Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

AZ ISKOLAKEZDÉS
KÜSZÖBÉN
A tankönyveket augusztus 26án szerezhetik be a nebulók. A
tanévnyitó ünnepély pedig az
első tanítási napon szeptember 1-én lesz. Hasznos
információk a tanévkezdésről
a 3. oldalon.

*
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ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. július 29-én 14 órakor
ünnepi testületi ülést tartott.
Süvegjártó Csaba polgármester
köszöntötte a 2011. évben
nyugdíjba vonuló közalkalmazottakat: Bögös Gyulát,
Kozma Bélánét és Molnár
Miklósnét. Ezt követően a „Pro
Urbe Iregszemcse” kitüntető cím
átadására került sor, melyet
2011. évben a helyi Polgárőr
Egyesület részére adományozott
a képviselő-testület.

VÁLTOZOTT A
BETEGSZÁLLÍTÁS
2011. április 27-én megjelent
nemzeti erőforrás miniszter
rendelete módosította az
eddigi betegszállítási gyakorlatot. Háziorvosaink tájékoztatója a 3. oldalon.
KÉT HÉT AZ ALKOTÁS
BIRODALMÁBAN
Két héten keresztül alkothattak kicsik és kicsit
nagyobbak az iregszemcsei
kézműves táborban. Képes
összefoglalónk a 4. oldalon.
ÚJABB PRODUKCIÓRA
KÉSZÜL AZ ITAT
Már elkezdődtek a Leányvásár című operett próbái a
művelődési házban. Fenyő
Magdi írása a 4. oldalon.
RENDŐRSÉGI
HÍREK
Az elmúlt időszak bűncselekményeit foglalta össze
Barna Tibor körzeti megbízott
az 5. oldalon.
BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL
A Süni csoport nem mindennapi évzárójáról készült
összefoglalót a 6. oldalon
találják.
PROGRAMSOROLÓ
Felnőtteknek és gyermekeknek szóló színházi ajánlatainkat a 7. oldalon találják!
FALUNAP
Augusztus 12-13.
Részletes program 8. oldal.

A képen Kozma Bélánét köszönti
Süvegjártó Csaba polgármester

AZ ÜRÖGI FALU VÉGÉN
Bartók Béla születésének 130. évfordulójára
Bartók Béla Nagyszentmiklóson született 1881ben. Az idei évben ünnepelhetjük születésének
130. évfordulóját. Az Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány méltó módon kíván emlékezni. Talán
ez is úgy van, mint a mesében: kitalálta a katona,
hogy készítsenek kőlevest, aztán a háziak mindent
összehordtak hozzá, kis krumplit, kolbászt, répát.
Valahogy most is ez történt. Az alap ötlet a
hagyományőrzés jegyében készülő kiadvány volt.
Végül két hagyatékként őrzött 1974-75-ös
felvételeket tartalmazó magnókazetta szolgáltatta az alapot egy ürögi kottás könyv kiadásához.
Berki László és Berkiné Szirbik Anita meghallgatta, lejegyezte, nyomtatható formába öntötte,
Király Istvánné Vilma néni, Fenyőné Tóth Magdi,
Berkiné Szirbik Anita, az Iglice Népdalkör, a
Refrén és Dalária énekkar felénekelte, a
Galagonya Citerazenekar feljátszotta, Tóthi Misa
és Dávid felvette a CD-t. A könyv elő-és utószavát
Gyugyi Gézáné és Keresztné Fürj Panni írta.
Minden hozzávaló szervezési munkát Dobos
Andrea és Kántor Mónika végzett. A borítót
Benke Éva és Turi Henrietta készítette. Bartók az
1900-as évek elején Iregszemcsén gyűjtött közel
háromszáz népdalt. A könyv a teljesség igénye
nélkül
nyolcvankét dalt mutat be és a A daloskönyv borítója. Készítője Turi Henrietta
mellékletként szolgáló CD-n is felhangzik jó pár
bemutatójára 2011. augusztus 12-én kerül sor a
ismert és ismeretlen dallam is. A könyv és CD
Falunap előestéjén a Kastélyparkban.
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Katica Boltja
Iregszemcsén

Bábonymegyer

a KORONA udvarban!

ÜZLETEM AJÁNLATA: Egyes anyagok:
Bébi sarok:
cumik, cumisüvegek, termosz
bébi ételek, italok, bébi víz
pelenkák, rugik, bodyk,
hálózsák
Női melltartók:
299 Ft-tól 850 Ft-ig
Női alsók:
Tanga 120 Ft-tól 380 Ft-ig
Női-férfi zoknik: 185 Ft-tól

Nyitvatartás:
H-P: délelőtt 5.30-11.30-ig
délután 14-18-ig
szombaton 5.30-12-ig

IREGSZEMCSE KORONA
UDVARBAN

Férfi boxer alsók

Mindenkit szeretettel vár

Baranyai Péter
06 30/292-1432

(pamut, gumi nélküli)
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250 Ft-tól
Függönyök:
300 Ft-tól
Ágynemű garnitúrák,
ágynemű huzat
Cserepes selyemvirágok stb...

Várom régi és új vásárlóimat!
Nyitvatartás:
H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30
Szo: 8-11.30
Süléné Ica Tel: 70/258-8557

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ,
OKJ-S SZAKMAI KÉPZÉS
A KÉPZÉS CÉLJA
Az idős és fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos
ápolási, gondozási ismeretek elsajátítása.

Kínálatunkban
megtalálja a helyben
sütött péksüteményeink,
friss kenyér és pékárú
termékeink széles
választékát
valamint tejtermékek és
fél literes üdítők is
kaphatók!

Értesítjük a település lakóit,
hogy a kötelező
KÉMÉNYSEPRŐIPARI
KÖZSZOLGÁLTATÁST

A PROGRAM BESOROLÁSA
OKJ-s szakmai képzés, távoktatásos formában
OKJ-szám: 337620100103302
A TANFOLYAM IDŐTARTAMA

AUGUSZTUS HÓ 8-31 KÖZÖTT
VÉGEZZÜK

1év (2félév), óraszám: 1000 óra

Kérjük a közszolgáltatás ellátásának
feltételeit biztosítani szíveskedjenek!

Tervezett kezdés: 2011. szeptember 30.

Képzési nap: szombat
A képzés helye: 1073 Budapest Erzsébet krt. 41.

(kihelyezett Iregszemcsei tagozattal)
Részvételi díj: 95.000,-Ft/félév
Részletfizetéssel: 16.000,-Ft/hó
Vizsgadíj: 40.000,-Ft
A KÉPZÉSBE VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS
FELTÉTELEI
-10-ik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség.
(Az 1998. előtt végzettek esetében befejezett
8 általános iskolai végzettség.)
-Betöltött 16. életév
FELVILÁGOSÍTÁS: 70/942-0807
EGYÉB ELÉRHETŐSÉG: Barnáné Beáta,
bmarkovics@freemail.hu

Bejelentéseikkel az alábbi
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IRODÁNKHOZ FORDULJANAK:
TAMÁSI, DEÁK FERENC U. 9.
Tel: 74/471-639
CAMINUS
Tüzeléstechnikai Kft.
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Tisztelet Betegek!
De?k Ferenc ?ltal?nos Iskola ?s ?voda
*
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.
2011. április 27-én megjelent nemzeti erőforrás miniszter rendelete
(
74/580-020 tel./fax: 74/481-081
módosította az eddigi betegszállítási gyakorlatot. A kötelező
e-mail: ireg1084@t-online.hu
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

17. §-a szerint
(1) A biztosított beutalás szerinti intézményben végzendő orvosi
vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből
Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a 2011/2012-es tanév
tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult
2011. szeptember 1-jén, csütörtökön kezdődik. Tanévnyitó
betegszállításra,
ünnepélyünket az első tanítási napon, csütörtökön reggel 8
a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem
órai kezdettel tartjuk az iskola központi épületének udvarán.
oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése
Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai
alapján kerül sor,
felszerelésüket hozzák magukkal. Tanulóink már az első
b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából
tanítási napon igénybe vehetik a napközis, illetve menzai
történik.
ellátást, amit a szülőknek írásban kell igényelniük
(2) A biztosított jogosult a külön törvényben meghatározott mentés
tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon, melyet
igénybevételére.
legkésőbb augusztus 29-én 16 óráig juttassanak vissza.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 97. §-a szerint
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint
„(1) A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján
érvényesek.
biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a
A javító- és osztályozó vizsga időpontja:
mentőápolói felügyeletet nem igénylő esetben, ha az egészségügyi
2011. augusztus 22-én, hétfőn 14 óra
ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.
A tankönyvek árusítása/osztása az iskola
(2) Az
tornatermében lesz
(1) bekezdés alkalmazásában az egészségügyi ellátás elérhetősége
2011. augusztus 26-án,
akkor nem biztosítható másként, ha a beteg
pénteken de. 8 - 12 óráig, du. 13 - 18 óráig.
a) szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés
igénybevételét,
Ingyenes tankönyvre akkor jogosult a tanuló, ha
b) csak speciális testhelyzetben szállítható,
·
tartósan beteg,
c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota
·
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
közlekedési eszköz használatát,
fogyatékos,
d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú
·
három- vagy többgyermekes családban él,
járművet nem vehet igénybe,
·
nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
e) ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más
·
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből
A jogosultságot igazoló okiratot kérjük szíveskedjenek
eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.
tankönyvosztáskor magukkal hozni (három- vagy
(3) Betegszállítás külön jogszabályban foglaltak szerint a
többgyermekesek a családi pótlék folyósítását igazoló
gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is
szelvényt).
igénybe vehető, ha az ellátást követően
a) a beteg a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti okok miatt a
A Nagyszokolyról és Csehi-, Hékút-, Okrádpusztáról bejáró
gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, vagy
tanulók az utazáshoz szükséges bérletet a tankönyvosztás
b) a betegnek a fekvőbeteg-gyógyintézetből az otthonába történő
időpontjában fogják megkapni.
eljutása az elbocsátásának naptári napján, illetve más esetben
ésszerű időn belül másként nem biztosított.

HIRDETMÉNY

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2011. június-július hónapban elhunytak:
Bognár Jánosné, Vámi József

GÓLYAHÍR
2011. június-július hónapban születtek:
Bachmann Jácint, Beda János Kornél,
Kurucz Bertalan

Szennyvíz információs
szám: 74/481-140

Eddig a betegek gyakorlatilag oda mentek, ahova akartak, és
volt olyan eset, amikor betegszállító igénybevételére is volt
lehetőségük. Ez változott meg úgy, hogy csak a területileg
illetékes ellátóhelyekre (Pincehely, Szekszárd, Dombóvár,
Tamási) jár a fent felsorolt esetekben a betegszállítás.
Amennyiben ezek az ellátóhelyek nem tudják vállalni a betegek
gyógykezelését, úgy erről nyilatkoznak, és ezek után van
lehetőség az általuk megszervezett kórházakba betegszállítás
igénybevételére. Ezeket az eseteket minden esetben a küldő
kórházaknak és nekünk is dokumentálnunk kell. Ha valaki az
eddigi gyógykezelése folytán területen kívüli ellátást vett
igénybe betegszállítással, a betegszállítás a továbbiakban úgy
történik, hogy a területileg illetékes kórháztól (Szekszárd) kell
igazolást hozni, hogy a gyógykezelést ott nem tudják elvégezni.
Amennyiben ilyen igazolás nincs a beteg és a háziorvos
birtokában, betegszállítás nem jár; a gyógykezelést saját
költségen történő utazással természetesen igénybe lehet venni.
Kérjük a fentiek szíves megértését és a végrehajtásban történő
együttműködésüket
Tisztelettel:
Dr. Kálmán István, Dr. Kaáli Sándor
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A CSODAFIÚ-SZARVASTÓL A DALOLÓ
MADÁRIG
Két hét az alkotás birodalmában
Két héten keresztül alkothattak kicsik és kicsit
nagyobbak az iregszemcsei kézműves táborban. Az első
héten a felső tagozatosok, a tábor második hetében az
alsósok vehették birtokukba a művelődési házat, és
készíthettek szebbnél szebb remekműveket.
Immár hagyományszerűen, hatodik éve szervezte meg a
művelődési ház ezt a nyári programot a gyerekek
számára. Idén a negyvenkét résztvevőt a grafika és
keramika világába kalauzolták a foglalkozások vezetői.
A keramikus fogalakozásokat Dobos Andrea és Kántor
Mónika vezette, ahol a marokedény készítésétől a
felrakáson át eljutottak a résztvevők a korongozásig.
Domborművek is készültek a hét folyamán, melyek
mind törekedtek a népművészeti motívumok
felelevenítésére, használatára.
Benke Éva művésztanár, a kARTon Egyesület vezetője
segített a grafikai foglalkozásokon a mese-,
dalillusztrációk elkészítésében, a dúcnyomás
technikájának elsajátításában és a pólófestésben a
gyerekeknek. Az illusztrációk fő témáját a Cantata
Profana szolgáltatta, ehhez illeszkedtek a szarvas-,
Készülnek a szebbnél szebb dúcnyomatok
madár-, virágmotívumok is.

MÁGNÁS UTÁN LEÁNYVÁSÁR
A Bartók Béla Művelődési Házban az elmúlt 2 évben színre vittünk
két sikeresnek mondható darabot: a Csárdáskirálynőt és a Mágnás
Miskát. Az idei év kisebb megtorpanása után a művelődési ház és
az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány égisze alatt most újabb
produkcióra készülünk. A darab Jacobi Viktor Leányvásár című
operettjének feldolgozása. Már elkezdődtek a próbák.
Sajnos kisebb változások történtek a szereplőgárdában; néhányan
kiváltak a stábból és önálló egyesületet alakítottak.
Szerencsére a faluban vannak még lelkes, szerepelni vágyó,
szabadidejüket nem sajnáló emberek, akikkel kiegészült az a
néhány üres hely, így ugyanolyan lelkesedéssel, örömmel
kezdődtek el próbáink.
A segítőgárda is megmaradt; Olyanok, akik nem szerepelnek, de
munkájukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy minden a lehető
legprofibb legyen (fodrász, kozmetikus, azok, akik a díszletek,
jelmezek elkészítésében segédkeznek, hozzájárulnak a díszletezés
kivitelezéséhez.
Reméljük ez a produkciónk is ugyanolyan örömet okoz majd
minden ireginek és nem ireginek, mint az eddigi kettő!

A darabok színrevitelét sokszor beárnyékolja a pénzhiány, mert sok
mindent meg kell előlegezni ahhoz, hogy minden készen legyen a
bemutatóra.

Ehhez kérjük a falu lakosságának segítségét is.
A kérés egyszerű és nem kerül semmibe,
csak egy kis munkába.
Kérjük Önöket, hogy a kiürült műanyag palackokat ne
dobják a szemétbe, hanem laposra taposva gyűjtsék
össze, és hozzák el nekünk.
A raktározásra a polgármesteri hivatal ad lehetőséget,
az összegyűjtött műanyagokat a
Művelődési Házban gyűjtjük.
Tudjuk, hogy ez nem nagy pénz, de a palackgyűjtéssel
segítjük egyúttal a környezetszennyezés megállítását is.
Fenyő Magdi

ÜNNEPELT A NYUGDÍJAS KLUB
Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepelte a nyugdíjas klub. A
megemlékezésen részt vett az alapító klubvezető is, id. Bögös
Gyuláné, akit nagy szeretettel köszöntöttünk. A köszönet kijár
Rabné Marikának és Jenvay Katónak is. Az ünnepségen vendégül
láttuk a gyönki, újiregi és tamási klubtársainkat is. Az ünnepséget
emlékezetessé tette Simon Luca és az amatőr színtársulat
csodálatos szereplése. Vastaps volt a jutalmuk. A Tolna megyei
elnök, Gyimesi János adta át az Országos Elnökség okleveleit és
egyben köszöntötte és megköszönte a klub munkáját. Az ünnepség
után finom ebéd várta a vendégeket és a klubtagokat. Mindenki jól
érezte magát. Nagy köszönet a napközi konyha személyzetének és

vezetőjének, a Művelődési Ház dolgozóinak és minden aktív
klubtagnak.
Ezúton köszönjük meg támogatóink önzetlen segítségét:
Takarékszövetkezet
Magyar István
Nagy Béla
Csór Gabriella
Keszthelyi Sándor
Sziber Attiláné
Polgármesteri Hivatal
Gábor Sándorné klubvezető
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IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKÉNEK
BŰNÜGYI HÍREI
Felsőnyéki lakos a Tamási Kop-Ka Áfész megbízásából
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011. május 03-án éjfél
körüli időben a Felsőnyék, Kossuth utca 53. szám alatt található
Coop bolt hátsó ablakának drótrácsát felfeszítette, azonban onnan
nem tulajdonított el semmit. A rongálással 20 000.-Ft kár
keletkezett.
Egy felsőnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. május 03-án 20 óra és 2011. május 04-én 07 óra 30 perc
közötti időben lakóházához tartozó hátsóudvarában lévő baromfi
ólból eltulajdonított 30 db tyúkot és 1 db kakast. A
bűncselekménnyel okozott kár 62 400.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
nevelt lányának kabát zsebéből 2011. május 06-án az Iregszemcsei
Göllesz Viktor Általános Iskola osztálytermében a tulajdonát
képező Sony Ericson K320 típusú mobiltelefonját eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 23 000.-Ft.
Egy siófoki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
május 13-án 17,30 óra és 2011. május 18-án 11 óra közötti időben
eltulajdonította a Magyarkesziben lévő háza nyitott folyosóján
elhelyezett egyedi készítésű hegesztő trafóját. A lopási kár 21 000.Ft. Az elkövetőket a rendőrség elfogta.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett egy szintén helyi lakos ellen
zaklatás miatt, aki 2011. május 16-a és 2011. június 05-e közötti
időben a sértett háza előtti útszakaszon őt kb. 15 esetben megöléssel
fenyegette, valamint kilátásba helyezte, hogy a feljelentőre és
családjára rá gyújtja a házukat.
2011. május 19-én 20 óra 15 perckor egy magyarkeszi lakos a
Tamási Rendőrkapitányságra telefonon bejelentette, hogy egy
másik család kb. 20 tagja kapával, kaszával, késsel, kalapáccsal
megjelent a háza előtt és fenyegetik a családját. A két család között
az utcán tettlegességre került sor, melynek során két ember 8 napon
belüli sérüléseket szenvedett. A helyszínre kiérkező nagy létszámú
rendőri erő a további verekedést megakadályozta, a csoportos
garázdaságban résztvevő személyek ellen büntetőeljárás indult.
A fenti háborúskodás másnap reggel folytatódott, amikor a Tamási
Rendőrkapitányságra bejelentés érkezett, hogy az előző bejelentő
rokonságához tartozó egyik férfit a másik család egyik férfi tagja
egy vascsővel tettleg bántalmazta, mely során a bántalmazott
személy 8 napon belüli, könnyű sérüléseket szenvedett. Az
összegyűlt családtagok közül több személyt a helyszínre nagy
létszámban érkező rendőrök a Tamási Rendőrkapitányságra
előállítottak és velük szemben büntetőeljárást kezdeményeztek.
Egy újiregi lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik
2011. május 20-án napon 12 és 13 közötti időben a sértett lakásába
pénzváltás ürügyén vele közösen bementek és a ház emeletén lévő
konyhában, a konyhaszekrényben elhelyezett pénztárcájából

megtévesztéssel 80 000.-Ft-ot tulajdonítottak el.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. május 22-én 18 óra és 2011. május 24-én 15 óra közötti
időben a házához tartozó udvarra kerítésbontás módszerével
behatolt, és onnan különböző fémtárgyakat vitt el. A lopással
okozott kár 30 000.-Ft, a rongálással 2 000.-Ft kár keletkezett.
Egy felsőnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. május 28-án 20 óra és 2011. május 29-én 08 óra közötti
időben lakása udvarából alkalmi lopás módszerével eltulajdonította
a fia tulajdonát képező kerékpárt. A bűncselekménnyel okozott kár
20 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett 3 iregszemcsei lakos ellen,
akik 2011. június 02-án 20,30 óra körüli időpontban az utcán
minden előzmény nélkül megtámadták és bántalmazták.
Egy nagyszokolyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. június 06-án 09 óra 30 perc és 2011. június 16-án 16 óra
közötti időben bekerített házának nyitott fa tárolójából
eltulajdonított 1 db 220 V -os villanymotort. A bűncselekménnyel
okozott kár: 25 000.-Ft.
Egy felsőnyéki lakos feljelentést tett vidéki munkáltatója nevében
ismeretlen tettes ellen, aki 2011. június 09-én 14 óra körüli időben a
felsőnyék külterületén lévő szőlőültetvényből 716 db. idei
ültetésű Irsai Oliver típusú szőlőoltványt tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár 214 800.-Ft. Az elkövetők
rendőrkézre kerültek.
Egy felsőnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. június 18-án 20 óra és 2011. június 20-án 10 óra között
lakatlefeszítés és ajtóbefeszítés módszerével betört a Felsőnyék,
„Józan-hegyen” lévő présházába, és onnan 10 liter vörösbort
tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár 3 000.-Ft, a
rongálással 30 000.-Ft kár keletkezett.
Egy felsőnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. június 19-e és 2011. június 20-án 06 óra közötti időben
lakatleverés és ajtóbetörés módszerével betört a Felsőnyék,
„Józan-hegyen” lévő pincéjébe, onnan tálcát, valamint 5 m
villanyvezetéket tulajdonított el, továbbá a pince melletti kordonos
szőlőjéből összesen 150 m 3 mm-es rézdrótot levágott és
eltulajdonított. A bűncselekménnyel okozott kár 3 000.-Ft, a
rongálási kár 1 000.-Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. június 29.-én 18 óra
30 perckor egy helyi lakos présházba betöréses lopást kísérelt meg,
azonban az ott elhelyezett riasztó berendezés megzavarta és a
bűncselekmény folytatásától elállt. Az ablak betörésével okozott
kár 5 000.-Ft. Az épületben kb. 500 000.-Ft érték volt.
Barna Tibor r.ftzls. körzeti megbízott

VANNAK MÉG BECSÜLETES EMBEREK!?
Június 11-én reggel kocsival mentem a temetőbe, csak ott szálltam
ki a ravatalozó előtt. Haza és odafele sem álltam meg sehol. Mobil
telefonom mindig velem van, hazaérve nem találtam, visszamentem
a temetőbe, hogy ott hagytam-e. Sok jó ember segített keresni, de
sehol nem volt. Itthon a vezetékes telefonról hívtam a számot,
emberi hangzavar volt de az illető nem szólt bele. Nekem a mobil
használata létkérdés. Később megszólalt a vezetékes telefon egy
ismerősnél. „J” telefonált, ha meg akarom kapni a mobilomat
menjek az „M” kocsmába. Autóval mentem az „M” kocsmába, ahol
„J” egyén mondta, hogy a temető utcában találta összetörve, ő

javította meg. Ez lehetetlen, meg sem álltam, ki sem szálltam az
autóból. A ravatalozónál álltam csak meg, valószínű ott felejtettem,
amikor kipakoltam. Örültem, hogy megtalálta „J”. Udvariasan
megkérdeztem, mivel tartozom, „J” válasza 2000 Forinttal. Ájulás
környékezett, egy fillér sem volt nálam. Egy jó ismerőstől kértem,
odaadtam „J”-nek, aki el is fogadta. Még mondta, hogy van pénz a
mobilomon (nem régen töltöttem fel), jól fel is használta. Így jártam
a „becsületes” megtalálóval! Vigyázzon mindenki, a talált, saját
tárgyakért fizetni kell. Remélem nem minden esetben.
Stefanovics Jánosné
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A SÜNI CSOPORT BÚCSÚJA AZ ÓVODÁTÓL
„Négy év telt el, négyszer láttuk az óvoda ablakán,
hogy zöld lombok integetnek vagy száraz ág van a fán.”

“Gyere velem a vásárba, fussunk oda hamarjába”!

Beszoktatás és utolsó óvodai évzáró, bizony nagy utat
tesz meg gyerek, felnőtt egyaránt, mire a „zsák bolhából”
összetartó közösség lesz. A gyerekek és a velük foglalkozó
felnőttek közötti bizalom és szeretet, valamint a szülőkkel való
őszinte kapcsolat keltheti életre egy olyan szokványosnak nem
mondható évzáró gondolatát, amit június 4.-én éltünk át a

Művelődési házban. Szerettük volna igazán emlékezetes ünneppé
tenni ezt az utolsó alkalmat, ezért merült fel a kérdés: Mi lenne, ha
most mi felnőttek ajándékoznánk meg a gyerekeket? Szinte rögtön
a kérdés kimondása után átsuhant a fejemben a gondolat: biztos,
hogy jól döntöttem? Az idő és a szülők lelkesedése azonban
igazolta, hogy bizony jól. Igen ám , de rendszeres próbákra lesz
szükség és mindezt úgy kell megvalósítanunk, hogy a gyerekek ne
is sejtsék mi a tervünk. Az anyukák nagyon leleményesek voltak,
mert színjátszó körre, olvasópróbára, szülői értekezletre,
varrótanfolyamra kezdtek járni.
Két produkció készült: a gyerekek egyik kedvenc meséje,
A rátóti csikótojás a szülők előadásában és egy közös vásáros
jelenet. Az előbbivel nem volt probléma, mert nincsen gyerek
szereplője. Az utóbbi viszont kicsit kockázatos volt, mert
összpróba szóba sem jöhetett, különben nem meglepetés a
meglepetés.
Ha valaki még kételkedne, higgye el, hogy a szeretet ereje
óriási. Az adni akarás olyan képességeket hív elő, amire
álmunkban sem gondoltunk. Elmondhatom én is és a sok vendég is,
hogy fergetegesre sikerült a műsor, ami nem csak egy előadás volt,
hanem olyan közös „játék”, amiről azt a következtetést vontuk le,
hogy gyakrabban kellett volna átélnünk.
Nagyon köszönöm kedves szüleimnek és a gyerekeknek az elmúlt
négy évet és kívánom, hogy a tanító nénikkel is alakuljon ki a
lehető legjobb kapcsolatuk.
Németh Ágnes

SÜNIK BÚCSÚJA
Szakítottunk a hagyományokkal, és az ovis
évzárót a Művelődési Házban tartottuk
meg. Szükség is volt a nagy helyre, mert a
terveink kinőtték az óvoda falait.
Hosszú hetek titkos készülődése meghozta
az eredményt. Igazán nagy meglepetést
tudtunk okozni a gyerekeknek, akik nem is
sejtették, hogy mi, szülők aktív résztvevői
leszünk az évzárónak.
Kezdésként az apukák és Ági néni
szereplésével A rátóti csikótojás című
mesét nézhették meg a gyerekek, és
mondhatom, igazán nagy sikere volt az
előadásnak. A mesét követte a gyerekek
vásári játéka, melybe meglepetésszerűen
bekapcsolódtunk mi szülők az „alkalomhoz
illő” népies viseletben. Együtt verseltünk,
énekeltünk velük, nem kis meglepetést
okozva ezzel az apróságoknak és a
vendégeknek.
Azt hiszem, a rendhagyó évzáró mind a
helyszín, mind a téma megválasztásában
sikeres volt. A Művelődési Ház nagyterme
szinte zsúfolásig megtelt, nem csak a
szülők és barátok jöttek el, hanem kívülálló
nézőket is becsalogatott a kíváncsiság.
Ezúton köszönjük Ági néninek, Tünde
néninek és Zsuzsi néninek a sok vidám
percet, amiket a próbák alatt éltünk meg, és
a sok szép saját készítésű ajándékot amivel

meglepték a gyerekeket. A sok készülődés,
a közös titkolózás összekovácsolt minket
szülőket, és ezt az egységet és közösséget
igyekszünk az iskolás évek alatt is
fenntartani.
Bízunk benne, hogy sikerült ötletet adni
másoknak is, és önbizalmat, hogy egy kis

“Poros úton kocsi zörög”

gyakorlással bárki képes színpadra állni
akkor is, ha először úgy gondolja, hogy
alkalmatlan a feladatra.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden résztvevő szülőnek a sok
segítségért, és a lelkes munkáért.
Süni csoport szülői közössége

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ

Augusztus 12-13.

FALUNAP
Péntek este 18 órától
hagyományőrző est,
szombaton
egész napos kultúrális,
szórakoztató műsorok a
Kastélyparkban.
Részletes program az
utolsó oldalon!
Augusztus 27. 22 órától

RETRO-BULI
Bj.: 700 Ft.

Október 12. 10 óra
VIZIPÓK - CSODAPÓK
Óperenciás Bábszínház Bp.
November 16. 10 óra
HAMUPIPŐKE
Ametiszt Bábszínház Bp.
December 14. 10 óra
60 PERC ALATT A FÖLD KÖRÜL
Zenés barangolás a
Hangfaragókkal
A bérlet ára: 1500 Ft.
Bérleteket október 7-ig
lehet váltani
Alkalmankénti jegyár: 600 Ft.

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21-ig

KEDD
Falugazdász: 8-12-ig
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6 - i g
Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

SZERDA
Jogsegély szolgálat
kéthetente 8.30-10.00-ig
Színjátszó kör:18-21-ig
Énekkar: 17-19-ig

CSÜTÖRTÖK
Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

VASÁRNAP
Mazsorett: 13.45-16.45-ig

Szeptember 30. péntek

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
Nyitvatartása alatt

VÉRADÁS

MAZSORETTESEK
FIGYELMÉBE!

Augusztusi
fellépések és próbák
időpontjai:
Próba: 12-én (csütörtök)
13.45-től (műv.ház)
Fellépés: 13-án
14 órától Kastélypark
Próba: 18-án (csütörtök)
16 órakor Siófokon!
Fellépés 18 órakor
Siófokon
Próba: 19-én (péntek)
13.45-től (műv.ház)
Fellépés: 20-án 16 órakor
Balatonboglár
Próba: 26-án (péntek)
13.45-kor (műv.ház)
Fellépés: 27-én
16.30-kor Balatonszárszó

SZÍNHÁZBUSZT
SZERVEZÜNK
A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
BÉRLETÉRE A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN,
AZ ALÁBBI ELŐADÁSOKRA:

Lajtai Lajos - Békeffi István: A régi nyár
Kay Pollak - Matuz János:
Amint a mennyben
Háy János - Lovasi András: A kéz
W. Shakespeare: IV. Henrik
Tasnádi István: Finito
felnőtt bérlet: 9.700 Ft
diák bérlet: 7.500 Ft
* a bérlet pénteki előadásokra szól
* alkalmanként 900-1000 Ft útiköltséggel
kell számolni
* a csoportos színházlátogatás legalább 40 fő
jelentkezése esetén lehetséges

GYERMEKEKNEK SZÓLÓ
BÉRLET AJÁNLAT:
Pán Péter
A Pál utcai fiúk
A bérlet ára: 2500 Ft.

JELENTKEZNI A MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN LEHET SZEPTEMBERIG!
TEL.: 74/480-764

Emlékeztetem a
Szedelice tagjait, hogy
a sikeres falunapi
fellépés érdekében

augusztus 10-11-én
16 órától tartjuk a
próbákat, amikre a
megjelenés kötelező!!!
Ági néni
Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
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
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KASTÉLYPARK

AUGUSZTUS 12. PÉNTEK 18 ÓRÁTÓL
AZ ÜRÖGI FALU VÉGÉN HAGYOMÁNYŐRZŐ EST
NÉPZENE - NÉPTÁNC - NÉPDAL - NÉPI JÁTSZÓPARK - FA KÖRHINTA
Fellépnek: Király Istvánné, Szedelice Gyermektánccsoport,
Dalária Énekegyüttes és a Refrén Kórus (Iregszemcse),
Pántlika Táncegyüttes, Iglice Népdalkör és a Galagonya Citeraegyüttes (Tamási),
Szedemice Néptáncegyüttes (Tab)
Hagyományőrző népdalkör (Magyarkeszi),

Táncház a Büdös Vornyik zenekarral
Táncházat vezet Kissné Kecskeméti Eszter és Bősze Zoltán

AUGUSZTUS 13. SZOMBAT
9 órától V. IREGI SZABADTÉRI BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY
Jelentkezni augusztus 11-ig lehet a Művelődési Házban

10 órától BEMUTATKOZIK A KISTÉRSÉGI ÖNKÉNTES

MENTŐ EGYESÜLET (KÖME)
11órakor HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE mesejáték
Az Óperenciás Bábszínház előadásában (Budapest)

10 ÓRÁTÓL EGÉSZ NAP INGYENESEN!
LÉGVÁRAK - ARCFESTÉS - VÍZI FOCI - TRAMBULIN ÉLŐ CSOCSÓ - NÉPI JÁTSZÓPARK - GOKART PÁLYA
12.30-13.30-ig FŐZŐVERSENY ZSŰRIZÉSE
13.30-kor ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Süvegjártó Csaba polgármester

FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
14 órától TÁNCOS PRODUKCIÓK:
LAGUNA MAZSORETT CSOPORT (Iregszemcse)

KOVÁCS FRANCISKA ÉS FÜLÖP MILÁN
VERSENYTÁNCOSOK LATIN TÁNC BEMUTATÓJA (Budapest)
TÁNCIKA CSOPORT (Hőgyész)
15.15-kor TAMÁSI KONCERT FÚVÓSZENEKAR MŰSORA
16.30-kor MÁTÉ PÉTER EMLÉKKONCERT
FELLÉP: GEBHARDT CSABA ÉS A G-BLUZ ZENEKAR
18 órakor GÓLYALÁBAS PARASZTKOMÉDIA Óperenciás Bábszínház (Budapest)
19 órakor OPERETT GÁLA Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat
20 órától ZUMBA SHOW Zumba Dance Company
20.30-tól SZABADTÉRI BÁL ZENE: G&B ZENEKAR
Esős idő esetén a kulturális programokat a Bartók Béla Művelődési Házban tartjuk!

