Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

SZENT IVÁN
ÉJSZAKÁJA
Június 23. szombat
Az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. A
régiek hiedelme szerint
varázslatos éjszaka ez,
amikor szinte bármi
megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. A
néphagyományokhoz
illően – világszerte –
örömtüzeket gyújtanak,
ahogyan Iregszemcsén
is tesszük ezt , melyeknek csodás erőt tulajdonítanak. Európa szerte
kulturális eseményeken
gyakorolják Szent Iván
varázslatos éjszakáján a
mágikus praktikákat,
amelyek a megtisztulással, gyógyítással, az
egészség megőrzésével,
szerelemmel, a házassággal és a termékenységgel voltak, vannak
szoros kapcsolatban. A
Szent Iván naphoz fűződő hiedelmek és szokások egyrészt a szomszédos népektől, másrészt
egyházi közvetítéssel
kerültek hozzánk. A
régiek június hónapot is
Szent Iván havának
nevezték. A tűzgyújtást,
illetve a tűzcsóvák forgatását Szent Iván napi
dalok éneklése kísérte.
Idén a művelődési ház
mellett várják a szervezők az érdeklődőket egy
varázslatos estére, mely
hatkor népi gyerekjátszóval kezdődik, színpadi produkciókkal, tűzgyújtással, táncházzal,
késő este pedig tűzugrással, tűztánccal zárul.

*
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„BALLAG MÁR A VÉN DIÁK”
Elérkezett a búcsú napja az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskolában. Feldíszített termek,
folyosó fogadták a nyolcadikosokat, akiket a 7.
osztályosok - mint ballagtatók - virágos termekkel
vártak az utolsó osztályfőnöki órára. Látni lehetett
az arcokon, hogy visszavonhatatlanul vége van a
csodálatos diákéveknek az általánosban, hogy a
közösség tagjai végképp másfele veszik útjukat.
Tudatosult végzőseinkben, hogy tényleg nincs
tovább, életük egy fontos szakasza lezárult.
A gyülekezéskor felcsendültek a ballagási dalok.
Intézményünk két nyolcadikos osztálya az
osztályfőnökeik - Szirbik Anita és Vajda Jenővezetésével egymás vállára tett kézzel alkotott
láncban énekelve tarisznyával a vállukon, kardvirággal a kezükben elindultak a tantermekből. Az
udvaron ötödik és hatodik évfolyamosok sorfalat
álltak a ballagók tiszteletére. A diákok iskolatársaik, meghatott szüleik, hozzátartozóik gyűrűjében
vonultak az ünnepély helyszínére. A Himnusz
elhangzása után a fák árnyékában foglaltak
végzőseink helyet.

A ballagó diákok sora

A hetedikesek nevében Kovács Levente
szintetizátoron, Kovács Dorka, Csanádi Dominika
és Takács Larina verssel búcsúztatta diáktársait.
Gyócsi Edit intézményvezető megható szavakkal
köszönt el a ballagóktól. A nyolcadikos diákok az
elmúlt nyolc évben nyújtott kimagasló versenyeredményeikért, iskolánkhoz méltó példamutató
magatartásukért, közösségi munkájukért vehették
át jutalmukat. Az év diákja címet az idén Sipos
Kristóf 8. a osztályos tanuló kapta, a megyei és az
országos angol nyelvi versenyeken elért kimagasló
eredményeiért. A végzősök nevében Szabó Bence,
Orsós Fanni és Szabó Renáta búcsúzott.
A ballagó diákok lufikat engedtek el az útnak
indulás jegyében az űr felé. Reméljük, hogy
megvalósul minden vágy, amit e gesztussal
repítettek a végtelenbe. A tantestület nevében
Takács Anita, Szirbik Anita és Rákóczi Anett a
Megasztár Búcsúdalával köszönt el.
A ballagási ünnepélyt a Szózat zárta.
Szabó Gyöngyi
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FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
Kedves Gazdálkodók!
Szeretném felhívni a figyelmet a nyári határidős teendőkre:
-Június 30-ig a 600.000 Ft árbevétel alatti őstermelők és a
földművesek tagdíj befizetési határideje (2000 Ft)
-Július 02-ig a 600.000 Ft árbevételt meghaladó kamarai tagok
kamarai tagdíjbevallása
-Augusztus 15-ig a 600.000 Ft árbevételt meghaladó
termelők tagdíj befizetési határideje
-Elemi káresemény bejelentése az aratást megelőzően 10
nappal legalább (MKR tagoknak)
-Ökológiai másodvetéssel érintett gazdáknak a másodvetés
tényleges vetésidejének bejelentése a vetést követően 15
napon belül (vetési határidő szept. 30.!!!)
-Szeptember 15-ig MKR díjbefizetés (érintetteknek)
2018. augusztus 1-31 között a falugazdász
ügyfélfogadása Iregszemcsén szünetel.
Július 30-tól augusztus 12-ig a Tamási
Körzetközpontban is szünetel az ügyfélfogadás!
Iregszemcsén legközelebb
2018. szeptember 4-én kedden 8.30-11.30 lesz
ügyfélfogadás a Művelődési Házban.
06-70/337-1254
Vejteyné Turi Erika falugazdász

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
A községi könyvtár szolgáltatásainak köre bővült egy új
INGYENES programmal: elindult a KÖNYVTÁRMOZI.
Ezt a programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség
koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével. A
filmeket a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
biztosítja. A könyvtárnak regisztrálnia kellett és így vált
jogosulttá a vetítésre. Az egyes vetítésekhez mindig
kapcsolódik majd egy- egy foglalkozás is.
Minden korosztály számára lesznek filmek, havonta egy
vetítést szeretnénk.
Az első program óvodásoknak lesz :

2018. június 21-én csütörtökön 10 órakor
A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA
című rajzfilmet nézhetik meg.
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Novákné Bitai Éva könyvtáros
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségi
tagjaként Magyarországot képviselte Ausztria legnyugatibb
városában, Feldkirchben az Osztrák Városok Szövetségének
68. közgyűlésén iregszemcse polgármestere Süvegjártó Csaba.
Az eseményt június 6. és 8. között rendezte meg a szomszédos
szövetség, melyre a TÖOSZ is meghívást kapott.
Süvegjártó Csaba már negyedszer képviselte hazánkat, Tolna
megyét és Iregszemcsét nemzetközi konferencián. A június eleji
összejövetel témája az önkormányzatok működésével
foglalkozott. A szövetségben tisztújítás is volt ez alkalommal,
hiszen a mindenkori bécsi polgármester tölti be a szervezet elnöki
posztját, ezért most Bécs új polgármestere Dr. Michael Ludwig
került a szövetség élére. A három napos rendezvényen négy
szekcióban tanácskoztak a polgármesterek és a meghívott
partnerek. A szociális ellátás jövőjéről, új perspektíváiról és az
önkormányzati finanszírozás változásairól valamint a digitalizáció
jövőbeli kihívásai mellett az egész napos iskola tartalmi részéről és
financiális kérdéseiről folytattak műhelymunkát. Ez utóbbi
szekcióban vett részt polgármesterünk is. A szakmai munka után
egy látnivalóban gazdag kirándulást szerveztek a résztvevőknek
Lichtensteinbe, ahol a nagyhercegség birtokait mutatták meg, és a
vaduzi modern művészetek múzeumába kalauzolták a vendégeket.
Természetesen most már Bécs polgármestere is tudja, hol van
Iregszemcse!
DA

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉSRE
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
E határidő után a védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött
területek felmérését belterületen a település jegyzője,
külterületen a járási földhivatalok mezőgazdászai végzik. A
parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg
illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület
esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása
esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal
végrehajtandó. A földhasználó, a földtulajdonos köteles
megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét (amely
tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a növény- és
talajvédelmi igazgatóság költségeit).
A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek
behajtásra. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a
növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal
szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét
elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a
gyomosodás mértékétől függően 15.000 5.000.000. Ft
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti
határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek
eleget, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös
érdeke.
Tisztelettel: Fata Istvánné
jegyző

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Dr. Michael Ludwig, Bécs polgármestere és Süvegjártó Csaba
az osztrák közgyűlésen

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Novák János, Kertai Gyula, Szabó István,
Teplán Istvánné, Pintér Lajosné, Kajdi Lajosné,
Klein György László, Szentgyörgyi Gyula

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Keppel Zorka, Kuvik Gréta, Kuvik Kornél,
Romsics Roxána Márta, Földesi Levente,
Orsós Dóra Dorina, Varga Máté, Varga Szofi,
Horváth Zsombor, Győző Alíz, Magyar Dániel

Hétfő:
08.00-12.00 és 13.00-17.00
Kedd:
08.00-12.00
délután az ügyfélfogadás szünetel
Szerda:
Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök:
08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek:
08.00-13.00
A TAMÁSI JÁRÁSI HIVATAL
KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁSA
Kedd: 08.15-11.30
AZ ERÖV ZRT KIHELYEZETT
ÜGYFÉLFOGADÁSA
Hétfő: 13.00-17.00
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HATÁRTALANUL-VÁRNÉZŐBEN
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola a 2017/2018.
tanévben, sikeres pályázatnak köszönhetően immár második
alkalommal vesz részt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
támogatásával a „Határtalanul”projektben. Májusban Horvátországba kirándultak hetedikeseink igazgatóhelyettesünkkel és
osztályfőnökeikkel. Intézményünk évente többször szervez
projektnapot, melynek témája ez alkalommal várak bemutatása
volt. E témakörhöz kapcsoltuk a hetedikesek kirándulásának egyik
helyszínét Csáktornyát. A szervezés során arra törekedtünk, hogy a
Visegrádi Fellegvárat, a Visegrádi Királyi Palotát, Eger, Ozora,
Buda, Csáktornya és Vajdahunyad várát, illetve a helyekhez
kapcsolódó érdekes történelmi eseményeket, a várbeli vitézek
életét, ruházatát, kultúráját megmutassuk a program résztvevőinek.
Kóstoló keretében a kor gasztronómiájával ismerkedhettek
tanulóink szüleik és a meghívott vendégek. A diákok is kivették a
részüket az előkészületekből. A tanulók lovagi felszerelést (sisak,
ruha, kard), hercegnői jelmezt (ruha, selyemöv, fejdísz) öltöttek

magukra. Kollégáimmal együtt mi is korhű ruhákba öltöztünk. 1
órás program keretében láthattunk harci bemutatót a Magyar
Királyi Kardforgatók Rendje előadásában. Ízelítőt kaptunk
csatajelenetekből is. Az előadás rávilágított arra a tényre is, hogy a
magyar vitézeknek a történelem során sokszor kellett fegyverrel
megvédeniük hazájukat és családjukat. A székesfehérvári vitézek a
magyar vitézek harci ismereteit tolmácsolták, ezzel állítva emléket
a régi jó magyar bajvívóknak. Környékünkön egyesületi formában
művelik többen a hagyományőrző íjászatot. Programunkon
gyakorlott íjászok tartottak érdekes bemutatót. Nemcsak
megtekinthettük, hanem ki is próbálhattuk ezt az ősi sportot.
Ahogy jártunk körbe a nap során, láthattuk, hogy milyen jól sikerült
mindent megvalósítani. A tanulók eddigi tudásuk felelevenítése
mellett számos, számukra eddig ismeretlen információhoz jutottak.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával
hozzásegített a projekt megvalósításához.
Szabó Gyöngyi

Visegrád standja

A Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének harci
bemutatója

DEÁK-BÁL
2018. május 19-én került megrendezésre az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
hagyományos rendezvénye, a Deák-bál. A
község művelődési házának nagyterme
megtelt a szülőkkel, pedagógusokkal,
diákokkal. Az estély résztvevőinek köszöntése után a hagyományoknak megfelelően a
8. évfolyamos tanulók nyitótánca következett. Az ünnepség főszereplői, a végzős
diákok gyönyörű ruhákban, tánccal köszönték meg szüleiknek, pedagógusaiknak a
szeretetet és tanítást, ami idáig segítette őket.
Ezeket a pillanatokat Drávecz Ferenc
fotókkal és videóval is megörökítette. Éjfélkor tombolasorsolásra került sor, melynek
során értékes nyeremények találtak gazdára.
A bál jó hangulatát a Sprint Live Music Band
zenekar biztosította. A rendezvénynek
számos támogatója akadt. Ezúton szeretnénk
megköszönni Mindenkinek a támogatását,
munkáját, mellyel hozzájárultak az est
sikeres megrendezéséhez.
Kódiás Anita Hagyománnyá vált a nyolcadikosok nyitótánca a Deák bálon
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HATÁRTALANUL HORVÁTORSZÁGBAN AZ IREGSZEMCSEI
DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA!
A „Határtalanul! tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”program keretein belül az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskolának és tagintézményeinek 41 hetedikes
tanulója tanulmányi kiránduláson vett részt Horvátországban
2018. május 29-től június 1-ig.
A program célja, hogy a diákok megismerjék a külhoni magyar
történelmi, kulturális emlékeket. Idegenvezetők segítségével
megismerkedtünk Zágráb és Rijeka nevezetességeivel.
Zágrábban a Zrínyi parkon átsétálva megnéztük a meteorológiai
állomást, a Jelasics bán teret, Gradac kőkapuját, a főszékesegyházat és a Szent Márk templomot. Trsat várából fantasztikus
kilátás tárult a tengerre és Rijeka városára. A kikötőbe lesétálva
magyar nyelvi emlékeket kerestünk és nemzeti színű szalagot
kötöttünk Baross Gábor emléktáblájánál. Megnéztük a színház

épületét, majd Jókai Mórról beszélgettünk az író nemrég felavatott
emlékművénél. Lovranban az óvároson átsétálva nemzeti színű
szalagot kötöttünk a Villa Flóránál elhelyezett Feszty Árpád
emléktáblánál, majd a Lungomare- sétányon elsétáltunk Opatijáig.
Ott az Angiolina parkban a gyerekek néhány selfivel
megörökítették a mediterrán és trópusi növényvilágot.
Utolsó nap a szálláshelyünkön, Kraljevicában kerestük fel a
Frangepán várat.
Természetesen túránkból nem hiányozhatott a fürdés sem az Adriai
tengerben. Szálláshelyünk kitűnő stranddal rendelkezett, és
minden nap késő délutáni fürdőzéssel végződött.
Rengeteg élménnyel és ismerettel tértünk haza Horvátországból,
megfogadva, hogy még visszatérünk a tengerhez.
Vajda Jenő

A Deák Ferenc Általános Iskola 41 fős csoportja Opatijában a tengerparton

A DEÁK-BÁL TÁMOGATÓI:
Antal Imre, Baloghné Illés Edit, Barna Zsolt és Barnáné Ágh
Anikó, Barnáné Markovics Beáta, Bódogné Pozsgai Márta, Coop
Abc, Csicsmann Imre, Csikós Anikó, Csór Gabriella, Deák Ferenc
Általános Iskola tantestülete, Dr. Treitz Mónika, Dr. Vásárhelyiné
dr. Kersák Lívia, Elektro-Téka Kisáruház, Erdélyi István, Esküdtné
Béleczki Petra, Éva bolt, Fából Álom, Fazekasné Gosztola
Karolina,Gyócsi Edit, Fecó Zöldségbolt-Kupi Ferenc, Ferenczi
Nikolett Ria, Ferrari Jeans, Florance Virágüzlet- Molnár Ágnes,
Fóti Judit, Gáborné Kóczián Nikolett, Gulyás Pékség, Hajdú
Miklós, Heni büféje, Hungária Takarék, Illés Gábor, Iregi Erdélyi
Kft, Iregi Kínai Áruház, Iregi Méhészet-Szabóné Bódog
Alexandra, Iregi posta dolgozói, Iregszemcse Község

Önkormányzata, Képliné Perlaki Beáta, Kereszt Réka, Kereszt
Zsófia, Kódiás Anita, Korona Kisáruház, Kőműves Anita, Kreszl
Pékség, László Zsolt, Macher Róbertné, Matusné Szakács Irén,
Megyeri Nikolett, Mizerák Milán, Mosi-Gumi, Mudrisné Deák
Tímea, Novákné Kántor Borbála, Pech Tibor, Péti Gábor, Rádiné
Vörös Renáta, Schmidt László, Sere' s Vendéglő, Simon Béla,
Simon Cukrászda, Somogyi Mária, Süvegjártóné Pintér Adrienn,
Sprint Live Music Band, Szabó Sándorné, Szabóné Berg Anna
Mária, Szalai Térkő, Szalainé Kiss Mónika, Tamási Tankerületi
Központ, Tarr Kft., Tati-Autó Kft., Tip-Top Autómosó, Tom Market
Iregszemcse, Tóthi Épületgépészet, Vajda Jenő, Vanilla masszázsSzalai Judit, Viktória Gyógyszertár
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DEÁKOS DIÁKOK TAVASZI SIKEREI
A Tudásbajnokság megyei döntőjén 9 tanulóval vettünk részt.
Legjobb helyezéseink: Felsős angol kezdő kategóriában Frank
Benedek (7.b) 5., Pop Levente (6.b) 7., Szalai Krisztián (6.b) 8.
helyen végzett. Macher Adrienn (3.b) irodalom-szövegértés
tantárgyból az 5. helyet szerezte meg. Macher Rózsa (6.a)
anyanyelvből 3., matematikából 1. helyezett lett. Sipos Kristóf
(8.a) felsős angol haladó kategóriában aratott győzelmet.
Utóbbi két tanulónknak a megyei győzelem a Szegeden
megrendezett országos döntőn való részvételi lehetőséget
jelentette, ahol Macher Rózsa 13. lett, Sipos Kristóf pedig a tavalyi
győzelem után idén az ezüstérmet hozhatta haza.
A NyelvÉsz verseny megyei fordulójába 6 tanuló jutott, közülük a
legjobbak: Bati Zsóka (4.a) 7. és Macher Rózsa(6.a) 8. helyezést
ért el.

A Sziporka Országos Matematikaverseny budapesti döntőjébe
jutott és ott az előkelő 5. helyet szerezte meg Macher Rózsa (6.a).
A 4. osztályosok sikeresen szerepeltek a Gyönkön megrendezett
komplex tanulmányi versenyen. Bati Zsóka, Hegyi Júlia, Pozsonyi
Bence csapata 1. helyen végzett, a másik csapatunk (Csap Kata,
Franke Amina, Fejes Inez) a 6. hely boldog tulajdonosa.
Pozsonyi Bence (4.a) a regionális mesemondó versenyen aratott
győzelmet.
Turmann Benjámin (3.a) a kerékpárosok diákolimpiájának
országos döntőjéről aranyéremmel térhetett haza.
A 7-8. osztályos fiúk Telkiben országos 5. helyen végeztek az
OTP-Bozsik Program tanévzáró tornáján, míg ugyanebben a
korcsoportban a lányok Pakson megrendezett Diákolimpián
szerezték meg az előkelő megyei 4. helyezést.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítőiknek, hasonló sikereket
kívánunk a következő tanévre is.
MR

Gábor Anita és tanítványa Sipos Kristóf

Macher Róbertné és tanítványa Macher Rózsa

Megyei és országos szintű tanulmányi- és sportversenyeken
bizonyítottak több alkalommal is tanulóink.

SZÍNPOMPÁS VERSELÉS
2018. április 11-én ismét megrendeztük hagyományos
Költészet napi versmondó versenyünket az Iregszemcsei
Általános Iskola alsó és felső tagozatán.
A tanulók három korcsoportban versenyezhettek, az I.
korcsoportban a 3-4. osztályosok, a II. korcsoportban az 56.osztályosok, és a III. korcsoportban a 7-8.osztályosok mérhették
össze tudásukat. A rendezvényen részt vettek az intézmény
Felsőnyéki Tagiskolájának tanulói is, így még izgalmasabbá vált a
verseny. A kötelező vers is szabadon választható volt, hiszen
egyetlen kötelező eleme az volt, hogy valamilyen színt kell
tartalmaznia a költeménynek. Voltak olyan jelentkezők, akik saját
verssel indultak (Szabó Rita 8.a, Szalai Barbara 6.a), és
természetesen a többség 19-20. századi költők tollából idézett. A
verseny nagyon szoros volt, hiszen volt olyan korcsoport, ahol az
első és második helyezett között fél pont döntött.
Az I. korcsoport helyezettjei: 1. Neubauer Noémi 4.o., 2.
Vásárhelyi Réka 3.o., 3. Szabó Zoltán 4.o. A II. korcsoport
helyezettjei: 1. Vecsei Zalán 6.o., 2. Németh Dzsesszika 5.o., 3.
Macher Róbert 5.o. A III. korcsoport helyezettjei: 1. Felhősi Diána
7.o., 2. Szabó Rita 8.o., 3. Kovács Dorka 7.o. Különdíjasok: Tasi
Luca Alíz 5.o., Szabó Rita 8.o., Paska Szilveszter 8.o.
A versenyen a diákok nagyon szépen szerepeltek, hiszen közönség
elé kiállni, verselni nem kis feladat még a Költészet Napján sem.

Köszönjük a szereplő tanulók, szülők, felkészítő pedagógusok és a
zsűri munkáját, mert ezzel a megmérettetéssel méltán
ünnepelhettük meg a „Vers napját”!
Szirbik Anita

Gyócsi Edit, az iskola igazgatója adja át a díjakat
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SAKK TEAM HÍREI
Remekül helyt álltak az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános
Iskola sakkozói a Miskolcon megrendezett országos egyéni
diákolimpián. 7 tanítványommal vettünk részt a versenyen, a
tervezett pontszámokat szinte valamennyi gyermek elérte, sőt
többen túl is teljesítették. Nagyszerűen szerepelt Tóthi Viktória, aki
végig az élmezőnyben küzdve, a párosítás szeszélye folytán az első
4 helyezettel is játszva a díjas 8. helyen végzett. Ő a nála 1 évvel
idősebbek között szerepelt, és alaposan túlteljesítette az egy évvel
ezelőtti 18. helyezését. A legkisebbek mezőnyében induló Buczkó
Ábel is végig a magasabb táblákon játszott, de az utolsó fordulóban
elszenvedett balszerencsés veresége miatt lecsúszott a díjas
helyről, így a 12. helyen végzett, mindössze 1 ponttal lemaradva a
4. helyezettől, ami így is lényegesen jobb, mint a tavalyi 26.
helyezése. Kovács Bence első országos egyéni diákolimpiáján
vehetett részt és egyáltalán nem vallott szégyent, 4 pontot szerezve,
a 6. helyezettől mindössze 1 ponttal elmaradva végzett a 18.
helyen. Orsós Roland a 21., Frank Marcell a 37., Frank Benedek a
41, Bati Zsóka a 23. helyen végeztek.
Szombathelyen került megrendezésre április 6-8-ig az országos
sakk csapat diákolimpia. Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános
Iskola 2 csoportban is képviselhette Tolna megyét. Az alsós lányok
között 3 fős csapatban 2 rutinosabb lány (Bati Zsóka, Csap Kata)
mellett mindössze fél éve sakkozó Hegyi Júlia szerepelt. Így nem
volt könnyű végig játszani a versenyt, de a lányok ennek ellenére
alaposan kitettek magukért. Az egész verseny során az
élmezőnyben, az első 10 között álltak. Azonban az utolsó
fordulóban sajnos nagyarányú vereséget szenvedtek, így alaposan
visszaesve a 18. helyen végeztek. A verseny szorosságára jellemző,
ha ekkor fordított eredmény született volna, akkor a 4. helyen
végzett volna a gárda. Így hiába győzték le a későbbi 5. és 9.
helyezettet is. Ráadásul a 3. táblán szereplő Csap Kata is ekkor
szenvedte el egyetlen vereségét, így annak ellenére, hogy a verseny
folyamán végig az első helyen állt, sajnos lecsúszott a tábladíjról. A
felsős fiúk csoportjában szintén az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola sakkozói szálltak harcba a jó szereplés
reményében. Jól is indult számukra a torna, hiszen nagy
meglepetésre legyőzték a 10. helyen kiemelt csapatot. Utána
viszont már csak egyszer jött ki a lépés számukra, amikor is
kiütéses győzelmet arattak, azonban ez is kevés volt. Ráadásul az
utolsó 2 forduló párosítása sem kedvezett számukra, így sajnos
nem érték el céljukat, a 26. helyen végeztek.
Az országos diákolimpiák után nem volt megállás. Az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola sakkozói Balatonfüreden vettek részt április 14-én a Dr. Dibusz László
emlékversenyen, amelyre 6 megyéből érkeztek versenyzők. A
legkisebbek mezőnyében Buczkó Ábel magabiztosan játszva
szerezte meg az ezüstérmet, míg Vecsei Benedek a 4. helyen
végzett. A felsősök között Tóthi Viktória az abszolút 2. helye mellé
a lányok legjobbjának járó kupát vehette át.
Április 27-30. között került megrendezésre Hajdúböszörményben az Országos rapid sakk bajnokság. Buczkó Ábel az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola tanulója ezúttal a
Velencei Baptista Sakkiskola színeiben szerepelt. Egyéniben 50 %os teljesítménnyel a középmezőnyben, a 18. helyen végzett, míg
csapatban a 4. helyezést érték el. Ezzel a versennyel egyidőben
Budapesten a Frank ikrek vettek részt a Fehér Fekete Fitness Art
Kupa sakkversenyen. A kitűnő körülmények között lebonyolított
tornán a fő cél a FIDE értékszám listára való feliratkozás illetve
értékszám növelése volt. A "B" csoportban Frank Marcell
ragyogóan versenyezve a 7. helyen végzett és eredményével
felkerült a világranglistára. Sajnos ez Frank Benedeknek egyelőre
még nem sikerült.
Szép sikereket hozott az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános
Iskola ifjú sakkozói számára a Dunaújvárosban 8. alkalommal

megrendezett Petőfi Kupa. Buczkó Ábel magabiztosan játszva,
kétséget sem hagyott afelől, hogy ezen a napon nem lehetett
megverni őt.Valamennyi játszmáját megnyerve hódította el a
bajnoknak járó kupát! A felsősök mezőnyében először induló
mindössze 2007-es születésű Vecsei Benedek pedig ezüstérmet
szerzett. Kovács Bence ugyanebben a korcsoportban az 5.
helyezést érte el. Az iskolák csapatversenyében az Iregszemcsei
Deák Ferenc Általános Iskola (Buczkó,Vecsei,Kovács) a 12 csapat
versenyében a 2. helyezettel holtversenyben a 3. helyen végzett.
Második alkalommal rendeztek Siófokon sakkfesztivált,
melynek keretén belül az ügyességi és logikai fejtörőkön kívül
sakkverseny is megrendezésre került. Az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskolát 6 játékos képviselte. Az alsósok között
Buczkó Ábel alaposan ráijesztett a mezőnyre, hiszen 8 éves kora
ellenére az első 5 fordulóban sorra verte idősebb ellenfeleit. A
verseny végére elfáradt, de így is a 43 fős mezőny abszolút 3.
helyezettjeként magabiztosan nyerte korcsoportját! Szintén
remekül rajtolt Bati Zsóka, aki végül az abszolút 6. helyen végezve
megérdemelten lett első a lányok versenyében! A felsős lányok
között Tóthi Viktória a 4. helyen végzett. Kovács Bence 6., Vecsei
Benedek 7., míg Orsós Roland 8. helyen zártak csoportjukban.
Június 2-án került sor Budapesten a Nemzeti Diákverseny
országos döntőjére. A Dél-Dunántúli elődöntőből az Iregszemcsei
Deák Ferenc Általános Iskola 5 ifjú sakkozója kvalifikálta magát a
tornára. Az I. korcsoportban Buczkó Ábel ragyogóan szerepelt, és a
6. helyen végzett, mindössze 1 ponttal lemaradva a bajnoktól! A II.
korcsoportban Vecsei Benedek 13., míg Kovács Bence a 21. helyen
végeztek. Ugyanitt a lányok között Bati Zsóka a 10. lett. A III.
korcsoportban Tóthi Viktória nagyszerű hajrával a bronzérmet
jelentő 3. helyezést szerezte meg!
Június 10-én Iregszemcsén a Sere's vendéglőben került
megrendezésre a Sere's Kupa sakkverseny. A Tamási Szabadidő SE
versenyzői természetesen szép számmal vettek részt a 4 megye 50
sakkozóját felvonultató tornán. A felsősök között Orsós Roland
bronzérmet szerzett, ugyanitt a lányoknál Tóthi Viktória arany-,
míg Bati Zsóka ezüstérmet vehetett át. A felnőtt csoportban a
mezőny 5. helyezettjeként Frank Benedek ezüstérmes pozícióban
végzett az ifjúságiak között, míg testvére, Frank Marcell az
abszolút 6. helyen végezve bronzérmes lett. Ez volt az idei tanév
utolsó versenye, nyáron majd a sakktáborokban fejleszthetik
tudásukat az egyesület sakkpalántái.
Lódi László edző

A Sere’s Kupán gyerekek és felnőttek játék közben
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ISMÉT IREGSZEMCSEI SIKER III. IREGI NÉPDALÉNEKLÉSI
A SZAKMA SZTÁR
VERSENY
FESZTIVÁLON
Bartók hagyatékát őrizendő harmadik alkalommal szervezett
Budapesten április 23-25. között rendezték a XI. Szakma Sztár
Fesztivált, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV) és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)
döntőjét 43 szakképesítésben, a Hungexpo területén a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara -MKIK szervezésében.
A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigényes, „fizikai”
szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat
is – társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok
népszerűsítése volt. Az írásbeli versenyen országosan 7032 fő vett
részt, melyeket a korábbi éveknek megfelelően a területi kamarák
bonyolítottak le. A legjobb eredményt elérő versenyzők kerültek
be a szakmák válogatóiba, amelyeket a szakképző intézmények – a
verseny lebonyolítására alkalmas – tanműhelyeiben szerveztek
meg. A válogatókon a 474 versenyző diák elsősorban gyakorlati,
illetve gyakorlati jellegű feladatokat oldott meg. A végső
megmérettetésre, a döntőre a háromnapos Szakma Sztár
Fesztiválon került sor, ide 108 oktatási intézményből 236 diák
jutott be és versengett, köztük az iregszemcsei Bati Gergely is, aki
infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítésben
II. helyezést ért el. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018.
május 25-én a Parlament felsőházi termében díjátadó ünnepséget
szervezett a XI. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai
versenyein legjobban szereplő tanulók és gyakorlati felkészítő
tanáraik részére. Az ünnepségen Kövér László, az Országgyűlés
elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke a szakmánkénti első három helyezést elért tanulóknak
emléklapot adott át.
DA

énekversenyt az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
művelődési házunkkal közösen.

A nagyszámú versenyző- és nézőközönség
A versenyt három kategóriában indítottuk. A népzenekutató
Felsőiregi gyűjtéséből kötelező népdalokat énekeltek az alsósok,
felsősök és összevont kategóriában a középiskolások, felnőttek.
Emellett a harminchét versenyzőnek egy szabadon választott
népdalt is elő kellett adnia. Az énekesek a Tamási Tankerület
iskoláiból érkeztek Tamásiból, Magyarkesziről, Regölyből,
Nagykónyiból, Szakcsról, Kocsoláról, Tevelről, Pincehelyről és
Iregszemcséről. A zsűri tagjai voltak: Fenyőné Tóth Magdolna
gyógypedagógus, a mindennapos éneklés híve, az IKA
kuratóriumi tagja, Főbusz Nóra zenepedagógus, szaktanácsadó
Dombóvárról, és a zsűri elnöke pedig Tintér Gabriella Gramofondíjas énekes, a Népművészet Ifjú Mestere, ének-zene és népzene
tanár Budapestről. A résztvevőket a zsűri bronz, ezüst, arany és
kiemelt arany fokozattal minősítette. Különdíjat a magyarkeszi
Lajtorja Dalos Csoport kapott kategórián kívül. A május 30-ai
eseményt a helyi Bartók Béla Nyugdíjas Klub népdalcsokra
nyitotta, a verseny után Balog Elemér zenész szórakoztatta a
közönséget, aki kannán dobolt a gyerekeknek, míg a zsűri
meghozta döntését.
Dobos Andrea

Kiváló teljesítményével
fokára léphetett.

Bati Gergely a dobogó második

A gyerekek sokat tanultak egymás előadásából
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IREGSZEMCSEI DOBOGÓS A
KECSKEMÉTI DIÁKOLIMPIÁN

JELENTKEZZ
POLGÁRŐRNEK!
Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület megnövekedett feladatköreinek hatékony ellátása érdekében
bővíteni kívánja taglétszámát.

Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar állampolgár
(vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett
külföldi), aki egyetért a polgárőrség céljaival és
hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.

Kecskeméten 2018. május 26-án , a II. Rákóczi Ferenc Álatlános Iskola
Sportcsarnokában rendezték meg négy páston a harmadik Grappling
Diákolimpiát és a Kecskemét 2018 Grappling Bajnokságot. Az
iregszemcsei Bati Boglárka kategóriájában ezüstöt szerzett, edzője Szőts
Gábor (a képen). A hatvanegy diákolimpiai kategóriába összesen 216
nevezés érkezett az iskolákból és a klubokból. Bati Boglárka a Tamásiban
működő Hikari Aikido Egyesület tagja.
DA

KÖZLEKEDJÜNK BIZTONSÁGOSAN NYÁRON IS!
A nyári autósszezon a nyári gumik felrakásával kezdődik. Fontos, hogy ezek
a gumik ne legyenek öt évnél idősebbek. Talán sokan nem tudják, hogy a
nagy melegben nemcsak gyorsabban kopnak a téli gumik, hanem a
fogyasztásra sem hatnak kedvezően. A fékút pedig jelentősen, mintegy
harmadával is megnőhet a puha gumiknak köszönhetően. Egy-egy hosszabb
út előtt érdemes a futóművet átvizsgáltatni. Vezetés közben érdemes
odafigyelni arra a tényre, hogy a nap egyes időszakokban, vagy
útszakaszokon vakító is lehet. Nyáron ajánlott a napszemüveg használata
vezetés közben. Az ablakmosó folyadékot is váltsuk nyárira, lehetőleg
olyanra, mely jól oldja a szennyeződéseket. Az ablaktörlő lapátokat is
cseréljük le, ha a gumi elengedte magát a téli szezonban. Akik nem teljesen
biztosak gépjárművük műszaki állapotában, hosszabb útra inkább
béreljenek autót. A bérautókat folyamatosan karbantartják, kevés kilométert
futottak, és bármilyen probléma esetén 24 órás assistance szolgáltatást is
nyújtanak hozzájuk.
Nyáron az egészségünkre is fokozottan figyelnünk kell a hőségben.
Ügyeljünk a vezetés közbeni folyadékbevitelre! A dehidratáltság csökkenti
a koncentrálóképességet, fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez
vezet. Mindig legyen egy üveg víz nálunk a járművünkben. Figyeljünk arra,
hogy ne melegedjen nagyon fel az autó belsejében a levegő, mert ez is
fáradékonyságot és figyelemzavart okozhat. Tartsunk nagyobb követési
távolságot, hogy a lassabb reakcióidő miatt is biztonságosan meg tudjunk
állni. Hosszabb úton rendszeresen tartsunk szünetet, frissítsük fel magunkat.
Rosszabbul viseljük a stresszt, ezért a dugókban ülve próbáljunk higgadtak
maradni. Gyermeket és állatot semmi esetre se hagyjunk az autóban, mert a
felforrósodott járműben nagyon könnyen és gyorsan hőgutát kaphatnak,
életveszélyes állapotba is kerülhetnek!
Tóth Nándor r. őrnagy közlekedésrendészeti alosztályvezető
Tamási Városi Baleset-megelőzési Bizottság Titkára

Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell valamelyik (célszerűen a lakóhelyi) polgárőr szervezetnél, ahol elbeszélgetnek
vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és
mit is jelent a polgárőr feladatok vállalása. Ezután
kitölti a belépési nyilatkozatot és adatlapot, majd
előéletét a Rendőrség leellenőrzi. Tehát nem kell
erkölcsi bizonyítványt hoznia, a Rendőrség elvégzi a szükséges ellenőrzést. Ezután következik 6
hónap próbaidő, amely alatt önálló szolgálatot
nem teljesíthet. A próbaidő sikeres teljesítése után
kaphat polgárőr igazolványt, formaruhát és válhat
a polgárőrség teljes jogú tagjává.
Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?
Az eredményes szolgálatellátás érdekében (hogy
valóban segíteni tudjon, ha kell) a jól képzett
polgárőrnek rendelkeznie kell az alapvető jogi-,
rendészeti-, vagyonvédelmi-, kriminalisztikai-,
elsősegély nyújtási-, mentési és katasztrófa
elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi, Polgárőrség
Alapszabályi, SZMSZ-i ismeretekkel. Törekszünk rá, hogy évente többször legyen képzés
szervezve a különböző témakörökben. Majd a
megszerzett ismeretekből alap és emelt szintű
eredményes vizsgát kell letenni. Ezután lehet
valaki igazi polgárőr.
Csak olyan polgár jelentkezzen aki: elhivatottságot érez a polgárőr eszmeiség iránt, kitartó, tud
csapatban dolgozni és elviseli a fegyelmet a
konfliktusokat, havi minimum 8 óra szolgálati
időt vállal.
Még egy fontos dolog!
Sokan félreértik a polgárőrség lényegét. Mi nem
pénzért dolgozunk! Szabadidőnket áldozzuk a
közösségért.

Várjuk a jelentkezéseket
az alábbi módon:
Posta: Iregszemcsei Polgárőr Egyesület
7095 Iregszemcse Kossuth Lajos tér 19.
Telefonon: 30/621-0763
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IDÉN A „MÉHECSKÉK” BALLAGTAK…
Az idei évben 2018. június 2-án került
megrendezésre az Iregszemcsei Nefelejcs
Óvoda 26 kisgyermeket számláló
Méhecske csoportjának ballagása a Bartók
Béla Művelődési Ház nagytermében .
Műsorunkat a négy évszak köré csoportosítottuk. Az összeállítás során nagy
figyelmet fordítottunk a hagyományőrzésre is, ezért dalos körjátékaink között
megtalálható volt a : „János Úr készül…”,
„A kállói szőlőbe…”, „Lipem-lopom a
szőlőt…”, „Ácsorogjunk, bácsorogjunk…”,”Én kis kertet kerteltem…”, Bújj,
bújj zöld ág…”, „Itt ül egy kis kosárba…”,
„Mély kútba tekintek…”s ezenkívül a
gyerekek ötleteit meghallgatva jó néhány
nép- és műdal, népi mondóka és számos
költő verse csendült fel búcsúzóul.
Miután átadtuk kirepülő méhecskéinknek
az útravaló tarisznyát és az ajándékcsomagot , képes összeállítással emlékeztünk
vissza az ovis évekre, amit nemcsak a
szülők, de a gyerekek is meghatottan
néztek végig. Levezetésként édességgel,
üdítővel kínáltuk meg kedves vendégeinket.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
Művelődési Háznak a helyet és a

segítséget; a hangosítást Tóthi Ernő
Mihálynak, a kedves szülőknek a támogatást; a rokonoknak, Önkormányzatunk és
Általános iskolánk képviselőinek pedig

azt, hogy megjelenésükkel megtisztelték a
gyerekeket.
Susóczki Helga
óvodapedagógus

XIV. IREG KUPA
Nemzetközi Súlyemelő Verseny Iregszemcse, 2018. június 23.
Résztvevő csapatok:
Wroclaw (Lengyelország), Bohumin (Csehország), Havirov (Csehország), Nove Mesto nad Vahom (Szlovákia), Moravska Ostrava
(Csehország), Zombor (Szerbia), Kassa (Szlovákia), Uzsgorod (Ukrajna), Oroszlány (Magyarország), Tamási (Magyarország),
Iregszemcse (Magyarország) súlyemelő klubjai

XVI. évfolyam, 2. szám, 2018. június
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TÖRTÉNELMI ARANYAT
SZERZETT AZ IREGI CSAPAT
Tolna megye futball III. osztályában 18 győzelemmel, 4 döntetlennel, 2 vereséggel zárta a 2017/2018-as szezont a nyugati
csoport bajnoka, az Iregszemcsei SE.

Felső sor (balról jobbra): Kiss Roland, Szabó Bence, Schwáb Dávid, Bódog András, Horváth Rudolf, Klein Viktor. Középső sor:
Jankó Róbert (egyesületi elnök), Szántó András, Viszló Viktor (szakosztályvezető), Baranyai Patrik, Plasek Tamás, Szepesi Viktor,
Mudris Nándor (edző). Alsó sor: Ignácz András, Veszprémi Richárd (gólkirály), Kertész Tamás, Miklós József, Horváth Kálmán,
Horváth Krisztián Zoltán, Bódog Bálint (a szezon legjobb játékosa), Papp Norbert. Hiányzók: Andó Bence, Bódog János, Pesti
Attila, Szabó Szabolcs, Tamás Máté, Csizmazia Alex.
Fantasztikus hajrával, összefogással,
példaértékű szurkolócsapattal, messze a
legtöbb lőtt góllal és a legkevesebb kapott
találattal fejezte be a nyugati bajnokságot
az Iregszemcsei SE labdarúgó csapata a
megye III-ban. Vitathatatlan tény, hogy
megérdemelten lettek aranyérmesek.
Tolna megye nyugati csoportjában 13,
keleti csoportjában 12 csapat mérte össze
tudását. A keleti bajnokságot a Tolna VFC
és a Bogyiszló közös csapata nyerte.
Iregszemcsén vasárnap játszották a megye
két csoportbajnokának döntőjét, melyre
rendhagyó módon kerülhetett sor a helyi
sportegyesület szervezésében, a bajnoki
rangadóra vándorkupát is alapítottak.
Iregszemcse 3 góllal verte a keleti
csoportbajnokot. Iregszemcsei SE - Tolna
VFC II. - Bogyiszló 5:2.

Ilyen kupadöntő még nem volt!
Mudris Nándor edző szerint most ért be az
a tizenöt éves munka, amibe sok energiát
fektetett a társszervezőkkel és a játékosokkal együtt, akik időközben felnőtté
váltak. Az Iregszemcsei Sport Egyesület
nehéz időket élt meg, de a mélypontból
Jankó Róbert elnökletével, és Viszló
Viktor szakosztályvezetésével sikeresen
felemelkedett és helyrerázódott a szervezet. Az elmúlt időszakban az anyagi
forrásteremtés is hatékonyabbnak bizonyult, bár még a vállalkozások, cégek
szponzorációjára nagy szükség lenne az
önkormányzati támogatáson kívül. Tavaly
még a 3. helyen végeztek az osztályban, a
célkitűzésük pedig három év alatt az 1.
hely megszerzése volt. Ez sikerült egy
éven belül. Szeretetből, megbecsülésből

sokkal többet kap a csapat a falutól. Majd
százötvenre nőtt a meccsekre járó nézők
száma. A megyében példaértékű szurkolócsapat alakult, ők rendszeresen követik a
futballcsapatot vidékre is. Saját költségen
MINDENKI IREGI feliratú pólókat,
tréningruhákat, lelkesítő molinókat készítettek. A szurkolók csapatkapitányává Jugl
Ferencet választották. Az Iregszemcsei
S.E. egyelőre nem tud megye II.-ben
indulni, hisz nincs ifjúsági futballcsapata,
bár a szervezése folyamatban van, de igen
szűkös a határidő. A helyi sportvezetés
legnagyobb feladata a következő évadra,
hogy egybe tartsa a bajnokcsapat, amihez
sok szponzort, szaktudást és összetartást
kívánunk!
Dobos Andrea

CÉLJAI ELÉRÉSÉBEN LEHETŐSÉGE SZERINT TÁMOGASSA ÖN IS
AZ IREGSZEMCSEI SPORT EGYESÜLETET!

SZÁMLASZÁM: 70900017-10113110

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Június 23. 18 órától
SZENT IVÁN ÉJSZAKÁJA

HÉTFŐ

Július 2-6.

Refrén kórus: 18.00-19.30
Ping-pong: 17.00-19.00

KÉZMŰVESTÁBOR
első turnus
Július 9-13.

KÉZMŰVESTÁBOR
Második turnus
Július 23-27.

NÉMET NYELVI TÁBOR
Augusztus 10.-11.

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

FALUNAP
CSÜTÖRTÖK
Mazsorett: 16.00-17.00

Falunapi
előzetes
Augusztus 10.-11.

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

SZOMBAT
Mazsorett: 09.00-12.00

Augusztus 10. péntek este
SZABADTÉRI
RETRO BULI

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

*
Augusztus 11. szombat
FŐZŐVERSENY
SOMOGYI ANDRÁS
(Stand-up comedy)
LAGUNA MAZSORETT
UTCASZÍNHÁZ
KELET BRASS BAND
(”Modern fúvószenekar”)

A művelődési ház
augusztus 21-31. között
szabadságolások
és karbantartási
munkálatok miatt
zárva tart!
Nyitás szeptember 3-án

C&M TÁNCSTUDIÓ
BEMUTATÓJA
BAND-X EGYÜTTES
KACZOR FERI
(A mulatós zene
Koronázatlan királya)
TŰZIJÁTÉK
SZABADTÉRI BÁL
LÉGVÁRAK, BÜFÉK,
VÁSÁROSOK
Helyszín:
Kastélypark-Sportpálya

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.

