján kapják vissza, ezért túlfizetés miatt 120 000.-Ft.
Önöket felkeresõ idegen személyek feltehetõen csalók. Ne dõljenek be Ismeretlen tettes 2010. július 03-án 08 óra körüli idõpontban 
nyereménysorsoláson nyert tárgyak helyszíni átvétele esetén sem!

Iregszemcse és Daránypuszta között közlekedett a 65-ös fõút 
Ilyen indokkal felbukkanó személyek esetén azonnal tegyenek bejelenést 

60/200-as km szelvényében, az általa vezetett élénkpiros színû a Rendõrségen a 107, 112 ingyenes, vagy a 06-74/573-910 közvetlen 
Lada 1200-es típusú gépkocsival Siófok irányába. Menetközben az telefonszámon!
elõtte haladó ismeretlen típusú, nyitott platós tehergépkocsi Jegyezzék meg a gépkocsi rendszámát, színét, típusát és a fenti mesékkel 

elõálló személyek számát, nemét, korát, személyleírását!elõzésébe kezdett, mely során nem adott elsõbbséget az õt már 
elõzõ komlói lakos által vezetett gépkocsinak. A komlói lakos, hogy Segítségüket köszönjük!
az elé kerülõ jármûvel az ütközést elkerülje balra kormányozta a Barna Tibor r.ftzls.

RENDÕRSÉGI HÍREK

Tisztelt Választópolgár, Tisztelt Támogatónk!

A 2010-es esztendõ új korszak kezdete Magyarország számára. Ez év tavaszán 
példátlan nemzeti összefogás jött létre, amely új irányba fordította az ország szekerét. 
Október 3-án önkormányzati választások lesznek hazánkban. Most újabb nagy lépést 
tehetünk a megkezdett úton, tovább erõsíthetjük a nemzet egységét és a változás sikerét.
Kérem, ajánlószelvényével támogassa a Fidesz helyi jelöltjeit, vegyen részt október 3-
án az önkormányzati választáson, szavazzunk együtt a közös cselekvésre!
A kitöltött ajánlószelvényeket átadhatják megbízólevéllel rendelkezõ aktivistáinknak, 
vagy leadhatják az alábbi helyeken:Viktória Patika, Vásártéri ABC (Csárdalapi 
bolt), 100 Forintos bolt (Csikós  Anikó) 

Bízom támogatásában.  Október harmadikán: Újra Fidesz!

Hirt Ferenc Országgyûlési képviselõ választókerületi elnök, Tolna megye V.sz.vk.

Jelöltjeink:

Polgármester jelölt: 
Süvegjártó Csaba  polgármester
Képviselõ jelöltek:  
Treitz János  agrármérnök
Réz Zsoltné  gyógyszerész 
Horváthné Csikós Andrea  gyógypedagógus
Jakab János  mezõgazdasági vállalkozó
Benkó Józsefné  nyugdíjas

Fizetett hirdetés
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H i r d e t m é n y
Értesítem a szülõket, hogy a 2010/2011-es tanév 2010. szeptember 1-jén, szerdán kezdõdik. Tanévnyitó ünnepélyünket az 
elsõ tanítási napon, szerdán reggel 8 órai kezdettel tartjuk az iskola központi épületének udvarán. Az ünnepély után 
tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai felszerelésüket hozzák magukkal. Tanulóink már az elsõ tanítási napon igénybe 
vehetik a napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülõknek írásban kell igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által 
kiadott ûrlapon, melyet legkésõbb augusztus 27-én 12 óráig juttassanak vissza.

A javító-és osztályozó vizsga idõpontja: 2010. augusztus 23-án, hétfõn 9 óra

A tankönyvek árusítása/osztása az iskola tornatermében lesz
2010. augusztus 26-án, csütörtökön de. 8  12 óráig, du. 13  18 óráig

          augusztus 27-én, pénteken de. 8  12 óráig

Ingyenes tankönyvre akkor jogosult a tanuló, ha
- tartósan beteg,

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

- három- vagy többgyermekes családban él,
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

- gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultságot igazoló okiratot kérjük szíveskedjenek tankönyvosztáskor magukkal hozni ( három- vagy 

többgyermekes a családi pótlék folyósítását igazoló szelvényt).

A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró tanulók az utazáshoz szükséges bérletet a tankönyvosztás 
idõpontjában fogják megkapni. 

Iregszemcse, 2010. augusztus 5.  
                                                                                                                                            Balogh Béláné
                                                                                                                                                igazgató

Iskola

Nyár... Balaton, közös játékok, barátok. Ez a Sóstói tábor. Talán a friss levegõnek, a változatos programoknak és a sok 
Iskolánkból immáron második alkalommal 20 gyermek utazhatott mozgásnak köszönhetõen a gyerekek nagyon jól érezték magukat.
pihenni a ,,magyar Riviérára”. Idén még az idõjárás is kedvünkben Hamarosan elkezdõdik a tanév, a vakációról már csak mesélhetünk 
járt, csak a sok szúnyoggal kellett megküzdenünk. egymásnak. De abban mindnyájan egyetértünk, diák és nevelõ 
Napjaink zenés ébresztõvel és reggeli tornával indultak. egyaránt, hogy remek tábor volt, és azt, hogy reméljük jövõre is 
Délelõttönként fociztunk, kézilabdáztunk, pingpongoztunk, lesz! Szeretnénk megköszönni mindazoknak akik lehetõséget 
teniszeztünk. A délutáni csendes pihenõ után vagy a Balaton, vagy a teremtettek arra, hogy létre jöhetett a tábor: Iregszemcse 
meglepetés programok vártak minket (pl. disco, térzene, esti Önkormányzata, Iregszemcse CKÖ, Újireg Önkormányzata és 
fürdõzés stb.). A megszállottak Roland bácsival pecázhattak is. Deák Ferenc Általános Iskola. 
A táborban készítettünk egy dobozt, melybe kívánságaikat, 

Készítette:    
kéréseiket dobhatták a gyerekek. Ezeket igyekeztünk 

Kárászné Major Mónika, Furján Nikolett, Ferenczi Roland 
lehetõségeinkhez mérten teljesíteni.
Szerdán egész napos kirándulásra indultunk Siófokra. Részt vettünk 
egy izgalmas sétahajózáson, s mivel a kapitánnyal is sikerült 
összebarátkoznunk, megengedte, hogy néhányan kipróbálják, 
hogyan is kell vezetni egy ilyen „jószágot”. A melegre való 
tekintettel még limonádéval is megkínáltak bennünket. Ki 
vásárlással, ki pedig az Aranyparton való ejtõzéssel heverte ki a 
hajózás és a délelõtti séta fáradalmait. S akinek még mindig maradt 
fölös energiája, az este a tábori disco-ban vezethette le.
Igazi jó hangulat és versenyszellem uralkodott Sóstón.
Csütörtök a vetélkedés napja volt. A csapatoknak furfangos és 
vidám feladatokat kellett megoldaniuk. A versengést ebéd után a 
strandon is folytattuk. A gyerekek között nagy sikert aratott a „vizes 
váltó”. Ebben a csapatversenyben minden feladatnak fõ kelléke a 
víz volt. Ezen a napon nem a helyezések, nem a díjak számítottak, 
hanem az, hogy rengeteget nevettünk.
A tábor alatt nemcsak az eddigi barátságok váltak még szorosabbá, 
hanem újak is alakultak. Beszélgetések, játékok, programok miatt 
vidáman teltek a napok. Persze a takarodó utáni „dumcsik” és a 
megszámlálhatatlan éjszakai nutellás kenyerek is ide tartoztak.

TÁBOROZÁS  SÓSTÓN
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Az idén harmadszor is megrendeztük a „Vass-Hús” kupa ifjúsági Gólszerzõk: Szõke Cs. 2; Mudris N.;Kovács Gy.; Szepesi V.; 
labdarugó tornát. Július 25-én reggel 8-órától. Ezúttal két Horváth J.
somogymegyei ellenfelet hívtunk meg a két tolnamegyei csapat Bábonymegyer  Iregszemcse  (0:6)    0:11
mellé. Sajnos az idõjárás nem volt túl jó senki számára, néha nagy Gólszerzõk: Szepesi V. 5; Mudris N. 3; Kuvik K; Horváth J.; Máté 
esõben kellett futballozni.  G.
Ennek ellenére minden jelenlevõ fiatal futballozni akart, köszönet Tolnanémedi - Balatoni Vasas  (2:0)    4:2
nekik érte és a játékvezetõknek is akik hivatásukhoz méltóan és Iregszemcse  Tolnanémedi  (1:1)    3:1
sportszerûen vezették le a mérkõzéseket. Köszönettel tartozunk Gólszerzõk: Mudris N.; Szepesi V.; Orsós J.
annak a kb. 30 nézõnek is aki egész nap végignézték a Balatoni Vasas  Bábonymegyer  (2:0)    4:0
mérkõzéseket. Délután egy órakor mindenkit aki jelen volt 

A tornát Iregszemcse csapata nyerte veretlenülfõtámogatónk Vass Tamás vendégül látott egy finom pörköltre. 
2. hely Tolnanémedi
3. hely Balatoni Vasas ( Siófok Kiliti )
4. hely Bábonymegyer

Díjazásban részesültek még:
Szepesi V.( Iregszemcse )  gólkirály 7 gól
Kovács J. ( Tolnanémedi ) legjobb kapus
Mudris N. ( Iregszemcse ) legjobb mezõnyjátékos 5 gól és 4 
gólpassz
Bábonymegyer a legsportszerûbb csapat

Végül szeretnénk megköszönni a támogatást:
Antal Imre, Kreszl Dávid, Tóth Istvánné ( Éva bolt ), Napsugár 
pizzéria, Csicsman Imre, Buci büfé, Bódog István, Kocsis István, 
Iregi polgárõrség, Városi György és családja, Mudris Nándor.
Jétékvezetõknek: Buckó Lajos, Papp Zsolt, Tóth Szabolcs, Tóth 
Tamás, Csönge Róbert.  Végül fõtámogatónknak Vass Tamásnak és 
nejének Ramónának. Ezúton szeretnék még megkérni minden 
egyes labdarúgást szeretõ szórkolót, hogy augusztus 22-én 
kezdõdik a bajnokság, csapatunk nehéz anyagi háttérrel küzd, 
nehéz az utaztatás. Támogassanak bennünket ki ahogy tud, hogy 
Iregszemcsén a futball ne szünjön meg anyagi gondok miatt. Eredmények:
Elõre is köszönöm, és továbbra is Hajrá Iregszemcse!!! Tolnanémedi  Bábonymegyer  (1:1)   4:2

Kódiás JánosIregszemcse  Balatoni Vasas (2:2)    6:2

VASS-HÚS KUPA

 

Vass-Hús kupa elsõ helyezett csapata ( Iregszemcse )

Kemény Katalin, Kiss Tímea, Kiss Zsolt, Kovács Éva, Kovács 
Ferenc, Németh Szabolcs, Orsós László, Simon Mónika, Süle OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Roland, Szabó Miklós, Szelei Mónika, Szepesi Szilveszter, 
Szõnyi Mónika, Varga József) ehhez képest sajnos csak heten „Nincsen szebb kora az emberiségnek mint az elsõ ifjúság évei. 
voltunk jelen a találkozón, ami osztályfõnökünk számára is Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, 
meglepõ volt, hisz összetartó, jó osztálynak ismert bennünket. mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a 
Minket jelenlévõket is az döbbentett meg, hogy volt aki barátainkban leltük fel az egész világot.” Kölcsey Ferenc
Kaposvárról utazott ide, ugyanakkor akik helyben laknak nem 

Ballagásunk 15. évfordulója alkalmából 2010. július 31-én 
tették tiszteletüket a találkozón. Reméljük a legközelebbi 

osztálytalálkozót tartottunk, amelyre volt iskolánkban került sor. A 
alkalommal teljes lesz a létszám. Mi mindenesetre nagyon jól 

szervezés lebonyolításának feladatát osztálytársunk Kovács Éva 
éreztük magunkat és megfogadtuk, hogy e baráti összejövetelt 

vette vállára, ezúton is köszönetünket fejezzük ki neki munkájáért. 
mindenképpen meg fogjuk ismételni a közeljövõben.

Az osztálytalálkozóra a volt iskolánkban gyülekeztünk, 
Novákné Kántor Borbálaahol megosztottuk egymással, kivel mi történt az elmúlt tizenöt 

évben. Ahányan voltunk, annyiféle történetet hallottunk, csodálatos 
volt hallgatni egykori osztálytársainkat; ráeszmélni, hogy mennyi 
mindenben különbözünk egymástól ugyanakkor mégis összeköt 
bennünket az a nyolc év, amit együtt töltöttünk és az a sok-sok közös 
emlék, amire persze mindenki másképp emlékszik.  

Osztályfõnökünket Varga Jánosnét virággal köszöntöttük 
és együtt emlékeztünk vissza a sok szép emlék között például az 
osztálykirándulásokra, amelyek hangulata most is felelevenedett a 
találkozó során. 

Az önfeledt beszélgetés a Sere Vendéglõben folytatódott, 
ahol finom vacsora várt bennünket, a desszertrõl mi magunk 
gondoskodtunk sütemény formájában és közben családi 
fényképeket nézegettünk. Együtt gondoltunk vissza a 
ballagásunkra, akkor 1995-ben az osztálylétszám 18 fõ volt, 
(Bencze Edit, Fata Gábor, Gruber Márton, Kántor Borbála, 

Vegyes



A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

 

Á L L A N D Ó 
CSOPORTOK

H É T F Õ

Minden hó utolsó hétfõjén 
Olvasókör: 19-21-ig

K E D D
Nyugdíjas Klub 

14-16- ig
Kresz tanfolyam

17-19.30-ig

SZERDA
Színjátszó kör

18-21-ig
Énekkar: 
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK

Néptánc:
16-17-ig

VASÁRNAP 
Mazsorett: 

13.45-15.45-ig

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

A Mûvelõdési Ház 
Nyitvatartása alatt

Zenebölcsi: 
10-10.45-ig

Néptánc:
16-17.30-ig

Színjátszó kör
18-21-ig

Szeptember 3. péntek 

9.30-tól

VÉRADÁS

Szeptember 4. szombat 

21 órától

RETRO-BULI

Belépõ: 600 Ft.

Szeptember 12. vasárnap 

19 órakor

MÁGNÁS MISKA

operett 3 felvonásban

Jegyek korlátozott számban 

kaphatók!

Szeptember 26. vasárnap 

19 órakor

MÁGNÁS MISKA

operett 3 felvonásban

Jegyek elõvételben 

válthatók!

A Szedelice néptánc csoport 
meghívást kapott a nagyszokolyi Falunapra 

szeptember 4. - én.

A próbák idõpontja ennek megfelelõen:
Szeptember 1. szerda délután 4- 5 óráig 

Szeptember 2. csütörtök délután 4 órától fél 6- ig. 
A nyári szünet utolsó két hetében nem lesz próba! 
Pihenjetek, nyaraljatok, készüljetek a következõ tanévre.

Kérek minden kedves Szülõt, gondoskodjon arról, hogy 
gyermeke megjelenjen mindegyik próbán, mert a csoport 
sikeres szereplése csapatmunka eredménye, amiben 
minden egyes tag rendszeres és aktív részvételére szükség 
van!

MAZSORETT

Próba:

Augusztus 20.10 óra

Fellépések:

*Augusztus 20. 

Bábonymegyer 

16 - 16.30 között

*Augusztus 21-én 

Felsõnyék 10 órakor

Balatonboglár 16 órakor

Balatonszárszó 20.30-kor
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