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IREGSZEMCSEI LETT AZ IDEI ÉV LEGJOBB MAGYAR
HIVATÁSOS VADÁSZA
Varga András, az Iregi Barátság Vadásztársaság hivatásos vadásza nyerte meg a Hivatásos Vadászok Országos Versenyét
2018-ban. A magyar szakmai versenyt megelőzően az Olaszországban rendezett Európa Bajnokságon is remekül sütötte el a
puskáját az iregszemcsei agrármérnök.
Az olaszországi Piancardatoban rendezték meg 2018. június 29 július 1. között az 11. Kombi Európa Bajnokságot. Összetett open
kategóriában 775/800 pontos eredménnyel a dobogó 3. helyére
állhatott Varga András, aki 2013 óta (egy évet kivéve) minden ilyen
versenyen díjazott lett.
A Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyét 2018. július
18.-19-én Galgamácsán rendezték meg, az OMVK Pest megyei
Területi Szervezete és a Pilisi Parkerdő Zrt. szervezésében. A versenynek 21 résztvevője volt, az ország 19 megyéjének legjobb
hivatásos vadászai, illetve az előző évi verseny díjazottjai. Tolna
megye az iregszemcsei Varga Andrást delegálta, aki meg is nyerte az
országos szakmai versenyt. A kétnapos versengésnek elméleti és
gyakorlati része is volt: a lövészet és trófeabírálati versenyszámokat
másnap a növény- és termésfelismerés, rendészeti feladatellátás,
ragadozógazdálkodás, nagy- és apróvad ismeret, védett fajok
felismerése, vadászati kinológia és jogszabályok ismerete kombinált
feladatok követték. Varga András bizonyította szakmai
felkészültségét, hiszen a legmagasabb pontszámmal végzett az
Az Európa Bajnokság díjazottjai:
összesítésben, ezen kívül a legjobb lövőnek járó különdíjban is
Helmut Rosskopf II., Tomáš Staněk I., Varga András III.
részesült.
DA

POLGÁRŐR KÖZSÉG CÍMET KAPOTT IREGSZEMCSE
XXIV. alkalommal rendezték meg 2018. június 23-án az
Országos Polgárőr Napot, valamint a VII. Országos Polgárőr
Lovas Szemlét Baján. Az Országos Polgárőr Szövetség
elnöksége a település és lakossága biztonságát szolgáló
polgárőrség támogatásáért Polgárőr Község kitüntető címet
adományozott Iregszemcse településnek és díjazta a helyi
szervezetet is.
A Petőfi-szigeten megtartott rendezvényre több ezren látogattak ki.
A nagyszabású programon részt vett és köszöntő beszédet mondott
dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere, Lezsák Sándor a
Magyar Országgyűlés alelnöke, Zsigó Róbert államtitkár,
országgyűlési képviselő is. Az ünnepélyes megnyitón Baja város
polgármestere, Fercsák Róbert köszöntötte a polgárőröket és a
megjelenteket. A XXIV. Országos Polgárőr Napot dr. Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg. Dr.
Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány
elismeréseket adott át. A fiatal és az ifjú polgárőrök
fogadalomtételét dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
áldotta meg. A rendezvényen kulturális programok, különböző
bemutatók is várták a polgárőröket és vendégeiket. A Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei bűnmegelőzési, illetve
baleset-megelőzési tájékoztatókat, vetélkedőket tartottak.
Forrás: police.hu

A hazaérkezett helyi küldöttség a kitüntetéssel.
Horváthné Györke Zsuzsanna, Horváth János, Szabó Tibor,
Süvegjártó Csaba, Antal Imre.
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FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
Kedves Gazdálkodók!
2018. július 31.- augusztus 31. között a falugazdász
ügyfélfogadása Iregszemcsén szünetel.
Legközelebb 2018. szeptember 4-én kedden 8.30-11.30-ig
lesz ügyfélfogadás a Művelődési Házban.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a falugazdász
ügyfélfogadásra ügyintézés, bármilyen kérdés esetén mindig
hozzák magukkal az őstermelői igazolványukat, vagy kamarai
igazolványukat!

Július 30.-augusztus 10. között a Tamási
Körzetközpontban is szünetel az ügyfélfogadás!
Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt kérjük, forduljanak a
megyei igazgatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.
Telefonszám: 74/510-030
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől-csütörtökig 08:00-16:00-ig
Pénteken: 08:00-13:30-ig
Vejteyné Turi Erika falugazdász 06-70/337-1254

VÍZÓRA LEOLVASÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. munkatársai
Iregszemcse településen
vízóra leolvasást végeznek
2018.09.04-én és 09.05-én
az alábbi utcabontásban:
2018.09.04-én
Arany, Árpád, Babits, Bartók, Garay, Hajnal,
Hunyadi, Ifjúság, Kossuth
Mikszáth, Móricz, Petőfi, Rákóczi, Szabadság,
Széchenyi, Táncsics
2018.09.05-én
Ady, Akácfa, Alkotmány, Batthyány, Béke, Bem,
Bercsényi, Damjanich,
Dózsa, Gyöngyvirág, Iregpuszta, Jókai, József A,
Katona, Komló, Kölcsey,
Liliom, Munkás, Napraforgó, Okrád puszta,
Vásár, Viola, Vörösmarty, Zrínyi
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: (74) 999-150
Fax: (74) 529-262
Zöldszám: (80) 621-126
Honlap: www.erovzrt.hu
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ÖNKORMÁNYZATI
MEZŐGAZDASÁGI
FEJLESZTÉSEK
Az országos közfoglalkoztatási program teremtett forrást az
önkormányzatoknak a mezőgazdasági géppark fejlesztéséhez.
Iregszemcse sem hagyta ki a pályázati lehetőséget, melynek
keretében egy terményszállításra alkalmas pótkocsit, illetve egy
Mazda típusú terepjáró kisteherautót szerzett be.
Önkormányzatunk kertészeti és szántóföldi növénytermesztést is
folytat a közmunka program keretében közel 50 hektáron (35 hektár
szántó, 5 hektár kertészeti kultúra, kb. 10 hektár erdő). A költséges
terményszállítás problémáját oldja meg a nagyméretű pótkocsi,
valamint ezzel az eszközzel valósítják meg a szükséges
anyagmozgatást vidékről is.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
INFORMÁCIÓ
Beton, tégla és cserép törmelék
beszállítható az önkormányzat
Vörösmarty utcai telephelyére.
Beszállítási szolgáltatást szükség esetén
az Iregszemcsei Szociális Szövetkezet is
végez. Érdeklődni lehet munkaidőben a
06-20/387-9445-ös számon.

SZILVAVÁSÁR
az önkormányzat kertészetében

augusztus 6-tól
Érdeklődni telfonon
Máté Ambrusnál a 06-20/387-9445-ös számon

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10.
74/580-020 tel./fax: 74/481-081
e-mail: iregsuli1084@gmail.com

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a megjelölt
gyűjtési napokon az ingatlan elől az alábbi módon szállítják el:
kék fedelű szelektív kukában, illetve max. 70 cm hosszú és 50
cm átmérőjű kötegekben összekötve.
3
Kihelyezhető mennyiség alkalmanként 0,5m !

HIRDETMÉNY
Értesítem a szülőket, tanulókat, hogy a 2018/2019-es tanév
ünnepélyes tanévnyitója 2018. szeptember 3-án (hétfőn) 8
órakor kezdődik az iskola központi épületének udvarán.
Az ünnepély után tanítási órák lesznek, a tanulók az iskolai
felszerelésüket hozzák magukkal.
Tanulóink már az első tanítási napon igénybe vehetik a
napközis, illetve menzai ellátást, amit a szülőknek írásban kell
igényelniük tankönyvosztáskor az iskola által kiadott űrlapon.
Az étkezési térítési kedvezmények a korábbiak szerint
érvényesek.
A JAVÍTÓVIZSGA IDŐPONTJA:
2018. augusztus 28. (kedd) 900 óra.
TANKÖNYVOSZTÁS:
Időpontja: 2018. augusztus 24-én,
pénteken de. 8 - 12 óráig,
du. 13-18 óráig
Helye: az iskola tornaterme
A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata
értelmében a 2018/2019. tanévben az 1-8. évfolyam
valamennyi tanuló alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra
jogosult.
Nagyszokolyról, Magyarkesziről, Felsőnyékről és Csehi-,
Hékút-, Okrádpusztáról bejáró tanulók a 2018. szeptember
havi tanulóbérletet augusztus 24-én átvehetik az iskolában.
Iregszemcse, 2018. július 10.
Gyócsi Edit
intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Iregszemcsei
Polgármesteri Hivatal
2018. augusztus 15-től 17-ig,
igazgatási szünet miatt
zárva tart.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban
elhunytak:
Lovász Andrásné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Radovics Marcell Milán, Bati Nolen,
Hengli Tamás András, Bánosi Bánk
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IREGSZEMCSÉRŐL INDULT, MA MÁR HATÁROKON TÚL
IS SPARTAN-HÍRNÉVRE TETT SZERT SZABÓ DÁVID
Még csak másfél éve versenyez Szabó Dávid különböző Spartan versenyeken, de már külföldön is ismerik, hiszen nagyszerű
eredményeket tudhat magáénak az iregszemcsei származású fiatalember. Gyerekként a focipályán kezdte sportpályafutását,
aztán felnőttként, munka mellett a terepfutás lett profiljához illő mozgásformája. 2017 elején csöppent bele a spártai , katonás
akadályokkal teli versenybe, egy sérült csapattag helyettesítésével. Az első futama az élmezőnyben végződött, ezért sokak
bíztatására komolyabban kezdett edzeni és versenyezni. Példaértékű céltudatossága és kitartása. Jelenleg Sopronban él, de
amikor csak tud, szívesen tér haza családtagjaihoz Iregszemcsére.
Mit kell tudni a Spartan versenyekről?
A Spartan Race az akadályfutóversenyeknek egyik legnépszerűbb, világszerte
elterjedt képviselője. A verseny lényege a
fizikai és szellemi határok elérése; a táv
legyőzése mellett a versenyzőknek
változatos akadályokat kell leküzdeniük, a
lehető legrövidebb idő alatt. Lényegében a
katonai kiképzésekre hasonlít: a verseny-

Hogyan készülsz a versenyekre?
A hét első felében intervall futások,
sprintek, kisebb távú futások és saját
testsúlyos erősítő edzéseket csinálok.
Hétvégén futok általában egy hosszabb
távot lazább tempóban. Ez kb 20-30-40 kmt jelent. A mentális felkészültség pedig
azért fontos, mert ahogyan azt én is
megtapasztalhattam a Spartan versenye-

Mire készülsz a közeljövőben?
Augusztusban Romániában lesz egy
verseny. Szeptember 2-án pedig Szlovákiába készülök +50-es ultra versenyre.
Brutális távolság, szintkülönbség és
akadálysor. Itt már szintidőt is mérnek,így
körülbelül a résztvevők egy harmada esik ki
versenyből, ha nem a megadott időn belül
teljesítenek.
Mik a távolabbi célok?
Az Európa Bajnokság, amire az idén sajnos
nem mentem. Borzasztó szomorú is
vagyok, hiszen kvalifikáltam magam, de
sajnos nem vállalhattam a franciaországi
EB-t. Anyagilag nagyon megterhelő lett
volna. Úgy érzem ott lett volna a helyem, és
megmutathattam volna mit tudok Európa
legjobbjai között. Jövőre mindenképpen ez
a cél! Nagy álmom még emellett az ultra
világbajnokság is. Izlandon rendezik
decemberben. Ez egy 24 órás kőkemény
megmérettetés. Ide is megvan a kvalifikációm, de sajnos vállalhatatlan számomra
szintén az anyagi része.
Eredményes felkészülést és versenyeket
kívánok!
Dobos Andrea

Szabó Dávid eredményei:

Szlovákiában a Kubinska Hola Sprint díjátadón Szabó Dávid a dobogó 2. fokán
zők szögesdrót alatt kúsznak, sárban
dagonyáznak, falat másznak, tüzet ugranak,
hogy csak egy párat említsek a legyőzendő
akadályok közül, mindezt változatos, néha
veszélyes terepen. Az első Spartan Race-t
2010-ben rendezték meg Vermontban, de
hamarosan világszerte elterjedtté vált.
Jelenleg 14 országban rendeznek Spartan
versenyeket. Az első évemet gyakorlatilag
arra fordítottam, hogy a különböző Spartan
versenyeket próbáltam ki, mivel sok-sok
fajtája van, más más vonulata különböző
nehézségi fokozattal, extrém próbatételekkel. A Spartan Race-en három különböző
távon és erősségi szinten mérettethetik meg
magukat a versenyzők, csapatban vagy
egyénileg. A Spartan Sprin: 5 km, minimum
20 akadály, Spartan Super 3 km, minimum
25 akadály, a Spartan Beast a rutinos
versenyzőknek is komoly kihívást jelent a
20 km-es táv, minimum 30 akadállyal.
Ezeket fejeli meg Spartan Ultra Beast
minimum 50 km 60 akadállyal.

ken, bármikor jöhet egy váratlan fordulat,
ami megnehezíti a versenyt vagy akár véget
is vethet neki. Azoknál az akadályoknál
pedig, amit a versenyző nem tud legyőzni,
vagy hibázik, akkor 30 burpee-vel, vagyis
szigorúan vett, szabályos négyütemű
fekvőtámasszal kiváltható a teljesítés,
gyakorlatilag ez a büntetés, miközben az
időd megy.
Miért vonzó számodra ez a sportág?
Mert hihetetlen motiváló ereje van, a
korlátaidat feszegeted. Nekem kihívás! Ha
átlépsz a határaidon, az mindig fájni fog. De
amikor felismered, hogy képes voltál
megtenni, az többet ér minden fájdalomnál.
Mit adott neked Spartan versenyzés?
Rengeteg barátot, elkötelezettséget és kitartást. És remélem támogatókat is, hogy a
szabályok szerinti versenyfelszerelést mindig biztosítani, illetve a kvalifikációimat
valóban érvényesíteni tudjam Európa
Bajnokságon vagy világversenyen, ami
legfőképp financiális probléma.

2017: - IV. Pannonhajsza 14+ km-es táv,
kategória 4. hely - BakonyRUN 2.0 3.
hely - HUNfoglalás Katonai futam 3. hely
- Sopron 10 km terepfutás 1. hely Sopron Cross futás 3,5 km, 1. hely Sopron Éjszakai futás - félmaraton váltó,
csapat 2. hely - Nemzetihajsza 7+ km,
kategória 1. hely 2018: - Szlovákia
Valcianska Dolina Spartan Race Winter
Sprint Age Group kategória 9. hely Balatonfüred szerelmes futás - egyéni 7
km 3. hely - Nagykanizsa Spartan Race
Sprint Elit team 4. hely - Csehország
Kutná Hora Spartan Race Sprint Age
Group kategória 5. hely - Tihanyi
Félmaraton - 7 km kategória 2. hely - V.
Pannonhajsza 14+ km csapat 1. hely Szlovénia Ultra Trail Vipava Valley T100
- 106 km váltó, 3. hely - Balaton-felvidék
terep maraton - 16.5 km, 1. hely Hortischiner Strasen 5,9 km 3. hely Lengyelország Bytom Spartan Race
Super Age Group kategória 2. hely Várgesztes Spartan Race Sprint Age
Group kategória 3. hely -III. Látrányi
Löködönc terep és akadályfutó verseny
(5km) 1. hely - Kubinska Hola Sprint Age
Group 7,5 km 2. hely.
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VARGA PÉTER ORSZÁGSZERTE VADÍT ÉTELEIVEL
Az iregszemcsei Varga Péter a TV képernyőjén keresztül is szert tett ismertségre, hiszen szerepelt a Séfek séfe című gasztrotehetségkutató népszerű műsorában, ahol három profi séf közül Vomberg Frigyes választotta csapatába híres szarvasburgerével.
A falunapi főzőversenyen augusztus 11-én a szervezők felkérésére zsűrizést is vállalt. Bár a döntőben már nem vett részt, Péter
azóta is vadul főz és rangos versenyeken is megméretteti magát. Legutóbb Zalakaroson nyerte meg az Élménnyel teli ízek címet
viselő turisztikai projekt receptversenyét.
A gasztronómiai versenyen a zalai
vaddisznópofát a klasszikus vadétel
kategóriában tartotta a legjobban
sikerültnek a zsűri, míg a gŐZgombócot a
Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) ítészei
a wild food kategória első helyére találták
méltónak. Az ételek készítőivel, Varga
Péterrel és Nagy Róberttel váltott szót a
zala megyei napilap újságírója HorváthBalogh Attila. A következőkben az online
felületen is közzé tett cikkből közlünk.
Vajon miért olyan alacsony a vadhúsfogyasztás mértéke Magyarországon,
miközben hazánk erdei bővelkednek
szarvasban, vaddisznóban, őzben, s más
vadfajokban is?
Az a baj, hogy az emberek többsége nem
tudja, hogyan kell elkészíteni, pontosabban előkészíteni a vadat árulta el Nagy
Róbert. Nem véletlen, hogy a vadhúsokat
rövidebb-hosszabb időn keresztül érleljük,
pácoljuk, hiszen a háziállatokénál sokkal
kötöttebb, erősebb szerkezetűek és
alacsonyabb zsírtartalmúak. Másrészt a
vadhúsnak fajtól függően van egyfajta
jellegzetes íze, emiatt is elengedhetetlen a
megfelelő fűszerek alkalmazása. Tehát
egy jó étel elkészítésére bizony, rá kell
készülni, sokkal több a munka a vadhússal,
mint mondjuk egy, a hipermarketben
vásárolt sertéscombbal. Ezek azok az
okok, amelyek miatt nem kap hangsúlyosabb szerepet a magyar konyhában a
vad.
Egyetért ebben vele a másik kategória
győztese, az iregszemcsei Varga Péter, aki
már részt vett a TV2 főzős műsorában is.
Sőt, ő azzal egészíti ki: az sem lendít az
ügyön, hogy sajnos, a vadhús meglehetősen drága, kilója 2500-3000 forintba is
kerül, legalábbis a boltokban ugyanis a
vadásztársaságoktól mindössze 150 forintos kilónkénti áron vásárolják a feldolgozók a vaddisznót, mert dömping van
belőle. Ez némi túlzással azt jelenti, hogy
akinek lehetősége van rá, az két kiló
feldolgozott vadhús áráért a vadásztársaságoktól majdnem egy egész disznót
tud venni…
Másrészt kevesen vannak a laikusok közt,
akik tisztában vannak azzal, hogy melyik
fajból, mit érdemes csinálni jelezte Varga
Péter.
A különböző húsrészekből, testtájakból
származó húsok más és más ételnek
alkalmasak. A szarvasféléknek is vannak
olyan részei, amik kiválóak pörköltnek,
mint a pofa, a lábszár, esetleg a lapocka,
ezek az olcsóbb húsok közé tartoznak.

Ugyanígy a vaddisznónak is vannak
frissen sütésre alkalmas részei, mint
például a karaj, a szűzpecsenye, valamint a
„fledermaus”, azaz „denevérhús” (ezt a
szaftos húst a comb belső feléről fejtik le),
ami az egyik legjobb rántott húsnak.
Varga Péter egyébként nem szakácsnak
tanult, eredendően turizmus-vendéglátás

Pétertől. Megpróbáltam olyan alapanyagokat összeválogatni, amelyek a térség
gasztronómiai kínálatát reprezentálják.
Örülök neki, hogy ételem elnyerte a zsűri
tetszését, s kiérdemelhette a Zalakaros
vadétele megtisztelő címet.
Varga Péter kérdésünkre azt mondta: habár
sok étterem étlapján van vadétel, igazán jól

Czirákiné Pakulár Judit Zalakaros alpolgármestere az első helyezettekkel,
Varga Péterrel (középen) és Nagy Róberttel Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap
főiskolai diplomája van, s a gyakorlati
alkalmak keretében rendszeresen megfordult különféle konyhákban, éttermekben,
dolgozott Bázakerettyén, a Bonne Chance
étteremben. Továbbá van egy családi
gazdaságuk, melyben szántóföldi növények mellett zöldségféléket termelnek,
lekvárokat, pestokat készítenek, állatokat
tartanak, így vágnak is, továbbá a
családban nagy hagyománya van a
vadászatnak és a gombagyűjtésnek.
Mindemellett vendéglátással is foglalkoznak, így „nevelődött” bele Péter az erdő
kincseinek ismeretébe, használatába, s
egyszer csak a konyhában találta magát.
A receptversenyre zalai, hosszan párolt
vaddisznópofát készítettem, mellé köretnek pedig fenyőtinóru krémmel töltött
krumpliprószát, szalonnás kelt és tökmagolajos tarlórépa salátát adtam hallottuk

csak kevés helyen tudják elkészíteni. A
szakember szerint (aki a diplomamunkáját
a vadhús-fogyasztás, feldolgozás, szarvashús érlelés témakörében írta) alapvető
gond, hogy a szakácsok többsége nem tud
vadászként tekinteni az adott hústípusra,
azaz nem feltétlenül van tisztában azokkal
a sajátosságokkal, amelyeket fontos tudni
ahhoz, hogy a hús előkészítése, feldolgozása megfelelő módon történjen. Ilyen
szempontból amúgy a vadászújságok sem
tudnak megbízható támpontot adni, mert a
vadászok ugyan tudják, miből, mit kellene
készíteni, viszont ők meg a hogyannal
állnak hadilábon. Így aztán a vad mindig
ugyanabban a pár változatban kerül az
asztalra, s megesik, hogy nem is a
legoptimálisabb módon elkészítve. Pedig a
lehetőségek tárháza szinte végtelen.
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SAKK TEAM HÍREI

KÉZMŰVES TÁBOR

Országos Korcsoportos Sakk Bajnokság,
Balatonlelle

Július első két hetében gyerekzsivajtól hangos a Művelődési ház.
Immáron 15 éve -egyre nagyobb és nagyobb sikerrel- szervezi
Dobos Andrea és Kántor Mónika a Kézműves alkotótábort.
Három szekcióban folyik a munka: kerámia, grafika és papírfonás.
Szakemberek és önkéntes segítők dolgoznak együtt a gyerekekkel.
A tábor nemcsak Iregszemcsén, de a környező településeken is
népszerű. Évek óta visszatérő diákok jönnek, nagymamák hozzák
az "elszármazott unokákat".
A tábor sikere a vezetők hozzáállásában, odaadásában, hozzáértő
munkájában van. Hangulatot, kedvet teremtenek az alkotáshoz.
Tábor végén kiállítást rendeznek az elkészült munkákból.
A szabadidős tevékenységek során csapattá kovácsolják a
gyerekeket, barátságok szövődnek, s fájó szívvel búcsúznak
egymástól.
- Andi néni, Mónika néni ugye jövőre is jöhetünk? kérdezték sokan
búcsúzóul.
Azt hiszem ez az őszinte vélemény a táborról.
A szervezőknek köszönöm a tábort, további munkájukhoz jó
egészséget kívánok. Találkozzunk egy év múlva!
Gyugyi Gézáné

Június 21-28. között Balatonlellén rendezték meg az Országos
Korcsoportos Bajnokságot, melyről az első két helyezett majd a
Világ- és az Európa Bajnokságon képviselheti hazánkat. A Tamási
Szabadidő SE-t Erdélyi Borisz képviselte a 12 éves fiúk
mezőnyében. Borisz nagyszerű formában játszva sorra ért el jó
eredményt esélyesebb ellenfeleivel szemben. Különösen értékes
az 1916 Élő-ponttal rendelkező sakkozó ellen elért döntetlenje!
Végül ötvenszázalékos teljesítménnyel a középmezőnyben
végzett, de valamennyi korcsoport összes, 261 játékosa közül az
egész mezőnyben ő szerezte a legtöbb Élő-pontot, szám szerint
132-t! Borisz rengeteget fejlődött az utóbbi évben, amióta
rendszeresen látogatja a velencei Baptista Sakkiskola edzéseit.
Nagyon nagy köszönet illeti ezért Molnár Bélát és edzőtársait!
Gratulálunk Borisznak!

Erdélyi Borisz játszma közben

Illés Orsolya és a quillingező tanítványok

Kőröshegyi sakktábor
Július 11-15 -ig került megrendezésre Kőröshegyen, a Tamási
Szabadidő SE nyári sakktábora, melyen 8 iregszemcsei gyermek is
részt vett. A délelőtti elméleti sakkoktatáson elismert szakemberek
fejlesztették a gyermekek tudását. A délutáni gyakorlati
foglalkozásokon pedig megmérethették erejüket, számot adhattak
az addig tanultakról. Majd ezek után következhetett minden nap a
megérdemelt szórakozás: fürdőzés a Balatonban, foci, pingpong és
csocsóbajnokság, valamint kirándulás a balatonboglári kalandparkban és bob pályán. Rendkívül hasznos volt minden gyermek
számára a tábor, rengeteg élménnyel és szerzett tudással vághatnak
neki majd a következő szezonnak! Lódi László edző
Kocsis-Szabó Eszter agyagozik a gyerekekkel

A sakktábor résztvevői

A fiúk is remekül fonnak
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AZ IREGSZEMCSEI LAGUNA
A PRÁGAI EURÓPA BAJNOKSÁGON
Az Iregszemcsei Laguna Mazsorett csoport idén először vett részt az MWF (Mazsorett-sport Világszövetség) által megrendezett
XV. Mazsorett Európa Bajnokságon, amelyet Csehország fővárosában, Prágában rendeztek meg ezévben. A Sparta Aréna adta a
rangos nemzetközi eseménynek a helyszínt július első hetében.
A mazsorettsport különböző kéziszerek folyamatos használatával bemutatott, különböző jellegű gyakorlatokból álló, összetett,
pontozásos sportág, a sportág szabályainak megfelelő létszámú, életkorú és időtartamú versenyprodukciókban.

A Laguna Mazsorett Csoport versenyzői balról jobbra: Csanádi Dominika, Szabó Flóra, Simon Luca, Máté Alexandra, Terbe
Petra (vezető), Kolocz Patrícia Mínea, Barna Brigitta, Simon Zita, Tóth Amina, Gödöny Cintia
A versenyen közel 1000 produkciót
láthattunk a négy nap alatt, melyből egy
színpadi és egy menettáncot a lagunás
lányok adtak elő felnőtt kategóriában. A
versenyen nagyon kötött, szigorú versenyszabályzatnak kellett megfelelnünk,
melyet a Magyar Mazsorett Sportszövetség
országunkban a tavalyi év során frissített és
vezetett be, így nem csak a csoportvezetőknek, hanem a versenyzőknek is
újdonság volt a megmérettetés.
Csoportunknak mindössze kicsivel több
mint egy hónap felkészülési ideje volt a
versenyig, mikor megkértek engem, hogy
vegyem át a csoportot, készítsem fel és
kísérjem el őket az Európa Bajnokságra.
Nagyon örültem a felkérésnek, hisz a közel
10 éves munkámat és versenytapasztalatomat most az Iregszemcsei Laguna
Mazsorett csoport javára fordíthattam. Az
idő viszont nagyon szorított minket. Végül
a lányok hatalmas lelkesedéssel és
erőbedobással dolgoztak szinte minden
nap azon, hogy részt vehessünk a
versenyen és megálljuk helyünket a

magyar lobogó színei alatt. Első versenynapunkon egy tradicionális menettáncot
adtak elő versenyzőink, melyben az a
különlegesség rejtőzött, hogy a lányoknak
a zene ideje alatt hat méter széles pályán
száz métert kellett megtenni a kijelölt
útszakaszon „U” alakban. Eközben minden
alakzatot, térformaváltást, kombinációt a
lehető legprecízebben kellett kivitelezniük,
hiszen a hat nemzetközi zsűri a pálya szélén
folyamatosan a menettel együtt haladva
figyelte a koreográfiát és a versenyzőket.
Második napunkon egy színpadi produkciót láthattak a nézők pompon nagycsapat
kategóriában. Mivel csoportunk csak 10
főből áll és a versenyen csak 9 fő tudott
részt venni így a többi 15-20 fős csapatokkal szemben enyhe hátránnyal indultunk,
ám ezt a hátrányt produkció közben
sikerült szépen kiegyenlíteniük a lagunásoknak.
A versenyről egy 10. és egy 11. helyet
sikerült elhoznunk, amire én vagyok a
lehető legbüszkébb! Hiszen melyik csapat
lett volna képes arra, hogy egy hónap alatt

két új versenyszíntű koreográfiát összehoz,
amely megállja a helyét ezen a magas
színvonalú versenyen minden szabályt,
előírást betartva? Hatalmas munka és
kitartás áll ezen eredmények mögött. A
lányok szabadidőt, családot, nyaralást
feláldozva is a csapatot és az edzéseket
helyezték előtérbe azért, hogy Magyarországot és Iregszemcsét képviselhessék a
XV. Mazsorett-sport Európa Bajnokságon.
Élmény volt a lányokkal együtt dolgozni és
nem gondolom, hogy a későbbiekben ez
másként alakulna. A Laguna alapító
tagjaként már egészen pici koruk óta
ismerem őket, amióta először kezükbe
fogták a mazsorett botot és jöttek dicsekedni nekünk, nagyoknak a forgatásokkal,
tánclépésekkel és, hogy ők mindig
mosolyognak ám a színpadon. Köszönöm a
szakmai bizalmat, a versenyzéshez nyújtott
anyagi támogatásokat, és a lányoknak a
kitartást!
Terbe Petra
művészeti vezető
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SZENT IVÁN ÉJSZAKÁJA
Iregszemcsén két évente tartunk varázslatos estét! Szent Iván
éjszakájának, más néven nyárközép éjszakájának a június 23-áról
24-ére virradó éjszakát nevezik Magyarországon. A történészek a
legpogányabb ünnepnek tartják, pedig Keresztelő János egyházi
napjához és Szent Iván (tehát Keresztelő János) névnapjához
kötődik.
Az idén az Ireg-patak partján ünnepeltük meg a nyári napfordulót!
Egy varázslatos estét töltöttünk együtt Iregszemcsén, játékkal,
tánccal, tűzzel, varázslatokkal, látványos produkciókkal.
Fantasztikusan éreztük magunkat Veletek!
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IREG KUPA NEMZETKÖZI
SÚLYEMELŐ VERSENY
Idén 14. alkalommal rendezte meg a Iregszemcsei Súlyemelő
és Szabadidős SE és „David Rigert” Súlyemelő és Szabadidős
SE Iregszemcsén a Ireg Kupa Nemzetközi Súlyemelő Versenyt
2018. június 23-án. A versenynek idén is a Tolna Megyei TM
EGYMI Göllesz Viktor Tagintézmény adott otthont.
A verseny célja: lehetőséget adni a súlyemelő sportág számára,
hogy e rendezvény keretein belül, bemutatkozhasson a
közönségnek és a sportágat szerető támogatóknak. A súlyemelés
népszerűsítése, fiatalok sportra-életre nevelése. Lehetőség
biztosítása a XIV. IREG KUPA elnyerésére, valamint minősítési
szintek elérése. Öt ország: Lengyelország, Szerbia, Csehország,
Szlovákia és Magyarország súlyemelő csapatai vettek részt az
eseményen. Az egész napos, jó hangulatú rendezvényen nagy
csatákat vívtak a sportolók.

A színpadon fellépett a tamási Pántlika Néptáncegyüttes
Rügyecske és Csillaghír csoportja is. Bukovinai, Koppány
menti, moldvai koreográfiákat láthattunk. A pántlikások
között négy iregszemcsei táncos van.
Az eredményhirdetés utáni csoportkép

Közös énekléssel élesztettük a tüzet

A gyógynövény csokrok füstölése

A résztvevő országok csapatversenyeinek végeredménye:
I. hely Tamási Koppány SE (Magyarország) 692, 099 pont
II. hely Wroclaw Talent (Lengyelország) 671, 655 pont
III. hely Tatabányai SC (Magyarország) 609, 432 pont
IV. hely Zombor (Szerbia) 552, 885 pont
V. hely Iregszemcsei SC (Magyarország) 516, 718 pont
VI. hely Bohumin BONATR (Csehország) 399, 983 pont
VII. hely Oroszlányi SC (Magyarország) 399, 239 pont
VIII. hely Bohumin SK CWG (Csehország) 367, 462 pont
IX. hely Havirov (Csehország) 323, 614 pont
X. hely Kosice (Szlovákia) 318, 643 pont
A jól sikerült XIV. IREG-KUPA nemzetközi súlyemelő verseny
után, nagy tisztelettel megköszönöm mindenkinek a sok éves
közreműködését és támogatását.Tartsák meg egészségüket és jó
szokásaikat nagyon sokáig. Akik értünk tettek:Magyar Súlyemelő
Szövetség, Önkormányzat, Göllesz Iskola és Dolgozói, Agroireg
kft, Keszi Mező kft, Erdélyi István és családja, Hajdú László,
Hajdú Miklós, Kreszl Zsolt, Laki János, Szabó János, Horváth
György, Kiss József/Ta-vill bt, Kliner11, Kupi Ferenc, Gerván
Balázs, SEND-EX 2000 kft.,Tácsik Attila, Hübli kft, Kovács
Péter, Kajári Bt., Bódogh István, Kop-Ka, Hajdú Kata, Nagy Béla,
Orbán László, Süvegjártó Csaba, Schmidt Lászlóné, verseny
bírók, lapozók, technikai személyzet, a hangtechnikai csapat,
Baranyai János, Soóky Gergely, Molnár Miklósné, Bene Edit,
Jakab János, Kőrösi Csaba, Frank Gyula, Czimora Gyula és
barátai, Szűcs László, Piknik csoport, Szabó Attila,...és a
szurkolók.
Külön köszönöm a versenyzők és az edzők részvételét az
Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület
képviseletében:
Schmidt László elnök

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Az iregszemcsei
Laguna Mazsorett
Csoport
felvételt hirdet alsó
tagozatos korosztálynak!

Augusztus 8. 19 óra
ZETELAKI EZÜSTFENYŐ
NÉPTÁNCCSOPORT
Bemutatója és táncház
Helyszín: művelődési ház

Jelentkezés és
első alkalom:

Augusztus 10. 20 óra

SZEPTEMBER 7-ÉN
16 ÓRAKOR
az iregszemcsei
művelődési házban.
Művészeti vezető, oktató:
Terbe Petra

SZABADTÉRI
RETRO BULI
Helyszín: sportpálya

Augusztus 11. egész nap

FALUNAP
Helyszín: sportpálya

Augusztus 15. 19 óra

OPERAEST

Siófoki Jeratel Hastánc Stúdió

Ünnepi megemlékezés Szent
Istvánról és nemzetünkről a
Szent Mihály Szekere
Vándorszínház
közreműködésével

Kezdő hastánc tanfolyam indul!
IREGSZEMCSE
KEZDŐ HASTÁNC
TANFOLYAM

Helyszín: művelődési ház

2018. szeptember 4.

Szeptember 8. 20 óra
JÓTÉKONYSÁGI
BÚCSÚI BÁL

kedd 19 óra
HELYSZÍN:
Bartók Béla
Művelődési Ház

Szeptember 29. 17 óra
RENESZÁNSZ NAP AZ
IREG PATAK PARTJÁN:
Mátyás mesék, Szent Mihály
napi tűzgyújtás, Harmónia
Énekegyüttes, reneszánsz
táncbemutató és táncház,
reneszánsz játékudvar,
reneszánsz lakoma

C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
HÉTFŐ
Refrén kórus: 18.00-19.30
Ping-pong: 17.00-19.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00

KEDD
Falugazdász ügyfélfogadás:
08.30-11.30
Nyugdíjas Klub: 14.00-16.00
Ping-pong: 18.00-20.00
Angyal Klub: 17.30-20.00
(Havonta egyszer)

SZERDA
Harmónia énekegyüttes:
17.00-19.00
ITAT:19.00-21.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00

PÉNTEK
Mazsorett: 16.00-18.00
Ping-pong: 17.00-19.00

SZOMBAT
Mazsorett: 09.00-12.00
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

A művelődési ház irodája
augusztus 16-31. között
szabadságolások miatt
zárva tart!
Szeretnél megtanulni egy igazán nőies
mozgásformát, s közben a tested formálni? Vagy
csak szeretnél mozogni és levezetni a napi stresszt?
Kortól, testalkattól függetlenül várok minden nőt
nagyon sok szeretettel!

A csoportok működéséhez
délutáni ügyeletet
biztosítunk.

Regisztráció, bővebb információ:
Pirgl Enikő: 06-30/912-0727

Kedves Iregszemcseiek!
0

Szeptember 8. (szombat) 20 óra

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné

(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

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.

