Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

AZ ISKOLAKEZDÉS
KÜSZÖBÉN
A tankönyveket augusztus 22én szerezhetik be a nebulók. A
tanévnyitó ünnepély pedig az
első tanítási napon szeptember 3-án lesz. Hasznos
információk a tanévkezdésről
a 2. oldalon.

*
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BEARANYOZTÁK A LAGUNÁT

ALÁÍRTÁK A
SZERZŐDÉST
Kiválasztották az iregszemcsei szennyvízberuházás
kivitelezőjét. Bővebben a 3.
oldalon.
AUGUSZTUSI
PROGRAMOK
Hagyományosan Falunap
aug. 10-11-én. Iregszemcsén
először - hagyományteremtő
céllal - az I. Iregszemcsei
Konszern Találkozó aug.
25-26-án. Plakát: 9-10.old.

FALUGAZDÁSZ
HÍREK
Iregszemcsén augusztus 7én és 14-én kedden a
falugazdászi
ügyfélfogadás szabadság
miatt szünetel.
A tamási irodában az
ügyfélfogadás folyamatos.
Cím 7095 Tamási Szabadság
u.54. / Földhivatal épülete/ I.
emelet. Telefon: 06/74-471709
Aszálykár
Aszálykár bejelentés esetén
nyomtatványt a Művelődési
Házban a falugazdásztól ,
vagy az intézmény dolgozóitól igényelhetnek, de
letölthető interneten is:
21/2012.(III.9.)VM rendelet
1.sz. melléklete.
Ha a károsult mezőgazdasági biztosítással
rendelkezik, akkor a 2 sz.
mellékletet is ki kell tölteni
és csatolni kell a szerződés
másolatát is.

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg július
28-án Balatonberényben a Dunántúli Amatőr
Művészeti Fesztivált. Az eseményen több száz
fellépő között az iregszemcsei Laguna mazsorett
csoport lányai is ott voltak. A moderntánc
versenyre három koreográfiával nevezett a
csapat: két indulóval és az ír show-tánccal. Nagy
sikert arattak nem csak a közönség, de a szakmai
zsűri előtt is. Mindhárom szereplés arany

minősítést kapott!
A „Legjobb mazsorett
produkció” különdíjat is az iregi csoportnak ítélte
zsűri. A Laguna tánccsoport vezetője és
koreográfusa Fekete Pálné szerint most ért be a
négy éves kitartó munka gyümölcse. Nagy
elismerés ez a lányoknak is, a vezetőnek is és
természetesen Iregszemcsének is.
Legközelebb itt helyben a Falunapon augusztus
11-én láthatja a közönség a Laguna produkcióit.
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Sajtóközlemény

„Épületenergetikai fejlesztés
Iregszemcsén”
Iregszemcse Község Önkormányzata
sikeresen pályázott a KEOP keretén belül
elnyerhető támogatásra a Deák Ferenc
Általános Iskola és Óvoda kisiskola
épületének és tornatermében épületenergetikai felújítása céljából. Az elnyert
támogatás 21.313.935,-Ft volt, amely a
projekt összköltségének 75 %-a, a
fennmaradó önerőt az önkormányzat
saját költségvetéséből biztosította.
A projekt keretén belül a kisiskola
fűtésrendszerének korszerűsítése történt
meg. A régi gázkazánt modern kondenzációs gázkazánra cseréltük,
szabályozható radiátorszelepeket szereltünk fel, új hőszigetelt nyílászárókat
építettünk be, valamint homlokzati és
födém hőszigetelés került kivitelezésre. A
tornaterem homlokzati hőszigetelést és
új, hőszigetelt nyílászárókat kapott. A
projekt 2012. szeptember 30-án zárul.
A felújítás eredményeképpen nő az
épületet használók komfortérzete, a
település két energetikailag és esztétikailag megújult épülettel gazdagodott és
nem utolsó sorban jelentősen csökkentek
a fenntartó számára az üzemeltetési
költségek.
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KIVÁLASZTOTTÁK AZ IREGSZEMCSEI
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS KIVITELEZŐJÉT
Aláírták az „Iregszemcse szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztítása program” csatornahálózat-építési
munkáinak kivitelezési szerződését. A munkálatokat az IREG
Csatorna-építő Konzorcium végzi majd, amelynek tagjai az
ALISCA BAU Építőipari Zrt. valamint a Szabadics Közmű- és
Mélyépítő Zrt. A szerződés értéke meghaladja az egymilliárd
forintot.
Az iregszemcsei szennyvízberuházás fontos mérföldkövéhez
érkezett, miután aláírták a kivitelezői szerződést. A projektben
résztvevők kiválasztását közbeszerzési eljárások keretében kellett
elvégezni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A munkálatok elvégzésére az IREG Csatorna-építő Konzorciumot
választották. A konzorcium tagjai az ALISCA BAU építőipari Zrt
valamint a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. Iregszemcsén a
csatornaépítési feladatok a tervek szerint 2013 októberében
fejeződnek be. Iregszemcse Önkormányzata számára 2011-ben
ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség több mint egymilliárd
forint összegű támogatást a település csatornázására és a
szennyvíztisztítás fejlesztésére. A projekt teljes költsége nettó 1,2
milliárd forint, amelyből az Európai Unió 84,47 százalékos
támogatást nyújt a beruházáshoz. A szerződéskötést követően a
kivitelezőknek először a tervezési munkákat kell elvégeztetni majd
az engedélyek megszerzése után indulhat a kivitelezés. Ez kb 6

hónapot vesz igénybe. Az engedélyek birtokában - a terület
kivitelezőnek történő átadása után - kezdődnek a látványosabb
munkálatok, melynek során megépítésre kerül a csatornahálózat,
illetve a szennyvíztelep.

A település vezetői aláírták a szerződést a kivitelezőkkel

STARTMUNKA HÍREK
2011 őszén indította útjára a Kormány a „Startmunka”
közfoglalkoztatási programot. A tamási kistérségben 32
önkormányzat szervezte meg ennek keretében a települési
közfoglalkoztatást. Az önkormányzati közfoglalkoztatás a
különböző önkormányzati intézmények tevékenységének a
segítését célozza. A múlt év nem csak a program tesztelését
jelentette, hanem a 2012-es év tervezéséről is szólt. A kistérségi
programot a Belügyminisztérium koordinálja és 8 órás
közfoglalkoztatást biztosít. A mintaprogramhoz a közfoglalkoztatási bért, a közfoglalkoztatási garantált bért, és az ahhoz
kapcsolódó járulékokat, valamint a közvetlen költségeket a
Belügyminisztérium biztosítja. A program száz százalékos
támogatással működik, nem kell hozzá önerő. A projektelemekhez
kapcsolódóan lehetőség van olyan eszközök vásárlásra, illetve
szolgáltatások igénybevételének finanszírozására is, amelyek a
jövőbeli közfoglalkoztatás megteremtésében nyújtanak segítséget.
A program célja többek közt az, hogy a mindennapi munkavégzés
által a munka világába visszatérve, segély helyett munkabérhez
jussanak a közfoglalkoztatásban résztvevők.
Az önkormányzatok a helyi sajátosságokhoz igazítottan hét elem
közül választhatnak: mezőgazdasági tevékenység végzése,
mezőgazdasági- és közutak karbantartása, belvízelvezető
rendszerek rendbetétele, patakmedrek rendbetétele, illegális
hulladéklerakók megszüntetése, biomassza kazánprogram, téli
közfoglalkoztatás.
Önkormányzatunk 2012-ben a mezőgazdasági, a belvíz elvezetési,
az illegális szemétlerakó helyek megszüntetése, a biomasszakazán program és a téli foglalkoztatás projektelemeket működteti,
ami 45 fő számára biztosít munkalehetőséget. Ezen kívül a KaposKoppányvölgyi Vízi Társulat is foglalkoztat 6 helyi lakost szintén e
program keretében.
A kazánprogram keretében többek közt beszerzésre került egy
darab hazai gyártású biomassza kazán, amely a művelődési ház
fűtési igényeit hivatott részben, vagy egészében kielégíteni. Ez egy
faaprítékkal illetve hasábfával is üzemeltethető automata kazán,
melyhez egy 2000 literes puffertartály is csatlakozik a jobb
hatásfok elérésének érdekében. A tüzelőanyag elsősorban a község

területén keletkező fa- és ághulladék aprítéka, melyet egy nagy
teljesítményű aprítógéppel állítunk elő. Az aprítógép beszerzését
szintén a program finanszírozta. 2013-ban további
biomasszakazánok beszerzését tervezzük, melyek elsősorban az
önkormányzati intézmények gázfüggőségét lesznek hivatottak
csökkenteni. Mindezen túl a mezőgazdasági programban is
hasznossá tehetőek fóliasátor, vagy üvegház fűtésének céljára.
A mezőgazdasági projektben közel 37 hektáron gazdálkodunk.
Ennek nagyobb része az önkormányzat tulajdona, de 10,4 hektár
szántóterületet a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez benyújtott
pályázatunk alapján kaptunk kezelésbe. Ez utóbbin már megtörtént
az aratás is, 19,16 tonna repcét tudunk értékesíteni. A repcét még
tavaly, a terület akkori kezelője, az Agroireg Kft. vetette el. A kft. az
elvetett területet költségeinek megtérítése nélkül adta át az
önkormányzatnak, az aratásig szükséges növényvédelmi
feladatokat, valamint az aratást, a termény beszállítását és
tisztítását térítés ellenében vállalta. Itt szeretnék köszönetet
mondani az Agroireg kft. dolgozóinak az önkormányzat ily módon
való támogatásáért. Búzából 1,9 hektárnyi vetésünk volt, amely
területről 8,2 tonna javító minőségű terményt takarítottunk be. A
betárolt termények értékesítése folyamatban van. Mindezen túl 14
Folytatás a következő oldalon

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2012. június-július hónapban elhunytak:
Fóti István, Rózsa Gyuláné,
Sarmon Gyula Géza
SZÜLETTEK
2012. június-július hónapban születtek:
Szabó Romina, Tóthi-Hirspold Zoárd,
Klein Amanda Dominika
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hektárnyi napraforgó és 8 hektárnyi kukorica vár még betakarításra
az idei évben. A programban eddig beszerzésre került egy
műtrágyaszóró, egy szántóföldi permetező, kisgépek, egyéb
eszközök és szerszámok.
A kertészeti termesztés céljára elkerített bő 3 hektáros területen
belül tavasszal telepítettünk 150 darab szilva- és ugyanannyi
kajszibarack csemetét. Egy kivételével mind megeredt, azokat
rendszeresen gondozzuk, ápoljuk bízva abban, hogy néhány éven
belül értékesíthető gyümölcsöt szedhetünk róluk. Mintegy fél
hektáron burgonya termett, ennek felszedése jelenleg is tart. Az
aszály ellenére jó termés ígérkezik. A téli közmunka keretében 4
darab, egyenként 100 négyzetméteres fóliasátrat építettünk.
Ezekben saláta, uborka, paprika és paradicsom került elvetésre,
illetve palántaként kiültetésre. A friss saláta üde színfolt volt a
hosszú tél után a tavaszi étlapon illetve a tányérokon. Uborkából
300 kilogrammot szedtünk ennek egy része a napközi konyháján
tartósítása került, egy része pedig a közétkeztetésben lett
felhasználva. Vöröshagymából közel 800 kilogrammal tudunk
hozzájárulni a konyha nyersanyag igényeihez. Szintén a
közétkeztetésben használjuk fel a megtermelt fokhagymát és a több
mázsányi étkezési tököt is. Paprikából több fajtát ültettünk, az
étkezési fajtákon (tv, zöld, kápia) kívül fűszerpaprikát is.
Zölborsóból, babból, sárgarépából és petrezselyemből néhány
hónapon át ki tudjuk elégíteni az iskola konyhájának igényeit.
Amint látható tehát, a mezőgazdasági program fő célja az
önkormányzati közétkeztetéshez szükséges nyersanyag előállítása.
A képződő jövedelem visszaforgatása a minisztérium részéről
elvárás, ily módon fejleszteni kell a technológiai feltételeket. Cél

az, hogy a program önfenntartóvá tudjon válni, azaz állami pénzek
ne kelljenek a működtetéshez. Természetesen ez nem fog egyik
napról a másikra megvalósulni, sok tanulni valónk van még,
lehetőség szerint szakembereket is be kell vonni. Meg kell
teremteni elsősorban a tárolás, hosszabb távon pedig akár a
feldolgozás feltételeit is. Ennek érdekében pályázatot adtunk be
egy hűtőház megépítésére, ennek elbírálása folyamatban van.
A belvíz-elvezetési projektben 8 fő közmunkás dolgozik,
feladatuk a településen a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása.
Az év hátralévő részében néhány vízelvezető árok burkolása is meg
fog történni.
A település tisztaságának fenntartása kiemelt feladatunk. Sajnos
még mindig akadnak, akiknek a környezet tisztasága nem fontos és
magától értetődő dolog. Erdősávba, dűlőutak mentén, közterületen
szabadulnak meg a nem kívánatos hulladéktól, építési törmeléktől.
Ez azon túl, hogy büntetendő cselekedet, elsősorban a
környezettudatosan élő, és a szabályokat betartó emberekkel
szembeni nagyfokú tiszteletlenség is. Az illegálisan lerakott
hulladék begyűjtése 6 közmunkásnak ad sajnos rendszeres napi
elfoglaltságot. Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a
heti szervezett hulladékelszállítás során lehetőség van arra, hogy
például egy zsáknyi lehullott falevelet, vagy egyéb, nem veszélyes
hulladékot elhelyezzünk a kuka mellé.
A Startmunka programról, annak eredményeiről a továbbiakban is
tájékoztatom Önöket az Iregszemcsei Hírhozóban, valamint a
település honlapján: www.iregszemcse.hu

MESEMONDÓ VERSENY

kisebb ajándékcsomagot vehetett át. A többiek is kaptak apróbb
ajándékot és mindenki osztályfőnöki dicséretben részesült.
Köszönetünket fejezzük ki az Észak Tolna Megyei
Takarékszövetkezetnek, hogy támogatásukkal segítették a tanulók
jutalmazását.
Korcsoportonként az 1. és 2. helyezett a Tamásiban megrendezett
VI. Kistérségi Mesemondó versenyre jutott tovább. Itt Orsós
Gyöngyi 3. b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Könyvjutalmat,
édességet és oklevelet kapott. Sikeres szerepléséhez ezúton is
gratulálunk!
Bódogné Pozsgai Márta, Mónos Lajosné

2012. április 11-én került megrendezésre a Deák Ferenc Általános
iskola alsó tagozatos tanulóinak meghírdetett mesemondó verseny.
Ez a „mesedélután” immár hagyománynak számít iskolánkban.
Minden évben a gyerekek újra és újra bevezetnek bennünket
meseország kapuján, ahol együtt izgulhatunk a mesehősökkel.
Ebben az évben közel 30 tanuló nevezett be erre a megmérettetésre.
A versenyzők két korcsoportban indultak:
I. korcsoport: 1-2. osztály, II. korcsoport: 3-4. osztály
Mindenki a kedvenc meséjét adta elő. Hallottunk tündérmesét,
állatmesét, láncmesét,verses mesét,stb. Rettegtünk az óriásoktól,
boszorkányoktól, elcsodálkoztunk a pásztorfiú leleményességén, a
csalafinta rókán, drukkoltunk a legkisebb fiúnak, hogy ő nyerje el a
királylány kezét, sikerüjön minden próbát kiállnia.
A gyerekek színvonalas teljesítményét 5 főből álló felnőtt zsűri,
valamint 4 főből álló gyerekzsűri /3-4. osztályos tanulók/ értékelte.
A kétféle értékelés „összefésülésével” született meg a
végeredmény.
I. Korcsoport:
1. Helyezett: Vásárhelyi Kornél, 2. helyzett: Szűcs Péter
3. helyezett: Takács Larina
II. Korcsoport
1. helyezett: Orsós Gyöngyi, 2. helyezett: Borbély Bettina,
3. helyezett: Gosztola Vivien, Máté Alexandra
Valamennyi résztvevő nagyon ügyesen és remek beleéléssel adta
elő a választott mesét.
Az 1-3. helyezett díszes oklevelet és

Süvegjártó Csaba polgármester

Orsós Gyöngyi mesél

SZEDELICE PRÓBA!
Közeledik augusztus 11. vagyis a Falunap. Szeretném, ha azok a táncosok: ovisok és iskolások, akik a
tűzugráskor megtiszteltek és megörvendeztettek mindenkit azzal, hogy felléptek ismét szerepelnének!!!

Augusztus 8.-án délelőtt 10 órakor próbát tartunk a művelődési házban.
Kérem a kedves szülőket, ha akadály merül fel, telefonon jelezzék nekem vagy a művelődési házban!
Németh Ágnes
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SZENT IVÁN ÉJSZAKÁJA
A nyári napforduló idején, június 23-án két rendezvény olvadt eggyé az iregszemcsei Kastély parkjában. Míg napközben a VIII.
Nemzetközi Súlyemelő Versenyen a testi erő, addig este - a néphagyományok szerint - a tűz szellemének, egy kicsit a
természetfölöttinek az ereje dominált. A tűzünnep máig megőrizte mágikus karakterét. Ez mindenekelőtt magának a tűznek volt
köszönhető, amelyet a régi korok emberei a világosság, a tisztaság, az egészség, az elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök
megújulás jelképének tekintettek.

Görög tánc a színpadon

Kakast ütöttek a kicsik

Tánc a tűz körül

A Szent Ivén éji tűz - a varázslatok helyszíne

Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
ezért is rendezte meg ismét a szentivánéji
tűzugrást, amit minden évben megtartunk,
hogy a falu apraja-nagyja részt vehessen
ezen az örömünnepen, ahol tánc, varázslat,
a rossz elűzése, és a nagy közös játék a cél.
A szentivánéj hangulatához nagyban
hozzájárultak a rendezvény fellépői.
Köszönet illeti a Laguna Mazsorett
Csoportot, a Szedelice, és a Pántlika

Néptánccsoportokat, a Pyrgos Görög
Néptáncegyüttest és nem utolsó sorban a
SAPKA Tűzzsonglőr Egyesületet a jó
hangulatért, a remek zenéért, a látványért,
és az új táncokért. A bűbájos varázslatok: a
kakasütés, a koszorúkötés, -füstölés,
meggymagköpés, diótörés olyan feladatai
voltak ennek az éjnek, amit kicsi és nagy
szívesen tett, hiszen a szórakoztatás mellett
komoly átokűző-jóságbevonzó hatása is

volt. A tűz körüli tánc egy közösség
láncolatává vált.
Természetesen a
legnagyobb kihívást maga a tűzugrás
jelentette, amit barátok, párok, jó ismerősök
közösen tehettek meg így erősítve
kapcsolatukat.
Berkiné Szirbik Anita

LABDARÚGÓ HÍREK
Az idén a 2. helyen végzett az iregszemcsei labdarúgó csapat. Végig
szoros volt az élmezőny. Heteken keresztül első helyen álltunk, de a
végén mégis Pusztahencse csapata állhatott a dobogó tetejére.
Erősebb volt a kispadjuk, és nagyon sok játékosuk Pakson,
Szekszárdon, Tolnán futballozott magasabb osztályban. Az elmúlt
időszak óta, mióta én vagyok a felnőtt csapat edzője ez volt a
legjobb helyezés. Jövőre ugyan ebben az osztályban indulunk, de
2014-15-re szeretnénk visszakerülni a megye II-be. Nagyon
köszönjük a szurkolók kitartását és a szponzorok segítségét. Külön
köszönet Iregszemcse Község Önkormányzatának.

Játékosok:
Hitser Krisztián, Somogyi Krisztián, Rádi Csaba, Tóth Tamás,
Szántó András, Bájer Gábor, Baranyi Tamás, Horváth Károly,
Képíró Lajos, Teplán Csaba, Teplán Zoltán, Szőke Csaba, Viszló
Viktor, Mülh László, Csönge Róbert, Takács Zsolt, Franke Ferenc,
Mudris Norman, Horváth Rudolf, Orsós István, Németh László,
Herr Norbert.
Mudris Nándor edző
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SPORT ÉS KÖZÖSSÉG
Aki már volt benne, dolgozott érte, az
tudja, hogy mennyi minden kell ahhoz,
hogy valami elinduljon, és azután
működjön. Különösen ahhoz kell sok
minden, hogy a címben lévő két nagy
betűs szó tartalma egyszerre valósuljon
meg. Idén tizenöt éves az iregszemcsei
súlyemelés.
Ezt a sportágat Szász László testnevelő
tanár, szakedző hozta el Iregszemcsére,
amikor a mai Göllesz Viktor Iskola
dolgozója lett. Baráti közösségünk

befogadta és elfogadta Őt. Évek óta a
barátunk, a barátom. A sok munka és
beszélgetés közben és után, kiderült, hogy
amit a súlyemelésben csinál, és ahogy
csinálja, érdemes rá odafigyelni, és, ha kérte,
érdemes segíteni. Az elvégzett munka
eredményekben mutatta meg hatékonyságát. A tizenöt év alatt sok magyar bajnoki
és diákolimpia bajnoki győzelmet és
helyezést értek el a versenyzők. Eljutottak a
válogatottságig, és korosztályos magyar
csúcsig, Európa bajnoki hetedik helyezésig.
Erőemelésben a Speciális Olimpiákról /
Írország, Kína, Görögország / arany, ezüst,
és bronzérmekkel tértek haza, Magyar-

országot képviselve. Mára már sok
támogatónk van a faluból, a környékről,
valamint Siófokról, Szekszárdról és Pécsről
is. Sokat köszönhetünk a Göllesz Viktor
Iskolának. Ők adnak otthont, lehetőséget a
működéshez. Külön köszönöm Varga
Lászlóné igazgató asszonynak és Szita
Károlyné igazgatóhelyettes asszonynak a
figyelmes, támogató munkájukat.
Június 23-án rendeztük meg a VIII. IREGKUPA nemzetközi súlyemelő versenyünket,
kilenc csapat részvételével, és számos

szabadon induló versenyzővel. Bemutatkoztak a legkisebbek is, 6- 12 évesek. Ők
még terhelés nélkül illetve kisebb súlyokkal
dolgoztak, ügyességüket, technikájukat és
főként a bátorságukat mutatták meg a
nézőknek. Mindenki szépen dolgozott, de
külön megdicsérem azt a Litván, 8 éves
kisfiút, aki eljött a csapatával, és megmutatta
tudását. A kicsiknél mindenki érem
díjazásban részesült. Nekik és nekünk ez
nagyon fontos. Láthatták a nézők, hogy
miből lesz a „cserebogár”. Láthatták a
serdülő, ifi, és felnőtt korosztályokat,
lányokat és fiúkat, alacsonyakat és
magasakat. Láthattak a nézők magyar

bajnokokat, válogatott versenyzőket a
győzelemért keményen küzdő sportolókat.
De nem láttak a nézők sérülést, balesetet,
mert nem volt, bár a súlyemelésben is
előfordul, ritkán. Azt is tapasztalhattuk, hogy
az edzőknek mennyire fontos a versenyző,
ugyanúgy figyeltek a „kölyök” korosztályra,
mint a válogatott versenyzőkre. Azok a sport
eredmények, amelyeket láttak, vagy
láthattak volna, hónapok, évek figyelmes,
verítékes munkájának köszönhetőek,
sportolónak, edzőnek és szülőnek egyaránt.
Ha nem lennének támogatóink, kevésbé
lennénk sikeresek, ha nem értünk volna el
sikereket, nem lennének támogatóink.

Kedves Szülők!
Ha a gyermekük tanul, sportol, foglalkozik
valamivel, ami hasznosan kitölti az idejét,
akkor hasznosnak érzi magát, sikeres tud
lenni. Az gyermek készül valamire, akar
valamit, többet, mint mások. A gyermek
fejlődésében a szülőkön, az óvodán és
iskolán kívül nagy szerepe lehet és van az
egyéb közösségeknek is, mint például a
sportközösségnek. A sportoló gyerek előtt
van példakép, megtanulja tisztelni a munkát,
nem irigyli a sikert, de tesz érte. Verseny
közben megelőzheti azt, akit máshol nem
tud. Szakember irányítja, folyamatos
jelenléttel az edzéseket. Jó helyen van a
gyermek. Minden gyerekben ott lakozik a
tehetség, de nem biztos, hogy azt bárki
meglátja, de azt a tisztelt szülőknek kell
akarni és hagyni, hogy a szakember
megtalálja. A sportolók közül nem lesz
mindenki bajnok, de egészséges, munkabíró,
közösségi ember biztosan. Kérem, tegyék
meg, hogy a gyermekeik legalább az előbbi
gondolatot megvalósítsák.
Tisztelt sportot, súlyemelést kedvelő,
támogató, érte dolgozó és lehetőséget
biztosító sporttársamnak köszönök mindent,
és jó egészséget kívánok!

Schmidt László ISSZSE elnök

Dorfmeiszter László
Jakab János
Nagy Béla - Tab
Szabó István
Dr. Kaáli Sándor
Jankó Róbert
Németh László
Szabó János
Dr. Lückl Tibor
Kántor Mónika
Önkormányzat - Iregszemcse
Szabó Sámuel
Agroireg Kft. Matus Károly
Drávecz Ferenc és Rab Mária
Kertai Gyula
Önkormányzat - Újireg
Szántó János
ALISCA BAU Zrt.Észak
Tolna
Megyei
Kiss
József
Tamási
Ö
t
v
ö
s
L
á
s
z
l
ó
Szita
Károlyné
Szekszárd
Takarékszövetkezet
K
ó
n
y
a
Miklós
Tamási
Pájtli
József
Tamási
T
a
h
i
n
László
ANNA- AGRO kft. Tamási
Ezermag
Kft.
KOP-KA
Zrt.
Tamási
P
i
k
n
i
k
C
s
o
p
o
r
t
Siófok
T
amási
Halért
Bakonyi Erzsébet
Ferenczi
Roland
Kőrösi
Csaba
P
o
l
g
á
r
ő
r
ö
k
Tóth
Istvánné
Béleczki László Magyarkeszi
Frank Gyula - Tamási
Közösségünk
Réz Zsoltné Tóthi Misa és csapata
Bene Edit
Göllesz
Viktor
Iskola
és
Kreszl
Zsolt
Viktória
Gyógyszertár
Varga Lászlóné
Bio-Kom - Pécs
Dolgozói
Laguna
Mazsorett
csoport
Savanyúné
Bodor
Éva
V
a
s
s
HúsboltVass Tamás
Bódogh-Gálosi Szikvíz
Gyugyi
Péter
és
csapata
Laki
János
Siófok
LAPOZÓK
Vati
József
Czimora Gyula
Horváth György
Matus Tibor
Süvegjártó Csaba
VERSENYBÍRÓK
Czövek Imréné
Illés
Gábor
M
o
l
n
á
r
M
i
k
l
ó
s
n
é
Szabó
Attila
Trans
Csicsman Imre
Iregi Erdélyi Kft.
Motorosok
Szabó Gábor
Dobos Andrea

VIII. Ireg-Kupa
támogatói:
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15 ÉVES AZ IREGSZEMCSEI SÚLYEMELÉS
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat. Engedjék
meg, hogy néhány mondat erejéig összefoglaljam az Iregszemcsei
Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület tevékenységét az elmúlt
időben. Először is gratulálok mindenkinek a jubileumhoz. Arra
kérek mindenkit, hogy visszaemlékezve, velünk ünnepeljenek
mindazok az akár versenyszerűen, akár csak edzés szinten sportoló
gyerekek, felnőttek, akik az évek során megfordultak termünkben
és sok közös, felejthetetlen élményben volt részük. Meg
szeretnénk köszönni a kedves szülőknek, rokonoknak, segítőknek,
támogatóknak és szurkolóknak az erkölcsi és anyagi segítséget,
kitartást amivel nagymértékben segítették munkánkat és
támogatták sportolóinkat az elmúlt tizenöt évben.
Sportdiplomáciai sikernek is mondható az a tény, hogy
egyesületünk elnökét Schmidt Lászlót az idei közgyülésen
megválasztották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökségébe,
ahol jelenleg a szakmai alelnöki feladatokat látja el. Szintén
szakmai elismerésként Szász Lászlót, egyesületünk edzőjét
választotta meg a szakma a MSSZ edzőbizottság vezetőjének.
Az egyre szűkülő anyagi lehetőségek ellenére mindig is sikerült
felkészítenünk versenyzőinket különböző rangú és nagyságú
versenyekre. A nehézségek ellenére az edzőtermünkben továbbra
is folyik a munka és a lehetőségekhez képest évről évre
tisztességes a helytállás hazai és nemzetközi porondon. 2011-ben
két versenyzőnk Orsós István (három arany és egy ezüstérem) és
Juhász Dávid (három arany egy bronzérem) képviselte
Magyarországot a Speciális Olimpia Világjátékain (Athén,
Görögország 2011.06.20 07.05).
Jelenleg is rendelkezünk sok tehetséges és ügyes gyerekkel, akik
reményeink szerint méltón viszik tovább egyesületünk hírnevét.
Folyik a jövő csapatának építése. Az év folyamán sikerült a
létszámunkat kis mértékben növelni, de emellett sajnos több
eredményes versenyzőnk, nem folytatja a sportolói pályafutását
különböző okok miatt. Az ő hiányuk nagyon érezhető a
csapatversenyeknél. Igyekszünk minél előbb pótolni a hiányt. Itt
szeretném megemlíteni, hogy ebben az évben erősíti csapatunkat
Szűcs Petra, aki eddig a Soroksári SSZSE versenyzője volt. Az
egyesület idei versenynaptárában kellő színvonalú és rangú
verseny kapott helyet, ezzel a hazai versenyeken való
versenyeztetés hangsúlyosabb beállítása nagyobb jelentőséget
kapott a felkészülésben.
A 2012-ben eddig elért eredmények alapján is van mire büszkének
lenni az egyesületünk tagjainak, nevelő edzőjének. A januári
alapozást, lelkes utánpótlás korú csapat kezdte meg az év rangos
versenyeire. A sportegyesület szerény lehetőségeihez képest a
rendszeres és folyamatos felkészülés mellett biztosította az
edzőtáborozás lehetőségét is. Sikerült két hétnapos edzőtábort
rendezni, melyek hozzájárultak a gyerekek és fiatalok közösségi
élményeinek kialakításához, lehetővé tették a szabadidő tartalmas
eltöltését, az egészséges életmódra nevelést. A nyári utánpótlás
fejlesztő táborok jó feltételek mellett kerültek megrendezésre a
TM EGYMI Göllesz Viktor Tagintézményben, ezzel elősegítve a
résztvevők sportági kötődésének kialakítását, megerősítését.
Néhány fontosabb, versenyzőink által elért eredmény, számokban:
2012 év Magyar Aszolút Csapat Bajnokság jelenlegi állása
A jelenleg Magyarországon ténylegesen működő 35 súlyemelő
egyesületből sajnos csak 13 egyesület indított csapatot. Híres,
nagy múltú egyesületek anyagi okokra hivatkozva nem indultak a
versenyen.
1. Testvériség SE (Budapest)
3227,21
2. Haladás VSE (Szombathely)
3202,75
3. Pécsi SE
3055,96
4. ZTE (Zalaegerszeg)
3053,38
5. Tatabánya SC
3009,34

6. Univer TE (Kecskemét)
2957,49
7. Szegedi Lelkesedés SC
2890,41
8. Iregszemcse SSzSE
2563,11
9. Nyíregyháza VSC
2441,28
10. Téglás Hajdú Ip. VSE
2372,79
11. Koppány SE (Tamási)
2268,21
12. Kisújszállás SSzSE
2224,91
13. Biharnagybajomi SE
2036,44
Az első hat helyezett sorrendje még változhat, ők ugyanis részt
vesznek a CSB döntőn novemberben.
SAVARIA KUPA.- Tóth Géza Emlékverseny.
Szombathely, 2012.03.10.
korcsoport súlycsoport szakítás lökés összetett helyezés

Orsós István felnőtt

62 kg

90 kg 115 kg 205 kg I.hely

“XV. SOROKSÁR KUPA”
Nemzetközi Súlyemelő Verseny Budapest, 2012.03. 30-31.
Korcsoport súlycsoport szakítás lökés

Kertai Máté kölyök 56 kg
Sákovics Botond kölyök 62 kg
Nagy Richhárd kölyök +69 kg

összetett helyezés

12 kg 17 kg 29 kg VII. hely
25 kg 32 kg 57 kg III. hely
30 kg 40 kg 70 kg I. hely

Országos Súlyemelő DiákolimpiaBudapest, 2012.04.06 07.
Korcsoport súlycsoport szakítás lökés

Tollár Flórián serdülő +85 kg
Horváth Attila ifjúsági 85kg

összetett helyezés

75 kg 100 kg 175 kg III. hely
75kg 95 kg 170 kg II.hely

VIII. IREG KUPA Nemzetközi Súlyemelő Verseny
Iregszemcse, 2012. 06.21-24.
Idén rendeztük nyolcadik alkalommal Iregszemcsén a Nemzetközi
Súlyemelő Versenyt. Az Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős
Sportegyesület, Tolna Megyei Súlyemelő Szövetség és TM
EGYMI Göllesz Viktor Tagintézmény közös szervezésében
sikerült egy magas színvonalú, jó hangulatú versenyt
lebonyolítani. A versenyen öt külföldi és hat magyar csapat vett
részt összesen több mint nyolcvan versenyzővel. Itt szeretnék
köszönetet mondani a Göllesz Viktor Tagintézmény vezetőinek és
dolgozóinak, akik időt és energiát nem sajnálva, dolgoztak azon,
hogy a rendezvényünk jól sikerüljön és a résztvevő csapatok,
versenyzők és vendégeink elégedetten és jó benyomásokkal
térjenek haza.
A külföldi résztvevők számára egy egésznapos pihenést és
kikapcsolódást jelentett a pénteki verseny előtti kiruccanás a
Balatonra. Egész napos fürdőzésre, szórakozásra volt lehetőségük
a vendégeinknek, amit a harminckét fokos hőségben ki is
használtak a csapatok. A siófoki „PIKNIK” étterem és panzió
jóvoltából csodálatos környezetben fogyasztották vendégeink a
finomabbnál finomabb ételeket. Ezúton is köszönet
a
támogatásért.
A verseny napján is jó idő várt ránk így a hagyományokhoz híven
szabadtéri versenyt tudtunk rendezni a kastélyparkban. A
küzdelmek különböző korosztályokban és súlycsoportokban
zajlottak reggel kilenc órától este hét óráig. Versenyünket
megtisztelte Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke,
aki díjakat adott át a versenyzőknek.

-8 Eredmények (csak a dobogósok)
Kölyök korcsoport:
I.hely Ondrey Thurz
II.hely Orsós Richárd
III.hely Atas Baliuka

Bohumin
Tamási
Panevezys

159 pont (sinclair)
156 pont
114 pont

Serdülő korcsoport:
I.hely Svajunas AleksijeusPanevezys
II.hely Gasior Jaromir Bohumin
III.hely Hofbauer Lukas Zlin

278 pont
267 pont
249 pont

Ifjúsági korcsoport:
I. hely Orsós István
II.hely Takács Tamás
III.hely Borbély Gergő

288 pont
243 pont
216 pont

Tamási
Zalaegerszeg
Tamási

Junior korcsoport:
I. hely Karolis Jurasunas Panevezys
II.hely Ladislav Horak Zlin
III.hely Eduard Sedlacsek Bohumin

313 pont
249 pont
239 pont

Felnőtt férfi korcsoport:
I. hely Lerh Zsolt
II.hely Orsós István
III.hely Patyi Szilárd

Pécs
Iregszemcse
Iregszemcse

338 pont
292 pont
280 pont

Női kategória:
I.hely Szűcs Petra
Iregszemcse
II.hely Szabó Dominika Pécs
III.hely Pinczés Barbara Pécs

187 pont
131 pont
118 pont

Csapatverseny eredménye:
I. Iregszemcse
989 pont
II. Tamási
916 pont
III. Panevezys (Litvánia) 888 pont
IV. Zalaegerszeg
875 pont
V. Zlin (Csehország)
835,68 pont
VI. Pécs
835,32 pont
VII. Bohumin (Cseország) 831 pont
VIII. Sombor (Szerbia) 567 pont
IX. Sturovo (Szlovákia) 244 pont
Súlyemelő Edzőtábor Iregszemcse, 2012. 08. 21 - 30.
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és céltalan lődörgés az utcán. Egyik jelszavam: mindegy mit, csak
sportoljon a gyerek (felnőtt). Az, hogy melyik sportág szimpatikus
számára bízzuk a gyerekre, esetleg a lehetőségekre. Felnőttként
segítsük őt a választásban és támogassuk a későbbiekben. Sajnos a
mai napig találkozok olyan felnőtt emberekkel, pedagógusokkal,
orvosokkal (Tamásiban magát sportorvosnak nevezett valaki), akik
negatívan nyilatkoznak sportágunkról úgy, hogy igazából
fogalmuk sincs arról, amiről beszélnek. Próbálják lebeszélni a
gyereket, szülőt, riogatva őket valótlan dolgokkal. Ugyanakkor
ezek az emberek nem tesznek semmit azért, hogy gyerekeink
egészségesek, sikeresek legyenek. Ne dohányozzanak, ne
fogyasszanak alkoholt és most már sajnos kábítószert is, már 10
évesen. Nem ártana a szülőknek néha utánanézni, hogy kivel,
mikor és hogyan szórakozik a gyermeke (Iregszemcsén is lennének
érdekes meglepetések). Én viszont felkínálok egy alternatívát, egy
választási lehetőséget és ez a sport, a közösség.
A másik dolog a mostanában nagyon felkapott és inkább divatos az
újdonság erejével ható fizikai mozgásformák (mert sportnak én
azért még nem nevezném ezeket) kérdése. Hangsúlyozom
mindenkinek jogában áll olyan mozgást választani magának, ami a
legszimpatikusabb számára. És bármi hatékonyabb mint a
semmittevés. Mindenki arra fordítja a pénzét és szabadidejét amire
akarja. Viszont azzal már vitatkoznék, hogy ezek a “csodasportok”
mostanában pattantak ki valakinek a kis fejéből. Én személyesen
már nagyon sok divatos iranyzatot láttam életem során. Ezek
jönnek, mennek. Csak mindig más a nevük és egy kicsit csicsásabb
a körítés.
Csak három példa:
1. Ma - TRX. Régebben, már az én gyerekkoromban is KÖTÉL és
GUMIKÖTELES edzésnek nevezték.
2. Ma Kettelbell. Korábban egykezes FÜLESSÚLYZÓ (GIRYA).
Létezett 12 kg, 24 kg, 32 kg és 50 kg formában. Az 1700-as évektől
az orosz és a szovjet hadsereg kedvenc és legegyszerűbb
sporteszköze. Ingyen is utáltuk. Mai ára: műanyag formában már
lehet kapni - 3,000 Ft/kg!
3. Ma - CROSFITT. Korábban
ÁLTALÁNOS FIZIKAI
FELKÉSZÍTÉS. Szinte minden sportágban alkalmazták,
alkalmazzák gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt alapozó
felkészülési időszakban. Léteznek felmérési szintek. Nem minden
csoda jön ám Amerikából. Ez csak egy vélemény. Tovább nem
szakmázok. Mindenkinek jó sportolást és erőt egészséget kívánok

Támogatóinknak köszönhetően idén is sikerül biztosítani Gratulálunk a sportolóknak és további sok, szép sportsikert
versenyzőink számára edzőtáborozási lehetőséget. 10 súlyemelő kívánunk nekik!
palánta számára biztosít a TM EGYMI Göllesz Viktor
Szász László szakedző Iregszemcsei SSZSE
Tagintézmény szállás és étkezési lehetőséget. A
gyerekek naponta kétszer edzenek majd
augusztus 21 és 30 között. Az edzések mellett
megismerkednek a versenyszabályokkal is. A
tábor felmérő versennyel zárul. Szabadidejükben lehetőségük van kikapcsolódni a
fiataloknak. A kollégium klubszobájában TV,
asztalitenisz, billiárd, csocsó, darts és
különböző társasjátékok állnak rendelkezésükre. A programban szerepel még
szalonnasütés és balatoni fürdés.
Továbbra is várjuk azoknak a lányoknak és
fiúknak a jelentkezését, akik szeretnének
csatlakozni csapatunkhoz és ki szeretnék
probálni a versenysport szépségeit. Szeretnék
megtapasztalni a saját határaikat fizikailag és
pszihésen egyaránt.
Végül engedjenek meg nekem néhány
gondolatot. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy véleményem szerint bármilyen
sportág, bármilyen mozgásforma lényegesen
hasznosabb és jobb időtöltés, mint a semittevés
A jövő súlyemelői

X. évfolyam, 3. szám, 2012. július-augusztus

-9-

