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ADVENT IREGSZEMCSÉN
Közös ünnepvárás, adventi vásár és kiállítás, koncertek teszik felejthetetlenné az adventi időszakot.
Ünnepi díszbe öltözött a
Bartók Béla Művelődési Ház
a faluközpontban. Az idei
betlehem már a közfoglalkoztatási programban készült nyitott faházban kapott
helyet. A faház zárt változatú
párját forralt bor és tea
kínálására telepítették az
intézmény udvarára a dolgozók. Idén színpadot is
építettek a műsorokhoz és a
közösségi kemencéket is
átgurították az épület nagytermének ablakai alá.
Karácsonyfát hagyományosan az Iregszemcsei Polgárőr
Egyesület állított és díszített.
A szép ezüstfenyőt Rosenberger István ajánlotta fel a falunak. A művelődési ház munkatársai
által készített közösségi adventi koszorún az első gyertyát a
település polgármestere gyújtotta meg december 1-jén. „Az
adventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink
rendezésére, kiváló lehetőség a félreértések, megbántások

tisztázására. A sorsfordító
események nem tőlünk távol,
hanem itt a közelünkben, a
hétköznapi életünk egyszerűségében történnek. A karácsonyi készülődés emelkedett, ünnepélyes hangulatában térjünk vissza az örök
emberi értékekhez: a családhoz, a hithez, éljük meg
közösen az együvé tartozás,
az egymásra figyelés melengető érzését. Számomra a hit
Önökben rejlik. Én hiszek
Iregszemcse lakosságban,
hiszek abban, hogy együtt
szebbé, otthonosabbá tehetjük községünket és hiszek
abban, hogy együtt tudunk
élni békességben községünkben.” – mondta Tóth Szabolcs az
eseményen. Megtelt a tér emberekkel, zenével, színes fényekkel, a
sült kalács és pogácsa illatával. Így lesz ez december 8-án, 15-én, és
22-én is, hiszen akkor is várják a szervezők a látogatókat
szeretetvendégségbe. Ünnepeljünk együtt!
DA

CSALÁDI NAP LEVIÉRT

“TÖK JÓ BULI”

Faültetéssel kezdődött november 3-án Iregszemcsén az a
jótékonysági nap, ami civil összefogással szerveződött Levi
lépteiért. A színes programötletek, vállalások és hozzájárulások
eredményeként 1.222.235 Ft adományt gyűjtött a falu. Levente
azóta sikeresen túlesett a Zolgensma génterápiás kezelésen.

Idén 27. alkalommal, november 23-án került megrendezésre az
Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda jótékonysági Katalin bálja, melynek
bevételéből minden évben a csoportok karácsonyra játékokat
kapnak. A jótékonysági est bevétele 550.000 Ft. Köszönjük
mindenkinek a támogatását!
Kereszt Réka intézményvezető

A gyerekekkel közösen ültették a szervezők az összefogás fáját

A bál a Katalinok köszöntésével kezdődött

-2-

XVII. évfolyam, 4. szám, 2019. december

ADJ MAGADBÓL EGY KEVESET,
HOGY MÁSNAK LEHESSEN!

Kedves Gazdálkodó!
December hónapban a szabadságolások miatt, a
kihelyezett ügyfélfogadás december 17-én, 24-én és 31-én
szünetel Iregszemcsén.

2020. január 7-től heti 4 órában
minden kedden 08.00-12.00 között
Falugazdász ügyfélszolgálat
Iregszemcsén a művelődési házban.
Kérem, hogy előzetesen az alábbi elérhetőségek
valamelyikén időpontot egyeztessen az ügyintézés
megkönnyítése érdekében.
Tel.:+36-70/337-1225, e-mail: fodor.erika@nak.hu
Szeretném kérni, hogy személyes ügyintézésre minden
esetben hozza magával őstermelői igazolványát, vagy
vállalkozók, cégek esetében kamarai igazolványát.

Kellemes Ünnepeket
kívánok!
Egyedné Fodor Erika
Falugazdász

Iregszemcse Szociális Intézményének felhívása
A Bartók Béla Művelődési Házban, az emeleten felállítjuk
karácsonyfánkat, melyre hópelyheket akasztunk. A hópelyheken a
megajándékozásra váró halmozottan hátrányos helyzetű kamasz
gyermekek keresztneve és kora, valamint idős rászorulók
keresztneve olvasható. Aki hazavisz egy hópelyhet, az vállalja,
hogy összeállít egy kis csomagot a hópelyhen szereplő
gyermeknek, vagy idős embernek. A kamaszok számára
édességeket, tisztálkodási szereket, ékszereket, elektronikai és
mobil kiegészítőket, és egyéb nekik való játékokat várunk. Míg az
idős emberek részére tartós élelmiszert gyűjtünk: konzerv, cukor,
liszt, tészta, rizs, olaj, keksz, szaloncukor stb.
Az összeállított csomagot Iregszemcse Szociális Intézményébe
kérjük behozni, december 16-ig. A cél ezúttal tehát, hogy a
hópelyhek eltűnjenek a fenyőfáról, mert az azt jelenti, hogy soksok gyermek, idős kap majd ajándékot az Önök segítségével.
Az adományaikat előre is nagyon köszönjük!
Akinek kérdése van, az keresse Iregszemcse Szociális
Intézményének családsegítőjét, Lantos Katinkát a 20 379 8562-es
telefonszámon.

Áldott karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt
kívánnak
Iregszemcse
Szociális
Intézményének
dolgozói!
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MEGALAKULT AZ ÚJ
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. október 13-ai
helyhatósági választás zavartalanul megtartásra került. A
szavazóhelyiségekben és a helyi választási bizottság tartózkodási
helyén rendzavarás nem történt. A helyhatósági választáson 3
polgármester jelölt, valamint 20 képviselő jelölt indult.
Iregszemcse községben 2099 fő választópolgár volt a névjegyzék
alapján a választás befejezésekor. Ebből az urnához járult 1029 fő,
az urnában lévő szavazólapok száma 1029 volt. A 2019. október
13-án megtartott helyhatósági választáson a község lakossága
polgármesternek Tóth Szabolcsot választotta meg. A 20 képviselő
jelölt közül Iregszemcse község lakossága a következő
képviselőket választotta: Bakonyi Erzsébet, Csanádiné Dr. Treitz
Diána, Dobos Andrea, Farkas János, Savanyuné Bodor Éva és
Savanyú Attila.
2019. október 22. napján került sor az alakuló ülésre, mely ülésen
az új képviselő-testület és a polgármester letette az esküt, valamint
a Helyi Választási Bizottság elnökétől átvették a megbízóleveleiket. Az alakuló ülésen került sor az alpolgármester
megválasztására is. A Képviselő-testület alpolgármesternek
Bakonyi Erzsébet képviselő asszonyt választotta.
A Képviselő-testület a 2019. évre képviselői tiszteletdíjat nem
szavazott meg, továbbá az alpolgármester asszony is lemondott a
tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról. Tóth Szabolcs
polgármester a 2019. évre vonatkozóan a polgármesternek járó
cafetéria juttatásról lemondott.
A 2019. október 22. napján tartott ülésen választották meg a 3 főből
álló pénzügyi bizottság tagjait. A pénzügyi bizottság elnöke
Savanyuné Bodor Éva, a pénzügyi bizottság további 2 tagja Dobos
Andrea és Savanyú Attila.
A Képviselő-testület 2019. november 27. napján tartotta soron
következő rendes ülését.
2019. november 27-ei testületi ülésen az alábbi lakosságot érintő
fontosabb döntések születtek:
- A Képviselő-testület név szerinti szavazással {6 igen, 1 nem
(Farkas János)}döntött zárt ülés keretein belül az „Óvoda és mini
bölcsőde építése Iregszemcsén” elnevezésű, TOP-1.4.1-15-TL12016-00014 azonosító számú projekt keretében megvalósuló
építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról. Az új óvoda és bölcsőde
épületének kivitelezését az Unicorn-Épker Építőipari és
Szolgáltató Kft. nyerte el.
- Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Iregszemcsei településrendezési terv felülvizsgálati anyagát
véleményezésre alkalmasnak találta, és megindította a véleményezési eljárást. A tervek a Jegyzői Irodában ügyfélfogadási időben
megtekinthetők.
- Döntés született a sokakat foglalkoztató szennyvíz projekt
könyvvizsgálói felülvizsgálata tárgyában is. A testület a Tömpe és
Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t
bízta meg a szennyvíz projekt könyvvizsgálati feladatainak
elvégzésével, melynek díja 1.200.000 Ft + ÁFA. A felülvizsgálat
előreláthatóan 3-4 hónapot vesz igénybe az anyag terjedelmére
való tekintettel. A vizsgálat végén a Képviselő-testület lakossági
fórumon keresztül értesíteni fogja a lakosságot.
- A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a nyilvános ülésekről
hangfelvételt készít, mely hangfelvételek a település honlapján
elérhetőek lesznek. Ezen döntéssel is a lakosság széles körű
tájékoztatását célozták meg.
Dr. Marinka Nikolett
jegyző

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:
Tóth Szabolcs
polgármester

Dr. Marinka Nikolett
jegyző

KÖSZÖNET!
Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület elnökeként
ezúton szeretném megköszönni és hálás köszönetemet
kifejezni Iregszemcse Község Önkormányzatának, a
Bartók Béla Művelődési Ház dolgozóinak,
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
támogatásukkal hozzájárultak a településen működő
Polgárőr Egyesület munkájához.
Külön köszönetem fejezem ki Szabó Istvánnak, aki a
falunapon magánszemélyként támogatta
egyesületünket.
Áldott, békés ünnepeket,
sikerekben gazdag újévet
kíván az
Iregszemcsei Polgárőr
Egyesület!
Ferenczi Roland
Iregszemcsei Polgárőr
Egyesület elnöke

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Csapó Attila, Kovács Irén, Németh Istvánné,
Nagy János, Kiss Lajosné
Hibaigazítás: az előző lapszámban sajnálatos módon tévesen
írtuk az elhunyt Hornok Zoltán nevét.
A hozzátartozók és az olvasók elnézését kérjük!

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Hibaigazítás: az előző lapszámban sajnálatos módon tévesen
írtuk a született gyermek Peltzer Nolen nevét.
A hozzátartozók és az olvasók elnézését kérjük!
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MÁRTON NAPI FELVONULÁS
November 11-én este az óvodások saját készítésű lámpásaikkal és szüleikkel vonultak Iregszemcse utcáin. A művelődési
házban műsoroztak a csoportok, aztán közösen táncra is perdültek. Az est libalakomával zárult.
A hagyományoknak megfelelően idén is, mint minden évben
megrendeztük Márton napi lámpás felvonulásunkat, mely az
Iregszemcsei Nefelejcs Óvodától indult egészen a Bartók Béla
Művelődési Házig. A kultúrközpontban mind a négy, - a Pillangó, a
Katica, a Méhecske és a Süni,- csoport előadta röpke „liba napi”
műsorát, majd beálltunk egy nagy körtánc erejéig, hogy
megünnepeljük a Márton napot, s ezzel együtt ennek jeles
képviselőjét, Márton püspököt,- aki miután felvette a
kereszténységet, egész hátralévő életében Istent szolgálta és csak

jót tett az emberekkel. Később, mikor a nép püspökké akarta
választani, ő a libák közé bújt el, mert nem akart hatalmat, csak
áhitattal imádkozni és segítséget nyújtani az embereknek…
Mindezek után a gyermekeket megvendégeltük Márton napi
libazsíros kenyérrel, melyet kedvük szerint lila hagymával vagy
anélkül fogyaszthattak… Elhangzott a mondás:
- Aki Márton napkor libát nem eszik, egész évben éhezik!

Márton napi sokadalom

A DUNAKANYARBAN KIRÁNDULTUNK
Október 19-én ragyogó őszi napsütésben
indultunk megcsodálni Visegrád, Esztergom és
Dobogókő szépségeit. Először Visegrádon
jártuk be a királyi palotát, majd felgyalogoltunk
a Zsitvay kilátóhoz, 400 méter fölfelé, ahol 73
lépcsőt megmászva elképesztő panorámában
gyönyörködhettünk. Ezután a Mária Valéria
Hídon átkelve Párkányban megebédeltünk, majd
az esztregomi Bazilikát látogattuk meg. Utunk
ezután a szív csakrájához, Dobogókőre vitt. Itt
sem győztünk betelni a lenyűgöző látvánnyal, a
Dunakanyar szépséges tájaival, a színpompás
őszi tájjal.
Csoportunk szép korú tagjai
fiatalosan járták meg a magaslatokat, a
lépcsőket, mindenki sok élménnyel gazdagodva, jó érzéssel tért haza.
Hálásan köszönjük az önkormányzatnak, és a
családsegítő szolgálatnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a kisbuszokat, köszönjük
Maricának és Lajosnak, hogy elvittek minket.
Kereszt Józsefné klubvezető
A Bartók Béla Nyugdíjas Klub a Zsitvay kilátónál

Susóczki Helga
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MÉZES REGGELI AZ IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A mézfogyasztás hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Évről évre egyre több kisgyermek ismerkedhet meg a mézzel, a
méhészettel, a méhek életével a Mézes reggeli keretében.
Iskolánk 2015 óta minden évben csatlakozik az Európai Mézes
reggeli programhoz. Az idei tanévben, egy nappal a hivatalos
országos rendezvény előtt, 2019. november 14-én került
megrendezésre a Mézes reggeli iskolánkban. Az alsó tagozatos
tanulók a délelőttöt a művelődési házban töltötték, ahol
meghallgatták Kersák Róbert méhész előadását, megnézhettek
egy filmet a méhek csodálatos világáról, a művelődési ház falán
pedig képeket láthattak Bartos Béla nagyszokolyi méhész
képeiből. A második évfolyamosok versekkel és táncelőadással
készültek a rendezvényre. Az előző tanévekhez hasonlóan előzetes
feladatként az alsó tagozatos diákok rajzpályázaton vehettek rész,
melynek témája A náthás méhecske című mese illusztrációja volt.
A beérkezett rajzokat három korcsoportban díjaztuk:
nagycsoportos óvodás, 1-2. osztályos és 3-4. osztályos.
Az eredmények: óvodás: 1. Viszti Dzsenifer, 2. Németh Márk, 3.
Szalai Zétény. 1-2.osztály: 1. Kertai Lili 1. a, Erdei Sanel 1.b,
Kovács Fruzsina 1. a. 3-4.osztály: 1. Ignácz Rebeka 3.a,
Csicsmann Liza 4. b, Óvári Tamás 3. A.
Idén megválasztottuk iskolánk mézkirálynőjét. A gyerekeknek a
rendezvény előtti napokban feladatlapot lehetett kitölteniük,
amelyen a méhekkel, mézzel kapcsolatos feladatok szerepeltek.
Nem volt kötelező megoldaniuk, de aki elkészítette a neve
belekerült egy „méhkaptárba”. Kersák Róbert, az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület Tolna megyei képviselője húzott ki a
nevek közül egyet. A nyertes Orsós Szilvia Bettina 1. a osztályos
tanuló lett, így egy évig ő iskolánk tiszteletbeli mézkirálynője.
A délelőtt zárásaként diákjaink repce, akác és napraforgó mézet
kóstolhattak László Zsolt iregszemcsei méhész jóvoltából.
Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak a segítséget, Tóthi
Ernő Mihálynak a hangosítást, a Kreszl pékségnek a finom
kenyeret, Kódiás Erika szülőnek a 2. a osztályos tanulók
arcfestését.
Barnáné Ágh Anikó
a programot szervező pedagógus

A gyerekek mézeskenyeret és teát kóstoltak reggelire

A 2. osztályosok a színpadon

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A DEÁK FELSŐ TAGOZATÁN
2019. november 14-én Pályaorientációs napot tartottunk az
iskolában. Az alsó és felső tagozatosok különböző programokon
vehettek részt. A két nyolcadikos osztályunk az osztályfőnökökkel
együtt Szekszárdra utaztak a Pályaválasztási Kiállításra. A többi
diák az iskolai programokon vett részt. A délelőtt folyamán a
nagyok játszhattak, megmozgathatták magukat, filmet néztek és
előadásokat hallgattak. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége Tolna Megyei
Egyesületének érzékenyítő tréningjén megtapasztalhatták,
kipróbálhatták, milyen az, amikor egy értelmi sérült ember szorul
segítségre, mi az a segítség, amit még egy gyerek is adni tud ilyen
helyzetben. Természetesen beszélgettek arról is a tréning két
vezetőjével, Dr. Garay Zoltánné Erzsi nénivel, aki 40 évig a
Szivárvány Iskolában tanított és Frank Juliannával, hogy milyen
sérült emberekkel találkozhatunk a mindennapokban, és kinek
hogyan lehet segítséget nyújtani. Eljött intézményünkbe Berki
Ágnes esélyteremtési munkatárs és Lakatos Lajos, a Tolna Megyei
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház előadója, aki
pályaválasztásról tartott előadást, feladataival rávilágított, hogy
nem egyszerű egy foglalkozás kiválasztása, és hogy mi mindent

kell mérlegelni egy-egy, a témába vágó döntéshozatalkor.
Kollégáink, Májné Monostory Luca, Novákné Bitai Éva, Macher
Róbertné és Buczkó Lajos foglalkoztatták a diákokat a
forgószínpadszerű rendezvény többi állomásán. Luca nénivel
zumbáztak a gyerekek, hiszen tudjuk, hogy a mentális
igénybevételt jól tudjuk ellensúlyozni egy kis mozgással. Éva
nénivel megnézhették: mikor nem jó egy szakember Mekk Elek
történeteibe pillanthattak bele, Rózsa nénivel megtapasztalhatták,
milyen a munkahelyi flexibilitás, mennyire rugalmasnak kell
lenniük és milyen jó állóképességgel kell rendelkeznie az
embernek ezen az állomáson twisterezhettek, végül Lajos
bácsival önismereti tesztet töltöttek ki. A délelőtti rendezvény
végét élménybeszámolóval zárták az osztályok. A délutánt a
pályaorientációhoz köthető filmnézéssel töltötték a csoportok.
Mindenki nagyon jól érezte magát, a rendezvény során megint
sok, élményteli tapasztalattal lehettünk gazdagabbak. Köszönjük
Sákovicsné Kozma Ágnes szervező munkáját, pedagógusaink
segítségét és tanulóink pozitív hozzáállását és aktivitását.
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TETRIS CHALLENGE, MEZÍTLÁBAS MOZI ÉS EGYEBEK A 4.A
OSZTÁLYBAN
4.a osztályos tanulóimnak a tavalyi tanévben meglepetést
terveztem, „ottalvós bulit”, pizsi-partyt. Aki szeretett volna, az
iskolában aludhatott és az interaktív táblán mozifilmet nézhetett.
Reggel a szülők is megleptek bennünket, ugyanis bőséges reggelit
hoztak nekünk: müzlit, csokigolyót, palacsintát, szendvicset…
Nagyon jól sikerült, így a gyerekek már akkor kérték, hogy
ismételjük meg. Idén megtettem, kicsit átértelmezve, ugyanis
éjszakai csapatversennyel és őrségváltással színesítettem a
programot. A gyerekek izgatottan készülődtek a péntek estére,
hiszen hét közben is kaptak feladatokat: pecséteket, júniusi
születésű embereket, autórendszámokat, kupakokat kellett
gyűjteniük, amelyek megoldásával az egyik csapat már előnyt is
szerzett. Pénteken hálózsákokkal és takarókkal felszerelkezve
érkeztek az osztályba, ahol már folytatódott is a verseny az iskola
sötét folyosóján. Zseblámpák fényénél különböző ügyességi
feladatokat kellett megoldaniuk: pingponglabdát kellett egy csupa
liszt padon az ellenfél kapujába fújni, bekötött szemmel joghurtot
etetni egymással, babot keresni az elkészített fekhelyek között,
gesztenyét hordani szájban tartott kiskanállal… A feladatok csak
jöttek-jöttek, de az udvaron megrendezett éjféli zseblámpás
futóverseny után a gyerekek kezdtek fáradni, szerettek volna már
őrködni a sötét, félelmetes folyosón. Másnap mindannyian
fáradtan ébredtünk, de ismét egy élménnyel gazdagodtunk.
„Nekem az tetszett a legjobban, mikor futóverseny volt éjszaka az
udvaron.” Széták István 4.a osztályos tanuló

Játékos pizsiprogram
„Nagyon sok feladat volt, az egyik a sok közül, hogy meg kellett
etetni a társamat joghurttal bekötött szemmel. Az volt ám a móka!
Jól kikentük egymást! A ruhánk, de még a hajunk is joghurtos lett!”
Bati Viktória 4.a osztályos tanuló
Következő programunk a mezítlábas mozi volt, amikor is az
osztályt mozivá alakítottuk. A tanulók hozhattak popcornt és colát,
mint egy igazi moziba, de csak mezítláb volt szabad belépni az
iskolai „moziba” és a film végéig úgy is kellett lenniük. Nem a film
volt igazán érdekes,- arra talán alig emlékeznek néhányan- hanem
a mezítlábasság!
Október 4-én az országos könyvtári napok keretén belül a községi
könyvtárban Novákné Bitai Éva szervezésében egy filmvetítésen
vettünk részt, mely a Gemenci erdőről szólt, majd a diákok ezt
követően csoportmunkában feldolgozták a látottakat.
Október 11-én a tamási Könnyü László Városi Könyvtárba
látogattunk, az origami kiállításra. Eckert Lívia könyvtáros
érdekesen mesélt a papírhajtogatás eredetéről és bemutatta a
kiállított origami-csodákat, majd ugráló békát hajtogattunk és
versenyt rendeztünk velük. Jó mulatság volt!
Veldi Ágnes a 4.a osztály osztályfőnöke

„Egy szép őszi napon lefeküdtünk az iskola udvarára a Tetris
Challenge-hez. Vittünk ki magunkkal táskákat, padot, laptopot,
vonalzót, földgömböt, labdát, szóval mindenfélét, ami a
tanuláshoz szükséges. A mazsorettes lányok és a táncos fiúk a
fellépő ruhájukat, a focisták a mezüket is hozták. Szépen
elrendeztük. A kirándulásainkat a biciklivel jelképeztük. Mivel én
rajz szakkörre járok, egy óriási színes ceruzát készítettem, ezt
tettem magam mellé. Drávecz Feri bácsi drónnal fényképezett
minket fentről. Nagyon jó volt! Remélem, hogy máskor is lesz
ilyen!” Németh Abigél 4.a osztályos tanuló

„Október 25-én az első tanóra után izgatottan indultunk a
buszmegállóba, ugyanis Siófokra készültünk moziba, ahol a Kis
kedvencek titkos élete 2. című filmet néztük meg. Csatlakoztak
hozzánk az 1.b és a 4.b osztályos tanulók is. Kis hátizsákunk sok
finomságot tartalmazott. Odaérve a jegyek megvétele után
elfoglaltuk helyünket a teremben és elkezdődött a várva-várt mese.
Nagyon vicces volt, sokat nevettünk. Hamar elrepült az idő, s már
indultunk is haza. Úgy gondolom, mindenkinek nagyon jól telt ez a
nap!” Major Alex Kristóf 4.a osztályos tanuló
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ELSŐ LETT TÓTH MÁRTON AZ ORSZÁGOS
SZAXOFONVERSENYEN
Első helyezést ért el korcsoportjában az iregszemcsei Tóth Márton Máté a november 15-én és 16-án, Pomázon rendezett VII.
Országos Szaxofonverenyen. A Teleky-Wattay Művészeti Iskola háromévente rendezi meg a megméretést, amelyen ezúttal az
ország harminchat művészeti (zene-) iskolájának ötvennyolc növendéke vett részt öt korcsoportban .
A 15 éves Márton a második korcsoportban indult, ahol mellette 22
versenytársa lépett a zsűri elé egy kötelező és két szabadon
választott darabbal. Marci a kötelező Hyacinthe-Eléonore Klosé Hmoll etűdje mellett két kortárs zeneszerző, a francia Jerome Naulais

Petite Suite Latine című művének harmadik és negyedik tételét,
valamint a belga Alain Crepin Nuits Blanches című művét adta elő
Cseke István zongorakíséretével.
„Az alapfokú művészeti iskolákban tanuló szaxofonosoknak ez a
legmagasabb szintű versenye, ahol az ország legjobbját választja ki
a háromtagú zsűri” írta felkészítő tanára, Ótus László, hozzátéve:
Marci hibátlan játékával, elképesztő muzikalitásával győzte meg a
bírálókat. A korcsoportban kiosztottak még két második és két
harmadik helyezést is. Az első helyezés nem járt automatikusan a
csoport legjobbjának, mert a negyedik korcsoportban a zsűri nem
adott ki első helyezést tette hozzá. A Würtz Ádám Alapfokú
Művészeti Iskola klarinét- és szaxofontanára szerint Márton sikere
az utóbbi évtizedek legnagyobb eredménye az iskola
zeneművészeti tagozatán. „Büszkén mondhatjuk, hogy Tamásiban
tanul a korosztályban Magyarország legjobb szaxofonosa. Magunk
mögé tudtuk utasítani az ország nagy zeneiskoláit” jegyezte meg.
- Nem számítottam rá, hogy első leszek, meglepetés volt a zsűri
döntése mondta a fiatal tehetség. - Jól éreztem magam a versenyen,
nem izgultam úgy, mint három évvel korábban. Mindkét darabomat
szeretem játszani, azért választottam őket, hogy mindent „bele
tudjak adni” tette hozzá. Márton hetedik éve tanul szaxofonon a
tamási Lajtha László Zeneiskolában majd jogutódjában, a Würtz
Ádám Alapfokú Művészeti Iskolában. Játszik a Tamási Koncertfúvószenekarban, a Szent Cecília Katolikus Fúvószenekarban.
Jelenleg a Pécsi Művészeti Szakközépiskola felvételijére készül, és
egy újabb országos versenyre, amelyet márciusban Szentendrén
rendeznek.
DA
Tóth Márton Máté és tanára Ótus László

V. VILÁGSAKKFESZTIVÁL - BUDAPEST
Október 12-én 5. alkalommal került megrendezésre Budapesten a
Polgár Judit által szervezett Világsakkfesztivál, amelyhez a világ
sok-sok orszàga csatlakozott különböző sakkal kapcsolatos
rendezvényekkel. A Tamási Szabadidő SE játékosai is részt vettek
az eseményen. Polgár Zsófia szimultánjára 3-an is bekerültek a
tamásiak közül. Győri Máténak és Tóthi Viktóriának is nagy
élmény volt játszani az olimpiai bajnok ellen. Buczkó Ábel
azonban nem elégedett meg ennyivel, hiszen sikerült döntetlent
elérnie világhírű ellenfelével szemben. Polgár Judittal 2 tamási

Tóthi Viktória, Buczkó Ábel, Győri Máté és Polgár Zsófia

sakkozó küzdhetett meg ezúttal. Szakács Borbálának nem sikerült a
bravúr, ellenben Végh Benedeknek igen, döntetlent játszott a világ
legjobb női sakkozójával. A Sakkpalota Kupa versenyen a 12
évesek kategóriájában Vecsei Benedek szerepelt, és nem vallott
szégyent, hiszen az előkelő 9. helyen végzett. A felnőttek számára
megrendezett Challlenge Kupán a 4 ország versenyzőit
felvonultató mezőnyben pedig e sorok írójának sikerült
megszereznie a bajnoknak járó kupát, amelyet Polgár Judittól
vehetett át.
Lódi László edző

Vecsei Benedek a Sakkpalota Kupán
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AZ IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Lakosság!
Szomorúan értesültünk arról, hogy az elmúlt időszakban levélben
kiküldött, valamint síremlékekre kihelyezett, lejárt
sírhelymegváltással kapcsolatos, megkereséseink néhányaknál
meg nem értéshez vezettek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy
erre az intézkedésre szükség volt, mert az 1999. évi XLIII. törvény
22. § (4) és a 40. § (2) világosan kifejti, hogy a sírhelymegváltással
csak bizonyos időre szóló rendelkezési jog szerezhető meg az
adott sírhely területe felett, és semmiképpen nem tulajdonjog,
mint ahogy azt egyesek talán gondolják. Ez a rendelkezési jog
koporsós temetés esetén huszonöt évre, urnás temetés esetén tíz
évre szól. A rendelkezési jog időszakának (nálunk egységesen
huszonöt év koporsós és urnás temetés esetén is) a letelte után
pedig a sírhelyet újra meg kell váltani. Az újra meg nem váltott
sírhelyek felett az illetők elveszítik rendelkezési jogukat.
Szeretnénk bíztatni minden érintettet, hogy járjanak utána más,
környékbeli temetőkben a sírhelymegváltási díjaknak, és ilyen
módon könnyen meggyőződhetnek arról, hogy az Iregszemcsei
Református Egyházközség fenntartásában álló, Iregszemcse
belterület 925. hrsz-on lévő temető sírhelymegváltási díjai igen
versenyképesek, kedvezőek, és a fenntartó nagyon is
méltányosan, a lakosság anyagi teherbíró képességét figyelembe
véve állapította meg azokat. Így szeretnénk ezt tenni a jövőben is.

Ugyanakkor szeretnénk folytatni a temető rehabilitációját is, hogy
a bozótos terület, ahogy az már az elmúlt években megkezdődött,
továbbra is egyre hátrébb szoruljon, és egyre több sírhely legyen
látogatható. Ezenkívül nyilván a már eddig is rendbe tett területen
továbbra is szeretnénk fenntartani a rendet. A ravatalozó épületén
is történtek a tavalyi évben felújítások, de ezt is szeretnénk tovább
fejleszteni, szépíteni.
Mindezeket figyelembe véve, ezúton is megköszönjük azok
megértését és jóhiszemű közreműködését, akik már az
eddigiekben is az értesítések hatására rendezték nálunk elhunyt
hozzátartozóik sírhelymegváltását, és kérjük újra az értesítést
kapott sírhelymegváltókat, hogy amennyiben szeretnék
fenntartani rendelkezési jogukat a kérdéses sírhelyek felett, úgy
2019. december 31-ig váltsák meg azt.
Ha valaki olyan sírhelyről kapott értesítést, amely felett a
rendelkezési jogot ő nem kívánja gyakorolni, de tudomása van
olyan személyről, aki azt a sírhelyet esetleg szeretné fenntartani,
kérjük, tájékoztassa az illetőt az értesítésben foglaltakról, vagy
jelezze azt a lelkészi hivatalban (Harsányi Béla, lelkész 7095
Iregszemcse, József Attila u. 2.; 06-20/321-3018).
2019. november hó
Az Iregszemcsei Református Egyházközség Presbitériuma

ÜNNEPI KATOLIKUS MISEREND
December 1., 8., 15., 22. 11:00
Ádvent vasárnapi misék
December 24. 22:00 Éjféli mise
December 25. 11:00 Nagykarácsonyi mise
Ünnepi műsor: Tóth Kristóf szaxofon
Hittanos gyerekek
December 25. 08:00 Újireg
December 26. 11:00 Tengőd
December 29. 11:00 Szent Család vasárnapján mise
December 31. 17:00 Év végi hálaadás
Január 1. 11:00 Újévi mise-Kiskarácsonyi mise
Szűz Mária istenanyasága
Január 5. 11:00 Vízkereszt vasárnapja

ÜNNEPI REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK
December 1., 8., 15., 22. 10:30
Advent vasárnapi istentiszteletek
December 17-18-19-én 17:00 Adventi esték
a gyülekezeti házban
December 22. 16:00 gyertyagyújtás - Műv.ház
December 24. 18:00 Szentesti istentisztelet
Ünnepi műsor: Refrén kórus
Hittanos gyerekek
December 25. Úrvacsorás istentisztelet 10:15-kor
gyülekezeti ház
December 26. 10:15-kor istentisztelet a
gyülekezeti házban
December 29. 10:15 Vasárnapi istentisztelet
Január 1. 10:15 Újévi istentisztelet
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A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

CS OPORT OK
MŰKÖ DÉS E

December 1. vasárnap 16 óra
I. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

HÉTFŐ
Zongora órák: 09.00-09.50
Refrén kórus: 18.00-19.30
Ping-pong: 17.00-19.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00
Hit Gyülekezete: 18.00-19.30

a művelődési ház udvarán

December 5. csütörtök 17 óra
Inspirál-Lak: DOTERRA

KEDD

December 5. szerda délután
HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS

Falugazdász ügyfélfogadás:
08.00-14.00
Zongora órák: 09.00-10.30
Nyugdíjas Klub: 14.00-16.00
Relax jóga: 17.30-18.45
Ping-pong: 18.00-20.00

December 8. vasárnap 16 óra
II. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
a művelődési ház udvarán

SZERDA

17.30-kor
HANGVERSENY

Zongora órák: 09.00-10.45
Társastánc: 15.45-től
Harmónia énekegyüttes:
17.00-19.00
ITAT: 18.00-20.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00

a Katolikus templomban

December 12. csütörtök 17óra
Inspirál-Lak: HANGFÜRDŐ
December 15. vasárnap 16 óra
III. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
a művelődési ház udvarán

December 17. kedd 10 óra
DECEMBERI CSILLAGOK
Gyermekszínház 3. előadása
16.30
KARÁCSONYI
NÖVENDÉK HANGVERSENY
December 20. péntek 10 óra
Általános Iskola karácsonyi
műsora
10 órakor alsó tagozat
11 órakor felső tagozat
December 22. vasárnap 16 óra
IV. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
a művelődési ház udvarán

December 31. 20 órától
SZILVESZTERI BATYUS BÁL
az Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány szervezésében
2020. január 11. 18 óra
IREGSZEMCSEI VIRTUÓZOK
ÚJÉVI KONCERT

DECEMBER 23-TÓL JANUÁR
2-IG A MŰVELŐDÉSI HÁZ
ZÁRVA TART!

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

CSÜTÖRTÖK
Zongora órák: 10.00-10.30
Furulya órák: 13.45-16.45
Inspirál-Lak: 17.30-19.30

PÉNTEK
Zongora órák: 09.00-09.50
Katolikus bibliakör:
18.00-19.00
Ping-pong: 17.00-19.00

SZOMBAT
Mazsorett: 08.00-12.00
INTERNET használat a
művelődési ház
nyitvatartása alatt

Kiadja az
IREGSZEMCSE
KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Felelős kiadó:
Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
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.

