Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉL AZ
IDEI „SZAKMA SZTÁRJA”!
Az Arany Kőműves Kanál Díjat az iregszemcsei Adorján
Andor, a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola tanulója kapta.

*
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KITÜNTETTÉK
IREGSZEMCSE
POLGÁRMESTERÉT
A TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetésben részesült
Süvegjártó Csaba polgármester.
Süvegjártó Csaba 2006 óta Iregszemcse község polgármestere,
2011 óta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Elnökségének tagja, Tolna megyei tagozatvezető. Munkájával
segíti nemcsak saját és a megye települései, hanem az önkormányzatok egészének érdekeit érintő döntések meghozatalát.
Aktívan részt vesz a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége nemzetközi munkájában is, évek óta rendszeresen
képviseli Szövetségünket az Osztrák Városszövetség küldöttgyűlésein. Süvegjártó Csaba a helyi önkormányzatok érdekében
végzett következetes és eredményes munkájáért részesült a
kitüntetésben.

Kövér László gratulált az iregszemcsei Adorján Andornak
Az idei évben a X. Szakma Sztár Fesztivál keretében 41
szakmában hirdették ki az első három helyezettet. Május 26-án az
Országházban köszöntötték a szakmák sztárjait, ahol Kövér László
házelnök és Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke adta át a sikeres tanulóknak az emléklapokat.
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, valamint az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyen a Szakma Sztár Fesztiválja
keretében az elődöntőkön 5255 tanuló vett részt, a döntőbe 102
oktatási intézményből 224 diák jutott be.
A döntőt április 24-26. között Budapesten, a Hungexpo
Vásárközpontban tartották, ahol 41 szakma nappali tagozaton
végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulói versenyeztek.

Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke adja át a díjat
Süvegjártó Csabának

ELISMERÉS 50 ÉV ÁPOLÓI MUNKÁÉRT
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Megyei Szervezete 2017. június 28-án
tartotta Semmelweis-napi ünnepségét Szekszárdon . Az eseményen Dr. Gazda István a
Magyar Orvostörténeti Társaság alelnöke adott elő „Szándékos hamisítások a Semmelweiséletrajzokban” címmel. Az idei évben a megyei szervezet nyolc Semmelweis Napi Elismerő
Oklevél átadásáról döntött. Az iregszemcsei Takács Istvánné is a kitüntetettek között volt,
akit már márciusban Kossuth Zsuzsanna Emlékéremmel díjazott a MESZK félévszázados
ápolói munkájáért, s az Elismerő Oklevél mellé Dr. Gazda István bársonykötésű
tudománytörténeti tanulmányát is átvehette. Takács Istvánné, Erzsébet a szombathelyi
kórházban kezdte egészségügyi pályafutását, majd Iregszemcsén Dr. Kóródi Gyulának
biztosított asszisztenciát 14 éven keresztül. 1988 óta Magyarkeszi Község
Önkormányzatának házi orvosi asszisztenseként dolgozik. 50 éves ápolói munkája, egy
faluért végzett lelkiismeretes tevékenysége tette érdemessé az elismerésre. Ezt az áldozatos,
kötelességtudó munkát köszönték meg a Falunapon Magyarkesziért Emlékéremmel.

Takács Istvánné az elismerő oklevéllel
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Gázkészülékek karbantartása

FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
Kedves Gazdálkodók!

„VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!”
Tudta-e Ön, hogy:
Az ittasan okozott balesetek aránya Tolna megyében ez év
első hónapjaiban jelentősen növekedett.
A személyi sérüléses balesetek közel fele sebességtúllépés
miatt következik be.
A biztonsági öv használata és a légzsák működése
megakadályozza, hogy a gépkocsivezető vagy az utas a
járműből „kirepüljön”, illetve más tárgynak csapódjon. A
passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása
büntetést is von maga után.
Minden 6. sérüléssel járó baleset bekövetkezésének oka az
elsőbbség meg nem adása, és az így bekövetkezett oldalirányú ütközések gyakrabban járnak személyi sérüléssel.
Az ittasan okozott balesetek csaknem felét segédmotoroskerékpárosok okozzák.
A sérüléses közúti balesetek háromnegyede reggel 07 óra és
délután 18 óra között történik.
A közúti közlekedésben a gyalogosok a legvédtelenebbek,
ezért a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken történő áthaladásuk
életeket menthet.
Az időjárási viszonyokkal együtt a látási viszonyok is
változnak, így figyelmes, körültekintő és türelmes közlekedéssel a balesetek nagyobb valószínűséggel elkerülhetők.
Nemcsak a járművezetők, de szabálysértés elkövetése esetén
a gyalogosok is komoly szankcióval sújthatók.
Az ittas állapotban okozott balesetek elkövetése büntetőeljárást és akár szabadságvesztéssel fenyegetett büntetést is
vonhat maga után.
Tolna Megyei
Baleset-megelőzési
Bizottság

2017. augusztus 1-31. között a falugazdász
ügyfélfogadása Iregszemcsén szünetel.
Július 31-től augusztus 11-ig a Tamási
Körzetközpontban is szünetel az ügyfélfogadás!
Iregszemcsén legközelebb

2017. szeptember 5-én kedden 8.30-11.30 lesz
ügyfélfogadás a Művelődési Házban.

06-70/337-1254
Vejteyné Turi Erika falugazdász

Az Iregszemcsei Református
Egyházközség hirdetménye!
Az Iregszemcsei Református Egyházközség, mint az
iregszemcsei 925. hrsz-on található református temető
üzemeltetője, ezúton értesít mindenkit, aki a temetőben
sírhely-megváltással rendelkezik, hogy a 2017-es
esztendőtől a temető környezetének rendezetté tétele és
rendbentartása érdekében temetőkarbantartási
hozzájárulást szed minden sírhely után, melynek összege
1000 HUF/sírhely/év.
Felhívjuk a sírhely-megváltással rendelkezőket, hogy ezt
az összeget 2017. folyamán a
református lelkészi hivatalban fizessék be.
(7095 Iregszemcse, József A. u. 2., Tel.: 0620/321-3018)
Az Iregszemcsei Református Egyházközség Elnöksége

HP Holz Kft.
„A tűzifa partner”
Kiváló minőségű tűzifa egész évben!

IREGSZEMCSÉN A
NAPRAFORGÓ UTCÁBAN
KÖZMŰVESÍTETT ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ!

Aprított cser tűzifa 2200 Ft/q+ÁFA.
Aprított akác tűzifa 2500 Ft/q+ÁFA.
Aprított egyéb kemény tűzifa 2000 Ft/q+ÁFA.

Érdeklődni a
06-30/686-3170-es telefonszámon

Elérhetőségeink:

Az áraink a hitelesített mérlegelést és a
fuvardíjat is tartalmazzák!

Tel: +3620/547-2069
Email: hpholz81@gmail.com
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Réz Zsolt Károlyné dr.
Iregszemcse Község alpolgármestere
életének 72. évében elhunyt.
Iregszemcse Község Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Szülővárosában, Mezőkövesden
helyezték végső nyugalomra.
A gyászszertartást Serbán Valentin
celebrálta, a település nevében
Süvegjártó Csaba mondott
búcsúbeszédet.
Emlékét tisztelettel megőrizzük!

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már. Akár a föld.
Jaj, összedőlt a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.
Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve, mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

VÁLTOZÁS A KÉPVISELŐTESTÜLETBEN
Réz Zsolt Károlyné dr. alpolgármester 2017. június 16. napján
elhunyt, ennek a sajnálatos eseménynek a bekövetkezése
miatt Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselőtestületében egy mandátum megüresedett és alpolgármester
nélkül maradt az önkormányzat. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § (1) bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról
megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a
következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2014. október
12-én megtartott helyhatósági választásokon a következő
legtöbb szavazattal rendelkező jelölt, Dr. Csap László Attila
volt, aki a 2017. június 27-én megtartott rendkívüli testületi
ülésen a képviselő-testület előtt letette az esküt.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.
Ugyanezen rendkívüli ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület Schmidt László
képviselőt alpolgármesterré megválasztotta. Az alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíjról lemondott.
Fata Istvánné jegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Iregszemcsei
Polgármesteri Hivatal
2017. augusztus 21-től 23-ig,
igazgatási szünet miatt
zárva tart.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban
elhunytak:
Fehérvári János, Schmidt Józsefné, Frank József,
Dervár Józsefné, Kiss Lajosné, Vincze Imre,
Réz Zsolt Károlyné dr., Tóthi Lászlóné,
Bati Mihály, Csönge Jánosné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Právics Szófia, Csap Levente, Orsós Lara,
Molnár Anna Erzsébet, Danó Márk Kristóf,
Orsós Kristóf, Varga Gyula András,
Harsányi Sára
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NEFELEJCS
CSALÁDI NAP
2017 07 20
IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Május 26-án ismét kitelepültünk a sportpályára a gyermeknap
okán. Az előzetes megbeszélések során kiderült, hogy a
gyerekekkel együtt a szülők is várták ezt a napot. Színes
programkínálatunkban gyermek és felnőtt egyaránt
megtalálta a kedvére valót.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
IREGSZEMCSÉN

Iregszemcse Község Önkormányzata
pályázatot nyújtott be 2016.05.25-én a
Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül TOP-1.4.1-15
A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra, mely pályázat
2017.05.05-én, TOP-1.4.1-15-TL1-201600014 kódszámmal támogató döntésben
részesült. A vissza nem térítendő támogatás összege 370 millió Ft.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projekt keretében egy új óvodaépület, illetve
egy mini bölcsőde kerül kialakításra Iregszemcsén, a Damjanich utcában. A projekt
megvalósításával a településen eddig nem
elérhető szolgáltatás jön létre, emellett a
meglévő óvodai szolgáltatás színvonala nő egy
funkcionális, modern és biztonságos épület
nyújtotta üzemeltetési környezetben. A projekt
megvalósításával a pályázó illeszkedik Magyarország Kormánya céljaihoz, mely a Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és
minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő
visszatérésének elősegítése a gyermekellátási
szolgáltatások fejlesztése által. A projekt
következtében 3 új munkahely jön létre a mini
bölcsődében, illetve a mini bölcsődében elhelyezett gyermekek szülei visszatérhetnek a
munkaerőpiacra.
A projekt hatására létrejön 1 db új, 999,5 nm
alapterületű óvoda és mini bölcsőde épület, a
megfelelő eszköz- és konyhai felszereltséggel, 7
db bölcsődei férőhely kerül kialakításra, a 120 db
óvodai férőhely megtartása mellett.
A projekt megvalósítása 24 hónapot vesz
igénybe, a megvalósításra 2017. június 3. 2019. június 2. között kerül sor.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg.
A projektről bővebb információt a
www.iregszemcse.hu oldalon olvashatnak.

Ezúton is köszönünk minden segítséget és támogatást!!
Németh Ágnes óvodavezető
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DEÁK-BÁLOZTUNK

BALLAGÁS A DEÁKBAN

2017-ben is megrendeztük a tradicionálisnak mondható Deákbált. Minden alkalommal nagy előkészületek előzik meg e jeles
eseményt. Az idén sem volt ez másként, nyolcadikosaink már
hónapokkal előbb elkezdték a próbákat.
Május 13-án az est nyitányaként a nyolcadik osztályosok
angolkeringőjét láthatta a közönség. A szülők meghatódva
csodálták gyermekeiket. A nyitótánc után végzőseink felkérték
szüleiket egy táncra, amely az est megkoronázása volt. A lányok
hófehér báli ruhája, a fiúk eleganciája gyönyörködtető látványt
nyújtott.

2017. június 17-én az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
nyolcadikos tanulói utoljára sétáltak az Alma Mater falai között
deákos diákokként. Megszólalt az utolsó csengőszó, rekedten
üzente az udvaron várakozóknak: elindultak a ballagók. Az
ünnepségen a hetedikes tanulók Szabó Renáta és Szabó Flóra
tolmácsolásában versekkel, majd Szabó Bence beszédével
búcsúztak a nyolcadikosoktól, kívánva nekik nagyon sikeres
éveket. Gyócsi Edit intézményvezető beszéde után a végzős
tanulók közül Simon Luca és Tóthi Szilárd szavalt verset, és
mindkét osztály nevében Szabó Laura és Orsós Alexandra mondta
el a búcsúzó beszédet. A pedagógusoknak, technikai dolgozóknak
jól estek a felemelő szavak, a szülőket meghatotta az egy szál
virág, amit gyermekeiktől kaptak eddigi kitartásukért, és
segítségükért, amelyet gyermekeiknek nyújtottak. Ezek után
Gyócsi Edit átadta a nyolcadikosoknak azokat az okleveleket,
elismeréseket, könyvjutalmakat, amelyek a nyolc év áldozatos
munkájáért, tanulmányi eredményeikért, közösségi munkáikért,
versenyeken való részvételükért kaptak a diákok. Az „Év Diákja”
címet a felső tagozaton Béres Gabriella 8.osztályos tanuló kapta a
nyolc éven át tartó kimagasló tanulmányi eredményéért,
művészeti tevékenységéért. A zászlóátadás hagyományos rítusa a
ballagásnak. A végzős tanulók megőrzésre átadták az iskola
zászlaját a hetedikeseknek, akik majd jövőre szintén tovább
adhatják azt. Ezek után a ballagás meglepetéseként két pedagógus,
Takács Anita és Szirbik Anita dalban kívántak kitartást,
boldogságot, minden jót a ballagóknak. Az ünnepség e részét már
hagyományként a léggömbök útra bocsátása követte. Mint ahogy a
lufik elszálltak a széllel, úgy búcsúzó diákjaink is útjukra indultak
a nagybetűs élet felé. Ballagóinknak egy idézettel kívánok további
sikereket: „Kísérje jószerencse lépteid; tudd, ha eddig melletted
álltam, most mögötted állok.” (Keresztury Tibor)
Szirbik Anita

A nyolcadik osztályosok nyitótánca
A büfében a szülők által készített szendvicsek, kedves kiszolgálás,
a pódiumon pedig a Sprint zenekar, valamint rengeteg értékes
tombolatárgy várta a szórakozni vágyókat.
Köszönjük diákjaink aktivitását, Szirbik Anita és Macher
Róbertné odaadó munkáját, mellyel felejthetetlen emlékké tették
ezt a keringőt mindenki számára.
A bál szervezői - az iskolavezetés, a szülői munkaközösség, az 1.
és 6. osztály tanítói és tanárai - nevében elmondhatjuk, hogy a
bálunk eredményesre sikerült, közönségünk remekül szórakozott,
az iskolánkat támogató Korszerű Iskoláért Alapítvány számláját
gyarapítottuk közös erővel.
Külön köszönet a szülői munkaközösség tagjainak a bál
előkészületeiben nyújtott segítségéért és támogatóinknak a
rendezvény sikeres elősegítéséért.
Vajda Jenő
Támogatóink:
Antal Imre, Barna Zsolt, Barnáné Markovics Beáta, Bódogné
Pozsgai Márta, Coop Abc-Iregszemcse, Csanádi Gizella, Csehi
Mária, Csicsmann Imre, Csikós Anikó, Deák Nelli, Dr. Csap
László Attila, Dr. Séllei Lajos, Dr. Vásárhelyiné Dr. Kersák Lívia,
Elektro-Téka Kisáruház, Erdélyi István, Esküdtné Béleczki Petra,
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet, Fából Álom, Fata
Istvánné, Feco Zöldségbolt, Fenyő Andrea, Flamingó Virágbolt,
Fóti Judit, Gaben Motor, Gábor Anita, Gyócsi Edit, Hajdú Miklós,
Heni Büféje, Horváth Anna, Ireg Posta, Iregi Erdélyi Kft,
Iregszemcse Község Önkormányzata, Joóné Tóth Judit, Kereszt
Réka, Kereszt Zsófia, Kertai Gyula, Kóczos Szalon, Kocsis Büfé,
Kódiás Anita, Kőműves Anita, Kreszl Pékség, László Zsolt,
Macher Róbertné, Megyeri Nikolett, Molnár Ágnes-Florance
Virágüzlet, Mosi-Gumi, Napsugár Pizzéria, Novákné Bitai Éva,
Novákné Kántor Borbála, Ördögné Vaszari Adél, Papp Zsanett,
Schmidt László, Sere's Vendéglő, Simon Béla, Somogyi Marcsi,
Süvegjártóné Pintér Adrienn, Szabó Istvánné, Szabóné Berg Anna
Mária, Szalai Judit-vanilla Masszázs, Szalai Térkő, Szántó Gyula,
Szíber Attiláné Korona Kisáruház, Szirbik Anita-Szirbik Edina,
Tamási Tankerületi Központ, Tati Autó Kft, Tip-Top Autómosó,
Tom Market, Tóthi Épületgépészet Ev., Vajda Jenő

HATÁRTALANUL
A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói négy napos
kiránduláson vettek részt Romániában, Erdélyben. A túrán az
intézmény 41 iregszemcsei, magyarkeszi és felsőnyéki tanulója
vett részt. A Határtalanul program arra ad lehetőséget, hogy a
gyerekek megismerkedjenek a határon túli magyar történelmi,
irodalmi emlékekkel, természeti kincsekkel és a határon túli
magyarsággal. Utunk során meglátogattuk Nagyvárad,
Torockószentgyörgy, Gyulafehérvár és Déva várát, a kolozsvári
Szent Mihály székesegyházat és a tordai Kisboldogasszony
templomot. Kolozsváron megnéztük Mátyás király szülőházát és a
főtéren álló szobrát.
Felejthetetlen túrát tettünk a tordai
sóbányában és a tordai hasadékban. Nemzeti színű szalagot
kötöttünk Nagyenyeden a Bethlen Gábor kollégiumnál és Aradon a
Vértanúk emlékművénél. Szállásunk az Európa Nostra díjas
településen, Torockón volt. A falu lakosságának 98%-a vallja
magát magyarnak. Itt a néprajzi múzeumban megismerkedhettünk
Aranyosszék népművészetével, iparával. Megnéztük a felújítás
alatt álló vízimalmot is. A gyerekek érdeklődve figyelték, hogyan
hajtják be a teheneket este a legelőről. Meglátogattuk és ajándékot
vittünk a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által működtetett
torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthonba. Köszönjük a
felajánlásokat a szülőknek, az iregszemcsei iskolának és Vecsei
Sándornak. Az ajándékok átadását méltón ünnepelték meg a
gyerekek: a gyermekotthon lakói nagyon jó hangulatú focimeccset
játszottak diákjainkkal. A négy nap elteltével mindenki rengeteg jó
és szép élménnyel tért haza.
Vajda Jenő
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PAPÍRGYŰJTÉS
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata idén tavasszal is megszervezte a papírgyűjtést 2017.
május 5-én (pénteken). Már 8 óra előtt gyülekeztek az iskola
udvarán a diákok, várva, hogy végre elálljon az eső, és mehessenek
papírgyűjtő körútjukra akár a település legtávolabbi pontjáig is,
becserkészve azokat, akik szívesen megváltak az összegyűjtött
újságoktól, reklámújságoktól, már nem szükséges könyvektől,
hullámpapíroktól, kartondobozoktól. Egészen délig tartott a
portya, ki-ki a maga módján és ötletességétől vezérelve juttatta el
az udvarra a sok-sok papírt és palackot. Valaki talicskát ragadott,
mások kis kocsit húztak, de akadtak kerékpáros gyűjtők sőt, még
guruló kukákat is igénybe vettek. Szóval volt sürgés-forgás!
Közben az udvarra folyamatosan érkeztek a szülők és a kedves
felajánlók, barátok és ismerősök, akik hol személygépkocsival,
hol transzporterrel, vagy éppen traktorral szállították az összegyűlt
papírokat és a műanyag flakonokat. Egyes osztályok már a gyűjtést
megelőző napokban elhozták vagy beszállították az iskola egyes
termeibe a papírt. Közel 12 tonna papír gyűlt össze, amit aztán el is
szállítottak az udvarról, melynek konténerbe pakolása szintén
erőpróbát jelentett mind a diákoknak, mind pedig az őket segítő
tanároknak. Minden lelkes papír és műanyag palack gyűjtőnek
köszönjük, hogy a kapott összeggel támogatták Iskolánkat, azaz az
egyes osztályokat! Jövőre is feltétlenül számítunk minden
segítségre!
DFÁI DÖK elnöksége
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MEGINT REMEKELTEK AZ
„ÜRÖGI ÖREG JÁNYOK”!
A Bartók Béla Nyugdíjas Klub kórusából nyolcan 2017. április 22én Bátán a III: Kortalan Magyar Népdal- és Nótaversenyen vettünk
részt, ahol mint minden alkalommal „Csak tiszta forrásból”
válogattunk, azaz Bartók Béla gyűjtötte felsőiregi dalokat
énekeltünk („Látod, milyen ködös idő…”, „Már Ürögben
kidobolta a bíró…”, Kis Ürögbe két úton kell bemenni…”,
„Kutyafáját ennek a nagy világnak!...”, „Az ürögi öreg jányok…”).
Szereplésünket emléklappal ismerték el.
Az idei Kulturális Seregszemlét május 19-én Decsen tartották,
amire egy vidám jelenettel készültünk: „Lúdas Matyi, Döbrögi és
az ürögi libák…” címmel. Volt abban minden: ének, tánc és humor
egyaránt. Tolna megye különböző településeinek nyugdíjasai
népdalokat, nótákat, operettdalokat, örökzöld slágereket, vidám
jeleneteket adtak elő vagy éppen táncra kerekedtek… Mindenki
nagyon jól szórakozott, még a néma jelenet alatt is dőltünk a
nevetéstől! A vendéglátó decsiek pedig mindent megtettek, hogy
remekül érezzük magunkat. Köszönet a remek szervezésért!

A DFÁI TANULÓI IS
VETÉLKEDTEK
A színpadon “Lúdas Matyi, Döbrögi és az ürögi libák”

Idén az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola két csapata
is részt vett a II. Iregi Néprajzi Vetélkedőn. „Szüretelő jányok”
(5. b osztályos tanulók balról jobbra): Varga Dorina, Orsós
Alexandra, Kökény Rubina Napsugár, Csonka Barbara és
Orsós Gyöngyi. Középen felkészítő tanáruk Riczel Etelka.
„Böllérek” (6. a osztályos tanulók): Pánki Richárd, Óvári
Miklós, Kalányos Dóra Csilla, Takács Larina Aranka és
Márkus Petra.
A II. Iregi Népdaléneklési Versenyen alsó tagozatos diákjaink
közül ezüst elismerést kaptak: Sára Bence (1. b felkészítő
tanára: Rákóczi Anett), Macher Adrienn (2. b felkészítő: Hajdú
Beatrix), Sára Patrik (3. a felkészítő: Takács Anita) és
Süvegjártó Édua Mirtill (3. b felkészítő: Takács Anita).
A felsős tanulóink közül versenyeztek: Takács Larina Aranka (6.
a felkészítő: Takácsné Szuhai Aranka), Kalányos Dóra Csilla (6.
a felkészítő: Riczel Etelka) és Keszthelyi Anna (6. b felkészítő:
Szirbik Anita), aki bronz elismerést kapott.
Riczel Etelka

A II. Iregi Népdaléneklési Versenyen (május 26-án) is ezekkel a
dalokkal köszöntöttük a közönséget. A felső tagozaton tanuló
versenyzőket és a felnőtt szereplőket pedig az „Adj el, Anyám, adj
el…” c. dallal leptük meg (Kránicz Józsefné Gebhardt Veronika és
Riczel Etelka). Kórusunkból önállóan is énekeltek a versenyen:
Bitai Mihályné Marika („Az ürögi bíró kiskapujában…”,
„Nyílnak, nyílnak a mezei virágok...” ), Kereszt Józsefné Pannika
(„Az ürögi utca egyenes…”, „A tamási, a tamási, a tamási nagy
vendéglő de magos...”), Kránicz Józsefné Vera („Az ürögi bíró
kiskapujában…”, „Fekete föld termi a jó búzát…”) és Riczel
Etelka („Az ürögi utca egyenes…”, „Pejparipám rézpatkója de
fényes…”) Mind a négyen arany elismerésben részesültünk.
Riczel Etelka

A Nyugdíjas klub a megnyitón énekel
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MAZSORETTES VERSENYEREDMÉNYEK
A közel tíz éve alapítványi támogatással működő Laguna
mazsorett csoport idén nagy sikerrel szerepelt már a XIII. Siófoki
Vándorkupán is áprilisban, a nemzetközi rendezvényen egy első és
egy második helyezést ért el. A formáció tagja a Magyar Mazsorett
Szervezetek Szövetségének: egy tavalyi országos versenyen a
Laguna szenior csoportja teljesítményével kiérdemelte Makó
város különdíját, amelyet idén az utánpótlás is megkapott a
domaszéki önkormányzattól.
A III. Országos Majorette Bajnokság és Domaszék "Open"
Majorette verseny 2017. április 28-án zajlott Domaszék város
sportcsarnokában. 150 produkció, közel 800 nevezett versenyző.
Az eseményen a siófoki és az iregszemcsei mazsorettes lányok is
részt vettek
közös nagyformációs műsorral és önálló
csapatfellépéssel is. A Laguna-Napsugár Mazsorett Csoport két
közös botos, illetve pomponos produkciója arany minősítést, a
Laguna csoport botos produkciója „B” kategóriában kiemelt arany
minősítést ért el, valamint a rendezvényen nyújtott kimagasló
teljesítményéért Domaszék Kupa különdíjban részesült. A lányok
ezzel kvalifikálták magukat az olaszországi MWF-XIV. European
Majorette-sport Championship viadalra, ahová végül is nem

utaztak el június végén a felkészülési idő hiányában, a tanév végi
iskolai kötelezettségek teljesítése miatt.
A XI. Aradi Nemzetközi „ Dancing Europe” Mazsorett Fesztivál és
az V. „Dancing Europe” Kupa elnevezésű versenyt a Victoria
Sportcsarnokban
rendezte május 20-án az Aradi Mistral
Sportklub, melyen 420 sportoló indult 19 településről és három
országból. Az iregszemcsei és siófoki mazsorettes lányok is szép
sikereket értek el: három arany és három ezüst éremmel díjazta a
nemzetközi zsűri a produkcióikat! Már csak a vezető személye
miatt is kollektív a társaság: Fekete Pálné 10 éve Siófokról átjárva
irányította és vezette a lagunás lányokat.
A csoportvezető elmondása szerint nagyon nehéz közel azonos
tudású csoportot kialakítani, így nagy öröm számára, hogy a két
település mazsorettjeit összevonva idén sikerült több versenyen is
helytállniuk. Szakmai versenyen idáig ez a legmagasabb elismerés
számukra, mert valamennyi koreográfiájuk saját, így nem csak a
csoportnak, neki is egy pozitív visszajelzés. Fekete Pálné, Klári
szeptembertől visszavonul, de a háttérből szakmai támogatást
nyújt az új vezetőnek, Halász Myrtillnek.
DA

A Napsugár (első sor) és a Laguna (hátsó sor)mazsorett csoport vezetőikkel: Fekete Pálné (jobbról) és Halász Myrtill (balról)

MEGÚJUL A SZÍNHÁZTEREM
Kétszáz darab új konferenciaszékkel gazdagodott a művelődési ház színházterme
július közepén. Az ülőalkalmatosságokat első alkalommal az Iregszemcse Térségi
Amatőr Társulat új színházi előadásán próbálhatja ki a nagyközönség. Az “Egy
csók és más semmi” című zenés vígjátékot két felvonásban vitte színre az ITAT,
melynek helyi premierje az Iregszemcsei Falunapok keretében valósul meg
augusztus 10-én este hét órai kezdettel. A székek beszerzéséről Iregszemcse
Község Önkormányzatának képviselői a 2017. évi költségvetés alkotásakor
döntött az év elején, a beruházás másfélmillió forint összegű, de olyan problémát
old meg közösségi életünkben, ami már régen orvosolandó volt. Augusztus végén
a színházterem falait is kifestik, majd a Jótékonysági Búcsúi Bál után a parkettát is
felújítja az önkormányzat. Az intézmény így megújult környezetben, nagy
szeretettel várja vendégeit a 2017/18-as évadban!
Dobos Andrea
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HAGYOMÁNYOS VETÉLKEDŐK
Idén második alkalommal rendezte meg az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány és a Bartók Béla Művelődési Ház közösen az
Iregszemcsei Néprajzi Vetélkedőt május 4-én, az Iregi Népdaléneklési Versenyt pedig május 27-én. A tavalyi Bartók Béla emlékév
alkalmából meghirdetett versenyek hagyományt is teremtettek, hiszen az idén újra nagy volt az érdeklődés nem csak a kistérség,
de Tolna megye távolabbi iskoláiból is.
A néprajzi vetélkedőt a szervezők főként identitáserősítő és
hagyományőrző céllal indították útjára, mely által a diákoknak
lehetőségük adódik néprajzi illetve helytörténeti ismeretek
elsajátítására is. A tíz versenyszám remek hangulatban zajlott, a
résztvevő csapatok színvonalas bemutatkozással illetve
előadásokkal örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget egyaránt.

A zsűri tagjai: Németh Ágnes, Agócs Gergely, Tóth Gergely,
Teleki Ákos
Az idei megmérettetés vándormotívuma a mezőgazdasági munka
volt, s ennek megfelelően a különböző feladatok is e köré a téma
köré szerveződtek.
Minden csapat rengeteg ismerettel és
élménnyel gazdagodva térhetett haza a megmérettetésről, s
reméljük jövőre is hasonló, vagy erősebb felkészültséggel és
jókedvvel fogják teljesíteni a diákok a feladatokat. A jövő évi téma
az emberi életfordulókhoz kötődő népszokások lesznek.

Agócs Gergely a Hagyományok Háza főmunkatársa,
népzenekutató és népzenész előadást is tartott a vetélkedő
fiataloknak, majd ezt követően népi fúvós hangszereket is
megszólaltatott.
Az idei vetélkedő nyertese a tamási Kice-Vice csapat lett, melyet
az iregszemcsei Göllesz Intézmény két csapata a Rozmaring és a
Pendelyes követett. A nagykónyi tanulók és az iregszemcsei
általános iskolások ugyan nem kaptak helyezést de már készülnek
a jövő évi fordulóra.

A népdaléneklési verseny célja egyértelmű: az idősebbek
felidézzék a régről ismert dalokat, az ifjabb nemzedék pedig
megismerje és énekelje azokat! Vidékről hívott zsűritagjaink
javaslatára jövőre még szélesebb körben hirdetjük meg a III. Iregi
Népdaléneklési Versenyt.

A zsűri tagjai: Fenyőné Tóth Magdolna, Tintér Gabriella
népdalénekes és Főbusz Nóra szaktanácsadó.
A népdaléneklési versenyen minősítéseket szerezhet az, aki
vállalja énekhangja megmérettetését: kiemelt arany, arany, ezüst
és bronz fokozatban minősülhet. Az idei évben is két fordulós volt
az esemény, elöször a kiírásnak és a kategóriának megfelelően egy
Bartók Béla által gyűjtött népdalt kötelezően adott elő a versenyző,
majd egy szabadon választott népdalt énekelhetett. Tolna
megyéből 12 településről érkeztek alsós, felsős, középiskolás
diákok és felnőttek, összesen ötvenhárman. Közülük 38 produkció
minősült. A Fölszállott a páva különdíjas népdalénekese és ma már
mentora Tintér Gabriella és a dombóvári Főbusz Nóra
szaktanácsadó javaslatára jövőre már országos hatókörű lesz az
Iregi Népdaléneklési Verseny.

Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány mindkét verseny
résztvevőinek ajándékkal készült. A néprajzi vetélkedőn
kerámiatálat, a népdaléneklési versenyen népi ihletésű
kerámia medálos nyakbavalót kapott emlékül minden
versenyző. Az alkalmi kerámiákat Révész Zsolt készítette.
Dobos Andrea
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SÁRKÖZI LAKODALOM
Iregszemcsei fiatalember, Tóth Gergely, a tamási Pántlika
Néptáncegyüttes tagja volt az 50. Jubileumi Sárközi
Lakodalom másodvőfélye.
A hagyományőrző, és hungarikumnak számító Sárközi Lakodalom
Sárpilisen zajlott július 14-16. között. A szervező „Gerlice madár”
Hagyományőrző Néptánc Egyesület meghívására a tamási
Pántlika néptánc együttes is részese volt az eseménynek. A
pántlikások művészeti vezetője, Kissné Kecskeméti Eszter, a 2006.
évi Sárközi Lakodalom menyasszonya jelentett kapcsot a két
néptánccsoport között. A több napos rendezvényre 12 táncos és
kísérőik költöztek Sárpilisre, hogy reggeltől éjszakáig a helyiekkel
együtt házigazdaként vegyenek részt valamennyi programon.
Közülük Tóth Gergely igen fontos szerepet kapott, a lakodalom
másodvőfélye lehetett. A sárközi hagyományoknak megfelelően
pénteken már a készítőben, másnap a zenés ébresztőnél
lovaskocsin, aztán a leány- és legénybúcsún, a lakodalmas menet
irányításában gyalogosan, az esketésben színpadiasan, a táncban
verbunkosan és mulatósan, a lakodalmi vacsora felszolgálásában
jó hangosan, s végül a tikverésnél hajadonok összekötésében is
helyt állt derekasan.
DA

Kedves Iregszemcseiek!
0

Szeptember 9-én szombaton
(immár hagyományosan)
0

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
0

rendezünk a Göllesz Iskola javára a művelődési házban.
A jó hangulatról Szaszáék
és mi gondoskodunk!
0

Éjszaka tombolasorsolás
értékes nyereményekkel!
A bál bevételét tanulóink szabadidős programjaira
forditjuk.
0

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Göllesz Iskola dolgozói

VARGA ANDRÁS
SIKERESEN LŐTT AZ
EURÓPA BAJNOKSÁGON
A X. FITASC Kombinált Lövészeti Európa Bajnokságnak
Sarlóspuszta adott otthont július első hétvégéjén. Az iregszemcsei
Varga András két egymást követő évben 2014 és 2015-ben egyéni
összetettben már felállhatott az EB-n a dobogó legmagasabb
fokára, most egy ponttal maradt le az első helyről egy svéd
versenyző mögött. A sörétes számot viszont megnyerte 100-ból 99
találattal, ahol vadász-trapon és korongvadászaton is kiválóan
teljesített. A háromnapos viadalon tizenhárom ország 193
versenyzője állt a lőállásba, ami a korábbi kontinenstornák
viszonylatában kimagasló létszámnak tekinthető. Magyarországot
a Dobos József, Pap Norbert, Rózsás György, Rimaszécsi László,
Tóth Péter és Varga András összetételű együttes képviselte. A
hazai alakulat összetettben a 8. helyen végzett. Varga András
elmondta, hogy neki ez már a nyolcadik összecsapása, és hetvennyolcvan százalékban ugyanazokkal a versenyzőkkel találkozik,
akik közül ráadásul mindenki vadászik is.

Sárközi viseletben a színpadon

NYÁRI DIÁKMUNKA
PROGRAM
IREGSZEMCSÉN
A 2017-es évben ismét meghirdetésre került az iregszemcsei,
nyári diákmunka program, amely a 16. életévüket betöltött
diákok számára biztosít jövedelemszerzési lehetőséget.
Mindemellett munkatapasztalattal gazdagodnak a fiatalok.
Csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is a program főeleme a zöldség
és gyümölcsárusítás volt. A diákok feladata a közfoglalkoztatottak
által megtermelt sárgabarack, vöröshagyma, sárgarépa és
petrezselyem eladására összpontosult. A sikeres árusításnak
köszönhetően 273.440 Ft-tal gazdagodott az iregszemcsei
önkormányzat, melyet a következő évi közfoglalkoztatási
programban keletkező kiadások fedezetére fognak felhasználni.
Ez a pénzösszeg 791 kg sárgabarack, 57 kg vöröshagyma, 21
csomag sárgarépa és 3 csomag petrezselyem eladását jelentette.
A diákmunka népszerűsége miatt a fiataloknak jövőre is
lehetőségük lesz a programban való részvételre.
Csanádi Fanni, Szabó Orsolya

Varga András a versenyen
Egy héttel később Galmácsán a 39. FITASC Korongvadász
Világbajnokságon Varga András a 24. helyen végzett. A
világversenyen harmincnyolc ország több mint 1000 lövőjének
minden tudására szükség volt ahhoz, hogy eredményesen
teljesíthessék a kijelölt pályákat és az egyenként összesen 200-200
korongot.
DA
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SAKK TEAM HÍREI
Április 29-én Kéthelyen vettek részt a Tamási Szabadidő SE ifjú
sakkozói a Somogyi Grand Prix 3. Fordulóján. Az alsósok között
Buczkó Ábel fantasztikus eredményt ért el! A mindössze 7 éves
tehetség a nála 3 évvel idősebbek 58 fős mezőnyében a 2. helyen
végzett, ami a 2008/2009-es korosztályban 1. helyezést ért! A
2006/2007-es lányok között Szakács Borbála pedig bronzérmet
szerzett. Ugyanebben a korcsoportban a fiúk mezőnyében Győri
Máté a bronzérmessel azonos pontszámot elérve az előkelő 6.
helyezést érte el. A 2004/2005-ös lányoknál Tóth Éva Kitti ezúttal
a 4. helyen zárt. Köszönjük kéthelyi barátainknak a színvonalas
versenyt, a jó szervezést és a szép díjakat!
Iregszemcsén, május 27-én került megrendezésre a XIII. Sere's
Kupa sakkverseny. A megmérettetésre 3 megyéből is érkeztek
versenyzők(Tolna, Somogy, Veszprém). A Tamási Szabadidő SE
sakkozói nagy számmal vettek részt az eseményen. Szereplésüket
siker koronázta, hiszen a legkisebbeknél Bati Zsóka aranyérmet
szerzett, csakúgy, mint a 12 éves lányoknál Szakács Borbála, míg a
fiúk versenyét Erdélyi Borisz 100 %-os teljesítménnyel nyerte
meg! A felnőttek mezőnyében külön díjazták az ifjúságiakat, itt
Mayer Boglárka ezüst-, míg Lados Dominik bronzérmet vehetett
át. A 10 éves fiúk csoportjában Kovács Bence végzett a 2., Győri
Máté pedig a 3. helyen. A felsősöknél Tóthi Viktória nyakába is
ezüstérmet akasztottak, míg Macher Rózsa és Lados Nátániel
bronzérmes pozícióban végeztek. Köszönjük a Sere's Vendéglőnek
a hosszú évek óta tartó szíves vendéglátást, a nagyon finom ebédet
és a nagyszerű körülményeket!

XV. évfolyam, 2. szám, 2017. július

Június 23. és 30. között zajlott Balatonlellén az Országos
Korcsoportos Sakk Bajnokság, melynek győztesei a Világ- és
Európa-Bajnokságon képviselhetik hazájukat. A Tamási
Szabadidő Sportegyesületet Erdélyi Borisz képviselte a 12 éves
fiúk csoportjában. Fő cél a tapasztalatszerzés volt, ez némi
sikerélménnyel is párosult.
Július 2-8-ig Kőröshegyen került megrendezésre a Mattolna
sakktábor. A Tamási Szabadidő SE által szervezett eseményen 8
megyéből 50 gyermek vett részt! A színvonalas oktatást Molnár
Béla, Taskovits István, Bátai Ibolya és Lódi László sakkoktatók
biztosították. A Kőröshegyen megrendezett sakktáborban a
gyerekek az oktatás fáradalmait rengeteg strandolással, focival és
a Zamárdi Kalandparkba valamint Gokartpályára kirándulással
pihenték ki, melyre a Lilliput kisvonattal utaztak. A kőröshegyi
sakktáborban rengeteg játék, számháború, bográcsozás és
szimultán is szerepelt a programban.
A Taskovits István által tartott szimultán nagyon sok gyereknek
óriási élmény volt, különösen Köböl Kittinek és Herczeg
Marcellnek, akik győztesen állhattak fel az asztaltól. A
táborzáráskor minden gyermek sok-sok ajándékot és emlékpólót
kapott. A rapidversenyeket a különböző csoportokban Könyves
Álmos, Salamon Zsigmond és Horváth Gréta nyerték.
Jövőre találkozunk!
Lódi László edző

IREG KUPA NEMZETKÖZI
SÚLYEMELŐ VERSENY
Idén tizenharmadik alkalommal rendeztek Iregszemcsén
Nemzetközi Súlyemelő Versenyt 2017. június 24-én.
Hét ország (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Szerbia, Litvánia, Magyarország) tizenhat egyesülete
indított versenyzőt. Tizennégy klub a csapatversenyben is érintett
volt. Az egész napos, jó hangulatú rendezvényen nagy csatákat
vívtak a sportolók. Sokszor csak egy egy kilogramm döntött a
helyezések elosztásánál.
Szász László

Erdélyi Borisz a sakktáblánál
Június 10-én, Balatonlellén vettek részt a Tamási Szabadidő SE
versenyzői a XIV. Lelle Kupán. Az alsósok között Tóthi Viktória
magabiztosan versenyezve, veretlenül lett első a fiúkat is
megelőzve a 37 fős mezőnyben! Szakács Borbála ugyanitt
ezüstérmet szerzett, ugyanúgy, mint Frank Benedek a 13 évesek
között. Buczkó Ábel a 9 évesek, míg Vecsei Benedek a 11 évesek
mezőnyében végeztek az 5. helyen. Szép volt, gyerekek!

A serdülő korosztály díjazottjai

Középen Tóthi Viktória világossal játszik

Az Ireg Kupa Nemzetközi Súlyemelő Versenynek idén is a Tolna
Megyei TMEGYMI Göllesz Viktor Tagintézmény adott otthont. A
versenyzők nemenként és korcsoportonként versenyeztek, a hét
ország csapatversenyeinek végeredménye: I. helyezett: Litvánia,
II. helyezett Szlovákia, III. helyezett Csehország lett. A Koppány
SE Tamási a VI. helyen végzett, míg Iregszemcse a X. helyen. A
rangsort Szerbia csapata zárta a XIV. hellyel.

