Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

Információs nap
a szennyvízről
A lakossági fórum után információs napot szervez az
önkormányzat a művelődési házba. Június 19-én,
szombaton minden érdekelt választ, felvilágosítást
kaphat felmerülő kérdéseire a szakemberektől.
Részletes tájékoztató a 3.
oldalon.

*
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MULTI-KULTI NAP
Tíz országot bemutató fesztivál a kastélyparkban

Megújuló polgárőrség
Májusban dolgos hétköznapok követték egymást a
polgárőrség életében.
Nemcsak a körülményeiket fejlesztették, hanem
szakmai ismereteiket is.
Képes beszámoló a 4.
oldalon. A rendőségi
híreket pedig az 5. oldalon
találhatják.

Közösségi élet
A tavasz a közösségi
együttlétben is gazdag
volt. Képes összeállítás
található a 6.-7. oldalon.

IV. Ireg Kupa
Nemzetközi súlyemelő
verseny helyszíne lesz
Iregszemcsén a Kastélypark. Július 3-án mérkőznek meg a nevező országok súlyemelői. Szita Alex
a legeredményesebb iregszemcsei súlyemelő.Róla
is olvashatnak a 8. oldalon.

Sikeres rendezvények
A Siófoki Vándorkupa bár
nem került Iregszemcsére,
de második és harmadik
helyen végeztek mazsorettjeink.
A Suli-Buli több mint 150
ezer Ft bevételt hozott az
iskola alapítványának. 9.o.

Hollandia csapata: hagyományőrző viseletben szülők és pedagógusok a 3. osztályból.
A képen balról jobbra Tóthné Kőszegi Katalin, Kocsisné Városi Gyöngyi, Alimovné Csanádi
Gabriella, Vörösmarti Peczkó Rita, Varga Viola, Szabóné Miszlang Krisztina, Kárászné Major
Mónika, Süvegjártó Csabáné, Gyeneiné Fejes Gabriella.
Az iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola a multikulturális tartalmat egy fesztivál
jellegű rendezvényként építette
be rendhagyó módon a tantervébe . Ezért hívták nemzetközi kulturális kalandozásra
május 22-én a gyerekeket,
szüleiket és minden érdeklődőt,
akik külön erre a célra készített
útlevelekkel járhatták végig az
országokat pecsétek mellett
ismereteket is gyűjtve.
Az ötletgazda pedagógus
Berkiné Szirbik Anita volt, a
projektet is ő vezette. A Deák
Ferenc Általános Iskola, a
felsőnyéki tagintézmény, a

Göllesz Viktor Általános Iskola,
a Bartók Béla Művelődési Ház
közösen vettek részt a szervezésben és lebonyolításban. Munkájukkal támogatták a rendezvényt az önkormányzat dolgozói, és a helyi polgárőr egyesület tagjai.Tíz jelképes utcát
alakítottak ki a füvespályán, ahol
tíz országot jelenítettek meg az
országfelelősök és csapataik,
mindegyiket 3-3 pavilonban.
Hatalmas összefogás és munka
eredménye volt látható és
ízlelhető a pavilonsorok között,
hiszen a kulturális sajátosságok
mellett kóstolót is tartottak a
gasztronómiai érdekességekből.

Partnerszervezet volt a szekszárdi Polip Ifjúsági Iroda is,
akik finn és német önkénteseiket
hozták magukkal a napra.
Meghívót kaptak a környező
települések elöljárói mellett a
tíz ország magyarországi
nagykövetségei is, melyek közül
az orosz nagykövet családjával
együtt vett részt a programon.
A környékben élő külföldiek
is megjelentek, egy holland
házaspár 300 pólót ajándékozott
a résztvevőknek.
Az esemény remélhetőleg
hagyományt teremtett, és jövőre
ismét Multi-kulti nap!
Folytatás a 2.oldalon
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MULTI-KULTI NAP
A török hastánctól az amerikai fociig sok mindenből ízelítőt kaphattak az érdeklődők az iregszemcsei kastélyparkban. Délelőtt a
pavilonsorok közt kalandozhattak, délután izgalmas színpadi produkciókat mutattak be az országok. A főzőhelyeknél bográcsoztak a
csapatok, míg a kézilabda pályán amerikai és német járműveket állítottak ki.
További fotók az iskola honlapján: www.altisk-iregszemcse.sulinet.hu

Egy utca a világból - USA: három pavilonban tárták az
érdeklődők elé a nemzeti sajátosságokat turisztika,
környezetvédelem, művészet és tudomány, nemzeti
termékek és gasztronómia témákat érintve.

Ország
Finnország
Hollandia
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Oroszország
Románia
Spanyolország
Törökország
USA

A pavilonok kínálata

Egy szelet a közönségből. Többségében gyerekek léptek a
pódiumra nemzeti játékokkal, énekkel, mesével, paródiával.

szervezők

Forma-1 szimuláció, finn tánc, finn süti
Fábián Tiborné /Felsőnyék/
Szélforgó, és tulipán készítése, szélmalom palackokból
Gyeneiné Fejes Gabriella
Íjászat, csuhézás, prósza, punya, tánc Vadrózsák /Újireg/ Fenyő Magdi /Göllesz, CKÖ/
Divatbemutató, angol tea és süti
Turós Ildikó
Paródia, harmonika, gyerekjáték, autóbemutató, waffel, saláták
Veldi Ágnes
Katyusa, répamese, scsi, orosz hússaláta
Szabó Gyöngyi
Néptánc, mititei, székelykáposzta, kürtős kalács
Mosberger Istvánné
Spanyol tánc, gazpacho, paella, tapas
Ágh Anikó
Hastánc /Tamási/, török kávé, forró csoki, káposztafasírt
Berki László
Amerikai futball show /Kaposvári SE/, amerikai palacsinta, fánk, hotdog
Autó-motor-traktor bemutató
Deák Nelli

Kis falatkákkal kínálták a vendégeket valamennyi országban. Képünkön Szabó Györgyné Erika Németország standján.

Bár a táncosok nem törökök, de a táncuk és viseletük igen.
Pódiumon a tamási hastáncosok.
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TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZHÁLÓZATRÓL
Tisztelt Lakosság!
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló hatályos 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet alapján Iregszemcse község területén a települési
szennyvíz közműves szennyvízelvezetését és a szennyvíz biológiai
szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvíz
ártalommentes elhelyezését 2015 december 31-ig meg kell
valósítani.
Iregszemcse Község képviselő-testülete még az előző
önkormányzati ciklusban, 2006-ban határozott az erre vonatkozó
pályázat beadásáról, illetve annak előkészítéséről. Megbízást adott
a tervezésre, lakossági fórumot szervezett, megszervezte a
lakosság számára a beruházáshoz szükséges önerő biztosítására
hivatott előtakarékossági szerződések megkötésének lehetőségét.
Az elmúlt évek során több alkalommal beadásra került a pályázat.
Sajnos elképzeléseinkhez eddig nem nyertünk támogatást, mivel
egyrészt - a rendelkezésre álló pénzügyi források nem tudták
kielégíteni a beérkező pályázatokhoz kapcsolódó támogatási
igényeket, másrészt a számunkra meghatározott teljesítési
határidőnél (2015) számos településnek korábban kell a beruházást
megvalósítani. Mindezeken túl vannak az országnak olyan kiemelt
területei, amelyek elsőbbséget élveznek a forráselosztásnál.
(Balatoni régió, Duna menti települések, stb.)
2010. március 1-jétől újra lehetőség van pályázatok
beadására szennyvízelvezetés és -tisztítás konstrukcióra, de az
elmúlt időszaktól eltérően, egyfordulós kiválasztási eljárás
formájában.
Az elmúlt években szokásos pályázati konstrukcióhoz
képest alapvető változást jelent, hogy míg korábban kétfordulós
eljárásban zajlott a pályázatok elbírálása, jelen pályázati kiírás egy

fordulóba sűrítette a teljes bírálati folyamatot. Korábban egy
viszonylag egyszerű dokumentációt kellett az első fordulóra
elkészíteni, aminek alapján a pályázót támogatásra érdemesnek
javasolta a bíráló bizottság, vagy bizonyos okokra való
hivatkozással elutasította a támogatási kérelmet. Csak azon
települések számára kezdődhetett meg az operatív munka, amelyek
első körben nyertek. Pozitív döntés híján Iregszemcsén eddig nem
került napirendre a víziközmű-társulat megszervezésének, illetve a
szükséges önerő, azaz az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének
kérdése sem. Most a víziközmű-társulat megszervezése
alapfeltétele a pályázat beadásának.
A múlt hónapban, e tárgyban szervezett lakossági
fórumon valamennyi érdekelt nem tudott részt venni. Az öt évvel
ezelőtti információk nagyrészt frissítésre, esetleg kiegészítésre
szorulnak. A félreértések tisztázása, illetve a pályázathoz
kapcsolódó korrekt, naprakész információkhoz való hozzájutás
érdekében Iregszemcse Község Önkormányzata a
szennyvízelvezetés és -tisztítás tárgyában információs napot
szervez, melyre meghívta a projektben érdekelt valamennyi
résztvevő szervezet, cég képviselőjét is.

Az INFORMÁCIÓS NAP
helye : Bartók Béla Művelődési Ház
ideje: 2010. június 19. 9-16 óráig
Kérem Önöket éljenek a lehetőséggel, informálódjanak hiteles
forrásból!
Süvegjártó Csaba
polgármester

Átépül a szociális intézmény
Az Önkormányzat 182.943.771,-Ft összegű támogatást nyert az intézmény komplexum épül, melyben helyet kap a családsegítő
integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális központ, az egészségház, a fogorvosi rendelő és az idősek klubja. A
szolgáltató központ fejlesztésére. Ennek eredményeként egy új felújítás közbeszerzési eljárása már folyamatban van.

Damjanich utca felől

Az udvar felől
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2010. április, május elhunytak:
Guzslován Józsefné, Czaba József, Simon István,
Köműves Istvánné, Szalai József

GÓLYAHÍR
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Domokos Jánosné Icának, hogy az
általa készített terítővel lehetővé tette az
esküvők ünnepélyesebb lebonyolítását.
Anyakönyvvezetők

2010. május hónapban született:
Horváth Riana Lara

MEGÚJULÓ POLGÁRŐRSÉG

Felújították a polgárőrség szertárát. Május hónapban
befejeződött az épület irodahelységének teljes átépítése, ahol
vizesblokk is kialakításra került. A munkálatokra az épület rossz
műszaki állapota miatt volt szükség..

Az épületfelújítási munkálatokban az egyesület tagjai,
önkéntesek, és az önkormányzat munkatársai vettek részt.
Bal oldali képünkön az építők csapata: (balról jobbra) Horváth
Tibor, Borbély József, Frank László, Ferenczi Roland, Ferenczi
László, Mónos Zoltán, Városi György, Horváth József, Kódiás
György, Szabó Tibor, Tóthi Attila, Kódiás Gábor. A képen ugyan
nem szerepel, de Óvári Zoltán nevét meg kell említeni, aki a
burkoló munkákat végezte.

A polgárőrség szakmai fejlődését a szervezett képzés is
biztosítja.
2010. május 29. napon Iregszemcse adott otthont a Tamási
Kistérségben működő polgárőr egyesületek tagságának szervezett
polgárőr alap-, továbbképzésnek.
A polgárőrök szabálysértési, bűnügyi, közlekedési, intézkedéstaktikai ismereteket sajátíthattak el.
Az oktatás célja a szakszerű, és törvényes polgárőr tevékenység
végzése, és a törvényi változások megismerése és alkalmazása.
A rendezvényen 252 fő vett részt, melyet a Bartók Béla
Művelődési Házban bonyolítottunk le.
Szabó Tibor
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. április 13-án 23 óra és
április 14-én 07,30 óra közötti időben az Iregszemcsei
Rét Kft tulajdonában lévő benzinkúton az autómosó
épületét kinyitotta és onnan összesen kb. 140 db.
gumiabroncsot, 1 db. Stihl fűrészt és 1 db. Stihl lengőkaszát tulajdonított el. Az anyagi kár kb. 1 500 000.-Ft.
Egy helyi lakos 2010. április 22-én 15 óra 20
perckor a 65-ös sz. főútvonalon Iregszemcse lakott
területén a Rákóczi utcában közlekedett az általa
vezetett gépkocsival Siófok irányába. Menet közben
egy közepesen balra ívelő kanyarban figyelmetlenség
miatt elvesztette uralmát a járműve felett, letért az
úttestről annak menetirány szerinti jobb oldalán, ahol a
Gyógyszertár beton hídjának, majd onnan az épületnek
ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt,
az anyagi kár kb. 2 000 000.-Ft.
A Magyar Közút Zrt. Tamási Üzemmérnöksége
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. április
26-án 15 óra és április 27-én 11 óra között, Iregszemcse
lakott területén kívül a 65. főút 62+500 km szelvényénél
elhelyezett ideiglenes forgalomirányító lámpa
akkumulátorát lakatlefeszítés módszerével eltulajdonította. A lopással okozott kár: 66 000.-Ft,
rongálással: 2 000.-Ft.
Egy budapesti lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2010. május 01-én 20 óra és május 02-án
07,30 óra közötti időben Iregszemcse, Móricz
Zsigmond utcában, az út mellett a füves padkán parkoló
Opel Astra jobb oldali két darab dísztárcsáját eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 20 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. május 16-án 18 óra 05
perc körüli időben mobiltelefonon autónyeremény
ígéretével 31 500.-Ft értékben T-Mobil mobiltelefon
feltöltőkártya azonosítószámokat csalt ki tőle. A bűncselekménnyel okozott kár: 31 500.-Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2010.
május 14-én 18 óra és május 18-án 15 óra közötti
időben, dolog elleni erőszakkal behatolt az Iregszemcse, Béke utca 11. sz. alatti házhoz tartozó melléképületbe és az udvaron lévő nem zárható bódéba, majd
azokból vasanyagokat, szerszámokat, és egyéb
tárgyakat tulajdonított el 150 000.-Ft értékben. A
rongálási kár 1 000.- Ft.
Egy helyi lakos feljelentést egy újiregi lakos
ellen, aki 2010. május 20-án 19 órakor a feljelentő
lakóháza előtt megjelent és tőle jogtalanul követelt
először 5 000, majd 10 000.-Ft-ot, melynek során a
feljelentőt és annak feleségét is tettleg bántalmazta.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. május 19-én 10 óra 30
perc körüli időben a sértettet lakóházában felkereste és

sorsolás nyereményére és orvosi ajánlatra hivatkozva
masszírozó gépet adott el részére 50 000.-Ft-ért.
Az Iregszemcsei Ezermag Kft. feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. május 23-án 07 órát
megelőző időben a Kft. Iregszemcse, Okrád pusztán
lévő telepére kerítéskibontás módszerével behatolt,
majd onnan kb. 500 kg. fémhulladékot tulajdonított el.
A lopással okozott kár 100 000.-Ft, a rongálással pedig
20 000.-Ft kár keletkezett.
Egy iregszemcsei vállalkozó feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. május 25-én 20 óra 30
perc körüli időben a községben lévő vendéglátóhelyén
hamis vagy meghamisított 20 000.-Ft-os bankjegyet
helyezett a játékgépbe, majd miután a 20 000.-Ft-ból
eljátszott 1 000.-Ft-ot, a maradék 19 000.-Ft-ot
kifizettette a pultossal. Az okozott kár: 20 000.-Ft. Az
elkövetőt, társaival elfogták, jelenleg előzetes letartóztatásban vannak.
Az Iregszemcsei Gyermekotthon vezetője
feljelentést közveszély okozás elkövetése miatt két
fiatalkorú gondozott ellen, akik 2010. május 31-én 11
óra körüli időben, az otthon alagsorában tüzet okoztak
és ennek következtében felrobbanhatott volna a nyitott
főcsapú gázóra, valamint a kombinált gázkazán is. A
bűncselekménnyel okozott kár elsődleges becslések
alapján is eléri a 100 000.-Ft-ot.
Helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2010. május 15. és május 29. közötti időszakban, a tulajdonát képező „Cseberei” erdőrészéből a
kivágott vegyes, akác, bodza tűzifájából 10 m3-t
eltulajdonított. A lopással okozott kár: 130 000.-Ft.
A fenti bűncselekményekkel kapcsolatban várjuk a
lakosság segítségét! A segítők személyét bizalmasan,
titokban kezeljük!
Mint azt a fenti esetek néhányában olvashatták
telefonon illetve személyesen is megjelenhetnek csalók,
akik tárgynyeremény sorsolás, gyógyászati segédeszköz
vásárlás vagy akár közgyógy igazolvány kiváltása
ürügyén tévesztik meg áldozataikat.
Ilyen, vagy ezekhez hasonló ajánlatok miatti
telefonhívásra vagy személyes találkozásra ne dőljenek
be, az ilyen ajánlatokat saját érdekükben utasítsák
vissza!
Amennyiben hasonló ajánlatokkal keresik fel Önöket
személyesen, azonnal értesítsék a Rendőrséget a
104,112 ingyenes segélyhívó vagy a 06-74/573-910
közvetlen telefonszámon és próbálják feljegyezni a
csalók gépkocsijának rendszámát, színét, típusát,
valamint az elkövetők személyleírását!
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r. ftzls.
Körzeti megbízott
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ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓ
2010. márciusában az olvasókör meghívására vendégül láthattuk Ékes László
újságírót. Bár ez az esemény még a tavasz
első hónapjában történt, úgy gondolom
aktualitásából nem veszít, ha ez a
beszámoló csak később jut el a Hírhozó
olvasóihoz. Az író a Nép kenyere című
2009-ben megjelent novellakötetét mutatta
be az olvasókör tagjai és néhány érdeklődő
előtt. Válogatásában törekedett arra, hogy
különböző témájú, és hangvételű
történeteket ismerjünk meg. A hallgatóság
nagy figyelemmel és érdeklődéssel
hallgatta a felolvasást. Néhányhoz az író
rövid kommentárt fűzött. Miről, illetve
kiről szólnak ezek a rövid remekművek. „
A legtöbb írásom szülőfalumról, Értényről
szól„ - mondja az író. Igaz történeteket
hallottunk valóságos szereplőkkel, de a
hallgatóság felfedezhette benne saját
településének múltját, olykor jelenét is,

ismerőseit, gyerekkori élményeit. A kötet
célja az értékőrzés. Bemutat egy mára már
letűnt világot az 1950-es évektől. Könyve
tisztelgés szülei, nagyszülei és az oly
sokszor lenézett falusi ember előtt. Aki
majd kezébe veszi e kötet (mindenkinek
ajánlom, fiatalabbaknak, és idősebbeknek)
rácsodálkozhat e novellák nyelvi
gazdagságára is. Egy-egy történetet
gyakran tájfestéssel indít, megadva ezzel
az események hangulatát. „ Az én
magyarságom a használtan is ápolt
anyanyelvünk szépségében van” - vallja az
író. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a szervezőknek: Molnár Bélának,
és a Lódi házaspárnak, akik ezzel az estével
- az író céljával összhangban értékőrzést
végeztek. Még egy eseményt szervezett az
olvasókör március hónapban. A Széchenyi
emlékév alkalmából - Széchenyi István
halálának 150. évfordulója - olvasóköri

foglalkozást, és kiállítást. Az olvasókör
havi témája Széchenyi István élete és
munkássága volt. Előzetes felkészülés
alapján szinte mindenki ismertetett valamit
„ a legnagyobb magyar” munkásságából.
Jelentősége az volt a jelenlévők (
olvasóköri tagok és érdeklődő vendégek)
számára, hogy mélyebben megismerhettük
Széchenyi személyét, máig ható példáját.
Nagyon igényes, tartalmas, és esztétikus
kiállítás is nyílt ebből az alkalomból a
Művelődési Házban, amely képekkel,
szöveggel emlékezett az évfordulóra.
Ebben a munkában is a köszöneté legyen
az utolsó szó, elsősorban Győri Terézia
tanárnőnek, de mindazoknak, akik
hozzájárultak az évforduló megünnepléséhez.
Schmidt Ibolya

TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK
Kilencven évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői a
trianoni békeszerződést. A magyar történelem egyik legsötétebb gyásznapján 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre csökkent
hazánk területe, míg az ország lakossága 18 millióról 7,6 millióra apadt.

A trianoni szerződés 90. évfordulója alkalmából Kiss Anikó
szervezett műsort. A művelődési házban közel százan vettek részt
a megemlékezésen. A szereplők színvonalas előadást tartottak,
mely a közönséget is meghatotta. A történelem néha nagy
érzelmeket vált ki az emberekből, így volt ez Iregszemcsén is.
„Nem kell beszélni róla sohasem/ de mindig, mindig gondoljunk
reá..." írta Juhász Gyula nyolc évtizeddel ezelőtt. A Trianoni
békediktátum 90. évfordulóján emlékezni kell és „gondolni reá”!
Ezt a küldetést vállalta fel a műsor.

A hivatalosan békeszerződésként nyilvántartott diktátum
aláírásának évfordulóján – amely a magyar parlament döntése
nyomán mostantól a Nemzeti Összetartozás Napja – koszorút
helyeztek el az esemény résztvevői a II. Világháború emélkére
állított Turul szobor talapzatára. “Trianon nekünk: történelmünk
legnagyobb nemzeti sorstragédiája; kiheverhetetlen, katarzis
nélküli, folyamatosan jelen levő fájdalom. A külső nagyhatalmi
kényszer olyan gyógyíthatatlan sebeket ütött rajtunk, melyekre nem
hoz feledést az idő; még akkor sem, ha a mai generációknak sem
emléke, sem ismerete nincs a 90 éve történtekről”.

Akiket köszönet illet:
Antoni Anett, Bakonyi Erzsébet, Bódog Alexandra, Csanádi Gyöngyi, Csór Gabriella, Dalmadiné Csiszér Gizella, Eke Dezső, Erdélyi
Mariann, Fenyőné Tóth Magdolna, Fenyő Lina, Győri Terézia, Hadnagy Péter, Iregszemcse Község Önkormányzata, Keszthelyi
Sándorné, Koncz Tímea, Lódi Károlyné, Művelődési Ház, Némethné dr. Vigh Krisztina, Novákné Bitai Éva, Szabóné Kovács Erika,
Szalai Géza, Szalainé Faragó Györgyi, Tolnai Máté, Tóthi Ernő Mihály, Városi György József, Vecseiné Fábián Ágota.

VIII. évfolyam, 3. szám, 2010. június

-7 -

Gyermeknap Nefelejcs módra
A gyermekek ünnepét megelőző napokban gyakran hangzott fel a „Süss fel nap! „ dallama. Óvodánk kis népe bűvölte a napocskát, hogy
segítse elzavarni az esőfelhőket. Ismét bizonyítást nyert, hogy egységben az erő, hiszen csodás napsütéses reggelre ébredtünk május 27-én
és 28-án. Erre a két napra osztottuk el az „ajándékokat”.
Nem hiányzott a légvár sem, ahol még a kicsik is félretették
félelmüket és boldogan ugráltak, hemperegtek, csúszdáztak. Az
anyukák közül sokan hajnalban keltek azért, hogy palacsintával
lepjék meg a gyerekeket. Ők ezt meg is hálálták, mert szinte
degeszre ették magukat a finom csemegével. Nagyon szépen
köszönjük a sok palacsintát és a finomabbnál-finomabb
belevalókat!
Hajrá! Hajrá! hallatszott az udvar több pontjából pénteken. Ez a
délelőtt a versengés jegyében telt. Kicsik és nagyok mérték össze
gyorsaságukat, ügyességüket egymással. Volt itt zizi evő verseny,
zsákban ugrálás, babzsák hordás, kavicsszerzés vizesvödörből.
Almaropogtatás nem a megszokott módon: kinek sikerül ajkával
kivenni az almadarabot vízzel töltött tálból. A jutalom sem maradt
el, minden versenyszám után cukor volt az ajándék. A melegben
egy-egy fagyi hozott enyhülést.

„Akkordok szirénára” lehetett volna a mottója a csütörtöki
programnak. A Tamási Tűzoltóság jóvoltából minden kisgyerek
álma teljesülhetett akkor, amikor nagy meglepetésükre begurult
óvodánk udvarára a gyönyörű piros és igazi tűzoltó autó. Nemre
való tekintet nélkül vették körbe a járművet. Türelmesen álltak a
sorban, várva, hogy beülhessenek a vezetőfülkébe és
megnyomhassák a sziréna kapcsolóját. Ki gondolta volna, hogy
ennyiféle „dallama” van. A tűzoltók végtelen türelemmel és
kedvességgel mutatták meg a mentéshez szükséges felszerelést, az
életüket védő öltözetet. A gyerekek büszkén járkáltak védősisakkal
a fejükön. Igazi tűzoltóknak érezhették magukat akkor, amikor
megtapasztalták a tömlőből kitörő víz erejét .- Óvónéni, tudod kinek
a sisakja volt a fejemen? A Béláé! ezzel szaladt hozzám egy kislány.
Kedves Béla, Tomi és többiek, köszönjük, hogy most az egyszer tüzet
varázsoltak, mégpedig az öröm tüzét gyermekeink szemébe, amit
soha senkinek nem lenne szabad eloltani egy pillanatra sem!

Évzáró az óvodában
Megint eltelt egy tanév, aminek végét a hagyományhoz híven
június első hétvégéjén ünnepeltük. Az ünnepi hangulatot már
pénteken megalapozta a nagyok búcsúja. Idén 30
nagycsoportos gyerek (29 a Méhecske és 1 a Süni csoportból)
sétált végig az óvoda folyosóján vándorbottal, batyuval a
vállán és bekopogtatva minden csoportba verssel, dallal
köszöntek el társaiktól és az óvónéniktől, dadusoktól.
Minden csoportban ajándékot kaptak emlékül: könyvjelzőt,
ceruzatartót, szélforgót, rajzolt képecskét.
Nagyon sok sikert kívánunk az iskolában!
Szombaton és vasárnap minden csoport a saját termében
várta a vendégeket. A tanév során tanult kedvenc énekekkel,
dalokkal, énekes játékokkal, mesejelenettel örvendeztették
meg a családtagokat. Az izgalomtól és a szerepléstől
megéhezve, megszomjazva ültek asztalhoz néhány falat
sütemény és üdítő társaságában.
Az oldalt összeállította Németh Ágnes
Búcsú a társaktól
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KIVÁLÓ TANULÓ, REMEK
SÚLYEMELŐ
A súlyemelés nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé. Nincs pénz,
klubok mennek tönkre. A 17 éves Szita
Alex egy kis egyesületből ott van a
legjobbak között.
Az Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidő
SE még talpon van, soraiban Szita Alexszal, aki korosztályában az ország egyik
legjobb, hanem a legjobb emelője. Alex 1213 évesen ment le először az edzőterembe,
de komolyabban csak négy évvel ezelőtt
kezdett el foglalkozni a sportággal. Azóta
sok tapasztalatot és rutint szerzett.
Legfrissebb eredménye egy ifjúsági
Európa-bajnoki hetedik helyezés, melyet
májusban a spanyolországi Valenciában
megrendezett versenyen ért el.
Rengeteg munka előz meg egy ilyen szép
teljesítményt. Alex heti öt edzésen vesz
részt, melyek főleg súlyzós gyakorlatok. A
közös tréningeken kívül önállóan végez
nyújtó- és állóképesség-fejlesztő
edzéseket. Egy-egy világversenyt háromnégy hónapos kemény felkészülési időszak
előz meg: előre meghatározott edzésterv
alapján készül, amit edzője, Szász László
állít össze.
Sajnos az anyagi források Iregszemcsén is
szűkösek, de a súlyemelő egyesület a
lehetőségekhez képest igyekszik mindent
megadni sportolóinak. A felkészülés alatt
edzőtábort, táplálék kiegészítőket biztosít,
ezen kívül a versenyekre is ők szállítják a
fiatalokat. Alexnak annak ellenére, hogy
kiváló tanuló
nagy céljai vannak a
sportágban. Rövid távú terve, hogy
megdöntse az ifjúsági országos csúcsokat,
hosszú távú elképzelései között szerepel az

A súlyemelő csapat balról jobbra: Szász László edző, Szabó Kamilla,
Juhász Dávid, Szita Alex és Simon Márton
olimpia. Edzője szerint erre megvan az Igazolt tárcsanyüvő alkotja a sportág
esélye a 17 éves fiúnak. Az utóbbi egy-két derékhadát. A mostoha körülmények
évben felküzdötte magát a legjobbak közé, ellenére is szállítják a szebbnél szebb
és folyamatosan fejlődik.
eredményeket a fiatalok.
Kérdésemre, hogy miként látja ma a Szita Alex soron következő versenye
súlyemelés állapotát Magyarországon, egyébként a klubja által lebonyolítandó
elmondta, hogy a megyében nagyon rossz a Ireg Kupa, ahol öt ország (Szlovákia,
helyzet, sok egyesület szűnik meg L i t v á n i a , S z e r b i a , C s e h o r s z á g ,
p én zh i á n y miat t . A z e d ző t e r mek Lengyelország) tíz csapatának sportolói
felszereltsége nagyon rossz, ők például egy mérik össze erejüket. Eredményei alapján
régi pincében edzenek. Elmondása szerint az iregszemcsei fiú ott lehet az augusztusi
országosan sem jobb a helyzet. Nagyon ciprusi korosztályos Eb-n.
kevés versenyző van, körülbelül ezer
Máté Dóra- Tolnai Népújság

VI. IREG KUPA 2010. JÚLIUS 3-ÁN
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
idén már hatodik alkalommal ad otthont
településünk, Iregszemcse ennek a rangos
nemzetközi eseménynek. Szeretném
megköszönni mindazoknak a lelkes
segítőknek, támogatóknak, szülőknek,
mindenkinek, akik nélkül soha nem
tudtunk volna eljutni ide. Az utánpótlás
neveléssel foglalkozó súlyemelő egyesületet tizenhárom esztendővel ezelőtt,
1997-ben Szász László szakedző kezdeményezésére alapítottuk meg. Az elmúlt
időszakban országos bajnokokkal, és
helyezettekkel, válogatott-kerettagokkal
és országos csúcstartókkal büszkélkedhetünk, ami mutatja az elvégzett munka
eredményességét. Napjainkban több mint
húsz fiatal látogatja az edzéseket, ami
további szép sikerekre ad reményt. Biztos

vagyok abban, az VI. IREG KUPA
nemzetközi viadal tovább növeli e nehéz,
de nagy hagyományokkal rendelkező
olimpiai sportág híveinek táborát.
Remélem, hogy a külföldi vendégek is jól
érzik majd magukat nálunk, megismerik
településünket, környékét, és szép élményekkel gazdagodva viszik Iregszemcse jó
hírét a világba.
A versenyzőknek sikeres szereplést,
edzőiknek örömet az eredményekhez, a
nézőknek pedig emlékezetes sportélményeket kívánok, és jó szórakozást az
esti Retro buliban. Lehetőség szerint
ismerkedjenek meg településünkkel, és a
csodálatos kastéllyal, meg annak
parkjával.
Schmidt László
SE elnöke
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MAZSORETTJEINK A
DOBOGÓN
A VI. Magyarországi Mazsorettek Siófoki
Vándorkupa Versenye 2010. június 5-én
került megrendezésre. A megmérettetésnek a siófoki Kálmán Imre Kulturális
Központ adott otthont. A nyílt versenyre 12
település közel 300 mazsorettje érkezett az
országból és versenyzett a Siófoki
Vándorkupa elnyeréséért. A versenyre
gyermek, ifjúsági, junior és senior
korcsoportban, ezen belül egyénileg,
párosan, és csoportosan lehetett nevezni.
Az iregszemcsei Laguna mazsorett csoport
az ifjúsági korcsoportban tradicionális
indulóval illetve egyéb kategóriában bot és
pom-pon koreográfiával nevezett.
Szombat reggel szülői összefogással
utazott a csapat Siófokra, ahol Feketéné
Klári a versenyszervezője és házigazdája, s
egyben a csoport vezetője várta a lányokat.
A verseny kezdete előtt még volt némi idő
egy-két utolsó próbára. 10.00 órakor az
ünnepélyes megnyitón már csak szebbnél
szebb ruhákba öltözött, botot és pomponokat szorongató mazsoretteket lehetett
látni mindenütt. Mivel az iregi lányok csak
52-ként léptek először színpadra volt
lehetőség arra, hogy megnézzék az előttük
fellépők produkcióját s lássák, mit tudnak
a vetélytársak. Az utolsó jó tanácsok és
bíztatások után azonban hamarosan ők is
sorra kerültek, hogy az első komoly
megmérettetésen másfél év gyakorlásának
eredményét megmutathassák a
szakértőkből álló zsűri és nem utolsó
sorban a szintén szakavatottnak mondható
versenytársak előtt. Mindkét produkció jól
sikerült, ezért volt miért izgulni az
eredményhirdetésen is. 17.00 órára
kialakult a végső sorrend és elkezdődött az

Felső sor balról jobbra: Matus Boglárka, Tórizs Roxána, Vecseri Lilla, Terbe
Petra, Tamás Franciska, Mónus Kitti
Alsó sor balról jobbra: Petrik Panka Regina, Tóthi Vivien, Csanádi Fanni, Matus
Hajnalka
értékelés. Szín kavalkáddá vált a színpad,
Pom-pon koreográfia eredményeként
mikor az egyéni indulók és a csapatok
pedig a dobogó harmadik fokára léphettek
képviselői köztük a mi lányaink is
a lányok, s természetesen büszkén hoztuk
bevonultak.
haza a helyezéssel járó serlegeket és
Mai napig nem tudom, hogy mi szülők a
okleveleket is. Ezúton köszönjük Klárinak
karzaton, vagy Petráék a színpadon
a felkészítést, mely révén ilyen örömhöz
izgultak-e jobban, vajon felhangzik-e a
segítette a csapatot. Gratulálunk lányok,
Laguna Mazsorett csoport neve?
csak így tovább!
Felhangzott. A tradicionális induló
Csanádi Gyöngyi
eredményeként a dobogó második, a bot és

SULI-BULI TÁMOGATÓK
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközössége és Tantestülete által szervezett SULI-BULI az
idén is jól sikerült. Köszönjük mindazoknak, akik szervező munkájukkal, részvételükkel, szereplésükkel
hozzájárultak a bál sikeréhez. Külön köszönet az adományozóknak, akik tombola ajándékokkal, ill.
készpénzbefizetéssel támogatták rendezvényünket.
A nettó bevétel 155 800 Ft, mely a "Korszerű Iskoláért" alapítvány számlájára került befizetésre.
66.sz.Ezerjó MAXICOOP ABC, Adonics Zsolt, Bakonyi Erzsébet, Bálint Attila, Balogh Béláné, Baranyai Péter, Bene Róbert, Bódog
József, Buczkó József, Csanádi Gábor, Csibáné Zántó Tímea -Zamárdi, Csikós Anikó, Csór Gabriella, Dr. Kaáli Sándor, Dr. Kálmán
István, Dr. Vásárhelyi János, Fata Istvánné, Fóti Judit, Frank László, Horváth Györgyné, Horváth József, Jeans 2005 Kft. -Kozma Tibor,
Kárászné Major Mónika, Kereszt Réka, Kersák Sándor -Magyarkeszi, Keszi Sertés Kft. - Magyarkeszi, Kínai üzlet, KOP-Ka Zrt. -Tamási,
Korona Üzletház- Sziber Attila, Kovács Ernő, Kreszl Zsolt, Matusné Szakács Irén, Mihalovics Miklós, Molnár Ágnes, Molnár Miklós,
Muraközi Ildikó, Művelődési Ház, Nagy Béla, Nagy Károlyné, Nagy Nándor, Novákné Kántor Borbála, Ötvös László, Pappné Árvai
Tünde, Polgármesteri Hivatal - Iregszemcse, Porga Istvánné, Schmidt László, Sere Vendéglő, Simon Béla, Sió-Friss Kft.- Siófok, Sipos
András, Süle Jánosné, Süni Falatozó, Süni Számítástechnika Üzlet, Szabó György, SzabóTímea, Takarékszövetkezet, Tóthi Ernő Mihály,
Varga Vendégház- Varga István, Vargáné Kolláth Judit, Vass Húsbolt- Vass Tamás, Viktória Gyógyszertár

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

KÉZMŰVESTÁBOR
KÖLYKÖKNEK
Június 19. szombat 9 órától

Július 5-július 9-ig

NYÍLT NAP
SZENNYVÍZHÁLÓZAT

július 12-16-ig

(Kis kölyköknek)
(Nagy kölyköknek)

Június 19. szombat 21 órától

RETRO-BULI
Belépő: 600 Ft.

A tábort általános iskolás és középiskolás
diákoknak hirdetjük

Július 3.szombat 8.30-tól

VI. IREG KUPA
Súlyemelő verseny a
Kastélyparkban
Július 5-9-ig

KÉZMŰVESTÁBOR
Alsó tagozatosoknak
Július 12-16-ig

KÉZMŰVESTÁBOR

GRAFIKA, KERÁMIA ÉS MÁS
KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK
A foglalkozások 9-től 16 óráig tartanak.
A tábor részvételi díja
Ebéddel együtt: 8000 Ft

Jelentkezési határidő:
Június 28.
Tábordíj befizetése: július 5-ig

ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:
16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

Olvasókör: 19-21-ig
KEDD
Nyugdíjas Klub
14-16-ig
Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

SZERDA
Színjátszó kör
18-21-ig
Énekkar:
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK
Színjátszó kör
18-21-ig
Néptánc:
16-17-ig

VASÁRNAP

Felső tagozatosoknak

Mazsorett:
13.45-15.45-ig

Július 17. szombat 21 órától

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
Nyitvatartása alatt

RETRO-BULI
Belépő: 600 Ft.
Július 25. vasárnap egész nap

EZO-FESZT
Augusztus 13. péntek 19 óra

MÁGNÁS MISKA
Operett 3 felvonásban
Belépő csak elővételben 1300 Ft.

Augusztus 14. szombat

FALUNAP
Egész napos rendezvény a
Kastélyparkban.
Augusztus 31. kedd

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

KÖZSÉGI VÉRADÁS

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné

Szeptember 4. szombat 21 óra

Számítógépes feldolgozás:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095 Iregszemcse,
Bartók u. 1. Tel./Fax.: 74-480-764

RETRO-BULI
Belépő: 600 Ft.
Szeptember 11. szombat 19 óra

MÁGNÁS MISKA
Jegyár: 1300 Ft.

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.

e-mail címünk: bbmh@freemail.hu
Az Iregszemcsei Hírhozó számai
megtekinthetők a:
www.iregszemcse.hu weboldalon
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AUGUSZTUS 13. PÉNTEK 17 ÓRÁTÓL
A KÖLYÖK KÉZMŰVESTÁBOR ALKOTÁSAIBÓL
RENDEZETT KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

KÉZMŰVES VÁSÁR
AUGUSZTUS 13. PÉNTEK 19 ÓRAKOR

MÁGNÁS MISKA című operett
HELYSZÍN: BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ BELÉPŐ: 1300 FT. Jegyek csak elővételben válthatók!

AUGUSZTUS 14. SZOMBAT
9 órától IV. IREGI SZABADTÉRI BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY
Zsűri: a Mágnás Miska szereplői
11-kor HOLLÓ EGYÜTTES interaktív gyermek koncertje (Szekszárd)
12.30-13-ig OPERETT GÁLA Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat
13-13.30-ig JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA

VÁRADI BÉLA nótaénekes (CKÖ vendégfellépője)
INGYENES LÉGVÁR - RODEOBIKA - SZÖRF - GOKART PÁLYA ÉLŐ CSOCSÓ EGÉSZ NAP!
13.30-kor ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Süvegjártó Csaba polgármester
13.50-kor IREGSZEMCSEI LAGUNA MAZSORETT CSOPORT
14-kor FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
14.30-kor IREGSZEMCSEI LAGUNA MAZSORETT CSOPORT
14.50-kor IREGSZEMCSEI SZEDELICE TÁNCCSOPORT
15.00-kor IREGSZEMCSEI LAGUNA MAZSORETT CSOPORT
15.10-kor IREGSZEMCSEI SZEDELICE TÁNCCSOPORT
15.30-kor TÁNCIKA CSOPORT (Hőgyész)
16 órakor PALIKA - SZÉCSI PÁL EMLÉKMŰSOR
GERGELY RÓBERT előadásában
17.30-kor TÁNCIKA CSOPORT (Hőgyész)
19 órakor MONSOON EGYÜTTES KONCERTJE (Budapest)
21 órától RETRO BULI - IDŐUTAZÁS A 70-ES ÉVEKTŐL NAPJAINK
MONDERN TÁNCZENÉJÉIG. HÁZIGAZDA: DJ. DAVEED & DJ. MISA
VENDÉG DJ-K: DJ. PRINCE, DJ. GI(N)N ÉS DJ. ROARBOY
SZTÁRVENDÉG :BABY GABI
Esős idő esetén a kulturális programokat a Bartók Béla Művelődési Házban tartjuk!

