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ELBALLAGTAK KICSIK ÉS NAGYOK
Vállukra vetették a tarisznyát a ballagó ovisok
és a végzős általános iskolások júniusban a
szorgali időszak végén. Bármennyire is
távolinak tűnt egykoron az elsősök számára, az
iskola falai között töltött nyolc év mintha
elrepült volna. Ez nem kevesebb, mint
ezernégyszáznegyven nap: ennyi időn át
csepegtettek tudást az elkötelezett pedagógusok
tanítványaik fejébe a Deák Ferenc Általános
Iskolában és a Göllesz Intézményben is
Iregszemcsén.
Színpadon a ballagó Süni csoport óvodásai

Búcsúszó
Felcsendült a dallam, búcsúzunk, elmegyünk,
Búsan szól a csengő utoljára nekünk.
Voltak könnyű napok, és keserves percek,
Az iskolás évek gyorsan leperegtek.
Mi is az a búcsú? Valamitől válni,
Az elmúlt éveket emlékként számlálni.
Visszapillantunk most, a diákévekre,
A dolgos napokra, a vidám percekre.
Szegény Tanár bácsi, hogyha feleltetett,
Néhány diákjával, de sokat szenvedett.
A tudás hatalom, életünk értelme.
Szedd össze az eszed! - jaj de sokszor kérte.
A diák alkalmaz egy- két jó praktikát
Kiválaszt a sokból egy bevált taktikát.
A hallgatás bölcsesség, sokszor aranyat ér,
Nem mond butaságot, hallgat, s titkon remél.

Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda Süni
csoportjának tanévzáró és ballagási
ünnepélyét június 1-jén a művelődési
házban tartotta. Ez az óvodás csoport
2015-ben indult, a négy év során
cserélődtek a gyermekek és a felnőttek
egyaránt. A búcsúzó műsort szerettük
volna emlékezetessé tenni a gyermekek,
szülők, vendégek számára. A hagyományőrzést előtérbe helyezve modern
dolgokkal vegyítve tettük változatossá
az előadást, melyre gyermekek lelkesen
készülődtek heteken keresztül naponta.
A népi táncokhoz új szoknyát kaptak a
lányok, a fiúk ugyanolyan anyagból
csokornyakkendőt. A műsorban a tréfás
népi ihletésű gyermeklakodalmas után a
Süni csoportosok mindennapjaiból

válogatott képekből készült zenés
összeállítással kaphattak betekintést az
óvodai életbe a vendégek. A gyerekek
sünis ballagási tarisznyájukkal vállukon
zenére bevonultak, előadták a ballagási
témájú dalaikat, verseiket is. Ezt a
nyárra hangoló lánytáncos és fiúreppes
fellépés követte. Majd a zöld leveles
díszkapuban egyenkénti bemutatkozás
után a gyerekek átvették ajándékukat,
mely óvodás emlékeket, iskolában
hasznos tárgyakat tartalmazott. Az
ünnepély állófogadással zárult. Ezúton
is köszönjük szépen a szülők segítségét,
köszöntőjét, ajándékait, hogy sokan
megtisztelték jelenlétükkel életük első
ballagási ünnepélyét.
Sipos Andrásné

Eredj a helyedre, holnap majd felmondod,
Tanulj sokkal többet, ne legyen más gondod!
Még egy újabb esély, jaj de sokszor kaptunk,
Volt rá lehetőség, hát tényleg tanultunk.
Kedves Igazgatónk! Kedves Tanáraink!
Elköszönünk immár, elválnak útjaink!
Köszönjük, hogy annyit fáradoztak értünk,
A sok segítséget, mit Önöktől kértünk.
Szomorú a dallam, búcsúzunk elmegyünk,
Iskolám szelleme, maradj mindig velünk.
Kanyargós az ösvény, amire most lépünk,
Bátorság, kitartás nem szabad hát félnünk!
Simánné Szafner Rózsa
A Deák Ferenc Általános Iskola ballagó diákjai
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A KÖZLEKEDÉSBEN MINDANNYIAN EGYENRANGÚ
FELEK VAGYUNK!
A fokozatosan melegedő időjárás, az ideális útviszonyok sok
embert arra csábítanak, hogy növeljék az általuk vezetett jármű
sebességét. Ez azonban sok esetben balesethez vezethet, hiszen ha
növekszik a sebesség, növekedik a baleseti kockázat is. A négyvagy többkerekes járművet vezetőknek is fokozottabb
odafigyelést igényel ez az időszak, ugyanis nagyobb számban
jelennek meg a közutakon a kerékpárosok, segédmotorosok és
motorkerékpárosok. A balesetek egyik elkerülési módja, ha a
visszapillantó tükröket, holt tereket folyamatos figyeljük,
elsőbbségadási helyzetben inkább álljuk meg, ha az nem kötelező,
akkor is. Nagyon fontos, hogy egyenrangú partnerként kezeljük
őket, hiszen a közlekedés legsérülékenyebb résztvevői közé
tartoznak. Nekünk, a közlekedési szabályokban jártas,
tapasztaltabb sofőröknek nagyobb figyelmet kell tanúsítani, hiszen
a kerékpárosok nem kötelezettek KRESZ ismeretre, nagyon sokan
közülük rutinból, szokások alapján vesznek részt a forgalomban. A
statisztikai számokból azonban kimutatható, hogy ha egy
kerékpáros baleset részese, akkor szinte biztosan súlyos sérülést
szenved. A jó idő beköszöntével megsokasodik a nagy
teljesítményű motorkerékpárosok, segédmotoros-kerékpárosok és

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Iregszemcse Szociális Intézménye
(Rákóczi F. u. 1.)
ÁLLANDÓ RUHA ADOMÁNYOZÁST
KEZDEMÉNYEZ
Elsősorban azokat a családokat, személyeket várjuk,
akiknek a ruhanemű beszerzése különösen nagy
anyagi terhet jelent.

A helyszín változatlan, minden nap
08.00-16.00 óra között.
Köszönjük mindazoknak, akik ruhaadományukkal
hozzájárulnak számos család
életkörülményének javításához!
Továbbra is várjuk a gyermek- és felnőttruhákat,
cipőket, játékokat és használati tárgyakat.
Iregszemcse Szociális Intézménye Vezetője

a kerékpárosok száma. Hónapok teltek el a legutóbbi motorozás,
kerékpározás óta. Ilyenkor nemcsak a járművet, magunkat is fel
kell készíteni. Az első motorozások nagy odafigyelést igényelnek,
lépésről-lépésre kell belerázódni ismét a megelőző időszakban
megszokott, jól begyakorolt vezetéstechnikába. Az előző
időszakban szerzett rutin megkopik, és ez sok esetben balesethez
vezethet. Gyermekeinket arra tanítjuk, hogy „az úttest nem
játszótér!” A közlekedőknek pedig azt kell tudomásul venni, hogy
„a közút nem versenypálya”. Nagyon fontos, hogy mindenki
legyen tisztában az általa vezetett jármű sajátosságaival, és a saját
vezetési képességeivel.
Munkám során sokszor találkoztam olyan közlekedővel, aki
baleset részeseként azt mondta: „De hát nekem volt elsőbbségem!”
Egy balesetben sérült ember fájdalmát nem enyhíti, elvesztett
hozzátartozót nem pótolhat egy ilyen kijelentés. Elsőbbségünk
akkor van, ha meg is adják! Ezért fontos, hogy ne csak magunkra,
egymásra is figyeljünk!
Tóth Nándor r. alezredes
Közlekedésrendészeti alosztályvezető
Tamási Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkára

Iregszemcse Szociális Intézménye egy több
gyermekes, hátrányos helyzetű családnak keres
működőképes hűtőszekrényt.
Kérem, akinek van felesleges és
szívesen felajánlaná, jelezze
intézményünk felé személyesen
vagy a 480-536-os telefonszámon.
Barnáné Markovics Beáta

Tisztelt Lakosság!
2019. augusztus 1-től
a fogászati alapellátást
Dr. Szűcs Hajnalka fogorvos látja el.
Rendelési ideje:
Hétfő: 13.00-18.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00
Csütörtök: 13.00-18.00
Péntek: 08.00-12.00
Iregszemcse Szociális Intézménye-Rákóczi F. u. 1.

BARACK ÁRUSÍTÁS!
Július elejétől a
gyógyszertár melletti
faházban!

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Debreczeni Lajos, Molnár Lajosné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Tóth Áron Tamás, Lendvai Lilien Tifani, Bornemissza Laura,
Ács Tari Dominik, Németh Amina, Bódog Bíborka,
Elekes Szófia Georgina, Peresztegi Sára
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MÓDOSULTAK A HELYI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
Változott az önkormányzati rendelet a települési támogatások helyi szabályairól, melyet a képviselő testület legutóbbi, május 29én megtartott ülésén fogadott el. A jövedelemhatárok emelésével és új támogatási formák bevezetésével bővülhet a jogosan
támogathatók köre. A rendelet az Iregszemcse Község Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett lakcímmel
rendelkezőkre vonatkozik.
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok
részére eddig is települési támogatást biztosított rendeletben
meghatározottak szerint rendszeresen, vagy alkalmanként. A
jogosultak számára rendszeres pénzbeli ellátásként háromfajta:
lakhatási, gyógyszer-, és ápolási támogatást; eseti pénzbeli
támogatásként pedig temetési vagy rendkívüli települési
támogatást állapíthat meg az önkormányzat. Ez utóbbi hivatalból
is megállapítható, különösen nevelési, oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény, és természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére.
Települési lakhatási támogatás, melynek mértéke havi 4.000,- Ft
adható annak, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy
meghaladja.
A gyógyszertámogatás új támogatási forma, melynek mértéke
havi 5.000,- Ft. Igényelheti az, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén
300%-át. A rendszeres gyógyszertámogatás abban az esetben
állapítható meg, amennyiben a havi rendszeresen szedett
gyógyszer költsége meghaladja az 5.000 Ft-ot.
Települési ápolási támogatás, havonta 20.000 Ft összegben
állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és
családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi

LAKOSSÁGI FÓRUM A
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVRŐL
Iregszemcse Község Önkormányzata lakossági fórumot tart
június 25-én 17 órakor a polgármesteri hivatal dísztermében
Iregszemcse településrendezési tervéről, melyet jogszabályi
kötelezettségének eleget téve, a település teljes közigazgatási
területére vonatkozóan készíttet el.
A tervezési folyamat során elkészül a község településszerkezeti
terve, melyet a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok
megvalósítását biztosítja, a település szerkezetét, a terület
felhasználását és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését
határozza meg. A Helyi Építési Szabályzat teljes újragondolása is a
felülvizsgálat része. A szabályzat a szerkezeti tervvel összhangban,
a helyi sajátosságoknak megfelelően határozza meg az építés
rendjét önkormányzati rendeletben, melynek mellékletét képezik a
szabályozási tervlapok.
Azok, akik az elkövetkezendő időszakban olyan építési
tevékenységet szeretnének végezni, amelynek szabályait a helyi
építési szabályzat tartalmazza, vagy a telkek a jelenlegitől eltérő
célú használatát tervezi, akkor ezekről az elképzelésekről az
önkormányzatot szíveskedjék tájékoztatni annak érdekében, hogy
az új településrendezési tervben a tervezett fejlesztések feltételeit
meg lehessen határozni. A fórum után nyolc nap áll rendelkezésére
a partnerségi rend szabályzata alapján az itt élőknek, hogy írásban,
akár elektronikus úton is benyújthassák véleményüket,
észrevételeiket a polgármesteri hivatalba.
DA

nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg és
kérelméhez mellékeli az ápolt tartós betegségéről szóló háziorvosi
igazolást.
Rendkívüli települési támogatásra az a kérelmező jogosult,
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
egyedülálló esetében 200%-át, és vagyona nincs. Ez a fajta
támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható
meg és egy naptári évben négy alkalommal adható. Az első két
alkalommal családonként legfeljebb 4.000 Ft összegű, harmadszor
és negyedszer családonként legfeljebb 3.000 Ft állapítható meg.
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, egyedi mérlegelés
alapján, évi egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is
megállapítható támogatás.
A temetési támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. A
temetési támogatás egyszeri összege 20.000 Ft.
Az anyagi támogatásokon kívül a köztemetés kizárólag
természetbeni formában nyújtható.
A kérelmek benyújtásához formanyomtatványok letölthetőek az
önkormányzat honlapjáról (www.iregszemcse.hu), de beszerezhetőek a polgármesteri hivatalban, a művelődési házban illetve a
szociális intézményben is Iregszemcsén. A települési támogatások
helyi szabályairól szóló 11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet
teljes terjedelmében szintén a honlapon olvasható.
Dr. Marinka Nikolett jegyző

JÚLIUS 1-JÉTŐL MEGVÁLTOZNAK A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ELÉRHETŐSÉGEI!
Központi szám: 74/481-051
Titkárság (Magyar Judit): 201 mellék
e-mail: titkarsag@iregszemcse.hu
Polgármester (Süvegjártó Csaba): 202 mellék
e-mail:polgarmester@iregszemcse.hu
Jegyző (Dr. Marinka Nikolett): 203 mellék
e-mail:jegyzo@iregszemcse.hu
Anyakönyvvezető (Kiss Anikó): 204 mellék
e-mail:iregszemcse@tolna.gov.hu
Munkaügy (Simánné Szafner Rózsa): 205 mellék
e-mail:munkaugy@iregszemcse.hu
Pénzügy (Nagy Anita, Pappné Árvai Tünde,
Csanádi Gyöngyi) 74/580-001 vagy a központi
számot tárcsázva a 206 mellék
e-mail:penzugy@iregszemcse.hu
Adóügy (Máténé Szabó Mária): 207 mellék
E-mail:ado@iregszemcse.hu
Településüzemeltetés (Fazekas József,
Máté Ambrus): 208 mellék
e-mail:telepulesuzemeltetes@iregszemcse.hu
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összegből iskolánk alapítványa oktatási
célra tableteket tudjon vásárolni az iskola
diákjainak. A hagyományokhoz híven kék-

fehér díszbe öltöztetett terem, a kis
dekormécsesek az asztalokon és a
Vagabund Zenekar fergeteges zenéi igazán
jó báli hangulatot keltettek. A rendezvény
kapui este nyolc órakor nyíltak meg az
érdeklődők előtt, majd kilenc órától
láthatták a nyolcadikos tanulók nyitótáncát, melyre hónapokon keresztül
készültek.
Idén a gyerekek arra is
vállalkoztak, hogy a hagyomány szerinti
angol keringő mellé egy meglepetés bécsi
keringőt is táncoltak, melynek befejezéseként a táncosok felkérték szüleiket,
rokonaikat egy közös táncra.
A tombolasorsolást éjfélkor tartottuk. Sok
értékes nyereményt sorsolhattunk ki, és
akinek Fortuna kedvezett, szép ajándékokkal térhetett haza. A bál fantasztikus
hangulatban telt, mindenki jól érezte
magát. Köszönet a szervezőknek, szülőknek, gyerekeknek és mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

DEÁK-BÁL
Idén is nagy lelkesedéssel és szeretettel
fogtunk a Deák-bál szervezéséhez, hiszen
a kitűzött célunk az volt, hogy a befolyt

Szirbik Anita
A végzős diákok nyitótánca

Külön köszönet illeti támogatóinkat:
Alimov Zsoltné, Baloghné Illés Edit, Barna Zsolt, Barnáné Markovics
Beáta, Bartók Béla Művelődési Ház, Bódogné Pozsgai Márta, Bögösné
Kukor Erzsébet, Coop Abc, Csanádi Gizella, Csicsmann Imre, Csikós
Anikó, Csehi Mária, Csór Gabriella, Dankovits Zsuzsanna, Dr. Séllei
Lajos, Deák Ferenc Általános Iskola tantestülete, Dr. Treitz János, Dr.
Vásárhelyiné dr. Kersák Lívia, Dr. Vásárhelyi Ügyvédi Iroda, Dr. Lantos
Miklósné, D. Szántó Gyula, Elektro-Téka Kisáruház, Erdélyi István,
Esküdtné Béleczki Petra, Éva bolt, Fából Álom, Fazekasné Gosztola
Karolina, FLEX, Fecó Zöldségbolt-Kupi Ferenc, Ferrari Jeans,
Florance Virágüzlet- Molnár Ágnes, Fóti Judit, Gáborné Kóczián
Nikolett, Gyócsi Edit, Gesztenyesor Patika, Gál Andrea és Tamás Attila,
Horváth Lajosné, Heni büféje, Hungária Takarék, Illés Gábor, Iregi
Erdélyi Kft, Iregszemcse posta dolgozói, Iregszemcse Község
Önkormányzata, Kereszt Réka, Kereszt Zsófia, Kódiás Anita, Korona
Kisáruház, Kőműves Anita, Kreszl Pékség, László-Kránicz Éva,Krem
Gábor, Kiss Renáta, Macher Róbertné, Matusné Szakács Irén, Matus
Tibor, Megyeri Nikolett, Mizerák Milán, Mosi-Gumi, Mudrisné Deák
Tímea, Nagy Judit, Papp Zsanett, Pappné Őry Lívia, Péti Gábor, Rádiné
Vörös Renáta, Rét Kft-Hajdú Miklós, Schmidt László, Sere' s Vendéglő,
Selyem Anikó, Simon Cukrászda, Somogyi Mária, Süvegjártó Csaba,
Süvegjártó Miklós, Szabóné Berg Anna , Szalai Térkő, Szalainé Kiss
Mónika, Szülői munkaközösség tagjai, Tamási Tankerületi Központ, Tarr
Kft., Tati-Autó Kft.,Takács Lajos, Tip-Top Autómosó, Tom Market
Iregszemcse, Tóthi Épületgépészet, TESCO, Vajda Jenő, Viktória
Gyógyszertár, Vargáné Szalacsi Krisztina, Vecsei Sándor

ERZSÉBET TÁBOR ZÁNKÁN
Pályázati pénzből táborozhattak az iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola 3., 4. és 5. osztályos tanulói Zánkán. Az alsósok
május 27-29. között, a felsősök pedig június 3-5. között vehettek
részt a közös kiránduláson. Zánkára busszal és vonattal jutottak el
a csoportok, ami sokak számára azért volt nagy élmény, mert még
nem ültek vonaton. Az Erzsébet táborban érdekes programlehetőségek várták a diákokat: íjászat, lézerharc, trambulinozás,
sétahajózás, hadtörténeti park, Dr. Rex Kutyás Egyesület
bemutatója, koncertek és természetesen nem maradhatott el a
balatoni fürdőzés sem. A kísérő pedagógusok Veldi Ágnes,
Gyeneiné Fejes Gabriella, Esküdtné Béleczki Petra, Szirbik Anita
és Vajda Jenő voltak.

VIRÁGOM, VIRÁGOM… - MÉG
VIRÁGOSABB AZ ISKOLA
A szép környezet mindig jobb kedvre deríti az embert, főleg, ha ez
a környezet az, amiben nap mint nap dolgoznia, tanulnia kell.
Intézményünk az idei tanévben nagyon sok segítséget kapott e
téren is Iregszemcse Önkormányzatától, Süvegjártó Csaba
Polgármester Úrtól. Iregszemcsén a Mezőgazdasági Start
Munkaprogram lehetőséget adott arra, hogy a kertészetben termelt
virágpalántákból az iskola is részesülhessen. A rengeteg muskátli,
napvirág, oroszlánszáj, levendula palánta jó helyre került, és
reméljük, hogy mindenki értékelni fogja azt az erőfeszítést, amit a
palánták nevelésére, elhozatalára, elültetésére és gondozására
fordítanak a kertészet és az iskola dolgozói. A gyerekek és
felnőttek talán jobban megbecsülik a szép környezetet, jobban
odafigyelnek a tisztaságra és bízunk abban, hogy másokat is
figyelmeztetnek a tisztaság megtartására, szép, esztétikus
környezet kialakítására. Iregszemcse község önkormányzata
mindig is segítőként állt az iskola mellé attól függetlenül, hogy az
intézményünk milyen fenntartásban működött, működik. Nagyon
köszönjük, hogy évről-évre lehetőségünk van egy kicsit épülniszépülni, mint intézmény. Mindenkinek szép napot és virágos jó
kedvet kívánunk!
Gyócsi Edit intézményvezető

Muskátlis iskolaablak
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IREGSZEMCSE JÓL INDÍTOTT A NEMZETI REGATTÁN
Két különdíjat is szerzett Iregszemcse a kétnapos versenyen. Az önkormányzat csapata idén első alkalommal indult a neves
eseményen, amely amellett, hogy vitorlás fesztivál, kiemelkedő, országos szintű turisztikai és kulturális rendezvény is.
A Balatoni Hajózási Zrt. a társszervezők közreműködésével és a
támogatók jóvoltából negyedik alkalommal rendezte meg
Siófokon a Nemzeti Regattát Magyarország Településeinek
Vitorlás Fesztiválját. A rendezvényen Magyarország 50 települése
képviseltette magát, 16 megyéből, akik megmérettették magukat a
Balatonon zajló vitorlás versenyen és a sárkányhajó futamokon, a
Települési Ízek Utcájában a főzőversenyen, standszépségversenyen és a nagyszínpadon is bemutathatták produkcióikat. A
hajóállomás és környéke teljesen benépesült június első
hétvégéjén. Az esemény házigazdái idén is Ördög Nóra és Borbély
Ferenc voltak.
Az iregszemcsei csapat valamennyi versenyszámban megmérette
magát, amelyekben szépen helyt állt. Az Iregszemcsei Laguna
Mazsorett Csoport műsorozott a nagyszínpadon, a bemutatkozó
standot helyi festők képei, az alkotótáborban készült kerámiák, a
faluról készült fotómontázs, molinón címer, kiadványok és az
önkormányzat virágai díszítették. A látogatókat a konyhán sütött
meggyes lábatlannal, a Kreszl Pékség kuglófjával, sajátkészítésű
citromfű- és mentaszörppel kínálgattuk, természetesen a
programra érkező falubelieket bográcsos étellel is megvendégeltük.
A kétnapos esemény alapját az amatőr vitorlásverseny adta,
melynek keretében a települések által kiállított 7 fős legénységek
egy profi kormányossal kiegészülve szálltak vízre a szervezők által
biztosított vitorlásokkal. A legénységet nem minden esetben
alkották profi vitorlázók, több települési csapatban köszönthettek
közéleti személyeket is.
Szombaton 3 a partról, nézőhajóról és óriás kivetítőről is egyaránt
jól követhető vitorlás előfutam zajlott 50 településsel, és eldőlt,
hogy melyik 24 csapat jutott a másnapi negyeddöntőkbe.
Vasárnap két 12 csapatos negyeddöntővel folytatódott a verseny.
Az elődöntőben már csak 12 csapat küzdött azért, hogy bekerüljön
a vasárnapi döntőbe.

A vasárnapi döntőbe jutott iregszemcsei vitorlás csapat
A döntőben pedig 6 csapat küzdött a dobogós helyekért, köztük volt
Iregszemcse is negyedik befutóként.
Iregszemcse vehette át a Magyar Vitorlás Szövetség különdíját,
melyet minden évben a legjobb nem dobogós eredményt elérő, nem
Balaton parti település kap és a Holovits György "Gyúró"Emlékdíj
nevet viseli. A települések vitorlásversenyén végül az alábbi
végeredmény született a döntőben: I. Csopak, II. Alsóörs, III.
Balatonkenese.
Idén rekordszámú nevezés érkezett a sárkányhajó versenyre, 22
település ebben a versenyszámban is megmérettette magát.

Újításképpen a sárkányhajó futamon induló településeket 6
csoportba (A-tól F-ig) sorsolták a szervezők az előzetesen rögzített
lebonyolítási rendnek megfelelően. A szombati napon az időjárás
miatt csak délután tudtak futamokat lebonyolítani, minden
jelenlévő csapat egy futamot versenyzett, és az időeredmények
alapján rangsoroltak a vasárnapi futamokra. Vasárnap egyenes
kieséses menetrend szerint zajlott a verseny, a csapatonként mért
időeredmények alapján állították fel a végső sorrendet.
Iregszemcse csapata hajszállal maradt le ellenfelétől, célfotó
döntött a kiesésről. A települések sárkányhajó versenyének
végeredménye: I. Baja, II. Nyim, III. Szentendre

Öröm a díjátadón
A kétnapos fesztivál középpontjában nem csupán a vitorlás verseny
és a sárkányhajó futamok álltak, nagy sikert aratott a közönség
körében a Települési Ízek Utcája, ahol a települési csapatok a főző
tudásukat is megcsillogtathatták. Az 50-ből 36 település 3 féle
szempont alapján próbálta a legfinomabb ízeket megalkotni a
verseny alatt. Ügyelni kellett a tálalásra és az ízvilágra, illetve a
profi zsűritagok összbenyomása is szerepet játszott a végeredmény
alakulásában. A rendkívül szoros volt a verseny, a zsűri több
különdíjat is kiosztott.
A települési ízek versenyének helyezettjei szombaton Csopak,
Orfű és Miskolc lettek, emellett Kaposvár, Baja és Nagyszokoly
kapott különdíjat. A vasárnapi helyezettek Nyim, Miskolc és
Nagyszokoly lett. Iregszemcse a vasárnapi főzőversenyben vett
részt, ahol a legkreatívabb tálalásért kaptunk különdíjat. Révész
Zsolt kerámia étkészletébe kakaspörkölt került, túrós csuszával.
Mellettünk a legszínvonalasabb vendéglátásért Budapest XVIII.
kerületét, a legkülönlegesebb ízvilágért pedig Mohácsot díjazták
külön.
A fesztivál színpadán összesen 26 település mutatkozott be a két
nap során, a standszépségversenyen pedig 43-an indultak. A
szombati színpadi produkciók helyezettjei: Körmend, Dombóvár
és Komárom lettek. A vasárnapi műsorok közül Tiszakécske, Nyim
és Siófok léphetett dobogóra.
Települési stand szépségverseny helyezettjei: I. Makó, II. Nyim,
III. Mohács. A Nemzeti Regatta Fődíját az idén összetett
szempontok alapján végül Nyim települése vehette át.
A résztvevő települések, köztük mi is, az esemény szervezői,
főtámogatója, kiemelt támogatói és szponzorai sikeresnek,
színvonalasnak értékelték a fesztivált! Összetartó érzés volt, ahogy
kistérségünk települései szurkoltunk egymásnak, örültünk saját és
a másik sikereinek!
Dobos Andrea
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HATÁRTALANUL PROJEKTNAP
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában 2019. május 18-án, szombaton tartottuk a „Határtalanul…” pályázathoz
kapcsolódó projektnapot, mely a HATÁRTALANUL-EGY NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL „HEGYEK KÖZÖTT, VÖLGYEK
KÖZÖTT”-ÖKO-LAND-NAP címet kapta.
Az osztályok tanulói, szüleik és tanáraik segítségével, lelkes
készülődés után igen színvonalas bemutatót tartottak. A diákok öt
pavilonnál mutatták be öt földrész jellegzetességeit. Az Európát
bemutató sátornál Szlovákia nevezetességeivel találkozhattunk,
ami nem véletlen, hiszen a „Határtalanul…” pályázat keretében a 7.
évfolyamosok május végén Szlovákiában kirándultak. Ázsiát
Japán és Kína bemutatásával ismerhettük meg. Ausztráliából a
Kakadu Nemzeti Park állataival nyűgöztek le bennünket. Afrikát
Kongó képviselte, míg Amerikából Yellowstone és az esőerdők
világát csodálhattuk meg. Minden pavilonnál érdekes feladatokat
oldhattak meg a tanulók, melyekért kupakokat kaptak és azt a
program végén apró ajándékokra válthatták. A sátrakban nemcsak
képeket, tárgyakat láthattunk, hanem megismerkedhettünk az adott
hely természeti látnivalóival, kultúrájával. Ne feledkezzünk meg a
finom és számunkra különleges ételekről, italokról sem, amiket
kóstolhattunk. Természetesen az öko-szemlélet is megjelent a
programon, minden sátornál készítettek újrahasznosított anyagból
különböző, az adott földrészre jellemző tárgyat. Két táncos

produkció is hozzájárult a jó hangulathoz. Több alsós osztály
szereplésével afrikai táncot láthattunk, majd a 3.a és 7.a osztályok
közösen a nagyidai cigányok táncát adták elő. A rendezvény elérte a
célját, mind a gyerekek, mind az ide látogató szülők és vendégek jól
érezték magukat és élménydúsan térhettek haza.

A szlovák stand

DEÁKOSOK SZLOVÁKIÁBAN!
A „Határtalanul” program segítségével az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7. Osztályos tanulói négy napos
kiránduláson vettek részt 2019. május 28-tól a Felvidéken, Szlovákiában. A túrát az intézmény 52 iregszemcsei, magyarkeszi és
felsőnyéki tanulója teljesítette.

II. Rákóczi Ferencre emlékeztünk Kassán
A Határtalanul program arra ad lehetőséget, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a határon túli magyar történelmi, irodalmi
emlékekkel, természeti kincsekkel és a határon túli magyarsággal.
Sajnos az időjárás nem fogadott minket kegyeibe, de az eső
ellenére meglátogattuk Bajmóc várát, városnéző sétát tettünk
idegenvezető segítségével Besztercebányán. Szállásunk a Tátra
lábánál, Tátralomnicon volt. Esőben, felhőben tettünk túrát a 2634
méter magas Lomnici-csúcsra, de a három kabinos libegővel
utazás és a hógolyózás feledtette velünk a korlátozott kilátást.
Kirándultunk Késmárkra és Lőcsére, ahol beszélgettünk a
települések magyar irodalmi és történelmi szerepükről.

Halogattuk a túránkat a Csorba-tóhoz, hátha eláll az eső, feloszlik a
felhőzet és kisüt a nap. De ez a kirándulás az esős túrákról marad
emlékezetes. Hazaúton megálltunk Kassán, ahol megnéztük a
kassai főszékesegyházat, II. Rákóczi Ferenc sírját, Rodostói
házának pontos mását, a színház épületét, a főteret. Utolsó
programpontként rövid sétát tettünk a Szádelői-völgyben.
Rengeteg élménnyel, ismerettel és vizes esőkabáttal tértünk haza
Szlovákiából, megfogadva, hogy még visszatérünk, mikor süt a
Nap.
Vajda Jenő
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GYERMEKNAP AZ IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATÁN
Iskolánkban a gyermeknapot idén is május
végére terveztük, de most igazán maradandó élményeket szerettünk volna a
gyerekeknek okozni, így helyszínnek a
közeli Siófok városát választottuk, változatos programokkal. Sok előkészület,
szervezés előzte meg az eseményt, míg
végre elérkezett a várva-várt nap! Reggel
szinte minden tanuló a szokottnál korábban
érkezett az iskolába, mert kalandok várták
őket.

Kalózhajón az iregi gyerekek
Siófokon a hajóállomáson kellemetlen
hideg szél fújt, mi mégis izgatottan vártuk a
vízre szállást. Egyszer csak ágyúdörgés
hallatszott a móló irányából. Ekkor már
mindenki igyekezett a kikötőbe. Ott két
kalózhajó vetett horgonyt, fedélzetén
kalózokkal. Hajóra szálltunk, majd ágyúdörgés közepette a Balaton közepe felé
vettük az irányt. A víz nagy hullámokat
vetett, dobálta a hajót, néhányan tengeri
betegek is lettek. A többség azonban
lelkesen versenyzett az első tiszti címért,

majd kalózgúnyát öltve a kardforgatás
fortélyaiba merültek Nagy Medve kapitány
vezényletével és kalóz csatakiáltásokat
tanultak. Az ügyes kis kalózok talizmánokat, lufit és cukrot kaptak. Mindenki
odaállhatott a kormány mögé, vezethette a
hajót. A tó közepén a két kalózcsapat
megmérkőzött egymással, forogtak a hajók,
dörögtek az ágyúk… Mindkét hajó
legénysége derekasan helyt állt a csatában,
harci kiáltásaikkal is sikerült megfélem-

líteniük egymást. A csata véget ért. Némi
hajókázás után visszatértünk a kikötőbe.
Mikor szilárd talajt éreztünk a lábunk alatt,
már szállhattunk is fel a gumikerekű
kisvonatra, amely elvitt minket a plázsig.
Ott magasodott előttünk az óriáskerék! Még
mindig fújt a szél, de már szerencsére nem
olyan erővel, amely megakadályozta volna
az óriáskerék elindítását. Az üzemeltető
közölte, hogy biztonságosan lehet használni az óriáskereket, de azt is felajánlotta,
hogy helyette választhatjuk a dodzsemezést
is. A gyerekek persze mindkettőt szerették

FELSŐS GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN
Május 25-én gyerekzsivajjal, jókedvvel telt meg az
általános iskola udvara és tornaterme. Az ünnepelteknek, a
gyerekeknek csapatokat kellett alkotni kortól és nemtől
függetlenül, amely után rengeteg játékos-ügyességi feladat
várt rájuk, élményeket szerezhettek, vidáman tölthették a
napot. Tíz állomáson kellett összemérni egymással az
erejüket. A vetélkedő-jellegű feladatokat a gyerekek
nagyon élvezték. A nap végén a csapatok csokoládét,
jégkrémet, üdítőt kaptak, valamint a győztesek magukkal
vihették az iskola gyermeknapi vándorkupáját.
Léner Péter
A nap végi díjátadó

volna! Volt olyan osztály, amelyik ezt ki is
használta! Óriási élmény volt ilyen magasságból a hullámzó Balatont megcsodálni.
Volt olyan kisgyerek, aki életében most
először jutott túl Iregszemcsén, most látta
először a Balatont, soha nem volt egy falusi
ABC-nél nagyobb üzletben, itt viszont
eljutott a Plázába is, ahol mozgólépcsőzött,
több csillogó üzlet kirakatát megcsodálhatta és a moziban 3D-s mozifilmet is
láthatott. Ebédidőben némely osztály
megengedhette magának, hogy ebben a
hideg, szeles időben beüljön a Mustafa
Étterembe egy gyrost enni. Itt olyan
élményben volt részünk, hogy maga a
tulajdonos szolgált ki bennünket. Nagyon
szimpatikusnak talált bennünket, ezért
megkérdezte, hogy hozzájárulunk-e ahhoz,
hogy a facebook oldalán kiposztolja
látogatásunkat. Örömmel engedtünk kérésének. Néhány perc múlva már láttuk is
magunkat az étterem oldalán! Innen szintén
a gumikerekű kisvonattal utaztunk tovább a
következő célállomásig, ami a Bella Állatpark volt. Ez egy nagyon családias, kicsi
tanya, ahol szépen rendben tartott, gondozott környezetben, szabadon mozoghatnak
az állatok: pulyka, páva, póniló, strucc,
gyöngytyúkok, kutyák… Itt is maradandó
élményt szereztünk, ugyanis néhány incselkedő diák felbosszantotta a struccot,
amelyik erre aztán jól megkergetett minket!
Annyira megijedtünk, nem is maradtunk
tovább. Nagyon gyorsan elrepült az idő,
vissza kellett vonatoznunk a buszokhoz.
Már a hazafele úton élmény-mesélésbe
fogtunk, kinek hogy telt a délutánja. Voltak,
akik sétáltak, körülnéztek a Pláza előtti
téren, játszótérre mentek és sokan moziztak. Mindenki kellemesen elfáradt. A
sokszínű programokon nem vehettünk
volna részt, ha az Iregszemcse, Nagyszokoly és Újireg községek önkormányzatai
nem járultak volna hozzá anyagilag a
programok finanszírozásához. Nagyon
szépen köszönjük nekik!
Veldi Ágnes kirándulás szervező,
alsós munkaközösség vezető
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A TANÉV 2. FÉLÉVÉNEK VERSENYEREDMÉNYEIRŐL
A tavaszi időszak idén is nagyon eseménydús volt az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola tanulói számára tanulmányi
versenyek terén.
Idén 30 tanuló vett részt a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulóján. Az alsó tagozatosok közül a legjobb eredményt
Csicsmann Liza 3.b osztályos tanuló, a felsősök közül Macher
Rózsa 7.a osztályos tanuló érte el. Mindketten az előkelő 14. helyet
szerezték meg.
A NyelvÉsz iskolai fordulójából 4 diák jutott a megyei döntőbe, itt
Witmann Anikó (2.b) 21., Németh Abigél (3.a) 14., Vásárhelyi
Réka (4.b) 19., Macher Rózsa (7.a) pedig 7. helyezett lett.
A Tudásbajnokság megyei fordulóján a következő eredmények
születtek: Macher Adrienn (4.b) matematikából 21., irodalom,
szövegértés tantárgyból 10. lett. Vásárhelyi Réka (4.b)
matematikából 10., anyanyelvből 9. helyezést ért el. Tóth Hunor
Huba (5.b) történelemből 6. helyen végzett. Szalai Krisztián (7.b)
az angol haladó felsős kategóriában az előkelő 4. helyezést érte el.
Macher Rózsa (7.a) matematikából az ezüstöt érő 2. helyezést
szerezte meg, míg anyanyelv tantárgyból Tolna megye
legjobbjának bizonyult, így részt vehetett az országos döntőn,
amely Szegeden került megrendezésre. Itt a 20. helyet sikerült
elérnie.
Iskolánk immár hatodik alkalommal vett részt a Medve Szabadtéri
Matekversenyen Veszprémben, ahol a versenyzők 3 fős
csapatokban a szabadban állomásról állomásra vándorolva
oldanak meg érdekes logikai feladatokat. Az 5-6. osztályosok
közül a legeredményesebbek Buczkó Barbara, Major Orsolya,
Orsós Rebeka, a 7-8. osztályosok között Macher Rózsa, Orsós

Alexandra, Orsós Vivien.
Iskolánk mindhárom csapata bejutott az előzetes levelezős
fordulók alapján a Hegyhát Történelem és Műveltségi Verseny
döntőjébe, amely Gyönkön került megrendezésre. Ebben az évben
a verseny témája a Földrajzi felfedezések kora. Csapataink: Santa
Maria: Macher Róbert, Szabó Kata, Vecsei Benedek; Drágakövek:
Macher Rózsa, Kökény Rubina, Orsós Rebeka; Victoria: Major
Orsolya, Buczkó Barbara, Fejes Fruzsina.
Technika tantárgyból az Oktatási Hivatal által szervezett megyei
versenyen Macher Rózsa ért el 2. helyezést.
Nem csak megyei és országos, hanem helyi versenyeken is
bizonyíthattak diákjaink. Immár hagyományosnak mondható a
Törizsenik Történelmi Tanulmányi Verseny. Ebben a tanévben a
legjobbnak bizonyult Stier Míra (5.b), Vecsei Benedek (6.b),
Macher Rózsa (7.a) és Frank Benedek (8.b).
Hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg idén első
alkalommal a Deák Matek Területi Számolási Versenyt, amelyre a
helyi forduló dobogósai nyertek részvételi lehetőséget, illetve
Tamásiból, Magyarkesziről és Felsőnyékről érkeztek versenyzők.
Iskolánk legjobbjai: 5. osztály Kassai Dávid Attila 5. hely, 6.
osztály Buczkó Barbara 8. hely, 7. osztály Macher Rózsa 2. hely, 8.
osztály Takács Larina Aranka 4. hely.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő pedagógusoknak!
Macher Róbertné

BONYHÁDI SZÍNPADON A
NYUGDÍJAS KLUB

ELKÉSZÜLT AZ EDZŐPARK A
SPORTPÁLYÁN

Az iregszemcsei Bartók Béla Nyugdíjas Klub szépen szerepelt
a Bonyhádon, június 14-én megrendezett Dalostalálkozón,
ahová küldetéséhez híven felsőiregi dalcsokrot vitt a csapat. A
fellépő viseleteket önkormányzati támogatásból és saját
csoportpénzből készíttették az alkalomra.

A Majálison vehette birtokba a falu azt az igényes és korszerű
kültéri sportparkot, melyet az önkormányzat pályázaton
nyert. Itt valamennyi korosztály aktívan töltheti el a
szabadidejét.

ÉRTESÍTÉS MENETREND VÁLTOZÁSRÓL
A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt (Szekszárd) –Hőgyész – Tamási – Iregszemcse autóbuszvonalon
- a hetek első iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti
napokon közlekedő
987 sz. járat forgalma megszűnik.
(Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 16:15 órakor indul és
Iregszemcsére 17:00 órakor érkezik),
- nyári tanszünetben munkanapokon új 948 sz. járatot
állítunk forgalomba Tamási – Hőgyész között.

(Tamási, szolgáltatóháztól 17:00 órakor indul és
Hőgyészre 17:25 órakor érkezik),
- nyári tanszünetben munkanapokon új 945 sz. járatot
állítunk forgalomba Hőgyész – Tamási között.
(Hőgyész, autóbusz-váróteremtől 17:28 órakor indul és
Tamásiba 17:50 órakor érkezik).
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FELÚJÍTJÁK AZ IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS TEMPLOMOT
Felújítják az iregszemcsei református templom tetőszerkezetét, a dél-dunántúli régió egyik legnagyobb befogadóképességű
egyházi épületének tornyát vörösrézzel fedik le.
Az eredeti állapotnak megfelelően újítják
fel a tornyot, egyben kicserélik a
tetőszerkezet elkorhadt deszkáit. A hajó
tetejét terra cseréppel burkolják, és
korszerűsítik a villámvédelmi rendszert is.
A felújítás után megszűnik a templom
beázása. A református presbitérium döntése alapján a homlokzat és a harangtorony
vakolatát is rendbe teszik.
A szeptemberben befejeződő munkát az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 30
millió forinttal támogatja.
Az 1863-ban épült, romantikus stílusjegyeket viselő templom bár nem műemlék,
méretei ismertté tették; tornya 48 méter
magas, és két karzatos belső terében 1350
ülőhely van. Iregszemcsén a XVII. század
közepén alakult meg a református
gyülekezet, az első anyakönyvi bejegyzés
1647-ből származik. Az 1700-as években

épült első templom romjai ma is megtalálhatóak a jelenlegi épület mellett.
Az egyházfenntartók száma száz körül van
a településen, a templomot azonban csak
kevesen látogatják vasárnaponként. A
templomban nincs fűtés, ezért csak
húsvéttól adventig tartanak ott istentiszteleteket.
A kiváló akusztikájú épület egyik karzatán
Angster orgona működik, a templom falai
között rendszeresen rendeztek komolyzenei hangversenyeket. Idén szeptember
közepén a gyülekezet református családi
napot tervez kulturális programokkal.
A falu lakossága legutóbb május elején a
művelődési ház által szervezett helytörténeti sétán kaphatott betekintést az épített
örökség múltjába és jelenébe.
A felállványozott templomtorony

„AZ ISTEN TEMPLOMA TI VAGYTOK” 1KORINTUS 3, 16.
Úgy gondolom, napjainkban, amikor világszerte, és ami még
fájóbb, Európa-szerte, divat keresztyén templomokat lerombolni,
meggyalázni, megtámadni, mikor Európa egyes vezetői szeretnék
a keresztyénséget és Isten, Jézus Krisztus nevét még a köztudatból
is kitörölni, nagyon dicséretreméltó, hogy Magyarországon
keresztyén templomok, gyülekezeti házak, közösségi terek
épülnek és újulnak meg állami támogatásokból, és hogy a magyar
kormány láthatóan tudatosan a keresztyén értékrend és világnézet
talaján állva igyekszik végezni munkáját. 2017. december 27-i
ülésén döntött úgy a kormány, hogy az „Egyházi közösségi célú
programok és beruházások támogatása” elnevezésű előirányzat
terhére állami támogatásban részesíti a Dunamelléki Református
Egyházkerületet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kibocsátott Támogatói Okirat 1.3. pontja támogatott
feladatkörként nevezi meg a dunamelléki templom-parókiaközösségi tér felújítást. A Tolnai Református Egyházmegye
Nagytiszteletű Elnökségének közreműködésével az egyházkerület
úgy döntött, hogy az iregszemcsei református templom torony- és
tetőfelújítására 30 millió Ft támogatást különít el. A kivitelezői
szerződést még 2018 őszén aláírtuk a vállalkozóval, a munka
azonban nyilván csak a jó idő beköszönte után kezdődhetett meg.
Istennek hála a felújítás már folyamatban van, és ha az Úr is úgy
akarja legkésőbb 2019 augusztus-szeptember környékére be is
fejeződik. Ez nyilván az időjárás függvénye is. A munkálatok során
új vörösréz fedést kap az időjárás és történelem viharaiban
igencsak tönkrement templomtorony, valamint új cserépfedést az
utoljára 1990-es évek elején, sajnos sok hibával, fedett tető.
Ezenkívül a villámvédelmi rendszer is korszerűsítésre kerül. Ezek
a munkák reménységünk szerint megállítják a falak beázását és így
nem romlik tovább a templom belső környezete sem. Jövőbeni
célunk ezután természetesen az, hogy egy belső felújítás által az
évekig tartó beázás nyomait eltüntessük, az ablakokat kijavítsuk,
illetve az épület villamoshálózatát kicseréljük.

Nem hallgathatom el, hogy mély megrendüléssel írom ezeket a
sorokat, mikor arra gondolok, hogy milyen kegyelmes hozzánk,
iregszemcseiekhez az Isten, amikor még mindig jelét adja annak
ezzel a felújítással is, hogy Ő hajlandó gondoskodni arról, hogy
közöttünk háza legyen, közöttünk lakozzon, és az Ő élő és életet,
áldást közvetítő igéje hirdettessék a számunkra. Ő nem akar
elhagyni, magunkra hagyni minket. Amilyen nagy azonban az
Isten hűsége, kegyelme, jóindulata irántunk, olyan nagy a mi
hálátlanságunk, hűtlenségünk és szeretetlenségünk Őiránta,
amikor az Ő nagy ajándékát, az Ő köztünk lévő házát, ahol lelki
békére, vezetésre és erőre találhatnánk Őáltala, megvetjük, és
elkerüljük. Olyanok vagyunk mi emberek, hogy amíg megvan
valamink, addig olyan természetesnek tartjuk, és észre sem
vesszük az értékét. Elhanyagoljuk, kevésbé fontos dolgokat elé
helyezünk, mert az úgyis van. Az a dolga, hogy legyen. Csak
amikor már annyira elhanyagoljuk, hogy mégis megszűnik,
eltűnik, elérhetetlenné válik a számunkra, akkor mondjuk: milyen
kár, hogy már ez sincs, pedig úgy élnék vele. Így válik egyre
szegényebbé az életünk a közönyösségünk miatt. Mert amíg pedig
ott volt, nem becsültük. Ne várjuk meg ezt az időt! Ne vessük meg
Istennek azokat az e világi eszközeit, amelyek által Ő számunkra
elérhető és kijelenti magát: a templomot, a Bibliát, a nyugalom
napjának megszentelését, a gyülekezeti közösséget, álljon az
bármily gyarló emberekből, és talán mondhatom, az igehirdetőt,
Isten szolgáját sem.
Azért imádkozom családommal együtt, hogy azok, akik most
örülnek templomunk megújulásának, mert tudom, hogy sokan
vannak, ne rekedjenek meg csupán a látható épületnél, a cserépnél,
meg a vörösréz borításnál, hanem Isten Szentlelkének munkája
által ők maguk váljanak élő kövekké az Úr házában: a
gyülekezetben.
Harsányi Béla

AZ IREGSZEMCSEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA MINDENKIT SZERETETTEL VÁR
2019. SZEPTEMBER 14-ÉN TARTANDÓ REFORMÁTUS CSALÁDI NAPRA A REFORMÁTUS TEMPLOMKERTBE.
AZ EGÉSZ NAPOS ESEMÉNY RÉSZLETES PROGRAMJÁRÓL PLAKÁTOKON ÉRTESÍTJÜK AZ ITT ÉLŐKET.
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NŐK EGYÜTT ÖNMAGUKÉRT
2017. augusztusban alapítottunk egy csoportot Mozogj Ireg
névvel.
A célunk az volt, hogy mozogjunk és mindezt jó kedvvel és
örömmel tegyük. A csoport pár fővel indult, először a
Kastélyparkba mentünk és ott tornáztunk közösen. Ezután jött a
szeptember és a hidegebb idő, így keresnünk kellett egy fedett
helyet. A Göllesz Iskola tornaterme adott otthont nekünk, amit
ezúton is még egyszer köszönünk. Bő fél évig minden héten
kétszer dolgoztunk azért, hogy jobban nézzünk ki, jól érezzük

magunkat a bőrünkben nőként, hogy tegyünk az egészségünk
érdekében. Majd a nyár közeledtével ismét új helyre vándoroltunk
és közben szépen nőtt a tagok száma. Emiatt júliustól a
művelődési ház nagytermében vagyunk minden hétfőn és szerdán.
A cél nem csak saját magunkról szól, mindig volt mögöttes
tartalom. A pénzt, amit gyűjtünk igyekszünk olyan dolgokra
fordítani amik a csapat javát szolgálják. Amellett hogy támogattuk
a Göllesz Iskola tanulóit, a Művelődési Házat, rendszeresen
szervezünk közös programokat, hogy az „új barátságok”
megszülethessenek, a régiek pedig ápolva legyenek a tagok közt.
Előfordul velem is, hogy a gyerekkori barátnőm mosolyog velem
szemben az edzésen, de olyan is hogy közelebbről megismertem
valakit, akit gyerekkorom óta ismerek, de mégsem….. Mert
sokszor van hogy napi szinten találkozunk másokkal és
köszönünk, de a sok napi teendőnk, munkánk, családunk mellett
kevés idő jut a barátságra, a kapcsolatok ápolására és kevés idő jut
arra, hogy valakivel tényleg tartalmas beszélgetéseink legyenek.
Ezért a még magasztosabb célom valahol itt található:
Olyan teret biztosítani ahol a Nők testi-lelki egyensúlyával
foglalkozunk. Hogy az iregszemcsei Nők összefogjanak együtt
egymásért. A közös torna az első lépés….a második még a jövőben
rejlik.
A legutóbbi közös programunk a Nőnap ünneplése volt, amit
Siófokon töltöttünk egy remek vacsora mellett.
Szeretettel várunk minden olyan Nőt aki úgy dönt hogy heti
kétszer egy-egy órára Önmagát választja és rászánja magát
arra,hogy mozogni kezd az egészségéért.
Szalai Judit

A Mozogj Ireg! csoportképe

TAVASZI KÖNYVTÁRI HÍREK
Ebben a két hónapban három nagy sikerű rendezvényünk volt a
községi könyvtárban.
Április 9-én a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából kézműves
foglalkozást tartott Fenyőné Tóth Magdolna. Az Iregszemcsei
Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulói
tojástartó kosárkát és húsvéti díszt készítettek Magdi néni
segítségével. A kosárkák színes papírból hajtogatással készültek, a
felakasztható díszek pedig fűzfagallyakból. Minden tanulónak kész
lett a kis ajándéka, örömmel vitték haza, a kollégiumba. A
programot Iregszemcse Község Önkormányzata támogatta.
Április 17-én, a húsvéti szünet előtti utolsó tanítási napon az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos tanulói
egy jutalomkoncerten vehettek részt a tojásfák díszítéséért. Kovács
Gábor, azaz Muzsikus Gábi énekelt a gyerekeknek. A hétköznapi
tárgyakból készült hangszereknek nagy sikere volt : portörlő
pálcából, üres vizespalackból csalta elő Gábor a hangokat. Az
előadó által feltett kérdésekre is nagyon ügyesen tudtak a gyerekek
válaszolni. Az előadás végén mindenki együtt énekelte az
előadóval a „Hóvirág” dalt. Ezt a programot a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár támogatásával kaptuk meg a szolgáltatóhelyi
ellátás keretében.
Május 6-án Sohonyai Edit ifjúsági írónővel találkozhattak az
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói.
Ez nem egy szokványos
író olvasó találkozó volt, hanem inkább közös beszélgetés.
Természetesen elhozta és kiállította az írónő valamennyi eddig
megjelent művének egy egy példányát is. A műsor szuper jó volt! A
gyerekek kezdeti szorongása hamar elmúlt, bátran jelentkeztek és
ügyesen válaszoltak Edit kérdéseire.
A kamaszok hétköznapi problémáiról volt szó. Sok érdekes dolgot
megtudhattak a tanulók önmagukról és hasznos tanácsokat kaptak

Sohonyai Edit írónő
útravalóul. Még szerettek volna maradni, de vissza kellett menni az
iskolába. Ennek ellenére vidáman beszélgetve mentek el.
A program végén az írónő dedikálta a magával hozott
könyvjelzőket és a tanulóknak ajándékozta őket.
Ezt a programot szintén a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
támogatásával kaptuk.
Könyvtári programjaink ősszel folytatódnak : két ismeretterjesztő
előadás várható az Országos Könyvtári Napok keretében.
Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban!
Novákné Bitai Éva könyvtáros
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A CÍMVÉDŐ IREGÉ A BRONZ
Az idén első helyen Majos II. csapata végzett. Nem botlott a
Regöly és az Iregszemcse sem a megyei III. osztály nyugati
csoportjának utolsó fordulójában, így előbbi ezüst-, utóbbi
bronzérmet szerzett.

időszakban az ECK által támogatott „ Ha te nem jössz, mi
megyünk hozzád” elnevezésű program keretében a művelődési
házban.

Iregszemcsei SE ünneplő csapata
Iregszemcsei SE–Nak SE 9–0 (4–0)
Iregszemcse, v: Albert J. (Haraszin, Kiss J.). Gól: Veszprémi (21., 38., 56.,
74., 79.), Bodóg A. (13.), Szepesi (44.), Ignácz A. (49.), Vranszki (62.).

A június 8. szombati kilencgólos győzelem után az Iregszemcsei
SE tagjai Focista Bállal ünnepeltek Pünkösd vasárnapján. Az
egyesület hagyományosan június elején szervezi jótékonysági
bálját. Az elmúlt időszak legfergetegesebb hangulatú bálja volt az
idei. A sportszervezet ezúton köszöni
szponzorainak,
szurkolótáborának a támogatást!
Az idei szezon góllövőlistája: Kelet, 47 gólos: Fejes Zoltán (ASE
Paks), 20 gólos: Széles Gergő (Dunaföldvári FC II), 19 gólos:
Rostás Gyula (Pusztahencsei KSE). Nyugat, 57 gólos: Veszprémi
Richárd (Iregszemcsei SE), 46 gólos: Végh Gábor (Regölyi SE),
37 gólos: Teszler Roland (Regölyi SE).
Június 23-án 17 órakor a Tolna megye III. osztály bajnokai
mérkőznek meg Iregszemcsén, a közönség által leglátogatottabb
pályán. A mérkőzésen abszolút bajnokot avatnak, hiszen
összecsap egymással a nyugati és a keleti csoport győztese.

IREGSZEMCSEI SIKER A
KÜZDŐSPORTBAN IS
Tizenkilenc éremmel zártak a Tamásiban június elején
megrendezett Combat Wrestling Európa-bajnokságon a Tolna
megyei indulók. Köztük az iregszemcsei kislány, Vörös
Rebeka a dobogó harmadik fokára állhatott. Őt a nemzetközi
szövetség elnöke, Ivaljo Ivanov választotta ki a magyar
bajnokságról, hogy versenyezzen az európabajnoki eseményen.
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a tamási Vályi Péter iskola
sportcsarnokában a szezon egyik legrangosabb eseményét. A
magyar versenyzők mellett olasz, máltai és román harcosok
érkeztek a városba, hogy döntsenek az Eb-érmek sorsáról. A három
Tolna megyei egyesület, a vendéglátó tamási Aranyszarvas KHSE,
valamint a szekszárdi Hikari Aikido Egyesület és az MMA Maori
Team sportolói remekül megállták a helyüket, és szép számmal
gyűjtötték az érmeket, egy híján huszat szerezve. Nagyon tetszett a
japán központú nemzetközi szervezet, a FICW elnökének, a bolgár
Ivajlo Ivanovnak a tamási kontinensverseny – mondta el a megyei
napilapnak Szőts Gábor főszervező, aki a magyar válogatott
kapitánya és edzője is volt a megmérettetésen. Szőts szerint a
magyar csapat – benne a megyei indulókkal – remekül helytállt,
ami biztató a jövő őszi, szintén Magyarországon sorra kerülő
Combat Wrestling világbajnokság előtt. Elárulta azt is, hogy jövő
év tavaszán, amolyan főpróbaként Szekszárdon is rendeznek egy
professzionális versenyt, ezáltal is népszerűsítve a szabad
fordításban harci birkózásnak nevezett sportágat, amelyben
fojtással is feladásra lehet kényszeríteni az ellenfeleket. Szőts
Gábor Iregszemcsén is tart edzéseket gyerekeknek szorgalmi

Vörös Rebeka küzd fiú ellenfelével

A SAKK TEAM HÍREI
Március 22-24-ig Szombathelyen vettünk részt tanítványaimmal
az országos sakk csapat diákolimpián. A felsős lányok
csoportjában a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium
tanulói (Hegyi Júlia, Tóth Éva Kitti, Bati Zsóka) képviselhették
Tolna megyét. Ők egészen a 6. fordulóig nagyszerűen szerepeltek,
4 ellenfelüket is legyőzve várhatták a hajrát, ami azonban nem
sikerült, így minimálisan ugyan, de elmaradtak a tervezett
eredménytől. A felsős fiúk között az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola csapata (Frank Benedek, Frank Marcell, Tóthi
Viktória, Orsós Roland) küzdött a jó helyezésért. Itt is minden a
terv szerint alakult egészen az utolsó fordulóig, ahol egy minimális
arányban elszenvedett vereség miatt sajnos kicsúsztunk a hőn
áhított mezőny első feléből. Ennek ellenére valamennyi
játékosomra rendkívül büszke vagyok, mindent megtettek a jó
szereplésért!
Ragyogóan szerepeltek a Tamási Szabadidő SE ifjú sakkozói a VI.
Petőfi Kupa sakkversenyen Dunaújvárosban április 27-én. A 8
gyermek mindegyike érmet szerzett! Az 5. korcsoportban Vecsei
Benedek lett az abszolút győztes, Győri Máté ezüstérmet vehetett
át, Szakács Borbála pedig a lányok között bizonyult a legjobbnak.
Az értékszámos kategóriában Tóthi Viktória lett a 2. a lányok
mezőnyében, a fiúk csatájában pedig Erdélyi Borisz nyakába
akasztották az ezüstérmet.
Május 18-án került sor Siófokon a Gábor Dénes Főiskolában a III.
Siófoki Sakkfesztiválra. A 48 fős felsős mezőnyben Erdélyi Borisz
a nála 2 évvel idősebbeket is megelőzve magabiztosan nyerte meg
a versenyt! Ugyanitt Vecsei Benedek a 6. helyen végzett. Az alsós
lányok között Tóth Berta 5., Németh Zita pedig 6. Lett. A felnőttek
csoportjában Jurasits Miklós nála jóval esélyesebbeket megelőzve
a 8. helyen végzett. Ugyanő nagyszerűen szerepelt a délutáni
szimultánon is, hiszen Pintér József olimpiai bajnok ellen sikerült
döntetlent elérnie!
Május 25-én került sor Iregszemcsén a Sere's vendéglőben a XV.
Sere's Kupára. A Tamási Szabadidő SE versenyzői ismét jól
szerepeltek. A felnőtt mezőnyben Erdélyi Borisz az igen előkelő 6.
helyet csípte el, ami az ifjúsági bajnoknak járó kupát is jelentette
számára. Frank Marcell az ifik között a 3. helyen zárt. A 14 évesek
csoportjában Kovács Bence a fiúknál, míg Szakács Borbála a
lányoknál szerzett bronzérmet. A 10 évesek mezőnyében Németh
Zita nyerte a lányok versenyét, míg Tóth Berta ezüstérmet vehetett
át. Gratulálunk valamennyiüknek!
Lódi László edző

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Június 23-án ismét
nyitva áll a
Kálvária Kápolna a
nagyközönség előtt,
az Úrnapi körmenet
negyedik állomásaként.
Az Úrnapi szentmise
11.00 órakor kezdődik
a katolikus templomban.

Június 22-26-ig
MAZSORETT TÁBOR
Június 23. 18 óra
FALVÉDŐ KIÁLLÍTÁS
Domokos Jánosné hímzéseiből
A kiállítás július 19-ig tekinthető meg!

Június 23. 18-tól
SZENT IVÁN ÉJI
MULATSÁG
Július 1-5-ig
KÉZMŰVESTÁBOR I. HÉT
Kiállításmegnyitó:
július 5. (péntek) 15 óra

Július 8-12-ig
KÉZMŰVESTÁBOR II. HÉT
Kiállításmegnyitó:
július 12. (péntek) 15 óra

Július 15-19-ig
TOLNA MEGYEI
KÖZÉPISKOLÁSOK TÁBORA
(Külső szervezésű, zártkörű)

Július 22-27-ig
SZAXOFONTÁBOR
Július 27. 17 óra
A SZAXOFONTÁBOR
ZÁRÓKONCERTJE
a katolikus templomban
Augusztus 5-9-ig
TOLNA MEGYEI
KÖZÉPISKOLÁSOK TÁBORA
(Külső szervezésű, zártkörű)

Augusztus 16-17.
IREGSZEMCSEI
FALUNAPOK
A KASTÉLYPARKBAN

Falugazdász iroda nyári nyitvatartása
keddenként 08.00-14.00 között a
művelődési házban
Augusztusban csak 13-án lesz ügyfélfogadás
Iregszemcsén !

Nepomuki Szent János szobra a
kápolna oltárán
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.

Szeptember 7. 20 óra
BÚCSÚI BÁL
Szeptember 14.
REFORMÁTUS NAP
Egész napos szabadtéri
rendezvény kulturális
programokkal a református
templomkertben

Szeptember 28. 18 órától
SZENT MIHÁLY NAPI
VÁSÁR ÉS MULATSÁG

VÉRADÁS!!!
2019. július 25-én
13.00-15.30 óráig
az általános iskolában!!!

