Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

HÁZI KOMPOSZTÁLÁST SEGÍTŐ
MINTAPROJEKT
A Környezet- és Energia
Operatív Programban sikeresen pályázott településünk,
ezzel lehetőséget szerzett
arra, hogy 500 darab házi
komposztálást segítő eszközt
biztosítson a lakosságnak.
150 db komposztláda vár
még gazdára. Igényelni az
önkormányzaton lehet a
hivatal nyitvatartási idejében.
HATVAN ÉV UTÁN
TALÁLKOZÓ
A kastély épületében végzett
az az osztály, aki most hatvan
év után újra találkozott.
Csoportképüket és beszámolójukat a 3. oldalon találhatják.

*
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SZÁZ DIÁK EGY SORBAN…
Márton kultusza Pannónia földjén bizonyára már a honfoglalás előtt is virágzott. Tiszteletét
maga Szent István is felkarolta, mikor a zászlaira éppen a hadvezér Márton képét festette. Nem
csoda, hogy Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett. A mai Szombathely
környékén született szerény IV. századi püspökről sokféle megemlékezést tartottak és tartanak
manapság is szerte Európában. Iregszemcsén is nem sokkal Márton napja előtt az óvodások és a
kisiskolások világító lampionokat barkácsoltak, és este ezekkel vonultak az utcákon. November
11-én vasárnap a felnőttek inkább a Márton-napi libasülttel és új borral emlékeztek rá, várva a
bőség évét. A gyerekek mindig örömmel várják ezt a vidám ünnepet, amely egyben a tél kezdetét
is jelenti.
Több, mint száz diák és szülő programok! A kicsik (1.-2- 3.a és a 6.a osztály fiainak
vonult november 9-én délután a évfolyam) a Rátóti csikótojás kedvezett! Gratulálunk nekik!
Márton napi lámpás felvonulás című mesét láthatták az újiregi A rendezvény lebonyolításában
során. A hosszú útvonalat szülők előadásában, majd köszönet illeti Újireg és
tarkították színes műsoraikkal kézműveskedhettek a délelőtt Iregszemcse Önkormányzatát!
az évfolyamok. Volt ott mondó- folyamán. A nagyobbak (3.-6. Az önkormányzati kisbuszokkal
kázás, táncolás, előadás! Jól is évfolyam) táncolhattak Zoli jutottak haza a bejáró tanulóink.
esett a felvonulás végén a sok bácsi táncházában, gyárthattak Köszönet jár még a felkészítő
finom pogácsa és tea, amit az Márton napi libás képet és tanítóknak, tanároknak, illetve a
anyukáknak és a konyhás hűtőmágnest. A bátrabb fiúk Polgárőrségnek!
néniknek köszönhetünk!
pedig a „Ki a Matyi a gáton?” Jövőre vonuljunk újra együtt!
Másnap, november 10-én dél- elnevezésű vetélkedőn próbálelőtt aztán folytatódtak a hatták ki magukat. A szerencse a
Tanító nénik

AZ IDEI TANÉV IS
PROGRAMOKBAN
GAZDAG
Kultúra, színek, őszi kirándulás, diákönkormányzat,
gyógytestnevelés, ezekről
szól a 4-5. oldalon összefoglalt Deák hírmondó.
KÉK HÍREK
Az elmúlt időszak bűncselekményeit foglalta össze
Barna Tibor körzeti megbízott
az 5. oldalon.
LÜCKL LEVENTE
MEGVÉDTE BAJNOKI
CÍMÉT
Horvátországban ismét az
iregszemcsei fiú lett az első
helyezett az Utánpótlás
Földharc Bajnokságon. 6. o.
PROGRAMAJÁNLÓ
Év végi programjainkat 7.-8.
oldalon találják!
Az 1. a osztályosok műsora a gyógyszertár előtti parkolóban
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Mindenkit szeretettel vár
Katica Boltja
Iregszemcsén

a KORONA udvarban!
Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig:
4.30-12-ig
szombaton 5-11.30-ig

Kínálatunkban
megtalálja a helyben sütött
péksüteményeink, friss kenyér
és pékárú termékeink
széles választékát valamint
tejtermékek és fél literes
üdítők is kaphatók!
Akció!
Kenyér 1 kg-os: 220 Ft.
Szeletelt kenyér 1 kg-os: 230 Ft.
DARÁNYPUSZTAI

PÁLINKAFŐZDE
Egész évben nyitva!
Várom régi és új megrendelőimet!

Pusztai Árpád
T
el.: 30-386-4438
Tel.:
84-382-689
50 liter cefrét már kifőzünk!
e-mail: pusztaituzesviz@gmail.com
skype: pusztaituzesvizkft

RÖVID ÉS MÉTERÁRU BOLT
(IREGSZEMCSE KORONA UDVARBAN)

Beszerzési áron kiárusítom
árukészletem, akár kompletten is!

Értesítem kedves vendégeimet, hogy
november végén végleg bezárom
üzletem!
Nyitvatartás:
H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30
Szo: 8-11.30

Süléné Ica Tel: 70/258-8557
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ÚJJÁ ALAKULT AZ
HATVAN ÉV UTÁN
TALÁLKOZÓ A KASTÉLYBAN IREGSZEMCSEI NYUGDÍJAS
Hatvanegy éves általános iskolai találkozóra jöttek össze az
1951-ben végzett VIII. osztály diákjai szeptember 21-én 10 órai KLUB
kezdettel. Az egykori Viczay-Kornfeld Kastély falain belül
tanultak évekig és ott fejezték be a VIII. Általánost. Ezért a
találkozóra is ott jöttek össze.
Hatvanegy év után nagy élmény volt a találkozás, nagyon jól
éreztük magunkat. Egy nap nem is volt elég mindenkivel többet
beszélgetni, ezért elhatároztuk, hogy egy év múlva ismét
összejövünk. Ezúton kérünk elnézést azoktól az osztálytársainktól,
akik véletlenül kimaradtak a meghívásból, majd jövőre bepótoljuk.
Köszönjük Dabócziné Joli néni tanárnőnk megtisztelő részvételét,
aki annak idején a kézimunka szeretetére tanított bennünket.
Köszönetet mondunk a Göllesz Viktor Intézmény igazgatónőjének,
Varga Lászlónénak az odaadó, segítő munkájáért és a konyhai
dolgozóknak a finom ebédért.
Tisztelettel: Veklerné Bóta Teréz

Október közepén újjá alakult a Nyugdíjas Klub. Ezt a fontos
eseményt Szalai Jenőék jóvoltából a pincéjüknél meg is
ünnepeltük!
Jelenleg 14 tagja van a klubnak.
Minden kedden 2 órakor találkozunk a Művelődési Házban, ahol
másfél-két órát töltünk együtt. Ezeket az alkalmakat szeretnénk
minél színesebb programokkal gazdagítani, és az együttlétet jó
hangulatban, hasznos és szórakoztató tevékenységekkel tarkítani.
Szívesen és sokat énekelünk, volt már vendégünk a dégi nyugdíjas
klub vezetője, aki különböző bio termékekkel látott el bennünket,
Bakonyi Erzsike megmérte a vérnyomásunkat és a vércukor
szintünket, a Márton-napi hagyományokról sem feledkeztünk meg,
most pedig készülünk a Mikulásra és a Karácsonyra.
Meghívást kaptunk a III. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD?!
vetélkedőre, ahol több kategóriában is indulni fogunk. Szeretnénk
jó kapcsolatot ápolni a környező települések nyugdíjas klubjaival,
és részt veszünk az országos és megyei szervezetek munkájában is.
Október végén meghívást kaptunk a gyönki Nyugdíjas Klub
vezetőjétől és tagjaitól, akik most ünnepelték megalakulásuk 35.
évfordulóját. Az újiregi nyugdíjasokkal együtt mentünk a
rendezvényre, mi három népdallal és egy verssel köszöntöttük a
jubilálókat.
A köszöntő műsorok után szendviccsel, tortával és sok finom
süteménnyel, borral és üdítővel kedveskedtek a házigazdák, majd
megkezdődött a fergeteges mulatság.
Nagyon jól éreztük magunkat, késő este értünk haza.
Iregszemcsén nagyon régóta működik a Nyugdíjasok klubja, szép
hagyománya van.
Ezt a hagyományt szeretnénk őrizni, és örülnénk, ha minél többen
tagjai lennének ennek a közösségnek, ezért szeretettel várunk
mindenkit, aki szívesen csatlakozna hozzánk.

Fölső sor (balról jobbra) Györke Dániel, Kissné Horváth Rózsa,
Pintér József. Középső sor: Kálmánné Varga Magdolna,
Vargáné Tímár Etelka. Első sor: Sipos László, Dabóczi Józsefné
Joli néni, Veklerné Bóta Teréz, Kozáry István

Kereszt Józsefné
Klubvezető

TISZTELT IREGSZEMCSEIEK!
A családsegítő szolgálat adománygyűjtést szervez.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik megunt, már nem használt,
kinőtt ruháikat elajándékoznák.
Várjuk még használati tárgy, esetleg bútor adományaikat is.
Jelezni telefonon /06-30-680-1330/ vagy személyesen
minden nap 8-16 óráig lehet.
Az adományokért szükség esetén házhoz is megyünk.
Köszönettel: Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény
Iregszemcse, Rákóczi u. 1. Tel:480-536

A családsegítő szolgálat

RUHAOSZTÁST TART
nagycsaládosoknak és
rászorulóknak

december 4-én 9-14 óráig a
Művelődési Házban!

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
2012. október-november hónapban elhunytak:
Füvi József, Székely Józsefné, Tóth Ferencné, Kovács Sándor,
Pintér Imre, Virág Mártonné, Sebők Gézáné, Vörös István,
Mónos János

SZÜLETTEK
2012. október-november hónapban születtek:
Orsós Szabolcs Patrik, Mátyás Hanna, Teplán Jázmin Verona,
Ignácz Emília Boglárka, Illés Barnabás
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KULTÚRÁK ÉS SZÍNEK
KAVALKÁDJA

ŐSZI KIRÁNDULÁS
BALATONSZÁRSZÓN

A tanév kezdete igen zsúfoltnak bizonyult. Intézményünk idén is
megrendezte szeptember 29-én a Multi-Kulti Napot. Ebben a
tanévben a világ országai közül választhattak a felkészülő tanulók,
felkészítő tanárok és az aktív segítők. Franciaország, Brazília,
Spanyolország, Olaszország, Kína, Japán, Arab Emirátusok
szerepelt a kulturális, gasztronómiai, földrajzi terítéken. Az egyes
országok felvonulása nyitotta meg a rendezvényt. A színes
bevonulás után kezdődött az „Országjárás”, ahol a résztvevők egyegy menetlevél kíséretében végigjárták a pavilonokat, próbákon,
kérdéseken jutottak túl, és mindezért egy kis ajándékot kaptak. A
színes, néhol tréfás Az ezt követő program kulturális jellegű volt.
Előfordult olaszra fordított Fülemile, kínai sárkánytánc, brazil
focisták-bennszülöttek jelenete, de mondhatni profi előadású
pasodoble, rumba, sőt hastánc is. A rendezvényt a Harmónia
Énekegyüttes műsora zárta. Mindenki nagyon jól érezte magát, és
minden résztvevő igazán kitett magáért. Nagy köszönettel
tartozunk Korszerű iskoláért Alapítványnak segítségével a Leader
pályázaton támogatást nyertünk. Tóthi Mihálynak, Tóthi
Dávidnak, és Tóthi Máténak is köszönet a hangosításért.
Köszönjük a közreműködést a Bartók Béla Művelődési Ház
dolgozóinak, a segítő szülőknek, pedagógusoknak, és az aktívan
résztvevő gyerekeknek is. Jövőre is számítunk minden résztvevő
segítségére, érdeklődésére.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program
keretében pályázatot írt ki "Őszi kirándulás" címmel iskolás
csoportok részére. Az Alapítvány 4 nap (3 éjszaka) időtartamú
üdülési szolgáltatást biztosított, teljes ellátással állami tulajdonú
Erzsébet Táborokban 1000 Ft-ért. Az osztályommal úgy
határoztunk, hogy megragadjuk a lehetőséget. Nem sokat kellett
győzködni egyik gyereket sem, mindenki egyetértett abban, hogy a
kellemes, hosszú nyári szünet utáni keserves tanévkezdést bizony
épp ideje már kipihenni. Alig küldtem el a pályázatot, már jött is a
válasz, hogy két hét múlva, szeptember 24-én, 18 gyerekkel és
kísérőmmel, Godena Helga tanárnővel, indulhatunk
Balatonszárszóra. Mivel a kiírás úgy szólt, hogy az Alapítvány a
szállást és az étkezéseket biztosítja, így az utazásról és a
programokról nekünk kellett gondoskodni. A tábor helyszinére
való utazást és a visszautat az újiregi polgármester felajánlása útján
az újiregi kisbusszal díjmentesen tettük meg. Ezúton is szeretnénk
megköszönni nagylelkűségét! A tábor felszereltségéhez tartozott
20 db kerékpár, így a programba minden napra terveztünk biciklis
túrát. Két keréken fedeztük fel Balatonszárszót a József Attila
Emlékházzal, Balatonföldvárt a kikötőjével, Kőröshegyet, ahol a
végső cél, a Völgyhíd lett volna. Azért csak lett volna, mert bizony a
társaságra - Helga néni és 5 gyerek kivételével - csúfos vereséget
mért a távolság és a Kőröshegyre jellemző enyhe, de annál inkább
megeröltetőbb emelkedők. Jómagam és a többiek egy helyi
fagyizóban ücsörögve szurkoltunk a hat célbajutónak. Gratulálunk
nekik! Egy egész délutánt töltöttünk Tihanyban, ahová
szárazföldön biciklivel, vizen pedig komppal érkeztünk. A
kikötőből kisvonattal, sikítozva szálguldottunk fel a központba.
Jártunk a Levendula-házban, ahol hűtőmágnest készítettünk,
megnéztük a Tihanyi Bencés Apátságot, sétáltunk az ófaluban és
szórtuk a pénzt a bazársoron. A gyerekek által felállított top lista
élén az éjszakai bátorságpróba állt. Hajnali egykor keltettük a
kómás csapatot. Két csapatra osztottuk szét őket és fél kettőkor
útjára indult a rettegés. A nyolcadikosok bevonásával 5 állomásra
kellett eljutniuk egy menetlevél segítségével és útközben össze
kellett gyűjteniük a csapatok színével megegyező jelöléseket.
Voltak, akik végig sikították az utat, mások viszont vakmerő
bátorsággal néztek szembe az éjszakával. Természetesen a
negyedik napon senki sem akart haza menni, anyira jól éreztük
magunkat. Reméljük, hogy jövőre is lehetőséget ad az Alapítvány,
mert mi pályázunk!
Gábor Anita 6.a osztályfőnök

Feladatot old meg az 1. b osztály
Október 5-től 27-ig tartott a több mint három hetes projekt a Deák
Ferenc Általános Iskola és Óvoda felső tagozatán, melynek témája
a „színek” volt. A „Színes a világ!” elnevezésű projekt alatt a
tanórákon nagy hangsúlyt kaptak az egyes színek, amelyek az adott
tantárgyhoz kapcsolhatóak voltak. A bő három hét alatt
megismerhették a tanulók egy-egy szín jelentését, a hozzájuk
köthető külső és belső, formai-tartalmi jegyeket. Tartottunk
„Színes vetélkedőt”, ahol a Színváltó mellett Hófehérke-Piroska
felöltöztetését, színesrúd készletből toronyépítést és egyéb tréfás
feladatot kellett a vállalkozó diákoknak teljesíteniük. A tanulók
nem csak itt mutathatták meg ügyességüket, hiszen a bevont
tantárgyakból portfoliót kellett készíteniük a szaktanárok által
megadott feladatok, szempontsorok alapján. Természetesen a
kemény munka meghozta gyümölcsét, és ezeket a munkákat
érdemjeggyel jutalmazták a tanárok. A legjobb alkotások
hamarosan megtekinthetőek lesznek az iskola honlapján.
(www.iregisuli.hu) Reméljük, jövőre is ekkora sikere lesz a
projektnek, hiszen itt igazán megmutathatják a tanulók, mire
képesek az önálló munka területén.
Berkiné Szirbik Anita

A kirándulók csoportképe
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"DEÁK" DÖK
Az idei tanévben a Diákönkormányzat Gábor Anita tanárnő
vezetése alatt működik.
Óriási létszámban delegáltak az osztályok képviselőket, összesen
25 főt. Szeptember 20-án megtartottuk az alakuló értekezletünket,
melyen a diákok megválasztották Rádi Dorinát elnöknek, Orsós
Renátát elnökhelyettesnek. Már négy alkalommal tartottunk
gyűlést. Delegált tagjaink az országgyűlési képviselőket
megszégyenitő módon teljes létszámban, fegyelmezetten vesznek
részt üléseinken. Átbeszéltük a DÖK célját, feladatait,
programjait. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat,
javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a
tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ennek megfelelően
már petíciót is nyújtottak be az igazagatóhoz, képviselve a diákok
egyik kérését. Közbenjárásuk eredményes volt. A tanév során
számos alkalommal szervezünk majd "suli-bulit", mi rendezzük
meg a tavaszi hulladékgyűjtést, és a már hagyománnyá vált Deákhetet. Az idei évben az iskola tanév végén két tanulónak fogja
odaitélni "Az év alsós diákja" és "Az év felsős diákja" címet. A cím
elnyeréséhez a kritériumok kidolgozása is a DÖK javaslata alapján
fog megtörténni. Ezúton szeretném megköszönni minden DÖK-ös
képviselőnek az eddigi munkáját és kívánok mindannyiunknak a
jövőben eredményekben gazdag, sikeres munkát, fergeteges
bulikat és felejthetetlen közös élményeket!
Gábor Anita DÖK - vezető

TÖBB, MINT TESTNEVELÉS
MOZDULJ RÁ!
A Deák Ferenc Általános Iskolában 2012/2013-as tanévben is
indult gyógytestnevelés, heti két alkalommal, három
csoportban, összesen 41 fővel.
Főleg tartáshibás és lábproblémás
(lúdtalp, bokasüllyedés) tanulók
vesznek részt a foglalkozásokon.
Olyan gyakorlatsort állítottunk
össze, ami speciálisan erre a területre
vonatkozik, a hibákat igyekszik
kiküszöbölni, a tartást javítani, a
felmerülő fájdalmakat enyhíteni. Ha
a gyerekek megtanulják ezeket a
gyakorlatokat jól végezni, otthoni
használatuk is segíti a problémák megoldását, enyhítését.
A foglalkozásokra jelentkezni még lehet!
Azokat a diákokat várjuk, akiknek gondja van a tartásukkal,
súlyfeleslegük van, esetleg az említett lábproblémákkal küzdenek.
Takácsné Szuhai Aranka

RENDŐRSÉGI HÍREK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. szeptember 02.-án 13 óra és 2012. szeptember 03.-án 01 óra
közötti időben a családi háza körbekerítetlen udvaráról, valamint a ház bejárati ajtaján lévő lakat lefeszítése után - a lakóházából vasés fémtárgyakat (akkumulátort, laposvasat, mezőgazdasági fogast,
láncos vasemelőt, köracélt) tulajdonított el. A lopással okozott kár
80 000.-Ft, a rongálási kár 1 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. szeptember 09.-én 21 óra és 2012. szeptember 10.-én 15,30
óra közötti időben a családi háza mellett lévő műhelyéből 1 db.
szegnyereghüvelyt tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott
kár 42 000.-Ft.
2012. szeptember 27.-én 15 órakor Iregszemcsén a Vörösmarty
utcában, rendőri ellenőrzés során egy tehergépkocsi
átvizsgálásakor a raktérben 8 db. különböző típusú
személygépkocsiból származó katalizátor került elő. A gépkocsit
vezető budapesti személy semmiféle hulladékkezelésre vonatkozó
engedéllyel nem rendelkezett, így a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt
előállításra került a Tamási Rendőrkapitányságra.
Egy helyi lakos feljelentést tett két iregszemcsei lakos ellen
zaklatás miatt, akik 2012. szeptember 26.-án veréssel fenyegették
meg szóban és telefonon.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. szeptember 27.-én 19 óra 30 perc és 2012. szeptember 28.-án
06 óra közötti időben a lakóháza bekerített udvarán lévő
disznóólból eltulajdonított 2 db. házikacsát. A bűncselekménnyel
okozott kár, a beszerzett értékigazolás alapján 13 000.-Ft.
Büntetőeljárás indult egy iregszemcsei lakos ellen, aki 2012.
október 03.-án 21 óra 55 perckor Iregszemcse, Rákóczi utcában az
általa vezetett segédmotorral úgy vett részt a közúti forgalomban,
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. A
vizsgálatot végző orvos tájékoztatása szerint közepes fokú
alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az intézkedő rendőr a motoros
Vezetői engedélyét a helyszínen elvette.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. október 05.-e és 2012. október 15.-e közötti időben az

Iregszemcse, Csárdalapon lévő pincéjébe jogtalan behatolással
bement és onnan eltulajdonított 5 db. magtakaró fogast. A lopással
okozott kár kb. 12 500.-Ft. Az elkövető kiléte megállapítást nyert,
az eltulajdonított fogasok lefoglalás után a tulajdonoshoz
visszakerültek.
Büntetőeljárás indult egy nagyszokolyi lakos ellen, aki 2012.
október 17.-én 01 óra 05 perckor Iregszemcse, Hajnal utcában az
általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti
forgalomban, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt
fogyasztott. A vizsgálatot végző orvos tájékoztatása szerint a
gépkocsivezető enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A
sofőr Vezetői engedélyét az intézkedő rendőr a helyszínen elvette.
Büntetőeljárás indult két helyi segédmotoros ellen ittas
járművezetés miatt, akikről 2012. október 15.-én 23 óra 20 perckor
az Iregszemcse, Ady utcában történt rendőri ellenőrzés során
megbizonyosodott, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt
fogyasztottak. A vizsgálatot végző orvos tájékoztatása szerint
mindegyikük enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.
Tekintettel arra, hogy egyikük sem rendelkezett Vezetői
engedéllyel, ezért részükre 45 000.-Ft helyszíni bírság kiszabására
is sor került a büntetőeljárás megindítása mellett.
2012. október 31-én 13 óra 45 perckor egy pécsi lakos az általa
vezetett és tulajdonát képező személygépkocsival közlekedett
Iregszemcse irányából Tamási irányába. A 65-ös főútvonal 50. km
szelvényében lévő balra ívelő kanyarban nem az útviszonyoknak
megfelelően közlekedett, aminek következtében járművével a
menetiránya szerinti jobb oldalon lévő füves árokba sodródott,
majd ott oldalára fordult. A baleset során a gépkocsivezető 8 napon
belül gyógyuló fejsérülést, míg az autóban utazó gyermeke 8 napon
túl gyógyuló kulcscsonttörés sérülést szenvedett. Az anyagi kár kb.
800 000.-Ft.
Idegen gyanús személyek illetve járművek felbukkanása esetén
hívják a Tamási Rendőrkapitányságot a 107-es vagy 112-es
ingyenes, illetve a 06-74/573-910-es közvetlen telefonszámon!
Segítségüket, együttműködésüket köszönjük, a nyomravezetők
kilétét bizalmasan kezeljük!
Barna Tibor r. ftzls. körzeti megbízott
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SIKERESEN HARCOLT AZ
ARANYÉRT

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
karácsonyváró
rendezvényünkre!

ADVENTI
HANGVERSENY
2012. DECEMBER 22.
SZOMBAT 17 ÓRA
iregszemcsei katolikus
templom
Lückl Levente a dobogón
November második hétvégéjén a Gracie Barra Hungary öt tolna
megyei gyerek versenyzővel vett részt a Horvát Brazil Jiu Jitsu
Utánpótlás Földharc Bajnokságon. Szőts Gábor mester tanítványai
kiválóan szerepeltek és öt érmet nyertek a magyar válogatott
színeiben. Az iregszemcsei Lückl Levente megvédte a tavaly elért
bajnoki címét, hiszen saját korosztályában aranyéremmel a
nyakában léphetett a dobogó csúcsára Dakovóban!

KÉT SZÍNBEN MINŐSÜLT A
CSOPORT
Újabb arannyal és ezüsttel gazdagodott a Laguna mazsorett
csoport
A XIV. Tánc- és Mozgásművészeti találkozó zsűrije arannyal és
ezüsttel értékelte a Laguna mazsoretteseinek produkcióit a
hétvégén. A tabi Zichy Mihály Művelődési Központ adott otthont a
rendezvénynek november 17-én, melyet a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága szervezett. A rangos eseményen huszonöt
csoport tagjai mutatták be koreográfiáikat. Az iregszemcseiek
produkciói eredményesnek bizonyultak ismét, melyhez
mindannyian csak gratulálhatunk!

Fellépők:
Refrén Kórus - Iregszemcse
Harmónia Énekegyüttes Iregszemcse - Nagyszokoly Tamási

Kézilabda tábor

Iregszemcse Község
Polgármesteri Hivatala és
Képviselő-testülete nevében
községünk minden lakójának
békés, boldog karácsonyt és új évet kíván:
Süvegjártó Csaba
polgármester

Fata Istvánné
jegyző

EZ A VILLA ELADÓ
Új darab színre állítására készül az Iregszemcse Térségi Amatőr Társulat (ITAT). Megkezdődtek az Ez a villa eladó című
produkció olvasópróbái a Bartók Béla Művelődési Házban.
Mint azt Iregszemcsén mindenki tudja, az
ITAT az elmúlt néhány évben több
operettet is nagy sikerrel vitt színre: 2009ben a Csárdáskirálynővel nyitottunk, majd
2010-ben következett a Mágnás Miska,
idén márciustól pedig a Leányvásár,
melyet a falunap előestéjén szabadtéren, a
Kastélyparkban is előadtunk. Valamennyi
darab számos előadást élt meg. A társulat
hat tagja nyár elejétől november közepéig
operett dalokból összeállított műsort is
adott több tolnai és somogyi település
rendezvényein. A meghívásos dalestek
nagy népszerűséget hoztak a csapatnak. Az
iregszemcsei közönség ugyan még nem
részesülhetett a gála élményéből, de ami
késik, nem múlik!

A most készülő produkció több szempontból is újdonságot hoz. Az Ez a villa eladó
nem operett, hanem vígjáték. Alapja egy, a
harmincas években forgatott Kabos Gyula
film.Több slágerré vált betétdal csendül
majd fel a színpadon, mint például a
„Kalapom-pom-pom”, a „Maga rég nem
lesz a világon”, „Bőg a tehén”. Az
alkotásnak színpadi változata eddig nem
volt, azt az ITAT jegyzi. Személy szerint a
produkciót ezúttal is rendező, a
szövegkönyvet író Berkiné Szirbik Anita,
aki a társulat összetételére szabva több új
szereplőt, illetve helyi aktualitásokat is
beiktatott a vígjátékba. Az új darabunk
történetében szereplő villa eladó.
Tulajdonosa elutazik, és inasára hagyja a

házat, aki szintén átadja a megőrzést egy
régi jó cimborájának. A barát azonnal
beköltözik unokahúgával, ráadásul
megjelenik három szélhámos is. Ám,
hogy ki az eladó, ki a vevő és egyáltalán
miért kell eladni a villát, mindez olyan
kérdés, amire csak az előadás végén, sok
falrengető poén után kapunk - kaphatunk kielégítő magyarázatot. A díszleteket
november végén természetesen Hosszú
György festi. A zongorakíséretet idén is
Blum József Emerton-díjas zeneszerzőre
bízzuk.
A premiert március elejére tervezzük,
melyre mindenkit nagy szeretettel várunk!
DA
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2012. december 10-én
KARÁCSONYI
KÉZMŰVES VÁSÁR
nyílik helyi kézművesek munkáiból
A vásár december 22-ig tart a Művelődési
Ház nyitvatartási ideje alatt

December 21-én 18 órakor a
Művelődési Házban
A karácsonyi műsorban fellépnek:
Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda
diákjai, pedagógusai és óvodásai
Harmónia Énekegyüttes,
Refrén Kórus, Nyugdíjas Klub

Szeretettel várunk mindenkit!

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

November 24. 20 órától

TÁNCHÁZ

KATALINBÁL AZ ÓVODÁÉRT

Aki nem tud táncolni.
Menjen haza aludni!

DECEMBER 1-JÉN

Zene: Taxi Együttes

December 1. 18 órától

18 órától gyerekeknek
20 órától felnőtteknek

TÁNCHÁZ
Zenél a Dió Banda
Táncot oktat Bősze Zoltán
Belépő: 500 Ft.

December 5-én 16 órától

Zenél a Dió Banda

HÁZHOZ MEGY A TÉLAPÓ
Az ajándékokat december 3-ig várjuk a
Művelődési Házban.

December 8-án 22 órától

Táncot oktat Bősze Zoltán

RETRO - TÉLAPÓ
Vendég: dj. Bozóky & dj. Lipóczy
Belépő: 1000 Ft.

Belépőjegy: 500 Ft.

December 10-től 22-ig
KARÁCSONYI
KÉZMŰVES VÁSÁR

HÁZHOZ MEGY A
TÉLAPÓ

December 21-én 18 órakor
FALUKARÁCSONY

December 22-én 17 órakor
ADVENTI HANGVERSENY
A katolikus templomban

December 31-én 20 órától
SZILVESZTERI
RETRO-BULI

2013. január 23-án 9 órakor
IFJÚSÁGI HANGVERSENYBÉRLET
második előadása
Táncok a zenében címmel, a Harmónia
Fúvósötössel és táncosok
közreműködésével

Meghitt karácsonyt és boldog új
évet kívánunk minden kedves
olvasónknak és hirdetőnknek!
Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány

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
1 oldal: 12.500 Ft., 1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft., 1/8 oldal: 1.600 Ft.

A Művelődési Ház december 27. és január 4. között csak rendezvények alkalmával tart nyitva!

