Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP
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MÉZES REGGELI IREGSZEMCSÉN
November 23-án került megrendezésre a Mézes reggeli program, amelyet iskolánk immár negyedik alkalommal, hagyományként szervez meg a második évfolyam pedagógusai és diákjai segítségével, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a
méhészettel, a méhekkel, az egészséges táplálkozással s mindemellett különböző mézfajtákat is megkóstolhatnak.
Fontosnak tartjuk s egyben célunk is, hogy a gyerekek és felnőttek
egyaránt megismerjék a méhek védelmének fontosságát, a méz
készítés menetét a virágportól a konyhaasztalig és mindemellett
népszerűsítsük a reggeli fogyasztást és az egészséges táplálkozást.
Az alsó tagozatos diákok és pedagógusok mellett elfogadta
meghívásunkat az iregszemcsei óvoda nagycsoportos Süni
csoportja, a nagyszokolyi óvoda nagycsoportja és az újiregi óvoda
nagycsoportja is. A gyerekek nagyon élvezték a második
évfolyamos diákok zenés, táncos előadását; majd az ezt követő
ismeretterjesztő kisfilmet és Kersák Róbert előadását is
érdeklődően hallgatták végig. A Mézes reggelihez kapcsolódóan
hirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével és végül mézes, vajas
mézes kenyérrel és meleg teával zártuk a programot.
A szervezés során sok segítséget és támogatást kaptunk a lelkes
munkatársak, takarító nénik, diákok mellett Szabóné Bódog
Alexandrától, helyi méztermelőtől, Kersák Róberttől, az Országos
Méhészeti Egyesület Tolna megyei képviselőjétől, Korona
Kisáruháztól, a Tamási Tankerületi Központtól, Iregszemcse
Község Önkormányzatától és a Bartók Béla Művelődési Háztól,
Nagy érdeklődéssel fogadták az idei programot is a tanulók,
ami most is otthont adott rendezvényünknek. Bízunk benne, hogy a
és lelkesen vettek részt a mézkóstolásban. A pedagógusok
következő Mézes reggeli is nagy sikernek örvend majd.
vajas mézes kenyeret kínáltak reggelire a gyerekeknek.
Kostyán Kitti

ÓRIÁSI SIKERREL ZÁRTA AZ ÉVADOT A LAGUNA
Zágrábban 2018. október 28-án a Mazsorett
Sport és Twirling Világkupán kétszer is
felcsendült a magyar himnusz, hiszen az
Iregszemcsei Laguna Mazsorett Csoport
mindkét nevezett koreográfiája aranyat ért a
MWF-Majorette-sport WORLD Federation
nemzetközi szakmai zsűri pontszámai alapján.
Sikerre ismét Terbe Petra vitte a lányokat, aki ez
év júniusa óta edzi magas szakmai és művészeti
igénnyel a csapatot. A rangos viadalon jó
kabalának minősült Klári néni is, aki szintén
elkísérte, és a háttérből máig támogatja a
csapatot.
Da
Zágráb - Mazsorett Sport és Twirling
Világkupa után a nyertes csapat.
Középen balról Terbe Petra (művészeti
vezető), jobbról Fekete Pálné.
Balról: Tóth Amina, Csanádi Dominika,
Simon Zita, Simon Luca, Máté Alexandra,
Szabó Flóra, Tóth Boróka, Kolocz Mínea,
Barna Brigitta
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Rövid határidő!
Ingyenes kiszállás!
 új Ereszcsatorna szerelése
 meglévő Ereszcsatorna javítása
 Bádogos munkák készítése
 tetőjavítás, tetőfedés
 Időjárás-viselt kültéri
felületek tisztítása
(Homlokzat-térkő-viacolor-kerítés-terasz)

 tetőmosás
(pala - cserép - hullámpala)
moha, kosz, felületi korrózió eltávolítása
magasnyomású Tisztítóberendezéssel

 Napelemek, napkollektorok
Szezonális tisztasági felügyelete
Elérhetőség, munkafelvétel:

Mihalik Gábor
Tel.: 06 20 / 968 - 9575
e-mail: g.magicwash@gmail.com
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Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.” (Juhász Gyula: Karácsony)

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

Dr. Marinka Nikolett
jegyző

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSRŐL...
A temető tulajdonosa a római katolikus egyház, azonban humán
erőforrás hiányában a helyi egyházközség képtelen annak
fenntartására. Nyilván nem életszerű, hogy a plébános szertartást
végez (ráadásul mindezt nyolc településen), temetőt gondoz,
nyilvántartásokat vezet, adminisztrál, stb. Ezért az egyházmegye –
korábban kinyilvánított szándéka szerint - üzemeltetésbe adta a
temetőt. Az új plébános, Lovász atya feladatul kapta ennek
koordinálását. Ennek eredményeként jött létre az a háromoldalú
megállapodás, ami alapján április 1-től a temető fenntartása és
gondozása zajlik. A tulajdonos továbbra is a katolikus egyház, az
üzemeltető pedig a tamási ÉVÜ Kft. A köztemetés lehetőségének
biztosítása fejében az önkormányzat továbbra is végzi a zöldterület
karbantartását. Az üzemeltető a szerződésben foglaltak szerint
évente bizonyos infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre a
temetőben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzatnak
semmilyen árképző szerepe, illetve ráhatása nincs a temetői díjak
megállapítása során.
Süvegjártó Csaba

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Pete Tóth Jánosné, Laki Rózsa, Tóthi László,
Szalai-Szieber Nikolett, Ráksi János,
Kostyán Imréné, Krutek János, Tóth Györgyné,
Csanádi János

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Lázár Dávid Ábel, Bánosi Bánk, Széták Viktor,
Dömötör Georgina, Kemény Klaudia, Orsós Milán,
Zab Zsombor Attila, Balogh Elizabet Hajnalka,
Tamás Róbert, Beda Csenge, Danó Áron Botond
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BEMUTATKOZIK
A FALU ÚJ JEGYZŐJE
A jegyzői státusz betöltését Iregszemcsén Fata Istvánné
nyugdíjba vonulása tette szükségessé. Dr. Marinka Nikolett
október 8-tól állt munkába a Polgármesteri Hivatal vezető
köztisztviselőjeként. Bár Simontornyán él férjével, mára már
otthonosan mozog a településen. Szívesen tett eleget a
felkérésnek, hogy bemutatkozzon újságunkban.
1987-ben születtem Pécsett.
Az általános iskolai tanulmányaimat Sellyén folytattam,
majd a pécsi Leőwey Klára
Gimnáziumban érettségiztem.
2011-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogászként végeztem. A második diplomámat 2017-ben a Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi
Karán pénzügy-számvitel
szakon szereztem, mellyel
egyidejűleg mérlegképes
könyvelő képesítésre is jogosult lettem. 2018. augusztus
28-án felvételt nyertem a
Nemzeti Közszolgálati Egye- Dr. Marinka Nikolett
tem Közigazgatás-tudományi Karán Doktori Iskola képzésére,
melyben a disszertációm témája „A helyi önkormányzatok
törvényességi felügyelete különös tekintettel a Magyar
Államkincstár, a Kormányhivatal és a jegyző működésére”.
Az első munkahelyem a Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság
Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Főosztályán volt jogi
előadóként, ahol 2 évig dolgoztam. A 2 év közigazgatási gyakorlat
megszerzését követően jelentkeztem a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal által meghirdetett aljegyzői állásra,
melyet el is nyertem. 2014. március 1-től 2018. júliusáig jegyző
hiányában aljegyzői státuszban teljeskörű jegyzői feladatokat
láttam el. A Cecei Közös Önkormányzati Hivatalnál széleskörű
vezetői tapasztalatra tettem szert 2 település és 5 intézmény
vezetésével, irányításával.
Jegyzőként feladatomnak tartom az önkormányzati munka
törvényességének a biztosítását, a polgármester és a képviselők
tevékenységének szakmai segítését. A hivatal vezetőjeként arra
fogok törekedni, hogy a felelősséggel dolgozó munkatársaim
révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása
az Önök megelégedésére méltányosan és jogszerűen történjen.
Fontosnak tartom, hogy az ügyfél elégedett legyen, esetleges
problémái rövid idő alatt és ügyfélbarát módon kerüljenek
megoldásra.
Munkám során arra törekszem, hogy szakmailag felkészült,
lelkiismeretes munkát végezzünk a hivatal dolgozóival közösen,
az iregszemcsei lakosok és ingatlantulajdonosok érdekében és
megelégedésére.
Dr. Marinka Nikolett

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL…
•Az igénybejelentés határideje 2018. október 15. volt.
•A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 3. pontja felkérte az
érintett helyi önkormányzatokat, hogy továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentéseket a téli rezsicsökkentés
korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról.
•Az önkormányzat továbbította az adatokat, az előterjesztés a
Belügyminisztériumban előkészítés alatt áll.
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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE

A 90 éves Molnár Lajosnét születésnapján otthonában
köszöntötte Süvegjártó Csaba polgármester és Dr. Marinka
Nikolett jegyző. A polgármester úr egyúttal átadta az ünnepelt
részére a Magyarország Kormánya által küldött, Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt emléklapot.
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Idén október 19-én délután ünnepeltük a falu éltes embereit.
Iregszemcse Község Önkormányzata rendezte meg az eseményt,
amiben az Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekvédelmi Ellátási Intézmény és a Bartók Béla Művelődési Ház
közreműködött. Az óvodások, a szociális dolgozók és az Operetta
Színjátszó Egyesület színvonalas műsora közben az asztal
kínálatát a napközi konyhák biztosították.

Szép számban vett részt a programon az őszülő korosztály

LÁTOGATÁS A FAMILY PARKBAN
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 50 tanulója és
szüleik október 12-én az osztrák vidámparkba kirándultak Veldi
Ágnes tanító szervezésében. Ausztria legnagyobb szabadidőparkja
145.000 négyzetméteren terül el a Fertő tó nyugati partjától pár
kilométerre. Miután a budapesti Vidámpark bezárt, a legközelebbi
klasszikus vidámpark - élményig a Fertő tó osztrák részéig kell
utaznunk, a Rust és St. Margarethen között található
mesevidámparkig. Ez egy kihagyhatatlan egésznapos élmény! Az
eleinte meseparknak készült intézmény mára már egy középeurópai kis Disneylanddé nőtte ki magát. Minden korú gyereknek
kínál szórakozást, a babától a tinédzserig mindenki talál magának
megfelelő élményt. Még a felnőttek is! A park területe négy jól
elkülöníthető részre oszlik, a bejárattól kiindulva először az
„Élményvár”(Erlebnisburg), majd a legrégebbi rész a „Meseerdő”
(Märchenwald), utána a „Tanya” (Bauernhof), majd a park másik
oldalán a „Kalandsziget” (Abenteuerinsel) található. Az
Élményvár játékai talán a legváltozatosabbak, az izgalmas
sárkányvártól az érdekes kacsakörhintán át a nem túl ijesztő
hullámvasútig. A Meseerdő szelídebb élményekkel várja főleg a
kisebbeket, a fák között sétálva megelevenednek a híres mesék
szereplői, találkozhatunk Hófehérkével és a hét törpével, vagy
Jancsival és Juliskával is. De csatangolhatunk az elvarázsolt
kastélyban is. Mini vonatokra, kisautókra is fel lehet ülni. A Falusi
portán igazi állatokkal is találkozhatunk, sokat meg is lehet
simogatni, vannak őzikék, szamarak, kecskék, kisállatok. Ki lehet
próbálni a malac hátán történő vasutazást, vagy az össze-vissza
pörgő almavasutat. Természetesen, ahogy az egy jó tanyához illik,
traktorozni is lehet, sőt egy extra euróért tehenet is lehet fejni! Itt
található a Rattenmühle, egy családi hullámvasút, a négy
férőhelyes kocsik meglehetősen nyaktörő tempóval száguldoznak,
meredek és igen gyors hegy- és völgymenetekkel.
A Kalandszigeten már vízi játékokkal is találkozhatunk, talán ez a
legnépszerűbb része az egész parknak, a krokodilos vízi
hullámvasút, vagy az óriási Templom-csúszda, ill. a méretes
sárkány hajóhinta. A Tengeri Sárkányból pedig az egész Fertő tavat
beláthatjuk. A repülő halak vizes élményt nyújtanak az arra

felszállóknak. Fáradalmaikat a szülők és gyerekek az éttermekben
(Filippo Vendéglője, a Várkocsma, az Erdei Vendéglő vagy a
Parasztkocsma, a Szamáritató, a mediterrán jellegű Római étterem
és a Kikötői Taverna) pihenhetik ki, ahol természetesen
gyerekmenü is kapható ajándékkal. A szabadidőparkban minden
gyerek jól érzi magát. Egy nap sokszor kevés is a teljes
bebarangolására. A Family Park Ausztria legnagyobb
szabadidőparkjaként azt tűzte ki magának célul, hogy vendégeinek

egy tökéletes kiránduló napot biztosítson. Gondoskodni akar arról,
hogy aki belép a parkba, maga mögött hagyja a mindennapok
gondjait, elfelejtse a stresszt és önfeledten merüljön el a Family
Park fantáziavilágában. Ez nekünk sikerült is, mint az alábbi képek
bizonyítják!
Veldi Ágnes
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ELEKTRONIKUS NAPLÓ BEVEZETÉSE
AZ IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2018. szeptember 1-től iskolánk a többi enaplót használó intézményhez hasonlóan
központilag átállt a KRÉTA elektronikus
napló rendszerre.

Évnyitó után az első órára a pedagógusok
nem vitték magukkal a jól megszokott
keménytáblás papíralapú naplót, hanem
laptoppal indultak az osztályaik felé. Mivel
egy tankerületi pályázaton iskolánk minden
pedagógusa új laptopot nyert, nem okoz

gondot a napló folyamatos vezetése. Az enapló bevezetését megkönnyítette, egy
ingyenes, online tanfolyami szolgáltatás,
mely közérthetően ismerteti meg a
felhasználót a program működésével.
Ahogy telnek a napok, hetek, hónapok egyre
gördülékenyebbé, rutinszerűbbé válik az új
napló használata.
Az elektronikus napló bevezetése segíti a
szülők naprakész tájékoztatását, lehetőséget
ad a szülő és pedagógus közötti folyamatos
kommunikációra. A rendszer elektronikus
ellenőrző funkcióját az idén próbáljuk ki, az
azt igénylő szülők körében. Az őszi szülői
értekezleten minden szülő kapott egy
felhasználónevet és egy jelszót (ezt meg is
lehet változtatni) amellyel beléphet a
rendszerbe. A tabletre, mobiltelefonra is
letölthető applikációk révén az elektronikus

napló bejegyzéseit rögtön látja a szülő, aki
így ugyancsak üzenhet a pedagógusnak.
Ezen kívül kérhet a mobiljára SMS jelzést,
ha gyermeke naplóoldalára új bejegyzés
érkezik. Természetesen papíralapú ellenőrzőt is kaptak a tanulók, így mindazoknak,
akiknek nincs internet-hozzáférési lehetőségük tájékozódhatnak az eddigi megszokott
módon gyermekük tanulmányi eredményéről.
Ne feledjük azért, hogy az e-napló semmiképpen nem pótolhatja sem a szülőgyermek, sem a pedagógus-gyermek, sem a
szülő-pedagógus között személyes kapcsolatot, nem helyettesíti a kölcsönös bizalmon
alapuló kommunikációt.
Deák Nelli

DEÁK MATEK SZÁMOLÁSI VERSENY
Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Deák Matek
Számolási Verseny 2018. október 17-én. A versenyt felső
tagozatos diákjaink számára hirdettük meg. A négy évfolyamon
összesen 73 tanuló szállt ringbe, hogy megmutassa milyen gyorsan
és pontosan tud számolni fejben és írásban. A szabályok szerint 20
perc alatt előre meghatározott sorrendben kell a kijelölt
műveleteket elvégezni. Minden jó feladat egy pontot ér, a hibás
számolás nulla pont. A feladatlapot addig értékeljük, amíg meg
nem oldott művelettel találkozunk a feladatsorban, ezért nagyon
fontos a sorrend betartása. Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte

össze. Azonos pontszám esetén azt a tanulót soroljuk előrébb, aki
kevesebb hibával dolgozott. Ezen a versenyen azok a tanulók is
bizonyíthatnak, akiknek nem a matematika az erősségük, mivel
csupán a négy alapműveletet kell ismerniük és azokat az
osztályfokuknak megfelelő számkörben alkalmazni. A korábbi
évekhez hasonlóan évfolyamonként fogunk eredményt hirdetni,
amit idén különösen izgatottan várunk, hiszen a dobogósok
januárban a környező iskolák legjobbjaival is összemérhetik
tudásukat. Az eredményekről természetesen itt is beszámolunk.

„BEZZEG A MI IDŐNKBEN”
Iskolánkban ezzel az elnevezéssel indítunk verseny sorozatot,
melynek három programeleme van. Az első az Ország-város
verseny, amit 2018.november 13-án rendezünk meg. A
hagyományos ország-város verseny szabályai a mérvadók,
természetesen a kérdéses esetekben az előre megadott internetes
oldalakat veszik a pedagógusok igénybe a javítás során. A
gyerekek örülnek a lehetőségnek, ami ugyan játék, de az
észrevétlen tanulás eszköze is. A második program Amőba verseny
lesz 2019 februárjában, majd márciusban következik a harmadik, a
Torpedó verseny. Célunk, hogy a mai digitális világból kiszakítsuk
egy kicsit a diákokat, és megmutassuk azt, hogy okostelefon,

számítógép, laptop vagy Iphone nélkül is lehet játszani, sőt jót
játszani. A hangsúlyt a közös játékra helyeznénk, amikor ugyan
egymás ellen játszunk, korrekt módon, ahol nem ellenségként,
hanem ellenfélként tanulják meg kezelni egymást a gyerekek.
Minden verseny arra is alkalmas, hogy aki nem nyer, az se
kudarcnak élje meg ezt a helyzetet, hanem egy olyan
tapasztalatnak, amiből tanul. Meg kell élniük ezt is, hiszen arra
neveljük őket, hogy minden „lent” után jöhet a „fent”, mert fel kell
tudnia állni mindenkinek, aki elesik.
Szirbik Anita

KARÁCSONYI VÁSÁR AZ ISKOLÁBAN
A mára már hagyománnyá vált karácsonyi vásár ismét megnyitja kapuit
az érdeklődő tanulók és szülők előtt az iskola tornatermében december 20-án 10-11 óráig.
A rendezvény célja a gyerekek és szüleik kreativitását bemutató termékek árusítása. (A bevétel az osztálykasszát gyarapítja.)
Lehetőség szerint házilag készített dekorációkkal, süteményekkel szeretnénk várni a vásárolni szándékozókat. Ezért kérjük a
kedves szülőket, hogy szánjanak rá néhány órát és gyermekeikkel együtt készüljenek az ünnepre. Az óvoda-iskola átmenet
projekt keretében szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat is a rendezvényre. Az alsó-felső tagozat átmenetét
megkönnyítő projekt keretében pedig a felsőbb évfolyamosok is lehetőséget kapnak a részvételre.
Kellemes, jóhangulatú készülődést kívánok mindenkinek!
Gyeneiné Fejes Gabriella szervező
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MÁRTON NAP
Iregszemcsén lámpással vonultak az óvodások és a kisiskolások szüleikkel és nevelőikkel november 9-én este Szent Márton
tiszteletére. A katolikus templomban jeleneteztek, majd az óvodások a művelődési házban, az iskolások a tornateremben ültek
libalakomát.
Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-hez számos
népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. Német
nyelvterületről terjedt el a fáklyás vagy lámpás felvonulás, amely
Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló
fényt juttatja el az emberekhez. Iregszemcsén 2007-ben az óvoda
és a művelődési ház közös szervezésében vonultak együtt először
a kisgyermekes családok saját készítésű lámpáikkal a faluban.
Azóta vált hagyománnyá nálunk is , hogy a felvonulás után a

A katolikus templomban adták elő az ovisok Szent Márton
történetét a lámpás felvonulás után november 9-én.

megemlékezés központi helyszínére érve a gyerekek rövid műsort
adnak elő, melyben eljátsszák Szent Márton és a koldus történetét:
Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké
akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.
Az óvodások azóta is tartják ezt a hagyományt. A megemlékezés
rend szerint Márton-napi tánccal, liba formájú sütemény,
libazsíros kenyér és meleg italok fogyasztásával végződik.
DA

Táncházban mulattak a libalakomán kicsik és nagyok a
művelődési házban.

MÁRTON NAP AZ IREGI SULIBAN
Rég volt, mikor az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói is Márton napi lámpás felvonulást tartottak.
Gondoltunk, ideje feleleveníteni ezt a hagyományt és november 9én bevilágítottuk lámpásainkkal az estét. Szép, hosszú sorban
vonultunk az óvodásokkal a falu utcáin. Biztonságunkról az
Iregszemcsei Polgárőrség és Tamási Rendőrség gondoskodott. A
felvonulást pogácsázással és teázással zártuk az iskola
tornatermében. Másnap folytatódtak a libás napi programok a

Az óvoda épületétől indult a lámpás menet.

Művelődési Házban. Tanulóink kézműveskedtek Anikó néni és
Petra néni felügyeletével. Gergő bácsi segítségével táncot
tanultak. Kitti néni vezetésével összemérhették ügyességüket az
évfolyamok osztályai egy sorversenyben, majd egy Szent Márton
életét bemutató film megnézésével zártuk a napot.
További képek a www.iregisuli.hu/galéria menüpont alatt
találhatóak.
Vecseiné Fábián Ágota

Libát vágni kézműves foglalkozáson is lehet, papírból ollóval.

NOVEMBERI IDŐJÓSLÁS:
Ha hihetünk az idei sültliba mellcsontjának, akkor havas, hideg telünk lesz, mert hosszú és fehér volt a csont, igaz barna foltokkal.
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”- Nem fagyott, de köd szitált és borús, felhős volt az ég.
Erzsébet viszont megrázta pöndölyét, lészen hó karácsonykor is! Katalin pedig nem kopogott, így reméljük karácsony sem locsog!
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP ISKOLÁNKBAN
A pályaorientációt iskolánkban projektnap keretében
valósítottuk meg, kiterjesztve ezt a diákság egészére, célul
pedig a szakmákkal való mélyebb megismerkedést tűztük ki.
Bízunk benne, hogy mostani alsós tanulóink az évről-évre
ismétlődő pályaorientációs programoknak köszönhetően
megismernek majd annyiféle szakmát, hogy egyszerűbbé és
tudatosabbá válik számukra a pályaválasztás. Fontosnak tartjuk,
hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 78.
évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő
formában készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, a
továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. Az alsó tagozaton
főleg a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal ismertettük meg a
gyerekeket, felső tagozaton pedig előadók által kaptak
tájékoztatást a különböző szakmákról. 2018. október 13-án került
sor a megvalósításra, a teljes tantestület és diáksereg bevonásával,
külső partnerek együttműködésével. A gyerekek betekintést
nyerhettek Városi Attilának köszönhetően a famegmunkálásba.
Erdélyiné Berg Teréz a mezőgazdasági vállalkozó, Tóthi Ernő
Mihály a vízvezeték-szerelő, Szabó Sándor és Révész Gergő az
autószerelő, Zsolnin András a vadőr munkájába. Az állomáson
foglalkozásokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő előadások várták
a gyerekeket: a Tamási Rendőrkapitányság két helyszínen mutatta
be munkáját. Előadást hallhattunk az iskolai erőszakról. Az
udvaron a bűnügyi helyszínelők és a közlekedési rendőrök
munkájával ismerkedtek a diákok. Dubóczki Balázs a Tamási
tűzoltóság parancsnoka tájékoztatta a gyerekeket a tűzoltók
feladatairól, a tűzoltók és autójuk felszereléséről. Előadását
felvételekkel tette érdekessé.
Az udvaron láthatták a gyerekek a mentőautót, s megismerhették
annak teljes felszerelését. Az egyik állomáson Kovács Mónika és
önkéntesei előadását hallhatták a gyerekek. Nekik köszönhetően
láthatták az újra élesztést, s betekinthettek az elsősegélynyújtásba.
A Vöröskereszt munkatársai műsebekkel kedveskedtek a
diákoknak. A Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskola
oktatói és diákjai a tornateremben tájékoztatták a hetedikeseket és

A Vályi Péter Szakképző Iskola bemutatója
a nyolcadikosokat az iskolában elsajátítható szakmákról,
hiányszakmákról. Bemutatták a precizitást igénylő kőműves, a
hegesztő, valamint a kedvességet, figyelmességet igénylő pincér
és a bolti eladók munkáját. Koktélokkal és karkötőkészítéssel
kedveskedtek diákjainknak. Bemutatták a 3D-s nyomtató
működését is.
Az informatikateremben online önismereti tesztek kitöltésével
ismerhették meg a gyerekek erősségeiket.
Egyik állomáson régi és mai mesterségekkel kapcsolatosan kaptak
feladatot a tanulók.
A nap folyamán a gyerekek megtapasztalhatták, hogy tanulással,
kitartással és szorgalommal közelebb lehet jutni a választott
szakma eléréséhez. Élményekben gazdag napot zártunk.
Szabó Gyöngyi

A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBA MENNEK A 3.A OSZTÁLYOSOK
2018. november 30-án a 3.a osztályosok Budapestre utaznak
tanító nénijükkel, Veldi Ágnessel. A Szikramanók című karácsonyi
showműsort nézik meg. A karácsony a szeretet ünnepe, amit
családunk, barátaink, szeretteink körében töltünk amikor időt
szakítunk a számunkra fontos emberekre. A törődés és az egymásra
való odafigyelés ünnepe. Felgyorsult világunkban azonban
hajlamosak vagyunk arra, hogy az ajándék értékét a ráfordított
pénz mértékben mérjük, amit kapkodva veszünk meg és adunk át,
anélkül, hogy megadnánk a módját. Ez az, amivel a szikramanók,
ezek az apró, csintalan teremtmények egyáltalán nincsenek
kibékülve. El is határozzák, hogy megleckéztetik az embereket és
megtanítják őket újra a karácsony igazi szellemére! Így hát
eldugják az ajándékokat, és addig vissza sem adják őket, amíg azt
nem látják, hogy a nagy keresés közepette az emberek újra fel nem
fedezik a karácsony valódi értékét! Szikramanók Karácsonyi

kaland a cirkuszban műsor egy varázslatos történetet mesél el,
mindezt a legkáprázatosabb cirkuszi attrakciók segítségével! Az
előadásra a világ minden tájáról érkeznek artisták, hogy szenzációs
számaikkal lenyűgözzék a közönséget! Kínai lengő rúd,
magasdrót, levegő-, zsonglőr-, dobzsonglőr-, valamint tollas
labda, egykerekű és deszkaszám várják a nézőket! A manézsban
masztiffok lépnek fel, hogy az emberek és az állatok békés
együttélésére tanítsák az érdeklődőket! Mindezt pedig egy
fergeteges bohócszám kíséri! Mindegyik produkció egy fontos
tanulságot mesél el, mely nemcsak a karácsony értékeire tanít, de
arra is, hogy a mindennapi életükben is becsüljük meg egymást.
Szeretet, egyensúly, bizalom, odafigyelés, törődés fogalmak,
amik nemcsak végig kísérik az előadást, de utána is velünk
maradnak! A cirkuszi műsor előtt meglepetésprogram is várható! A
kis nebulók már izgatottan várják a napot!

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS-KAPOSVÁR 2018.
A Szegény Dzsoni és Árnika című meseregény színházi
bemutatója volt a kaposvári Németh Antal Színművészeti és
Kulturális Központban, melyet iskolánk 3. b osztályos tanulói is
láthattak október 18-án. A két felvonásos darab nagyon tetszett a
gyerekeknek. A modern, újragondolt hangzás és látványvilág 2
órára elvarázsolta és egy másik világba repítette a gyerekeket és
minket, felnőtteket is. Egy emberként izgultak a gyerekek a

főhősért. Az interaktív részek gondoskodtak arról, hogy a gyerekek
még közelebb kerülhessenek Dzsonihoz és Árnikához.
Fülbemászó zenék, látványos jelmezek és fantasztikus történet
repített minket a mesék csodálatos birodalmába. Egy szempillantás
alatt elrepült a két óra, feltöltődve és jókedvűen hagytuk el
Kaposvárt. Februárban újra visszajövünk egy másik mese erejéig.
Rákóczi Anett
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VÁRNÉZŐBEN OZORÁN
Az iregszemcsei Bartók Béla Nyugdíjas Klub tagjai október 27-én
szombaton Ozorára látogattak el. Ozora várkastélya igazi
kuriózum a hazai műemlékek között, hiszen a reneszánsz világ
hangulatát tükröző épületek csak jelentős átépítésekkel, vagy
romosan maradtak fenn az országban. Ám Ozorán a barokk korban
magtárrá alakított épületből helyreállítható volt a 16. századi
reneszánsz palotaépület, ahol igazi középkori hangulat fogadja a
látogatókat. A klubtagoknak is nagy élményt jelentett. A
kastélytúra után a temetőben Paudits Béla színművész sírjánál
gyújtottak mécsest és helyezték el az emlékezés virágait.

IREGSZEMCSE MŰVELŐDÉSI HÁZ
2018. december 15. szombat
13:30-15:30
Minden véradót megvendégelünk!
A Bartók Béla Nyugdíjas Klub csoportképe a vár előtt

ÜNNEPI KATOLIKUS MISEREND
December 2., 9., 16., 23. 11:00 Ádvent vasárnapi misék
December 24. 22:00 Éjféli mise
December 25. 11:00 Nagykarácsonyi mise
December 25. 08:00 Újireg
December 26. 11:00 Tengőd
December 30. 11:00 Szent Család vasárnapján mise
December 31. 17:00 Év végi hálaadás
Január 1. 11:00 Újévi mise-Kiskarácsonyi
mise-Kiskarácsonyi mise
Szűz Mária istenanyasága
Január 6. 11:00 Vízkereszt vasárnapja
ÜNNEPI REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
December 2., 9., 16., 23.10:30 Advent vasárnapi
istentiszteletek
December 16. 10:30 Adventi családi istentisztelet
December 18-20. 17:00 Adventi esték
December 23. 10:30 Advent 4. vasárnapja
December 24. 17:30 Szenteste istentisztelet
December 25. 10:00 Karácsony 1. napi istentisztelet
December 26. 10:00 Karácsony 2. napi istentisztelet
December 30. 10:00 Vasárnapi istentisztelet
December 31. 16:00 Óévi istentisztelet
Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet

Várunk mindenkit szeretettel!

Iregszemcse Szociális Intézménye
CIPŐSDOBOZ AKCIÓT hirdet
Hogyan készíthetnek cipősdoboz ajándékot?
1. Keress egy jó állapotban lévő üres cipősdobozt.
2. Döntsd el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak
szánod az ajándékot.
3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi
szempontok szerint:
Játékok: kisautó, labda, baba, plüssállat, kirakó,
mesekönyv, építőkocka…stb.
Iskolai eszközök: színesceruza, toll,
zsírkréta, kifestő, filctoll…stb.
Édesség: nyalóka, cukorka, csokoládé,
rágó, szaloncukor…stb.
Egyéb: tusfürdő, hajgumi, hajcsat, játékékszerek,
óra, bögre, táska…stb.
4. Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be színes
papírral, majd ragaszd le és írd rá a dobozra jól láthatóan,
hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánod.
5. Az ajándékokat legkésőbb
december 15-ig hozd el az intézménybe - Rákóczi utca 1.
A csomagokat az intézmény munkatársai osztják szét a
településen a rászoruló gyermekeknek, akiknek talán csak így
lesz ajándék a fa alatt.
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SAKK TEAM HÍREI
Szeptember 15-16-án Nagykanizsán vettek
részt a Tamási Szabadidő SE fiatal sakkozói
a Batthyány-Kanizsa Kupa nemzetközi
versenyen, amelyen 4 ország játékosai
indultak. Az Élő-ponttal rendelkezőknek
ezúttal nem termett babér, viszont az Élőpont nélküliek csoportjában nagyszerűen
szerepeltek a tamásiak. Győri Máté az
abszolút 2. helye mellett korcsoportjában
aranyérmet szerzett. Csakúgy, mint Tóth
Éva Kitti, aki az abszolút verseny 3.
helyezettjeként nyerte meg csoportját.
Szakács Borbála is aranyérmet vehetett át
teljesítményéért, míg Kovács Bence
bronzérmes pozícióban zárt. Gratulálunk
szereplésükhöz!
Szeptember 30-án Velencén került sor a
2018/2019-es tanév első Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyére. A Tamási Szabadidő SE
sakkozói szép számmal vettek részt az
eseményen. A felsős fiúk között Erdélyi
Borisz nagyszerű hajrájának köszönhetően
szerezte meg az aranyérmet. A 2007-es

születésűek mezőnyében Győri Máté
ezüstérmes lett, csakúgy, mint Buczkó
József a felnőttek között. Fia, Buczkó Ábel
korcsoportot váltva ezúttal már a 10 éves
csoportban versenyezve végzett a 4.
helyen. A felsős lányoknál ezúttal igen sok

induló volt,úgyhogy nem volt könnyű
dolga lányainknak. Tóthi Viktória 5., míg
Szakács Borbála a 6. helyen zártak.
Gratulálunk nekik!
Lódi László edző

NÉHÁNY JÓ TANÁCS, HOGY MINDENKI HAZAÉRJEN!
Az őszi és a téli hónapokban a megváltozott útviszonyok más
vezetési technikákat, magatartást követelnek az utakon.
A gyakran nedves, vizes, csúszós utakon a járművek féktávolsága
jelentősen megnövekszik. Ez főleg a járművezetők előtt váratlanul
felbukkanó akadályok miatt lényeges. Ilyenkor nehezebb
megállni, a fékút hossza jelentősen növekedhet. Főleg a
gyalogosokra veszélyes ez, mert az úttestre lépő gyalogos könnyen
áldozattá válhat, ha rosszul becsüli meg a közeledő járművek
távolságát, és azok hosszabb utat megtéve tudnak csak megállni.
Gyalogosként tehát legyünk körültekintőek, várjuk meg, amíg a
közeledő jármű elhalad! Még gyakorlott szemmel is tévedhetünk a
járművek távolságát illetően, ezért a gyalogosok inkább többször
gondolják meg és nézzenek körül, mielőtt lelépnek a járdáról.
Járművezetőként ne csak az útra, hanem annak a környezetére is
fordítsunk nagyobb figyelmet, így kiszűrhetjük az egyébként
váratlanul felbukkanó akadályokat, jobban fel tudunk rájuk
készülni.
Gyalogosként hívjuk fel magunkra a figyelmet bármilyen
fényvisszaverő eszközzel ott is, ahol nem kötelező. Egy prizma,
fényvisszaverő csík, vagy zseblámpa ilyenkor életet menthet, még
akkor is, ha jól kivilágított helyen gyalogolunk.
Kerékpárosként a közlekedési szabályok maximális betartásával,
az előírásoknak megfelelően felszerelt kerékpárral (első, hátsó
világítás, küllőprizma, csengő, első és hátsó fék, hátulra egy piros
színű, de nem háromszög alakú prizma), fokozott óvatossággal és
körültekintéssel kell közlekedniük. Nem baj, ha van rajtunk
láthatósági mellény ott is és akkor is, ha nem kötelező.
Gépjárművezetőként fokozottan figyelnünk akkor, ha erős szélben
vezetünk. Ilyenkor a kerékpárosok mellett az egyébként
biztonságos oldaltávolságnál célszerű még nagyobbat tartani,
hiszen a kerékpáros könnyen felborulhat, ha az ilyenkor jellemző,
olykor szeles időjárás miatt hirtelen széllökések érik.
Az őszi, téli időszakban kiemelt szerepet kap a láthatóság kérdése.
Nagyon fontos, hogy kerékpárosként és gyalogosként lakott
területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján éjszaka vagy
korlátozott látási viszonyok között csak úgy lehet tartózkodni,
illetve közlekedni, ha láthatósági mellényt, ruházatot viselünk. Bár
lakott területen belül ez nem kötelező, mégis ajánlatos!!!Az ilyen
jellegű ruházat, láthatósági mellény viselése láthatóságunkat a

sokszorosára növeli. Ez különösen szürkületben, éjszaka vagy
korlátozott látási viszonyok mellett van így. Ez pedig azért fontos,
mert a közlekedés többi résztvevője előbb észleli a jelenlétünket,
jobban fel tud készülni egy esetleges váratlanul bekövetkező
eseményre. Esős időben este, sötét ruhában az úttesten gyalogolni
kifejezetten életveszélyes!
A láthatóság nem csak a gyalogosok és kerékpárosok
szempontjából lényeges. Az ősszel jellemző ködös, párás idő, a
korai szürkület és beálló esti sötétedés miatt a gépjárművek
kivilágítása is fontos! Ha elfeledkezünk a világítóberendezések
működtetéséről, nehezebben leszünk észlelhetők, ezzel a baleset
bekövetkezésének a kockázata, lehetősége is jelentősen megnő!
Elindulás előtt mindig ellenőrizzük ezeket a berendezéseket! Párás
időben érdemes gyakrabban tisztítani ezeket, mert az útról
felverődő szennyeződés ronthatja a hatékonyságukat. Az
ablaktörlő berendezések működőképessége is legyen megfelelő. A
rossz, elhasznált ablaktörlőlapát nem hatékony, ezáltal romlik a
kilátásunk a járműből. Ilyenkor pedig az is fontos, hogy ne csak
látszódjunk, jól is lássunk, hiszem a látás a legfontosabb érzék,
amivel tájékozódunk a külvilágról. A ablaktörlő folyadék szintjét
is folyamatosan ellenőrizni kell, érdemes egy tartalék üveggel
tárolni a csomagtérben. Nagyon fontos ezeken kívül a megfelelő
téli gumi megválasztása is. November elején már érdemes váltani a
nyári szettről télire, mert ebben az időszakban már a hűvösebb idő
beálltával a nyári gumi anyaga megkeményedik, veszít a
rugalmasságából és ezáltal a tapadásából. Egy megfelelő téli gumi
ilyenkor életet menthet.
Végül, de nem utolsósorban nagyon kell ügyelnünk a hirtelen
beálló hőmérsékleti változásokra! Ahogy a nap a látóhatár mögé
bukik, hirtelen lecsökken a hőmérséklet. Ilyenkor párás időben
könnyen képződhet csúszós réteg az úttesten, amely előtte még
száraznak tűnt! De előfordulhat ez hirtelen időjárási frontok
megjelenésével is. A váratlanul érkező hideg nagyon kellemetlen
meglepetést okozhat az utakon. FONTOS, hogy a sötétség
beálltával, éjszaka érdemesebb óvatosabb, lassabb tempót
választani!
Tóth Nándor rendőr őrnagy
közlekedésrendészeti alosztályvezető
Tamási Városi Baleset-megelőzési Bizottság Titkára
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KATONASÍROK A 65-ÖS FŰÚT 65-ÖS KILOMÉTER KÖVÉNÉL
A folyamatosan gondozott sírban két magyar katonát temettek
el az út szélén. Beton sírkeret, vas keresztek. A kereszteken vaslemez táblácskán „Ismeretlen katona meghalt 1944” felirat.
Haláluk történetét Lukács János mondta el nekem, az 1960-as évek
második felében. János 17 éves volt 1944-ben. Robot szolgálaton
volt az Iregszemcsei Községháznál, Nagy György választott bíró
irányítása alatt. Iregszemcsén akkoriban eléggé nagy volt a katonai
jelenlét. Nem csak csapatparancsnokság szállásolt a faluban,
hanem a Kornfeld kastélyt is hadikórháznak használták.
A szovjet csapatok közeledtével a csapatparancsnokság Siófokra
települt át, így a kórházat is odaköltöztették. A kiköltözésnél igen
sok polgári segítséget kértek a falutól. A segítők között volt Lukács
János is.

Katonasírok a diófák árnyékában
A sírokba eltemetett két tüzér katonát alakulatuk utóvédként
hagyta hátra egy ágyúval és két lóval.
A jószívű vendégszerető iregszemcsei lakosok segíteni szerettek
volna rajtuk. Az oroszok már Tamásiban voltak! Felajánlották a
két katonának a civil ruhát! Vetkőzzenek ki, úgysem tudják a
frontot megállítani! Nem fogadták el az ajánlatot, hűek maradtak a
katonai esküjükhöz! Sajnos nemcsak ilyen ajánlatot kaptak.
Ellátták őket élelemmel és itallal is. „Igyál pajtás, ki tudja mi lesz

holnap!” A „jó szándékú” segíteni akarók leitatták a két katonát,
nem sejtve, hogy ezzel rosszat tesznek, a halálukat is okozhatják!
Nagyon berúgtak.
Amikor jött a hír, hogy Tamásiból elindultak az oroszok
Iregszemcse felé, a két tüzér kivonult a faluból Siófok irányába. A
falu fölötti dombtetőn, ahonnét még jól lehetett látni a falu végén
lévő házakat, állást foglaltak az ágyúval, a falu szélétől kb. 12001500 méterre. Amikor a falu végén megjelent az első orosz tank,
két lövést adtak le a harckocsi irányába, de nem találták el.
Ekkor az ágyút hátrahagyva felültek a lovakra és elügettek Siófok
felé. Hamarosan eltakarta őket a völgy és az erdő. Kikerültek az
oroszok látószögéből.
Simonmajor (Béka puszta) már az erdő között volt. Az út is elég
kanyargós, a tankok gyorsan közeledtek. Fel-feltűnt az út
egyenesebb szakaszain a lovagoló két magyar katona. A
sírhelyüknél érték utol a lovasokat a tankok, ahol agyonlőtték őket.
A lovaikat elvitték.
Elgondolkodtató, hogy miért nem mentek le a lovakkal az útról?
Az út mindkét oldalán erdő volt. Talán, ha bementek volna az
erdőbe, megmenekülhettek volna! Vagy ki tudja? Talán, ha
kivetkőznek, vagy nem itatják le őket, akkor nincs ott az a két
katonasír a 65-ös főút, 65. kilométerkövénél, két diófa árnyékában.
1944. december 3-án, vasárnap délután történt.
1944-ben Simonmajor (Béka puszta) Iregszemcséhez tartozott
közigazgatásilag. (Területileg Tolna megyéhez). A halott katonák
eltemetéséről a községnek kellett gondoskodni.
Simonmajor 1952-ben került Somogy megyéhez a Tabi járás
kialakításakor, Som község közigazgatási hatáskörébe.
A sírkeretet és a kereszteket Som község Önkormányzata
készíttette. Folyamatosan gondozzák a sírokat. Örökzöldet ültettek
rá, nemzetiszínű szalagos koszorúval emlékeznek meg katona
hőseinkről minden évben. Köszönet ezért Som község
Önkormányzatának, Lenkey Tibor polgármester úrnak!
Az internet segítségével azt is sikerült megtudnunk, hogy az
eltemetett két katona Rábli János őrvezető és Tóth Sándor honvéd
volt.
Elég sűrűn járok ezen az útszakaszon, de soha nem tudok úgy
elmenni a sírok mellett, hogy oda ne nézzek és ne jutna eszembe a
történetük.

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA
Aradi Virág, D. Szántó Gyula, Kántorné Kersák Mária
iregszemcsei alkotók képeiből nyílt kiállítás november 7én. A nagysikerű tárlatot Bakonyi Erzsébet nyitotta meg a a
művelődési házban. Az eseményen Fenyőné Tóth
Magdolna működött közre, aki az alkalomhoz illő irodalmi
alkotásokból idézett. A rendezvényen meglepően sokan
vettek részt, ahol az iregszemcsei közönségből néhányan
süteményeket is hoztak magukkal a vendéglátás
kínálatbővítésére. A kiállítás képei a második adventi
gyertyagyújtásig, azaz december 9-ig tekinthetőek meg az
intézmény nyitvatartási idejében. Minden egyes festmény
más és más embert szólít meg, mindenkire másként hat,
elvarázsol, vagy éppen elgondolkodtat. Célunk, hogy olyan
alkotók bemutatkozási lehetőségét teremtsük meg
kiállítások szervezésével a jövőben is, akik helyiek, vagy
valamilyen módon kötődnek Iregszemcséhez.
A képen (balról jobbra) Aradi Virág, D. Szántó Gyula,
Kántor Ferencné Kersák Mária, Bakonyi Erzsébet és
Fenyőné Tóth Magdolna

Molnár Béla
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MIHÁLY NAP AZ IREGSZEMCSEI NEFELEJCS ÓVODÁBAN
Szeptember 28-án az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában Mihály
napi vásárt tartottunk. Szeptember vége az állatok legelőről való
behajtásának és a termények betakarításának az ideje. Ezt
jelenítettük meg termény dekorációinkkal is. Szerettük volna újra
átélni ezt a néphagyományt, és feleleveníteni a hozzá kapcsolódó
népszokásokat a nagycsoport műsorával. Eljátszották a vásárt,
ahol állatokat és egyéb árucikket: csizmát, mézeskalács szívet,

bőrt, terményeket, zöldséget, gyümölcsöt
adnak-vesznek.
Mézeskalács szívet, helyi termelésű mézet és egyéb kézzel
készített termékeket árultunk az általunk összeállított standokon. A
szülők által sütött pogácsákból és az óvodában készült zöldséggyümölcs salátákból kóstolót tartottunk, táncolva mulattunk, és a
legvégén a gyermekek még vattacukrot is kaptak.
Susóczki Helga

Az alábbi fotón a népi körjátékot előadó nagycsoport látható népviseletben az óvó nénikkel és dadusukkal. A rendezvényt
táncházzal zártuk. A háttérben igazi tükrös-mézeskalács, cukorka és törökméz árus is helyet kapott.

IREG-PATAK PROJEKT
Az iregszemcsei mintaprojektet a Cselekvő közösségek aktív
közösségi szerepvállalás című EFOP pályázat megvalósulásáért az év elején válogatta be az ország 25 támogatottja
közé a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
A mintaprojekt célja volt Iregszemcse központjában egy új
közösségi tér megtervezése a lakossággal közösen, ami alapján
különböző források bevonásával a Bartók Béla Művelődési Ház
körülötti területek alkalmassá válhatnak szabadtéri rendezvények,
közösségi események megtartására.
A közösségi tervezés alatt ötleteltünk, jövőképet festettünk,
játékosan ismerkedtünk és nyitottunk egymás felé, miközben
megálmodtuk, megterveztük az Ireg-patak partját: többek között
sétányt, mezítlábas parkot, közösségi kemencét, díszkertet,
pagodát, csókváltó- és beszélőpadot, kézművesek utcáját, gyerek
és felnőtt játszóteret, hidat. A közösségi tervezés egy tanulási
folyamat volt, amiben Fekete Katalin társadalomfejlesztő és Bíró
Boglárka kulturális közösségfejlesztő mentor segített.
A tervezést követően legfontosabb feladat volt, hogy a terület
melyre e közösségi tervezést végeztük teljes egészében
önkormányzatunk fennhatósága alá tartozzon. Hosszú ügyintézés
eredménye, hogy a régebben megvásárolt területrészek mellé a
szomszédos posta hivatal 2019. januárjától tartós használatra
átadhatja az igényelt részeket, aztán kezdődhetnek a földmunkák,
növényesítés, kerítésépítés és az átkötő híd tervezése, építése.
Idén ősszel az intézmény homlokzata kapott új színt.
A közösségi tervezés egy olyan hosszú távú fejlesztési tervet adott
a mindenkori iregszemcsei döntéshozók kezébe, mely alapján
ütemezhető és valóban a helyi igényekre épülő innovációba
kezdhetünk. Közben sikerült beszerezni egy saját szabadtéri
színpadot.
A terület egy részét elkezdtük birtokba venni, júniusban itt tartottuk a Szent Iváni tűzugrást, megünnepeltük a nyári napfordulót .
Az Ireg-patak projekt záró eseményén egy reneszánsz köntösbe

bújtatott igazán színes rendezvény részese lehetett az érdeklődő,
ahol Mátyás király születésének 575., koronázásának 560. évfordulóját, Szent Mihály napját és a patakpart újjászületésének
kezdetét ünnepeltük. A szeptember végi szombat délutánon
reneszánsz játékudvar és kézműves kirakodóvásár, Corvina sarok,
szabadtéri rajzkiállítás, reneszánsz vendégasztal, korhű ruha- és
fegyverpróba, mesejáték, óvodások és művészeti csoportjaink
színpadi produkciói, valamint lovagi torna várta a közönséget.

Alkalmi iregszemcsei lovagok jelmezben és korhű páncélban
Az Ireg-Patak Projekt nem zárult le! Újabb pályázatokat adunk be
decemberben és januárban az együtt megtervezett közösségi tér
kialakítására. 2019 a bizakodás és a tettek éve lesz!
Dobos Andrea

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE

December 1. szombat 16 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ

HÉTFŐ
Refrén kórus: 18.00-19.30
Ping-pong: 17.00-19.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00

December 2. vasárnap 16 óra
I. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

KEDD

a művelődési ház melletti Betlehemnél

Falugazdász ügyfélfogadás:
08.00-14.00
Nyugdíjas Klub: 14.00-16.00
Ping-pong: 18.00-20.00
Angyal Klub: 17.30-20.00

December 3. hétfő 10 óra
BUKSI ÉS A MIKULÁS
December 5. szerda délután
HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS

(Havonta egyszer)

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

December 9. vasárnap 16 óra
II. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

CSÜTÖRTÖK

a művelődési ház melletti Betlehemnél

Tánc-, és hangszerórák:
16.30-18.30

December 13. csütörtök 17óra
MEDIEST

PÉNTEK

Meditációs sorozat 2. rész: Az anya.
A Lélekvarázs szervezésében.

Mazsorett: 16.00-18.00
Néptánc: 18.15-20.00
Ping-pong: 17.00-19.00

December 15. szombat
13.30-15.30
VÉRADÁS

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

December 16. vasárnap 16 óra
III. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
a művelődési ház melletti Betlehemnél

17 órakor
HANGVERSENY
a Katolikus templomban

December 18. kedd
15 óra
Bartók Béla Nyugdíjas Klub
karácsonyi ünnepsége
16.30
KARÁCSONYI
NÖVENDÉK HANGVERSENY

Kedves Gazdálkodó!
December 4. után a szabadságolások miatt, a
kihelyezett ügyfélfogadások szünetelnek
Iregszemcsén.
A körzetközpontban -csütörtök kivételével- minden
nap van ügyfélfogadás.
Tamási, Szabadság u. 56. I. em.

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

2019. januárjától minden kedden
8.00-14.00 között heti hat órában lesz
Falugazdász ügyfélszolgálat
Iregszemcsén a művelődési házban.

Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány

December 21. péntek 10 óra
Általános Iskola alsó
tagozatának karácsonyi
műsora

Kérem, hogy előzetesen az alábbi elérhetőségek
valamelyikén időpontot egyeztessen az ügyintézés
megkönnyítése érdekében.
Tel.:+3670/ 337-1254, e-mail: turi.erika@nak.hu

December 23. vasárnap 16 óra
IV. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

Szeretném kérni, hogy személyes ügyintézésre
minden esetben hozza magával őstermelői
igazolványát, vagy vállalkozók, cégek esetében
kamarai igazolványát.

a művelődési ház melletti Betlehemnél

December 31. 20 órától
SZILVESZTERI RETRO BULI
az Iregszemcsei Polgárőr
Egyesület szervezésében

Kellemes Ünnepeket kívánok!
Vejteiné Turi Erika
falugazdász

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.

