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ADVENT IREGSZEMCSÉN
A mindenki által jól ismert adventi naptár kitalálója egy Németországban élő édesanya volt az 1900-as években.
Az ötletet a kisfia, Gerhard adta, aki minden nap azt kérdezte tőle még hány nap van karácsonyig? Az anyuka a türelmetlen gyermeknek 24
darab, kétszárnyú ablakokat vágott egy kartonra, egy
másik papírlapra minden ablak elé helyezett egy cukorkát.
A kisfiú minden nap kinyithatott egy cukorkát rejtő
ablakot, a napról napra kevesebb meglepetés jelezte neki,
hogy nem sokat kell aludnia a Jézuska érkezéséig.
Az idén a művelődési ház ablakain nyílik ki a huszonnégy
zsalugáter. A köztéri adventi naptárban karácsonyváró
gyermekrajzok örvendeztetik meg az éppen arra járót.
Alsó tagozatos kis diákok színes alkotásai ezek, melyek az
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány rajzpályázatának
kiírására érkeztek be. Benke Éva művésztanár, Fenyőné
Tóth Magdolna gyógypedagógus és Gyugyi Gézáné
kuratóriumi elnök válogatta ki őket a sok közül. Az 1. és 2.
osztályosok illetve a 3. és 4. osztályosok alkotásait külön
kategóriában díjazta a zsűri.
Köszönjük a gyerekeknek, hogy rajzaikkal emlékezetessé
tették az advent időszakát!
Adventi kalendárium a művelődési ház ablakain
Az Úr most megáldotta a fenyőfát: "Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor
is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a
legdélcegebb és legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt.
Légy az emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi
gyertyát."
A Polgárőr Egyesület a művelődési ház mellett emelt és díszített
karácsonyfát, ezzel is emelve az advent fényeit Iregszemcsén. Hiszen a
karácsony az év egyik legnagyobb ünnepe, amely hosszú századok óta az
egész világ számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti
az emberekben. Ezért ajándékoz Szabó Sámuel is évről évre fenyőfákat a
közintézményeknek, ahogyan az idén is tette. Köszönet érte!!!
DA

Néphit
Ha az éjféli miséről kijövet csillagos az ég, akkor sok kereszt lesz a
szántóföldön (bő termés lesz).
Szent este a vacsora elfogyasztása után a családfőnek annyi fele kell
vágnia egy almát, ahány tagja van a családjának, és egymásra gondolva
mindenkinek meg kell ennie a maga részét, mert akkor a következő évben
bárhonnan hazatalálnak, és egész évben érezni fogják az együvé tartozás
melegségét.
Az István napi napsütés drágaságot, a zúzmara jó makktermést jósol.
Aki újév napján pénzt ad ki, egész évben nem fogja győzni a kiadást, de ha
e napon egy vödör vizet a kapun beöntenek, úgy egész évben dőlni fog a
pénz a házépítéshez.
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KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS
KEDVES OLVASÓK!
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a községi könyvtárban
ismét vannak újságok, folyóiratok, melyek helyben
olvashatóak, illetve kölcsönözhetőek is. Bővült a kínálat,
minden korosztályra gondoltunk:
a felnőtteknek: Szabad Föld, Nők Lapja, Élet és Tudomány
az ifjúságnak:
Ifjúsági Magazin (IM)
a kisebbeknek: Buci Maci, Csodaceruza
Igyekszünk megvásárolni azokat a könyveket, illetve
kiadványokat is, melyekben szülőfalunkról olvashatunk.
Megvan a könyvtárban: Szegedy-Maszák Marianne: Csókolom
a kezét,
Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig c. könyve.
Folyamatban van Kornfeld Tamás: Nem mindennapi élet című
könyvének beszerzése.
Nézzen be hozzánk!
Novákné Bitai Éva könyvtáros

A községi könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfő: 16.00-18.00
kedd: 16.00-18.00
szerda: 9.00-12.00
csütörtök: 16.00-18.00
péntek: ZÁRVA
szombat: 9.00-12.00

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy falugazdász ügyfélfogadás ebben az évben Iregszemcsén már nem
lesz! Ügyintézés a tamási irodában az év végéig minden munkanap!
Következő iregszemcsei ügyfélfogadás 2015. január 6-án 8.30-tól

BURGONYAVÁSÁR!!!
A polgármesteri hivatal udvarán

hétfőtől péntekig
8-14 óráig!
70 Ft/kg
1400 Ft/zsák (20 kg)

Iregi Méhészet
„Erdő-mező aranya”
Mézek-méhészeti termékekméhviasz gyertyák

Mézeink kilós kiszerelésben:
Akácméz: 2200Ft
Napraforgóméz: 1400Ft
Repceméz: 1500Ft

Hársméz: 1800Ft
Gesztenyeméz: 3000Ft

Félkilós, kilós, negyedkilós kiszerelések, kisebb, nagyobb
macik, különböző tubusok, flakonok.
Nálunk mindenki megtalálja az igényének megfelelő
kiszerelésű, ízű és szervezetére, betegségére,
immunrendszerére jótékony hatással rendelkező mézet.
K

Kínálunk még, virágport, propolisz tinktúrát,
mézes csemegéket: csokis méz, mákos méz, fahéjas méz,
fokhagymás méz, magvas méz, aszalt-gyümölcsös méz,
karácsonyi méz, mentás méz, levendulás méz
k

Ezen kívül 130 féle teljesen természetes méhviasz gyertyát
is készítünk
m

Termékeink december elsejétől a iregszemcsei
Művelődéi Ház emeletén, az adventi vásárban is
megtalálhatóak!
0

Mindenkit szeretettel várunk!
m

Szabóné Bódog Alexandra
Iregszemcse, Szabadság utca 10.
0630/603-14-37, iregimeheszet@gmail.com
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SZENNYVÍZ HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E.R.Ö.V. Zrt-vel
történt egyeztetés alapján az idei évben a korábban tervezett 2014.
október 1-től esedékes szolgáltatási díj nem kerül kiszámlázásra
visszamenőleges hatállyal sem. Amennyiben a Magyar Energia
Hivatal még az idén elfogadja a tervezett szolgáltatási díjat, a
szennyvíz szolgáltatásért várhatóan csak 2015. január hó 1.
napjától kell szolgáltatási díjat fizetni.

A szennyvízberuházással kapcsolatos bejelentéseket továbbra is a
polgármesteri hivatal titkárságán kérjük megtenni. A
helyreállítások ütemezése negyedévente történik, de szükség
szerint ennél gyakoribb is lehet.
Süvegjártó Csaba polgármester

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

Fata Istvánné
jegyző

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A települési választási eredmények szerint Iregszemcse község
polgármestere Süvegjártó Csaba.
A települési képviselő-testület tagjainak száma hat, névsorrendben
a következők: Bakonyi Erzsébet Eszter, Dobos Andrea, Jakab
János, Kelemen Sándor, Réz Zsolt Károlyné dr., Varga István
László.
A testület október 27-én tartotta alakuló ülését, ahol a képviselők
megszavazták a polgármester javaslatára Réz Zsolt Károlynét a

község alpolgármesterének.
Felállt az új pénzügyi bizottság: Varga István László elnök, Dobos
Andrea, Jakab János, Treitz János (külsős) tag részvételével.
Iregszemcsén Cigány Kisebbségi Önkormányzatot is választottak
a polgárok, melynek elnöke Ignácz Lászlóné, helyettese Ignácz
Mária és tagja Ignácz László lett. A CKÖ szintén október 27-én
tartotta alakuló ülését.

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Értesítem az iregszemcsei 1. számú
háziorvosi körzet pácienseit, hogy a
rendelési idő

ELHUNYTAK

2014. december 1-jétől

Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Partmann József, Horváth Dezsőné,
Kránicz Györgyné, Pete Tóth János, Varga István,
Nagy József, Horváth József,
Bakonyiné Térmeg Ilona, Varga László,
Varga Lászlóné, Lenti Lajosné, Sere György

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Peller Milán, Sere Katalin,
Orsós Vanessza Dzsesszika,
László Kristóf, Szalai Botond

az alábbiak szerint módosul:

H:
K:
Sz:
Cs:
P:

Rendelés

Készenlét

08.00-12.00
08.00-11.00, 15.00-16.00
08.00-12.00
08.00-11.00, 15.00-16.00
08.00-12.00

12.00-16.00
11.00-15.00
12.00-16.00
11.00-15.00
12.00-16.00

Jó egészséget kívánva, üdvözlettel és tisztelettel:
dr. Csap László Attila háziorvos
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ISMÉT BUDAPESTRE LÁTOGATOTT A 3. A OSZTÁLY
Végre újra elérkezett a várva várt nap! A tanító nénik ebben az
évben is elvittek minket Budapestre! Siófokig busszal utaztunk,
onnan vonattal Budapestig, pontosabban Kelenföldig, ahonnan az
új négyes metróval folytattuk utunkat a Gellért térig, a
hajóállomásig. A négyes metró állomásai mind különlegesek
voltak. Egyik olyan világos volt, mintha nem is a föld alatt lettünk
volna, a másik pedig különböző megvilágítású üvegfal volt, majd
színes négyzetek következtek, végül különleges mozaikborítású
fal. Sokkal érdekesebb, mint a régi metró állomásai. A Gellért
térről láthattuk a Gellért - hegyet, a Citadellát, Szent Gellért
püspök szobrát, a Szabadság szobrot és a hidakat. Míg
várakoztuk, sétáltunk a Szabadság hídon. Mekkora forgalom volt!
Megérkezett a hajó, vízre szálltunk. Néhányan most ültünk először

szoborcsoportot, a tér szélein két óriási, díszes épületet: a
Műcsarnokot és a Szépművészeti Múzeumot, mögötte
Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épületét, a Szent
István Bazilikát. A Deák téren, a belváros egyik központi
közlekedési csomópontjánál szálltunk le. A Városligeten át, tarka
avarszőnyegen sétálva, őszi színekbe öltözött fák alatt a
Vajdahunyad vár mellett elsétálva elértük a múzeumot, melyet már
messziről felismerhetővé tett az épületéből „kitörő” mozdony és a
tetején levő repülőgép. Aki érdeklődik a közlekedési eszközök
iránt, feltétlenül látogasson el egyszer ide! Láttunk régi
kerékpárokat, motorbicikliket, autókat, vonatokat. Megnéztük,
milyen volt régen egy váróterem, hogyan dolgozott a bakter,
milyen berendezése volt egy hálókocsinak. Egy nagyon régi vasúti
kocsiba be is szállhattunk. Hű, de jó, hogy nem ilyennel kellett ide
utaznunk! Kedvünkért elindították a terepasztal kisvasútját is. Az
ajándékboltban régi gyerekjátékokat is vehettünk: felhúzható
kisautót, ugráló békát, rollerező bohócot, traktort. Hamar elrepült
az idő, mennünk kellett tovább. Elsétáltunk az Erzsébet térre, ahol
újabb izgalmas utazás várt ránk! Az Óriáskerék! Mikor megláttuk,
még a szánk is tátva maradt! Olyan magas volt, hogy csak néztük.
Erre fogunk felülni?! A tanító nénik mondták, hogy nem kell félni,
de mi azért féltünk egy kicsit…Félelmünket félretéve felszálltunk.
Óriási élmény várt ránk! A kabin csak emelkedett és emelkedett. A
csúcson megállítottak bennünket. Csodálatos panoráma tárult
elénk. Egész Budapestet beláthattuk! Magasabban voltunk, mint a
körülöttünk levő épületek! Aztán leengedtek minket. Mikor
kiszálltunk, már sajnáltuk, hogy ilyen hamar vége lett. Innen
ebédelni indultunk a már ismerős Lalibela etióp étterembe. Ebéd
után irány a Minipolisz! Az interaktív játszóházban is ismerősként
fogadtak bennünket. Gyorsan indultunk is, hogy kipróbáljuk

“A partraszállás”
Hajón! Mikor másik vízi járművel találkoztunk, akkora hullámok
keletkeztek, hogy csak úgy ringott a hajónk! A Dunán utazva
megcsodálhattuk fővárosunk nevezetességeit: a Parlamentet, a
Budai Várat, a Mátyás templomot, a Halászbástyát. Elhajóztunk a

Rózsa doktor néni ellenőrzi Viki fogait

A 3. a osztály a Közlekedési Múzeum udvarán
Szabadság, az Erzsébet és a Lánchíd alatt. Érdekes volt látni a
hidak szerkezetét alulról. Erős vasszerkezetek tartják, hogy
elbírják azt a sok járművet, ami naponta rajtuk áthalad. Hajóutunk
a Margit szigetnél ért véget, ahol partra szálltunk. Innen
trolibusszal mentünk a Közlekedési Múzeumba. A buszból láttuk a
Hősök terét a Milleniumi emlékművel, a fontos történelmi
személyeket és a hét honfoglaló magyar törzset megjelenítő

magunkat, mint fodrász, eladó, festő, autószerelő, popsztár,
biztonsági őr, fogorvos, hírolvasó. Aki elfáradt játék közben,
beülhetett a mini moziba filmet nézni. Sajnos Aranka néni és Ági
néni szóltak, hogy indulnunk kell. Metróval mentünk a
pályaudvarra. Szerencsére felszállhattunk a leghosszabb
mozgólépcsőre is! Kár, hogy Iregszemcsén nincs ilyen, már úgy
megszerettük! Vonatunk hamar Siófokra ért, onnan busszal
utaztunk haza. A sok élményt még napokig meséltük
mindenkinek. Jó lenne még sok ilyen mozgalmas kiránduláson
részt venni!
A 3.a osztályos tanulók nevében a szervező tanító nénik: Takácsné
Szuhai Aranka és Veldi Ágnes
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MÁRTON NAP
„Novemberben Márton napján, liba gágog ég a kályhán. Aki libát
nem eszik, egész évben éhezik.” November 11-én az óvoda aprajanagyja világító lámpással a kezében indult el a Nefelejcs Óvodától
a Bartók Béla Művelődési Házba. A tavalyi évvel ellentétben
szerencsénkre az időjárás is kegyes volt hozzánk, ezért a „kisköz”
helyett a hosszabb útvonalon indultunk a katolikus templomot
érintve. A dombról hátratekintve a végeláthatatlan kígyózó
lámpássor varázslatos látványában gyönyörködhettünk. Ekkor
mutatkozott meg igazán milyen sokan vesznek részt a
felvonuláson. A művelődési házba érve a gyermekek libás
versekkel, énekekkel köszöntötték a résztvevőket, majd Zoli bácsi
vezetésével kezdetét vette a minden porcikánkat megmozgató
táncos mulatság. Természetesen kisvártatva az asztalokra került az
elmaradhatatlan lilahagymás zsíros kenyér, a gyerekek által
készített libás süti, a „csavart libanyak” és nem utolsó sorban a

A felvonulás utáni lakoma
szülők által készített finomságok.
Szeretnék köszönetet mondani a szülőknek, a polgárőrség és a
rendőrség munkatársainak, a konyha dolgozóinak és nem utolsó
sorban a kollégáknak továbbá Bősze Zoltánnak, hogy aktív
közreműködésükkel hozzájárultak a rendezvény sikeres
lebonyolításához.

KATALIN BÁL
A szülők és az óvodai dolgozók összefogásában, hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük immár 22. alkalommal

óvodai jótékonysági bálunkat. A nagyfokú érdeklődésnek, a
hangulatos báli zenének és a több hetes lelkes előkészületi
munkának köszönhetően eredményes rendezvényt tudhatunk
magunk mögött. A hajnalig tartó mulatságon a játékos kedvű
bálozókat kalandozásra hívtuk a mesék világába. A Nefelejcs
Kvízben 17 csapat mérte össze tudását. A nyertesnek járó
megérdemelt jutalmat, egy üveg pezsgőt valamint a diótortát a
Nílus Part (Bölény) csapat vehette át. Az elmaradhatatlan
tombolasorsoláson több mint 140 nyeremény talált gazdára.
A bál bevétele 398.423 Forint, melyet az óvó nénik az óvodás
gyermekek örömére játékvásárlásra fordítanak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden segítségért,
felajánlásért a bál valamennyi támogatójának, vendégének, illetve
a szülői közösségnek és az óvoda dolgozóinak, akik részt vettek az
előkészületekben, a bál alatti és utáni teendőkben, ötletükkel,
munkájukkal igazi csapatként segítették egymást a
lebonyolításban.
Támogatóink:
Agro-Ireg Kft., Alimov Zsoltné, Antal Imre, Bakonyi Erzsébet,
Balázs László, Balogh Istvánné, Baloghné Illés Edit, Barnáné
Markovics Beáta, Bartók Béla Művelődési Ház, Bódog István,
Bögösné Kukor Erzsébet, Bősze-Kereszt Zsófia, Brém Hús-és
Baromfibolt, Coop-Ezerjó ABC, Csanádi Gizella, Csanádiné Tóth
Szilvia, Csiák Katalin, Csicsmann Imre, Csikós Anikó, Csór
Gabriella, Dr. Vásárhelyi Ügyvédi Iroda, Erdélyi István, Észak
Tolna Megyei Takarékszövetkezet, Éva bolt, Fábián Cecília Anna,
Fata Istvánné, Fecó Zöldségbolt, Fejes Natália, Formula Papírbolt,
Fóti Judit, Füves Kitti, Gaben Motor, Gál Andrea és Tamás Attila,
Gombai Éva és Antal József, Gyurákné Gubica Noémi, Hajdú
Katalin, Hajdú Lászlóné, Harsányi-Gál Viktória, Használtcikk
Kereskedés, Heni Büfé, Horváth Györgyné, Horváthné Somogyi
Melinda, Illés Gábor, Iregi Erdélyi Kft., Iregszemcse Község
Önkormányzata, Kereszt Réka, Kertai Gyula, Klein Ibolya, Kocsis
Büfé, Kódiás Gábor, Kondacs-Jakab Judit, Kőmőves Anita,
Kőmőves Erika, Kreszl Kitti, Kreszl Pékség, Ladányi Ferenc,
Ladányi Játékbolt, Macher Róbertné, Macs Filléres ABC, Matus
Tamás, Matusné Szakács Irén, Mátyás Dániel, Megyeri Nikoletta,
Molnár Ágnes - Florance Virágüzlet, Mudris Nándor, Nagyné
Bese Margit, Németh Ferenc, Németh Gábor, Németh István,
Némethné Vigh Krisztina, Novákné Kántor Borbála, Ötvös
László, Panka Pékáru, Péti Gábor, Posta, Rab Mária, Rekatamed
Kft., Rét Kft., Révész Zsolt, Schmidt László, Send-ex 2000 Kft.,
Simon Cukrászda, Somogyi Mária, Stircz Papír Kft., Süle Jánosné,
Süni-Autókereskedés, Süvegjártó Csaba, Süvegjártó Marcsi,
Süvegjártóné Pintér Adrienn, Szabó Tímea, Szabóné Berg Anna
Mária, Szabóné Bódog Alexandra, Szabóné Véber Mária,
Szakács-Farkas Ágnes, Szalai Judit, Szalai Olivér - Somogyi
Orsolya, Szalai Térkő, Sziberné Cseke Julianna, Szűcs László, Tati
Kft., Teplán Gábor, Tolmács Antalné, Tóth Ágnes-Flamingo
Virágüzlet, Tóth Lászlóné, Tóth Renáta, Tóthi Ernő Mihály,
Tóthné Sztankovics Anikó, Trimat Bt., Turcsányiné Sipos
Krisztina, Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó, Varga András, Varga
István, Varga Tamás, Vecsei Sándor, Viktória Gyógyszertár, Wolf
és Drávecz Fotó.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és örömökben gazdag,
boldog új évet kívánok támogatóinknak,
a szülőknek és községünk lakóinak!
1

Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda
dolgozói nevében
Antoni Anett
intézményvezető
Jó hangulatban a bálozók
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IDÉN IS TÖBB KULTURÁLIS SEREGSZEMLÉN SZEREPELT
SIKERESEN AZ IREGSZEMCSEI BARTÓK BÉLA NYUGDÍJAS
KLUB
Április 1-jén kapta meg Iregszemcse
elsőként 4 másik
településsel együtt a „Tiszta forrás település” elismerő címet és
emléktáblát, melynek szellemében folytatjuk tevékenységünket:
ápoljuk és átadjuk a helyi hagyományokat.
Június elején településünkről készült film, mely 2014. október
20-án volt látható a „Hazahúzó” c. műsorban (megtekinthető:
http://www.atv.hu/videok/video-20141021-iregszemcse-201410-20) = 44:51), melyben Nyugdíjas Klubunk is bemutatkozott
sőt: még dalra is fakadtunk!
Június 20-án Kölesden vettünk részt az Életet az éveknek”
Országos Szövetség Tolna megyei Nyugdíjasok Szervezetének
kulturális találkozóján: nevünkhöz híven nemcsak egy Bartók
gyűjtötte népdalt adtunk elő („Adj el, Anyám, adj el…”), hanem
egy vidám jelenetet is.

részünk: hála és köszönet érte a helyi szervezőknek, akik a finom
falatokon kívül a jó hangulatról is gondoskodtak.
Augusztusban nemcsak a Falunapon léptünk fel
mikor
Süvegjártó Csaba polgármester a fent említett emléktáblát
bemutatta, hanem 29-én a Bátán megrendezett sportnapon is részt
vettünk, ahol a kulturális feladat során -nem megtagadva
önmagunkat!- Bartók egyik népdala zenéjére énekeltük egy mai
modern szám szövegét.

Kórusunk az Emléktáblával

Kőmíves Istvánné (Ilonka), Tolmács Antalné (Éva), Simon
Lászlóné (Ilike) és Vincze Miklósné (Margit)
Július 11-én Németkéren Kórusunk szintén Bartók 1906-7 között
Felsőiregen gyűjtött népdalaiból („Pejparipám…”, „Estve van
már…”, „Az ürögi utca ligetes…”, „Vörösborral, borjúhússal
élek én…”) énekelt a megyei „Dalos találkozó”-n.
Mind Kölesden, mind Németkéren remek vendéglátásban volt

Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 58.
évfordulója napján mi, nyugdíjasok is emlékeztünk zenés
irodalmi összeállításunkkal Hazánk Hőseire.
Már most, novemberben készülünk az adventi és a karácsonyi
meghitt ünneplésekre, hogy minél több Szerettünkhöz
eljuttathassuk magunk készítette apró meglepetéseinket,
dalainkat és verseinket: SZERETETÜNKET!
Ezen örömteli feladatokhoz várjuk keddenként (14:00-16:00) a
Bartók Béla Művelődési Házba hosszabb idő óta fiatal
Nyugdíjasainkat!
RE

NÉPHAGYOMÁNYOK ÉS NÉPI JÁTÉKOK DECEMBERBEN
Az őszi napéjegyenlőségtől Karácsonyig egyre növekszik a sötét órák száma. Ahogy a növények, a szabadban élő állatok
életfolyamatai mindjobban lelassulnak, az ember lelkére is a zártság, a befelé fordulás a jellemző. A növekvő sötétségben
világosságra vágyunk, és reméljük, hogy eljön.
Jézus akkor születik közénk, akkor hozza a
fényt, amikor az esztendő legsötétebb
napjait éljük: Karácsony ünnepén. Ebben a
fokozódó várakozási időszakban az alvó
világban egyre erőteljesebben jelentkezik a
megújulás, az újjászületés vágya. Ezt
tükrözik népszokásaink, valamint az
időszakhoz kapcsolódó énekes, mondókás
játékaink is. A Katalin napi meggyfa ág,
vagy a Borbála napi cseresznye ág
vízbetétele, rügyeztetése is a majdani új
életet idézi meg. Luca napján búzát
vetünk, a kihajtott növényt a karácsonyfa
alá tesszük. Ezek termékenységvarázsló
szokások, amelyek mágikus módon

segítik elő a következő esztendő sikerét
mind a földművelésben, állattartásban,
mind pedig az emberek egyéni életében.
Ebben az időszakban a játékok is
megújulásra vonatkozó jókívánságokat és
termésvarázslásokat tartalmaznak. Luca
napon pl. „kotyolni” járnak a kisfiúk.
Szalmára, vagy fadarabra térdelve
mondják sokszor mókás köszöntőjüket,
amelyben gazdag termést, sok tojást
kívánnak a gazdának:
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty,
galagonya kettő,
nekem is van kettő,
ha nem adnak szalonnát,

levágom a gerendát.
Ha nem adnak hurkát,
elviszem a Julcsát.
A játékok és népszokások másik része a
sötétség elűzésére irányul, ilyen népszokás
pl. a Luca széke készítése. A hiedelem
szerint december 13-án a téli hosszú
éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent
Luca átalakult boszorkánnyá, akit a Luca
napon készített „Luca szék”-re felállva,
Karácsony éjjelén meg lehet látni. Az
ördögök, a boszorkányok, mind a sötétség
szimbólumai, akiknek elhárítására,
elűzésére is számtalan játék, népszokás
született.
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Gyerekek körében nagyon kedvelt ijesztő
játék pl. „Az egyet üt az óra ...” kezdetű
énekes játék, ami egyben különösen jó
feszültségoldó is. A Karácsony előtti
negyedik vasárnap kezdődik Advent (latin
adventus = eljövetel), amely az év egyik
legcsodálatosabb időszaka. Készülünk a
Fény születésére, a Karácsonyra. Ennek
jelképeként koszorút készítünk négy
gyertyával, amelyen Karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel több
gyertyát gyújtunk meg.
A Fény születésének várásáról szólnak
betlehemes játékaink. A szentcsalád járás
és a bő-kovács játékok a szállást kereső
szent család történetét adják elő, a
betlehemes játék pedig már Jézus
születését és a pásztorok köszöntését is
magába foglalja. A játék fontos része a
humor, a pásztorok humoros évődése az
öreg és a süket pásztorral. A pásztorok

-7 szerepe az is, hogy zajkeltő eszközökkel
körbejárják a házat (eredetileg a
templomot), hogy a gonosz szellemeket,
boszorkányokat távol tartsák. A hagyomány sajátos formája a bábjáték, a
„bábtáncoltató betlehemezés”, amikor a
szereplőket bábok helyettesítik.
A Karácsony a család, a szeretet, az együvé
tartozás ünnepe. A karácsonyi asztalról
nem hiányozhat az alma, amely termékenységet szimbolizál, és az egészséges
dió, amely egészséget (a rossz dió
betegséget) jósolt. Sok helyen vacsora után
ma is annyi szeletre vágnak egy almát,
ahányan ülnek az asztalnál, mondván:
amilyen kerek az alma, olyan kerek,
összetartó legyen a család a következő
esztendőben.
Régen a karácsonyfadísz is az alma, a dió
és a házilag készített mézeskalács volt. A fa
alá pedig a betlehemet helyezték. A

karácsonyfadíszek közül a karácsonyfára
(mint életfára) rakott lánc az életfáról
származó kígyót, a csillogó üveggömbök a
csillagokat, a gyertya pedig az élet fényét
jelképezi. Karácsony napjával egy újabb
ünnepi szakasz veszi kezdetét, amely
január 6-ig, vízkereszt napjáig, Jézus
megkeresztelésének ünnepéig tart. Ehhez
az időszakhoz kapcsolódik a regölés
hagyománya is. Az István napjától
(december 26.) újévig járó regösök
különféle énekeket és mondókákat adtak
elő. Pl. Kelj fel gazda, kelj fel; Adjon Isten
füvet, fát.
A regölés lényegében természetvarázsló
énekmondás, köszöntés, bőségvarázsló,
adománygyűjtő szokás volt.
A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott
magazin 2009. téli (III. évf. 3. sz.)
számában jelent meg.

VERSENYBEN A DEÁK - DIÁKOK
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola diákjai közül
többen képviselték intézményünket különböző versenyeken.
Büszkék vagyunk minden tanulóra, aki a versenyeken részt vett.
Külön gratulálunk néhány diákunknak: Az ősz folyamán
megrendezett Rozsnyay Mátyás Sakk Emlékversenyen Kocsis
Balázs (4.o) II., Orsós Roland (4.o) III. helyezést ért el. Tóth
Márton 4. osztályos tanulónk november 6-án a Kéttusa
Diákolimpián úszásban 4., futásban 12., összetett versenyben 7.
helyezést ért el, majd a Veszprém megyei Úszósuli Körversenyen
november 8-án mellúszásban 50 méteren megszerezte az előkelő
3. helyet. November 9-én Horvátországban rendezték meg a VII.
Horvát Gyermek és Ifjúsági JiuJitsu Nyílt Bajnokságot, ahol Lückl
Zsombor 2.osztályos tanuló 1.helyezést ért el, és megkapta a
horvát bajnoki címet. November 15-én Zsombor részt vett a X.
Hungarian Brazil JiuJitsu Open versenyen, ahol a II. helyet
szerezte meg. Tóth Katalin 8. osztályos tanulónk a Somogyszobon
megrendezett I. Utánpótlás Yudo Versenyen november 22-én
aranyérmet nyert. Kata a Fehérszarvas Yudo és Jiu Jitsu
Szakosztály versenyzője. Tanulóinkra büszkék vagyunk!
Hatalmas gratuláció a gyerekeknek, köszönet a felkészítőknek,
segítőknek, szülőknek!
Az informatika segítségével kitágíthatjuk gyermekeink számára a
világot. Ma már elengedhetetlen eszköz egy iskolában a
számítógép. Informatikai felszereltségünk ebben a tanévben is
bővült: köszönettel tartozunk a Korszerű Iskoláért Alapítványnak,
hiszen intézményünknek 8 számítógépet, 4 laptopot, laptop
táskákat, egereket, pendrive-okat, tápegységeket adományozott.
A Deák Ferenc Általános Iskola 2014.december 19-én délelőtt
10.00 órától rendezi karácsonyi műsorát a Bartók Béla
Művelődési Házban, melyre szeretettel hívjuk, várjuk a
kedves szülőket, ismerősöket, rokonokat.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2014. december 19.
péntek, a téli szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5.
hétfő.

Tóth Katalin a dobogó tetején

Mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola dolgozói

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
December 10. szerda 9 óra
IFJÚSÁGI
HANGVERSENYBÉRLET

HÉTFŐ
Néptánc:17-18
Refrén kórus: 18-19.30

ZENÉL A FILM PHILHARMONIC BRASS
MODERÁTOR:
DR. LAKNER TAMÁS

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
Kerámia szakkör gyerekeknek:
16-17 első csoport
17-18 második csoport
KRESZ tanfolyam: 17-19

December 12. péntek
KAPOSVÁRI SZÍNHÁZ

SZERDA
Kerámia szakkör
felnőtteknek: 18-19
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

Bornemisza Péter nyomán
Háy János: Magyar Elektra

A busz 17.15-kor indul a
művelődési háztól!

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19
Aerobic: 17.30-18.30
Zumba: 18.30-19.30

December 15. hétfő 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
A JÉGKIRÁLYNŐ mesejáték
a Nektár Színház előadásában
A bérlet utolsó előadása

December 16. kedd 14 óra
Bartók Béla Nyugdíjas Klub
karácsonyi ünnepsége
December 17. szerda 16.30 óra

KARÁCSONYI
HANGVERSENY
A tamási Lajtha László
Zeneiskola iregszemcsei
növendékeinek közreműködésével

December 19. péntek 10 óra
Általános Iskola alsó
tagozatának karácsonyi
műsora
December 19. péntek 11 óra
Általános Iskola felső
tagozatának karácsonyi
műsora
December 20. szombat 19 óra

A HÁROM SÁRKÁNY
zenés vígjáték
3 felvonásban az ITAT
előadásában

Karácsonyi
Kézműves Vásár

PÉNTEK
Mazsorett: 16-18

SZOMBAT
Mazsorett: 16-18

2014. december 1-23.
A Művelődési Ház nyitvatartási idejében

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

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.500 Ft.,
1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft.,
1/8 oldal: 1.600 Ft.

