Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Október 1. az Idősek
világnapja. Ez alakalomból
ünnepi műsorral várják a
szervezők az iregszemcsei
idős korúakat szeptember 30án délután 3 órára a
művelődési házba. 3. oldal.
Ugyan ezen az oldalon a házi
segítségnyújtásról is olvashatnak.

*
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BOTFORGATÁSBÓL JELES
Az iregszemcsei Laguna Mazsorett Csoport tagjai nem szeptembertől júniusig, hanem októbertől
októberig mérik a tanévet. Ők egész évben dolgoznak. A sikerért. Az évfordulókon (még ha nem is
kerek az) kell, és érdemes számvetést készíteni, számba venni az elért eredményeket,
visszagondolni az elmúlt egy év történéseire.

MEGÚJULT AZ ISKOLA
Két felújított és egy teljesen új
tanteremben kezdődött meg
az oktatás szeptemberben az
általános iskolában. 4. oldal.
KÉK HÍREK
Az elmúlt időszak bűncselekményeit foglalta össze
Barna Tibor körzeti megbízott
az 5. oldalon.
KÖNYVTÁRÚT
A Könyvtárút az olvasás, a
könyvtárak népszerűsítésére
indított kezdeményezés.
2011-ben Pécstől Várpalotáig
14 könyvtár látja vendégül az
utazókat, köztük Iregszemcse
Községi Könyvtára is.
5. oldal.
VÁLTOZÁS ÉS
VÁLTOZTATÁS
Ősszel az előadássorozat
folytatódik, melynek témája
továbbra is a misszió. 6. oldal.
SZABADIDŐS
TEVÉKENYSÉGEK
KÍNÁLATA
Kedvére válogathat minden
gyerek és felnőtt a művelődési
ház ősztől indított szabadidős
tevékenységei közül. 7.-8.
oldal.
BARTÓK KIÁLLÍTÁS
Bartók halála évfordulójának
napján szeptember 26-án
nyílik kamara kiállítás a
művelődési házban. A tárlat
október 15-ig látható. 8. old.

A Balatonszárszói Lecsó Fesztivál fellépése előtt a Laguna.
Felső sor balról: Mónos Kitti, Mészáros Partícia, Tórizs
Roxána, Terbe Petra, Matus Boglárka, Nagy Vivien
Alsó sor balról: Csanádi Fanni, Matus Hajnalka, Petrik
Panka Regina, Tóthi Vivien, Csalló Noémi, Tamás Franciska
2010-ben új tagokkal bővült a
csoport, akik igyekeztek elsajátítani a botforgatás rejtélyét
megtanulni a helyes lépéseket.
2011-ben a kitartó próbáknak
köszönhetően, három koreográfiával gazdagította műsorát a
csoport. Ezeket először a
Majálison láthatta volna a
közönség, de az időjárás némiképp átrendezte az eseményeket.
A Dixiként, illetve Esernyős
táncként megismert számmal, a
csapat indult a májusban
megrendezett VII.
Amatőr
Mazsorettek Siófoki Vándorkupa Versenyén. A szakértő zsűri
a kategóriájában egy első és egy
harmadik helyezéssel jutalmazta
a produkciókat, így ismét

gyarapodott két kupával a
gyűjtemény. Ezt követően a
SULI-BULI-ban láthatta őket a
közönség. A nyári szünet is
munkával telt, hisz a nyár a
fesztiválok, falunapok évszaka.
Sokfelé hívták a csoportot, szinte
minden hétvégére jutott egy
fellépés, néha kettő is. A teljesség
igénye nélkül, ahol a nyár
folyamán felléptek a lányok:
Tengőd - Falunap, Siófok Hajóállomás - Művészeti Fesztivál,
Sopron - Fúvószenekarok és
Mazsorettek Találkozója, Magyarkeszi - Falunap, ÚjiregFalunap, Nagykónyi- Falunap,
Gyönk- Nyári esték sorozat,
Nagykónyi- Megyei Polgárőrnap, Iregszemcse- Falunap,
Balatonboglár- Szüreti Fesztivál,

Balatonszárszó- Lecsófesztivál,
Ádánd- Szüreti Nap.
A sok szereplés ellenére természetesen jutott idő nyaralásra, némi kikapcsolódásra is,
hisz az egyre nagyobb rutinnak
köszönhetően a lányok hamar át
tudják rendezni a térformákat, ha
valaki hiányzik egy-egy fellépésről.
Úgy gondolom a csoport
fejlődése szemmel látható. Köszönhető ez a lányok kitartásának, a csoportvezető Feketéné
Klári összetartó erejének, a
támogató Iregszemcse Kultúrájáért Alapítványnak és nem
utolsó sorban a szülőknek, akik
valamennyien felsorakoztak a
csoport és Klári mögé, hogy
mindenben segítsék az előrehaladást.
Minden valamire való „tanévnek” tanévzárót kell tartani!
Mi is megtettük ezt, szeptember
17-én az Ádándi Szüreti Főzőversenyen. Klári kezdeményezésére, 17-én reggel pavilonnal, bográcsokkal sörpaddal, no
és sörrel felszerelkezve érkeztünk Ádándra, ahol egy vidám
családi napot töltöttünk együtt, s
megbeszéltük az újabb év terveit
is. Igen, jól sejtik, a hagyományokat nem megszakítva
innen is kupával és egy harmadik
helyezéssel tértünk haza Terbe
Béla és a „Kistérségi kakaspörkölt vendégherével kapros
nokedli ágyon csúsztatva”
elnevezésű csodájának köszönhetően.
Csanádi Gyöngyi
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása
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Mindenkit szeretettel vár
Katica Boltja

Baranyai Péter

Iregszemcsén

Bábonymegyer

a KORONA udvarban!

06 30/292-1432

Nyitvatartás:
H-P: délelőtt 5.30-11.30-ig
délután 14-18-ig
szombaton 5.30-12-ig

Szántó, valamint erdő művelési
ágú eladó termőföldet keresünk
elsősorban Tamási, Iregszemcse és
Nagyszokoly körzetében.
Érdeklődni lehet:

Dr. Vásárhelyi Ügyvédi Iroda
7095 Iregszemcse, Napsugár utca 4.
tel: 74/480-152, 20/260-6372

A DR. VÁSÁRHELYI
ÜGYVÉDI IRODA
Tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy az
ügyfélfogadás rendje az igényekhez
igazodóan megváltozott.
Hétfőtől péntekig 8-18 óráig várjuk
korábbi és leendő ügyfeleinket, társasági
és polgári jogi tanácsadással és
képviselettel, cégalapítással, követelésérvényesítéssel, adásvételi és
haszonbérleti szerződések teljeskörű
lebonyolításával kapcsolatos ügyekben és
még számos jogterületen nyújtott
szolgáltatásainkkal.
Cím: 7095 Iregszemcse, Napsugár utca 4.
tel: 06/74/480-152,
mobil: 06/20/260-6373
web: www. drvasarhelyi.eu
Tisztelettel: Dr. Vásárhelyi János ügyvéd,
európa jogi szakjogász

Kínálatunkban
megtalálja a helyben
sütött péksüteményeink,
friss kenyér és pékárú
termékeink széles
választékát
valamint tejtermékek és
fél literes üdítők is
kaphatók!

MOSI GUMI
-Gumiszerelés, centírozás,
-Új és használt gumi és felni
-Kipufogó javítás
Mosberger Attila
30/352-6487
Iregszemcse, Damjanich u. 44.
IREGSZEMCSE KORONA
UDVARBAN

ÜZLETEM AJÁNLATA:
Bébi sarok:
cumik, cumisüvegek, termosz
bébi ételek, italok, bébi víz
pelenkák, rugik, bodyk,
hálózsák
Női melltartók:
299 Ft-tól 850 Ft-ig
Női alsók:
Tanga 120 Ft-tól 380 Ft-ig
Férfi boxer alsók
Egyes anyagok:
250 Ft-tól

Függönyök:
300 Ft-tól
Ágynemű garnitúrák,
ágynemű huzat
ÚJDONSÁG! VIXI
mikroszálas termékek

Várom régi és új vásárlóimat!
Nyitvatartás:
H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30
Szo: 8-11.30
Süléné Ica Tel: 70/258-8557
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MEGYEI ELISMERÉS A
KIVÁLÓ MUNKÁÉRT
Tizenkét kitüntetés, négy elnöki oklevél és egy-egy kisebbségi
önkormányzati nívódíj talált gazdára szeptember 1-jén délután a
megye ünnepi közgyűlésén Tamásiban. A művelődési házban tartott
rendezvény - mely a sorban immár a tizenharmadik - telt ház előtt
zajlott. Az elismeréseket dr. Puskás Imre a közgyűlés elnöke adta át
az ünnepi alkalmon. Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője címet
hárman vehettek át a megyéből, köztük Fata Istvánné is. Iregszemcse
jegyzőjének a község fejlődése, gazdasági stabilitásának megőrzése
és a hivatal zavartalan működése érdekében kifejtett színvonalas
szakmai tevékenysége, a pályázatok előkészítésében és
megvalósításában vállalt kezdeményező szerepe, a társszevekkel
való hatékony együttműködés kialakítása terén elért eredményei,
következetes, lelkiismeretes vezetői munkája elismeréséül
adományozta a megyei kitűntetést dr. Puskás Imre.

Fata Istvánné átveszi a kitüntetést Dr. Puskás Imrétől

Iregszemcse Község Önkormányzata és
az Idősek Klubja szeretettel meghívja
a község 65 éven felüli lakóit
az Idősek Világnapja alkalmából tartandó
ünnepi műsorra, melyet
2011. szeptember 30-án, pénteken 15 órai
kezdettel tartunk a Művelődési Házban.

TÁJÉKOZTATÓ
A HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL
Szeretnénk kiemelni az egészségügyi ellátás fontosságát a
szociális gondozás területén, melynek elsődleges célja az egészség
megtartásához vagy visszaállításához szükséges életfeltételek
biztosítása. A gondozónők ennek érdekében gyógyító- megelőző
és higiénés tevékenységeket végeznek.
Gyógyító-megelőző tevékenység:
- az egészség megtartásának, a betegségek kialakulásának
megelőzése
- a betegségek kialakulásának korai felismerése és gyógyítása
- a megromlott egészségi állapot helyreállítása
Higiénés tevékenység:
- az ellátott személyi és környezeti higiénéjének biztosítása
- az élelmezés higiénéje
A településünkön dolgozó gondozónők szakképzettek, így ápolói
illetve alapápolási tevékenységeket is elláthatnak:
- a táplálkozás, a pihenés, az ürítés és a higiéné szükségletének
biztosítása
- a gondozott megfigyelése, az észlelt tünetek jelzése
- az orvos utasításainak megfelelő gyógyszerek, injekciók
beadása, műtét utáni sebellátás
- a felfekvések megelőzése, felismerése, ellátása
- a hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök alkalmazása
és ezek megtanítása
- a tünetek, állapotváltozások megfigyelése, jelzése
- haj-, köröm- és lábápolás, öltöztetés, fürdetés, ágyneműcsere

Egyedül van, magányos?
Az esemény iregszemcsei vonatkozása még: elnöki elismerő
Napi teendői elvégzésében segítségre szorul?
oklevelet kapott Juhász Dávid és Orsós István az EGYMI Göllesz
Egészsége megromlott, ezért nem tud kimozdulni otthonából?
Viktor Tagintézmény két tanulója, akik kiemelkedően szerepeltek a
Lelki problémái vannak?
Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon.
Hivatalos ügyei intézését nem tudja egyedül megoldani?
Nem tudja milyen ellátásra jogosult?

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2011. július-augusztus hónapban elhunytak:
Fürj Gyuláné, Lendvai Pálné, Béres László,
Csereklei Józsefné

GÓLYAHÍR
2011. július-augusztus hónapban születtek:
Tamás Bernadett, Rajna Péter, Széták Viktória, Rádi
Roxána, Gábor Zoé, Vörös Rebeka, Erdélyi Virág,
Danó Mátyás Géza, Süvegjártó Kristóf

A megoldás itt van az Ön közelében.
Mit csinál a házi gondozónő?
- takarít
- mos, vasal
- bevásárol
- hivatalos ügyet intéz (posta, gyógyszertár)
- mentális támogatást nyújt (segítő beszélgetés)
- alapápolási feladatokat lát el (orvos utasítása szerint)
- napi egyszeri meleg étkezést biztosít
- tájékoztat a szociális ellátásokról
Ha szüksége van ránk, kérem, bátran keressen fel minket, az
Ellátási Intézményben.
Tel.: 06-20/380-4117
A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj 33,-Ft/óra.
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MEGÚJULT AZ ISKOLA
Két felújított és egy teljesen új tanteremben
kezdődött meg az oktatás szeptemberben az
általános iskolában. Egy tanterem, a 7.a
teljesen új aljzatot és padlóburkolatot
kapott, valamint a falakat is újrafestettük.
Az iskola legrégebbi tantermét a "piros
iskolát" is újjá varázsoltuk, ismét csak egy
osztály használja. Új, 40 centivel megemelt
aljzatot, új, hőszigetelt ablakokat, ajtót,
laminált padlót és új radiátorokat építettünk
be. Természetesen ezt a termet is kifestettük. Ez most valószínűleg az iskola

legszebb tanterme. Az 5. a-sok egy teljesen
új, 35 négyzetméteres tanteremben kezdték
az új tanévet, amely az épület Móricz
Zsigmond utcai szárnyában, a régi szertárak
helyén került kialakításra. A munkát saját
kivitelezésben, az önkormányzat településüzemeltetési csoportjának dolgozói, az
általános iskola műszaki dolgozói és a
közmunkaprogramban részt vevők végezték el alig egy hónap alatt. A beépített
anyagokat kedvezményes áron a Tam-Bau
Kft, a Csepregi Építőanyag Szak-

PAPÍR- ÉS VASGYŰJTÉS
AZ ISKOLÁBAN

2011. október 10-én
(hétfőn)
A papírgyűjtő konténerek a központi iskola
tornaterem felöli udvarrészén lesznek,
a vasat pedig a gazdasági udvaron vesszük át.

Tisztelettel kérjük településünk lakosságát,
segítsék gyermekeinket a gyűjtésben!
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete

kereskedés, Szabó József villanyszerelő
(Tamási) és a nagymányoki Terc-Co
Építőipari Kft. biztosította. A tanulók és a
pedagógusok örömmel vették birtokba az új
tantermeket, remélhetőleg az új, megszépült környezet pozitív hatást gyakorol a
gyerekek tanulmányi eredményére is.
Ezúton szeretném megköszönni a közreműködők munkáját.
Süvegjártó Csaba polgármester

HULLADÉK-SULI
Miből készül a papír?
Nyilván senkit sem lep meg, hogy a papírgyártás fő alapanyaga a
fa. Azt viszont kevesen tudják, hogy szintén fontos alapanyag a
rongyhulladék? Ezen felül a szelektív hulladékgyűjtési
rendszerek elterjedésével - gazdasági és környezetvédelmi
okokból egyaránt - egyre jelentősebb nyersanyaggá vált a
hulladékpapír is.
A papírhulladék hasznosítása
A hulladékpapírból előállított papír gyártásához sokkal
kevesebb energiára van szükség, mint a fából vagy rongyból
készülőhöz. Az újrapapír minden tonnája

·
megközelítőleg 12 fát kímél meg a kivágástól, továbbá
·
31,8 köbméter vizet,
·
3 köbméter lerakóhelyet,
·
4,1 MW áramot és
·
280 liter kőolajat takarít meg!
Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a hulladékpapír ne legyen
zsíros, ételmaradékkal szennyezett és fóliázott, esetleg kevert
anyagú, laminált vagy felületkezelt papírok ne kerüljenek a
papírhulladékok közé. A begyűjtött papírhulladékot elsősorban
anyaguk szerint (újságpapír, kartonpapír) válogatják szét. A
használt papírból jó minőségű kartondobozok, konyhai papír
törlőkendők, írólapok, füzetek stb. készülnek.

IREGSZEMCSE A KÖNYVTÁRÚTBAN
A Könyvtárút az olvasás, a könyvtárak népszerűsítésére indított kezdeményezés. 2011-ben Pécstől Várpalotáig 14 könyvtár látja
vendégül az utazókat, köztük Iregszemcse Községi Könyvtára is.
Az Országos Könyvtári Napok keretében szervezett II. Könyvtárút
túrája október 3. és 9. között bonyolódik. Az útvonal állomásai:
Pécs - Mánfa - Sásd - Dombóvár - Kocsola - Nagykónyi -Tamási Iregszemcse - Som - Balatonvilágos - Balatonkenese - Papkeszi Pétfürdő - Várpalota. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpontból induló csoport egy könyvet visz magával, melyet
a résztvevők írnak alá és adnak át egy következő állomás
csapatának, hogy váltóbotszerűen jusson a célba, a várpalotai Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtárba. A
könyvtárúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpárral mennek az
egyik település könyvtárától a következő település könyvtáráig. A
zarándokcsapatok az útvonal állomáshelyein (az érintett település

könyvtárában) váltják egymást. A túra során a vendéglátó
könyvtárak mutatják be intézményüket, szolgáltatásaikat, a
település természeti és kulturális értékeit. Az iregszemcsei
könyvtár október 5-én délelőtt lesz a házigazda szerepében.
Novákné Bitai Éva most azoknak az olvasni és kerékpározni
kedvelő embereknek a jelentkezését várja, akik a Könyv hordozói
lennének Iregszemcse és Som között. Jelentkezni október 3-ig
lehet a könyvtárban vagy a művelődési házban!
Az érdeklődők a Könyvtárút eseményeit a világhálón is
figyelemmel kísérhetik a http://konyvtarut.bmk.hu ,
http://facebook.com/konyvtarut, http://twitter.com/konyvtarut/
elérhetőségeken.
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KÉK HÍREK
IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKÉRŐL
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. július 01.-e és
július 13.-a közötti időben egy német állampolgár felsőnyéki
lakóházba ablak betörés módszerével behatolt és onnan különböző
bútorokat tulajdonított el kb. 50 000.-Ft értékben, a rongálási kár
kb. 5 000.-Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. július 03.-ig
bezárólag Magyarkesziben egy lakatlan családi ház padlásfeljáró
helyiségét feltörte és oda behatolva fém használati- és
hulladéktárgyakat tulajdonított el.
Egy tamási lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
július 08.-án 07 óra 15 perc körüli időben Iregszemcsén, miközben a Völgység-Kom Kft alkalmazásában hulladékrakodást,
elszállítást végzett - őt tettleg bántalmazta, melynek következtében
8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
Egy magyarkeszi lakos feljelentést tett volt felesége ellen, aki 2011.
július 11.-e és 2011. július 12.-e között, Magyarkesziben lévő
házának postaládájából a segélyosztásról szóló értesítést kivette és
az értesítéssel a férfinak járó élelmiszersegélyt felvette. Az okozott
kár 7 500.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. július 19.-én 12 és 15 óra közötti időben lakóházába vélhetően a nyitott ablakon keresztül - behatolt, s onnét 1 db
Samsung Chap típusú mobiltelefont tulajdonított el. A lopással
okozott kár 25 000.-Ft.
Egy felsőnyéki lakos 2011. július 25.-én, 17 óra 24 perckor
bejelentést tett a Tamási Rendőrkapitányság ügyeletére,
melyszerint a volt élettársa a kerítésen átmászva megjelent a
lakásán, majd a nyitott ajtón keresztül a konyhaszekrényről 2 500.Ft készpénzt eltulajdonított.
Felsőnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
július 27.-én 21 óra és 2011. július 28.-án 07 óra 15 perc közötti
időben a lakóházához tartozó bekerítetlen udvarba bement, és az ott
lévő nyitott fészerből, az ott szárítás céljából felakasztott 11 fűzér
fokhagymát (kb. 20 kg), valamint az ott található kertiszerszámokat
eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár 56 000.-Ft.
Egy felsőnyéki lakos bejelentést tett a Rendőrségen mely szerint Őt
két felsőnyéki lakos 2011. július 29.-én 18 órakor, Felsőnyék egyik
utcájában tettleg bántalmazta.

kg őszibarackot tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár
20 800.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett fia ellen, aki 2011.
augusztus 15.-én 14 óra és 14 óra 15 perc közötti időben családi
veszekedést követően 3 esetben ököllel arcon ütötte. A Dombóvári
Kórház szakorvosa a vizsgálatok után megállapította, hogy a sértett
8 napon túl gyógyuló arc- és orrcsonttörést szenvedett.
Egy magyarkeszi lakos feljelentést tett egy szintén magyarkeszi
lakos ellen zaklatás bűncselekmény miatt, aki 2011. augusztus 15.én 09 óra és 09,30 óra közötti időben őt egy baltával megfenyegette.
Eljárás indult egy felsőnyéki lakos ellen, aki 2011. augusztus 27.én 00 óra 30 perc és 01 óra közötti időben egy felsőnyéki lakos bal
felkarját egy késsel megvágta, melynek következtében a sértett az
előzetes orvosi vélemény alapján 8 napon túl gyógyuló súlyos
sérülést szenvedett. Az elkövetőt a Tamási Rendőrkapitányságra
előállították, majd kihallgatását követően őrizetbe vették.
Egy tamási lakos tett feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. augusztus 28.-án 19 óra 30 perc és 2011. augusztus 29.-én 18
óra közötti időben a tulajdonában lévő Újireg, Kulcsár II. számú
halastavának zsilip árapasztó rácsa közül 7 db-ot eltulajdonított.
Lopási kár kb. 100 000.-Ft.
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. augusztus 29.-én
18 óra 30 perc és 2011. augusztus 30.-án 07 óra közötti időben egy
felsőnyéki lakos lakóházához tartozó baromfiól lakatját levágta és
onnét csirkéket, libákat és kacsákat tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár 100 000.-Ft, a rongálási kár 5 000.Ft.
Idegen, gyanús személyek vagy járművek megjelenése esetén
értesítsék a rendőrséget az ingyenes 107, 112 vagy a 06-74/573910 közvetlen telefonszámon!
Augusztus hónapban három alkalommal is előfordult, hogy
Iregszemcsén az Ifjúság, Széchenyi és Arany János utcában az
éjszakai órákban idős emberek ablakait, redőnyeit kövekkel
megdobálták, illetve ablakukat betörték, továbbá kapucsengőiket
nyomogatva zavarták nyugalmukat és pihenésüket.
Mivel ez a cselekedet az érintett idős emberekben komoly félelmet,
környezetükben erős felháborodást váltott ki, ezért az elkövetők
felderítésében kérnénk a lakosság segítségét!

Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. július 30.-án 20 óra és 2011. július 31.-én 07 óra közötti
időben a lakóházához tartozó tyúkudvarban lévő barackfájáról 80

Újra MOBIL
JOGSEGÉLY
A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:
Iregszemcse, Bartók Béla Művelődési Ház
2011.09.05. 2011.09.19.
2011.10.02. 2011.10.16.

Minden második szerdán
08.30-tól 10 óráig

Barna Tibor r. ftzls.
körzeti megbízott

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI
RENDJE:
Minden héten

kedden 8-11-ig

A Bartók Béla Művelődési Házban
Falugazdász iroda (Tamási): 74/570-029
Mayer Pál falugazdász: 70/337-1247
IDŐS HÖLGY KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA (névtelenül)
Köszönet annak a két fiatalembernek, aki elvitt és hazahozott
autóval szeptember 18-án délelőtt, és segített problémám
megoldásában. Tanuljanak tőlük sokan emberséget!
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VÁLTOZÁS ÉS VÁLTOZTATÁS …
Az ezzel a címmel májusban és júniusban tartott előadássorozatot
nagy érdeklődés fogadta. Többen jelezték, hogy máskor is, a
következő előadásokra is szívesen eljönnének. Így adódott a
kérdés, hogy tartsunk-e további előadásokat? Nyilvánvalóvá vált,
hogy igen. Ezért ősszel a sorozat folytatódik. A témája továbbra is
a misszió.
Tavaly decemberben hallottam egy missziós-lelkész előadását egy
dél-afrikai misszióról. És körülbelül egy évvel ezelőtt valaki a
kezembe adott egy kiadványt, amelynek „Mai Ige” a címe. A füzet
napi igemagyarázatot tartalmaz, és egy hazai keresztyén kiadó adja
ki. Az előadás is és a Mai Ige is nagyon megfogott. És ekkor
eszembe jutott, mi lenne, ha a lelkész-misszionáriust és a kiadó
vezetőjét meghívnánk Iregszemcsére?
Mivel a kiadó alelnökét személyesen nem ismertem (de az
alapítvánnyal levelezésben álltam), az egyik munkatársnak
óvatosan feltettem a kérdést, hogy: ők előadásokat is vállalnak-é?
Meglepetésemre, a kérdésemre azonnal maga a kiadó vezetője
reagált, mintha már egy felkérésre válaszolt volna. Roppant
kedvesen és készségesen. Úgyhogy némi szabadkozással gyorsan
tisztázni is akartam a helyzetet (a félreértések elkerülése végett),
hogy kérdésem puszta érdeklődés csupán, még nem felkérés. De
… ettől kezdve zajlottak az események. Így három nagyszerű, építő
előadásnak, a missziók munkájáról szóló beszámolóknak lehettünk
tanúi. Az első alkalommal megtelt a művelődési ház kis terme, a
harmadik előadásra pedig Simontornyától Lajoskomáromig
érkeztek vendégek.
Ennek jegyében a következő előadást október 6-án tartjuk, egy
holland házaspár, Marco és Janneke de Leeuw van Weenen
beszámolójával. Mindketten Hollandiából jöttek Magyarországra
és már tíz éve itt élnek. Misszióban.
A felkérésüknek objektív és szubjektív oka is van. Objektív oka,
hogy ők Magyarországon élnek, és ez felveti a kérdést: hogy miért?
Miért éppen Magyarországon? Az pedig, hogy Tolna megyében, jó
motiváció arra, hogy a környezetünkben is érdemes számba venni
mindazt, ami adva van. Végül, azért, mert ők is missziót végeznek.
A szubjektív oka pedig egyrészt a két ország között (századok óta)
fennálló barátság. A reformáció után peregriánus diákok hada
folytatta tanulmányait a holland egyetemeken, pl. Utrechtben,

Leidenben, stb.. Az egyik leghíresebb diák Misztótfalusi Kis
Miklós (Alsó-Misztótfalu, 1650. Kolozsvár, 1702. március 20.),
aki teológiát tanulni ment ki Hollandiába, de a teológia helyett a
könyvnyomtatás mesterségét sajátította el, tanulta ki magas fokon,
ott, ahol a világ első nyomdászai, az Elzevirek működtek. A két
ország között az egyik legszorosabb történelmi kapocs Michiel de
Ruyter admirális emléke: de Ruyter a magyar protestáns
gályarab-prédikátorok kiszabadításával 1676-ban olyan tettet
hajtott végre, amelyre egész Európa felfigyelt.
Másrészt a saját személyes kötődésem Hollandiához. És nem csak
az enyém… Iregszemcséé is. Ugyanis anno, még a 70-es évek
közepén egy holland alapítvány munkatársai megkeresték a
református gyülekezetünket. A látogatásból kapcsolatfelvétel
született, és ettől kezdve éveken keresztül
rendszeresen
ellátogattak Iregszemcsére, részt vettek gyülekezetünk életében,
stb.. Pl. a nyolcvanas évek végén a Schirjhadas holland gospel
kórus akik azóta is minden évben eljönnek Magyarországra - első
turnéi között Iregszemcsén is sokaknak máig emlékezetes
koncertet adott. Sajnos ez a kapcsolat a '90-es évektől a lelkészek
változásaival megszakadt.
Én magam többször jártam Hollandiában, 1997-ben pedig a Duna
TV-vel külső munkatársként, szerkesztőként
egy egyhetes
forgatáson. Az ott készített film célja éppen a fent említett
(évszázados) holland-magyar kapcsolat bemutatása volt.
Így egy missziói munkát végző holland házaspár meghívása
számomra kihagyhatatlan lehetőségnek tűnt! Az előadáson Marco
és Janeke beszámolnak a missziós szolgálatra való elhívásukról,
az itt végzett missziójukról és az itt szerzett tapasztalataikról . És
hallhatunk arról a megszólító üzenetről is, amelyet a Biblia egyik
idézete és egy osztrák pap-költő csodálatos verse egybecsengően,
pontosan kifejez: „Immanuel”, azaz Velünk az Isten …
“Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét
kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel
rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.”
(2Kor 9:8)
Az előadásokat plakátokon meghirdetjük, de az előadásokról a
művelődési házban személyesen is lehet érdeklődni!

Emmanuel

Emmanuel

Trostbedürftig
trete ich in die Kirche.
Eine Frau spricht mich an.
Sie ist Französin.
Sie bittet mich,
ich möge ihr Kind segnen.
Der Fünfjährige
sieht mich staunend
mit seinen großen
schwarzen Augen an,
als ich ihn segne.
Ich frage die Mutter
um den Namen des Kindes.
Das Kind hat
einen biblischen Namen.
Es heißt Emmanuel:
„Gott mit uns".
Kleiner Emmanuel,
mit deinen liebevollen Augen
bezeugst du mir hier und jetzt
die Wahrheit der Verheißung,
daß Gott mit uns ist.

Vigaszt keresve
lépek be a templomba.
Egy nő megszólít.
Francia.
Megkér,
áldanám meg a gyermekét.
Az ötéves kisfiú
csodálkozva tekint rám
nagy
fekete szemeivel,
miközben megáldom.
Az anyától a gyermek
nevét kérdezem.
A gyermeknek
bibliai neve van.
Emmanuelnek hívják:
”Velünk az Isten.”
Kicsi Emmanuel,
jóságos szemeiddel
te itt és most
az ígéret igazságát bizonyítod nekem,
hogy Isten velünk van.

(Martin Gutl)

(Fordítás: Kiss Zsuzsanna)

Kiss Zsuzsanna

Misszióban
Magyarországon!
Marco és Janneke
De Leeuw van Weenen
holland házaspár tart előadást a hazánkban
folytatott missziós munkájáról

2011. október 6-án 18 órakor
a Bartók Béla Művelődési Házban
Az előadásra szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
A belépés ingyenes!

IX. évfolyam, 5. szám, 2011. szeptember

2011. ŐSZÉTŐL INDULÓ SZAKKÖREINK:
NÉPTÁNC ISKOLÁSOKNAK
Hétfőn 17-től 18.30-ig a Művelődési Házban
Első alkalom: szeptember 12.
Néptánc oktató: Bősze Zoltán
NÉPTÁNC ÓVODÁSOKNAK
(középsős és nagycsoportos gyerekek
jelentkezését várjuk)
Szerdán 15.30-tól 16.15-ig az óvodában
Első alkalom: szeptember 14.
Csoport vezető: Németh Ágnes
SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR
Szerdán 14.30-tól 16-ig a Művelődési Házban
Első alkalom: szeptember 28.
Csoport vezető: Berkiné Szirbik Anita
KERÁMIA SZAKKÖR
Csütörtökön 16-tól 17-ig a Művelődési Házban
Első alkalom szeptember 29.
Szakkör vezető: Dobos Andrea, Kántor Mónika
RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA
ÓVODÁSOKNAK
Pénteken 15.45-től 16.15-ig a Művelődési
Házban
Első alkalom: október 7.
Bemutató óra szeptember 30. (péntek)
15.45-kor a tornateremben
Oktató: Balláné Farkas Gabriella
IFJÚSÁGI KEZDŐ TÁRSASTÁNC
TANFOLYAM
Szombaton 14-től 16.30-ig
Jelentkezési határidő: október 7.
Oktató: Kovács Franciska
KEZDŐ MAZSORETT
(alsó tagozatos lányok jelentkezését várjuk)
Vasárnap 16-17.30-ig a Művelődési Házban
Első alkalom: október 2.
Oktató: Fekete Pálné
A szakkörök költségtérítésesek és
meghatározott számú jelentkező esetén
indulnak.
Jelentkezés és bővebb információ a
Művelődési Házban.
Tel.: 74-480-764
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A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ

Szeptember 26. 18 órakor

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:17-18.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21-ig

BARTÓK KIÁLLÍTÁS
Szeptember 28. 9.30-tól

KÖZSÉGI VÉRADÁS

KEDD

Szeptember 30. 15 órakor

Falugazdász: 8-11-ig
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6 - i g

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ünnepi műsor

SZERDA
Jogsegély szolgálat
kéthetente 9.30-10.30-ig
Színjátszó kör:18-21-ig

Október 3. 10 órakor

ZENEBÖLCSI

CSÜTÖRTÖK

Október 6. 18 órakor

Kerámia szakkör: 16-17-ig

MISSZIÓBAN
MAGYARORSZÁGON

Zumba: 19.30-20.30

előadás

Mazsorett: 13.45-16.45-ig

PÉNTEK
VASÁRNAP

Október 8. 22 órakor

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitva tartása alatt

RETRO-BULI
Október 12. 10 órakor

VIZIPÓK-CSODAPÓK
Bábjáték, a gyermekbérlet
első előadása

SZÍNHÁZBUSZT
SZERVEZÜNK
A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ
BÉRLETÉRE A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN,
AZ ALÁBBI ELŐADÁSOKRA:

Lajtai Lajos - Békeffi István: A régi nyár
Kay Pollak - Matuz János:
Amint a mennyben
Háy János - Lovasi András: A kéz
W. Shakespeare: IV. Henrik
Tasnádi István: Finito
felnőtt bérlet: 9.700 Ft
diák bérlet: 7.500 Ft
* a bérlet pénteki előadásokra szól
* alkalmanként 900-1000 Ft útiköltséggel
kell számolni
* a csoportos színházlátogatás legalább 40 fő
jelentkezése esetén lehetséges

GYERMEKEKNEK SZÓLÓ
BÉRLET AJÁNLAT:
Pán Péter
A Pál utcai fiúk

Újra kapható a
Daloskönyv
cd melléklettel a
művelődési házban!

Továbbra is várjuk a PET
palackokat a művelődési
házba!

Köszönjük segítő közreműködésüket!
Iregszemcse Térségi Amatőr
Társulat
Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné

A bérlet ára: 2500 Ft.

Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095 Iregszemcse,
Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

JELENTKEZNI A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
LEHET!

Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
minden hónap utolsó hetéig

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ:
OKTÓBER 7.

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

TEL.: 74/480-764

bbmh@freemail.hu

