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IREGSZEMCSE STANDJA LETT A LEGSZEBB
AZ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON
Az V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár két napos eseményét 2019. szeptember 20-21-én rendezte meg a
Belügyminisztérium Budapesten. A kiállításon 130 kiállító mutatta be a közfoglalkoztatás eredményeit. Tolna megyét négy
település képviselhette. Gyulaj, Nagyszokoly és Udvari mellett Iregszemcse először kapott meghívást a magas rangú kiállításra,
ahonnét A legszebb stand díj 1. helyezettjeként tért haza.
A Belügyminisztérium immár ötödik
alkalommal rendezte meg az Országos
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt,
melynek keretein belül a budapesti
helyszínen Vidéki Hagyományok és Ízek
Vásárt tartottak és a Szövetkezetek utcáját
is megnyitották. A két napos rendezvény
2019. szeptember 20-21-én a Vajdahunyad
vár kertjében és környékén valósult meg.
A több ezer látogatót vonzó kiállítás a
közfoglalkoztatásban végzett tevékenységek sokszínűségét és értékeit mutatta be,
továbbá a szociális szövetkezeti vállalkozásoknak a helyi erőforrásokra építő
gazdaságfejlesztési innovációit.
A gasztronómia iránt érdeklődők megízlelhették a tájjellegű ételkülönlegességeket. A vásár lehetőséget nyújtott a
hagyományos ízeket kedvelő és reform
konyhát vezető háziasszonyoknak is a téli
éléskamra feltöltésére. Az ételkóstolók és
vásári forgatag mellett számos családi
program és koncert is várta az érdeklődőket, amely egész napos kikapcsolódást
jelentett a látogatók számára. Az iregszemcsei művelődési ház munkatársai a
papírfonással és a korongozással ismertették meg az érdeklődőket. Iregszemcse
standjánál naponta frissen sütött szilvás
lábatlant, vagyis az önkormányzat közétkeztetési konyhájának dolgozói utánozhatatlan helyi specialitását kínálták. A
gyümölcsös kelt tésztához citromfű, menta
és kóla gyógynövényekből készített szörpöket kóstolhattak a látogatók. A faház
polcaira az iregi kertészet termékei:
lekvárok, savanyúságok és befőttek kerültek, míg a kerti zöldségek teknőbe,
kosarakba. A belső falakat a faluban élő
Domokos Jánosné saját gyűjtésű és
készítésű falvédőivel díszítették. A helyi
sajátosság programban létrehozott asztalosműhely termékeként kiállított kerti
bútoron az iregszemcsei fazekas, Révész

Dr. Hoffmann Imre és Süvegjártó Csaba a stand előtt
Zsolt kerámia étkészletével terítettek.
államtitkár adta át.
Legfőbb látványosságnak a faképkeretben
Mezőgazdasági program:
zöldségekből készített kompozíció és a
Szántóföldi területeken (40 ha) gabonát
zöldségemberek bizonyultak. A szomszéd
termesztenek. Szilva, kajszibarack
polgármester, Bors Bálint szavaival élve:
alma ültetvény gyümölcse valamint a
az iregszemcsei szív mindent vitt az
450m2-es fóliasátorban termesztett
országos kiállításon!
uborka a közétkeztetésben kerül
Az V. Országos Közfoglalkoztatási Kiálfelhasználásra. A kis fóliasátorban
lítás és Vásár rendezvényen Iregszemcse
10.000 virágpalántát neveltek
települést Süvegjártó Csaba polgármester,
tavasszal, ősszel pedig 10.000
Máté Ambrus a mezőgazdasági csoport
árvácskát.
vezetője, Fazekas József a településHelyi sajátosság program:
üzemeltetési csoport vezetője mellett
2019-20-ban asztalosműhelyt
nyolc fő közfoglalkoztatott és nyolc fő
alakítanak ki, kül-és beltéri
közalkalmazott képviselte.
nyílászárók, bútorok gyártására.
A települési standok versenyében az első
helyezettnek járó díjat Dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
Dobos Andrea

-2 -

XVII. évfolyam, 3. szám, 2019. október

Nem járatos az internet világában,
vagy szeretné biztosabb alapokra
helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001
„Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű
kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha
- tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,
- nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban,
- ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt
más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott
digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai
képzésben,
- magyar állampolgár

A következő informatikai képzések
indulnak Iregszemcsén:
2019. november 11. (hétfő)
IKER 1. Első lépések a digitális világba
2019. november 12. (kedd)
IKER 2. Önállóan használom az
informatikai eszközömet
A tanfolyam hossza kb. 1 hónap. A képzést heti két
alkalommal hétköznaponként este biztosítjuk, így akár
munka mellett is elvégezhető!
A képzésen elsősorban az internet használat,
elektronikus levelezés, internetes ügyintézés, közösségi
média, ügyfélkapu használat, alapvető
szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és
jelentkezzen az iregszemcsei Bartók
Béla Művelődési Házban személyesen
08:00-16:00 között
vagy a 74/480-764-es számon.
Miért ne tarthatná Ön is a kapcsolatot
barátaival vagy családjával
az internet segítségével?
Személyes iratait (TAJ, szem.ig,
lakcímkártya) hozza magával!

IREGSZEMCSEI NEFELEJCS ÓVODA ÉS
KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

SZAKÁCS
munkakör betöltésére.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 18.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást
Kereszt Réka nyújt a +3630/557-0966-os számon.

RUHABÖRZE
Iregszemcse Szociális Intézménye
2019. október 15-én, 9 órától ruhabörzét tart.
Rendhagyó módon zsákokból történik a válogatás.
Szeretettel várunk mindenkit!

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Horváth Zoltán, Bitai Mihály, Máté János, Dobos Miklósné,
Berkes József, Kovács Rózsa, Horváth József, Városi István,
Csönge János, Térmeg Sándorné, Szabó Rózsa

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:

ERLO-Interkontakt Bt. (E-000123/2014)
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 9.
Mobil: +36-30/6919-877
E-mail:
info@erlo.hu, web: www.erlo.hu

Ignácz Noel, Csonka Anasztázia Kinga, Peltzer Noel,
Orsós Loretta Kinga, Tóth Anna, Ács Tari Dominik,
Németh Amina, Tóth Letícia, Ignácz Ármin Noel,
Kemény Hanna, Orsós Gábor, Horváth Valentin,
Magyar Balázs

XVII. évfolyam, 3. szám, 2019. október

-3 -

MAGYAR FALU PROGRAM
Magyarország Kormánya elkötelezett a magyar vidék fejlesztése
és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdetésre került a Magyar
Falu Program, amelynek céljául a kistelepülések népességmegtartó
erejének fokozását, a fiatalok helyben maradásának elősegítését,
valamint az elvándorlás visszaszorítását tűzte ki. A program
keretein belül lehetőség nyílik önkormányzatok és egyházak
számára széleskörű fejlesztések megvalósítására, melyek
hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és modernizálásához.
Iregszemcse község önkormányzata az első körben két pályázatot
nyújtott be a program kiírásaira és mindkét pályázat támogatást
nyert.
A „nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és
a nemzeti kulturális intézmények bevonásával”című alprogram
hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi
folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.
Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények
tereinek felújítására, kultúrát segítő személy, programszervező
foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a
programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz
kapcsolódó működési költségekre. Pályázatunkban a művelődési
ház nyílászáróinak cseréjére, az épület homlokzatának
hőszigetelésére, kül- és beltéri programok szervezésére, az ezekhez
kapcsolódó eszközbeszerzésre és működési költségekre, továbbá
egy fő közösségszervező alkalmazásához nyertünk 21.353.381

Forint támogatást.
A másik nyertes pályázatunkban a szociális központ kültéri
burkolatainak felújításához, belső festéséhez, valamint a védőnői
szolgálat és az orvosi ügyeleti ellátáshoz szükséges eszközök
többek közt defibrillátor, EKG - beszerzéséhez kaptunk 7.670.333
Forint támogatást.
A Magyar Falu Programban jelenleg három beadott, elbírálás előtt
álló pályázatunk van. Belterületi közterületek karbantartására
szolgáló eszközök beszerzésére 15 millió Forint, kistelepülések
járda építésének, felújításának anyagtámogatására 5 millió Forint,
önkormányzati tulajdonú utak felújítására 30 millió Forint összegű
támogatásra nyújtottunk be pályázatot. Ez utóbbiban a Napraforgó
utca, temető mögötti, a Zrínyi utcáig terjedő szakaszának és a külső
Katona utcának a pormentesítése (kövezése) és további két utca
(Csárdalap utca, Petőfi utca) aszfaltburkolatának felújítása
foglaltatik benne.
Mindkét helyi egyházzal együttműködünk az „Egyházi közösség
tulajdonában lévő temetők fejlesztése” című MFP kiírásban,
amely a ravatalozók felújítását célozta meg.
Előkészítési, tervezési szakaszban van a szolgálati lakás
kialakítására kiírt MFP-s pályázat, amelynek keretében a szociális
központ tetőterében szeretnénk két szolgálati lakást kialakítani.

ÚTFELÚJÍTÁS
OKRÁDPUSZTÁN

tehermentesítő úton közelíthetik meg a bántavai szárítóüzemet. A
súlykorlátozó táblák hamarosan kihelyezésre kerülnek. A
beruházás a Vidékfejlesztési Program keretében kiírt VP6-7.2.17.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése…” című
pályázatból elnyert 42,5 millió Forint támogatásból, az
önkormányzat saját költségvetési forrásából, továbbá az Agroireg
Kft. 10 millió Forint összegű hozzájárulásából valósult meg. A
kivitelező a Tam-bau Kft. volt. Köszönjük az érintett
földtulajdonosok többségének támogatását is.
Süvegjártó Csaba polgármester

Szeptember elején felújításra került Okrád pusztán a településrész
„főutcájának” mintegy 400 méteres szakasza. A régóta időszerű
felújítás 9 milló Forintba került, melynek felét pályázati
támogatásból, a fennmaradó részt az önkormányzat saját
költségvetéséből, illetve az úttal érintett vállalkozások
támogatásából finanszírozta.

Süvegjártó Csaba polgármester

BIZTONSÁGOSABB
IVÓVÍZELLÁTÁS HÉKÚTON
Szeptemberben új gerincvezetéket építettünk ki Hékút pusztán. A
régi vezeték követhetetlen nyomvonala és állapota miatt annak
karbantartása sem volt egyszerű, gyakran volt tapasztalható
vízhiány. Az új gerincvezeték és az új házi bekötések révén
biztonságossá és költségtakarékossá vált a hékút pusztai lakosok
ivóvízellátása. A kivitelezés az önkormányzat és az ERÖV Zrt.
együttműködésében valósult meg.
Előttünk áll még Csehi puszta ivóvíz-biztonságának megoldása.
Az ERÖV Zrt-től kapott költségbecslés alapján egy új kút fúrása,
illetve a hálózat korszerűsítése mintegy 25 millió Forintos
beruházás révén valósítható meg. A tervezési szakasz hamarosan
kezdetét veszi. Erre a célra vonatkozóan jelenleg nincs pályázati
kiírás. Süli János Országgyűlési képviselő Úr közreműködésével
kormányzati támogatásra nyújtunk be igényt.

ÁTADÁSRA KERÜLT A
TEHERMENTESÍTŐ ÚT
Október elején hivatalosan is átadásra került a bántavai
tehermentesítő út. A beruházás révén a 7,5 tonnát meghaladó
járművek (néhány szolgáltatást végző jármű kivételével)
kizárólag a 6407-es számú országos közúton és az átadott

A bántavai tehermentesítő út
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PRO URBE DÍJAT KAPOTT
A JEGYZŐ
Iregszemcse Község Önkormányzatának képviselő-testülete
elismerésben részesítette Fata Istvánnét, a falu nyugdíjba vonult
jegyzőjét, aki a közigazgatás területén végzett tevékenységével
kiemelkedő érdemeket szerezett a település fejlődésében. A Pro
Urbe Iregszemcse díjat az Iregszemcsei Falunapok részeként
augusztus 15-én megtartott ünnepi testületi ülésen vette át.
Csoportkép az ünnepi testületi ülésen

A POLGÁRŐRÖK SZÁMÁRA A SAJÁT TELEPÜLÉSÜK
KÖZBIZTONSÁGA FONTOS
A közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének megteremtése miatt fűzték szorosabbra eddigi kapcsolatukat a megyei polgárőr
szövetséggel, tájékoztatott Süvegjártó Csaba, Iregszemcse polgármestere.
A közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének megteremtése
kormány felé. Süvegjártó Csaba elmondta, hogy a Magyar Falu
miatt fűzték szorosabbra eddigi kapcsolatukat a megyei polgárőr
Program pályázati konstrukció elkészítését is a TÖOSZ
szövetséggel, tájékoztatott Süvegjártó Csaba, Iregszemcse
tizenkilenc megyei tagozatának szakértője javasolta és a szövetség
polgármestere.
szakértőivel tevékenyen részt vett a program kialakításában. Mint
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
elmondta, hamarosan indul a következő program, várhatóan a
Tolna Megyei Tagszervezetének tagozatvezetője, Iregszemcse
ötezres lélekszám fölötti kisvárosok számára.
polgármestere, Süvegjártó Csaba elmondta, hogy az Országos
Polgárőr Szövetséggel még 2017 októberében kötött együttműGyászol az iregszemcsei polgárőrség
ködést erősítették meg az elmúlt szombaton, ennek keretében a
Többen hangos zokogásban törtek ki a XIX. Tolna Megyei
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével állapodtak meg
Polgárőr Találkozón, amikor félperces néma csenddel
hivatalosan a szekszárdi Vásártéren, a XIX. Tolna Megyei
emlékeztek meg Szabó Tiborról, az Iregszemcsei Polgárőr
Polgárőr Találkozón.
Egyesület elnökéről, vezetőjéről. Mint azt Süvegjártó Csaba
– A fő célunk, hogy minden településen legyen polgárőrség, és a
elmondta, kollégájuk, Szabó Tibor idén márciusban hunyt el,
rendszeres egyeztetésekkel, naprakész információkkal azonnal
tragikus körülmények között. Hiánya fájó mindenki számára,
tudjunk reagálni a közbiztonságot érintő kihívásokra – mondta
hiszen az Iregszemcsei Polgárőr Egyesületet annak
Süvegjártó Csaba. Hozzátette, hogy ugyan elsősorban az állam
megalakulása, 2001 óta vezette. Amellett a Tolna Megyei
feladata a közrend fenntartása, ám a polgárőrség a közrend
Polgárőr Szervezetek Szövetségének alelnöke, Tamási járási
megszilárdításában játszik fontos szerepet. Önkéntes társadalmi
koordinátor, és az országos szövetség küldöttje is volt. Igen
szerveződés, civil szervezetnek is tekinthető, és komoly
aktív emberként nemcsak megyei, hanem országos szinten is
támogatást érdemel. A településeken ugyanis a legfontosabb a
tisztelték és elismerték. Több elismerést kapott a belügyközbiztonság és a lakosság biztonságérzetének megteremtése,
minisztertől és az országos rendőrfőkapitánytól is. Szabó Tibor
fenntartása.
példaértékű munkájának köszönhetően Iregszemcse a
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
„Polgárőr Település” címmel is büszkélkedhet. Halála után az
ezerhatszáz település a tagja, ezért a legerősebb érdekvédelmi
egyesület elnökének Ferenczi Rolandot választották meg.
szövetségnek tekinthető. A Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének fontos szerepe van a törvényalkotási folyamatok
előkészítésében, hiszen rendszeresen javaslatokat tesznek a
Brunner Mónika (www.teol.hu 2019.09.08.)

Süvegjártó Csaba a TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezetője és Széles János a TMPSZSZ elnöke
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KIRÁNDULÁS A VESZPRÉMI ÁLLATKERTBEN
Intézményünk 2019. július 18-án kirándulásra vitt 13 fő halmozottan hátrányos
gyermeket a Veszprémi Állatkertbe. Első
kirándulás lévén nagy volt az izgalom a
gyerekek és a kísérők részéről is. Pontosan
megtervezett menetrend szerint 9 óra körül
már az állatkert lakóival ismerkedtünk,
etettük az állatokat. Utolsó állomásunk a
fókashow és a játszótér volt. Mivel
mindenki kifáradt és éhes volt, a csapat
nagy örömére célba vettük a McDonalds
éttermet.
Teli gyomorral és jókedvvel érkeztünk
Tihanyba. A gyönyörű kilátás megcsodálása után kisvasúttal érkeztünk a komphoz.
A kompon való átkelés már reggeltől
fejtörést okozott egy-két gyermeknek,
hiszen az lehetetlen, hogy a hajó ennyi
autóval a fedélzetén nem fog elsüllyedni.
Zárásként Szántódon jégkását és fagylaltot
ettünk Laki Zoltán jóvoltából, aki megvendégelte az egész társaságot.
Hazáig dübörgött a zene és énekeltünk.
Búcsúzásnál az egyik kisfiú odajött
hozzám és azt mondta: Bea néni, ez volt
életem egyik legjobb napja. Köszönöm,
hogy részese lehettem élete legjobb
napjának.
Külön köszönet támogatóinknak, akik nélkül nem valósulhatott
volna meg ez a nap:

Tihanyi kisvasúton
Iregszemcse Község Önkormányzata,
Agroireg Kft, Dr. Csap László Attila,
Hajdu Miklós, Csicsmann Imre, Csikós
Anikó, Ötvös László, Csanádiné Dr. Treitz

Diána, Sziberné Cseke Julianna, Tóth
Istvánné (Éva bolt), Borbély Henrietta,
Horváth Tiborné és a konyha dolgozói.
Barnáné Markovics Beáta

SZENT MIHÁLY NAP AZ ÓVODÁBAN
Az Iregszemcsei Nefelejcs óvodában tavaly első alkalommal
tartott Szent Mihály napi vásár idén 2019.09.27-én került
megrendezésre. Szerencsére napos időnk volt, kellemes
kikapcsolódást nyújtott az óvoda udvarán elhelyezkedő füves
területen körjátékozni, táncolni. Idén a Pillangó csoport a végzős,
így ők mutatták be hagyományőrző műsorukat, melyben az őszi
termény betakarítás és az állatokkal kapcsolatos, - télre felkészülő,
- tevékenységeket elevenítették fel. Körjátékaikban népi tánc és a
vásári hangulatot felidéző motívumok is szerepeltek.
A Pillangók színes előadása után táncház következett. A nagy

Pillangó csoport

körtáncban kicsik és nagyok egyaránt részt vehettek, jó kedvvel
gyakorolhatták a magyar ősi népi tánclépéseket. Aki elfáradt,
ízletes „piros” pogácsát fogyaszthatott a kínálatból, hozzá menta és
citromfűből készült egészséges itallal enyhíthette szomját. A Szent
Mihály napból szeretnénk hagyományt teremteni, valamint
elősegíteni az óvoda, a gyermek és a szülők szorosabb kapcsolatát,
lehetőséget teremtve arra, hogy a szülő a gyermekével minél több
minőségi időt töltsön együtt.
Susóczki Helga
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KEZDŐDIK AZ ISKOLA…
2019. szeptember másodikán újra megszólalt egy ismert dallam, a
csengő hangja az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában.
A tanévnyitó ünnepség középpontjában elsősorban az elsősök
álltak, akik izgatottan lépték át az iskola kapuit. Új tanulóinknak a
nyolcadikosok felkötötték az iskola nyakkendőjét, így Deákdiákká váltak. A tanévnyitó csengő utoljára szólt a ballagó
nyolcadikosainknak, akiktől a tanév végén elbúcsúzunk. Az első
osztályosok szép versekkel készültek a tanévnyitó ünnepélyre,
ezúton köszönjük a ballagtató óvó nénik felkészítő munkáját.
Ismét megkezdődött egy új tanév, melynek előkészítésével
kapcsolatos teendőink már a megelőző tanévben megkezdődtek.
Számos új fejlesztést vezetünk be a 2019/2020-as tanévben.
Iskolánk továbbra is nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelv
oktatására. Ettől a tanévtől az angol és német nyelv tantárgyakból
csoportbontásra van lehetőség úgy, hogy a tehetséggondozás
keretében a haladó csoportban emelt óraszámban tanulhatják
tanulóink az adott idegen nyelvet.
Másik változás a matematika oktatásában történt. A felsőbb
évfolyamos tanulók délutánonként felzárkóztató illetve tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt.
Ebben a tanévben is várjuk diákjainkat szakköri és középiskolai
felkészítő foglalkozásokra, sportkörökre, szabadidős tevékenységekre. A gyerekek körében nagy sikert arat a zumba és a
kosárpalánta foglalkozás.
Iskolánk tanulói informatika szakkörön bővíthetik számítógépes
ismereteiket, illetve a 7. és 8. évfolyamos diákoknak lehetőségük
van a tanév végén az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez
szükséges modulok közül szövegszerkesztésből vizsgát tenni.
Az iskolai eseményekről bővebb információ az iskola honlapján,
az alábbi linken érhető el: www.iregisuli.hu
Az előttünk álló, kihívásokkal teli tanévhez mindenkinek jó
hangulatot, kitartást kívánok!
Vendl Anita

KÉT KERÉKEN A 4.A
OSZTÁLY
A 4.a osztályos tanulók nagyon szeretnek sportolni, sokan járnak
kerékpárral az iskolába, innen jött az ötlet, hogy részt vegyenek
egy biciklitúrán. Osztályfőnökük szeptember 13-ára tűzte ki a túra
időpontját. Egyik tanuló családjának a közelben vannak földjei,
halastava, ide szerettek volna eljutni földesúton. Nagy izgalom
előzte meg a napot, hiszen nincs mindenki edzésben! Ebéd után
nagyon szép napos időben a menzától indultak 4 szülő kíséretében.
Kezdetben könnyűnek tűnt az út, aztán elérték a vízmosta,
traktorjárta dimbes-dombos részt, ahol bizony már volt, aki
kapkodta a levegőt! Végre elérték a halastavat, ahol megpihentek,
játszottak, csónakáztak, motorcsónakoztak… Hamar elszaladt az
idő, már indulhattak is vissza az iskolába! Néhányan gyorsan
tekertek a dombra fel, míg mások úgy elfáradtak, hogy tolták a
biciklit. Mikor megérkeztek az iskolába, mégis minden gyerek azt
kérdezte: Mikor lesz a következő túra? A tanító néni is jól érezte
magát, így belekezdett a következő kaland szervezésébe, ami
kicsit időigényesebb volt és több szervezést igényelt, ugyanis a
Tamási-Pári útvonalat célozták meg. A legfőbb gondot az
jelentette, hogy a bicikliket át kellett szállítani Tamásiba, de
szerencsére egy vállalkozó szellemű anyuka segítségével ez is
megoldódott: egy traktor pótkocsiján a bicajok is Tamásiba értek,
mialatt a gyerekeket szülők és a tanító néni autóval vitte. Ez a
kerékpárút a földesúthoz képest nem jelentett kihívást, szinte
észrevétlenül Páriban találták magukat. Ott már várta őket a Pári
Mesevilág tulajdonosa, hogy bemutassa az üzemet. Óriási méretű
mesefigurák és bébialakok készülnek itt, amiket a házak falára
tesznek ki, kisbaba születéséről tudósítva a világot. Az üzem
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megtekintése után már kerekeztek is vissza Tamásiba, ahol az
aktív park különböző gépei, játékai sem tudták a gyerekeket
kifárasztani. Ismét egy élménnyel gazdagabban tértek haza s
tervezik az újabb túrát!
Veldi Ágnes, a 4.a osztályfőnöke

A kerékpártúra résztvevői a Pári falutáblánál

SAKKPALOTA PROGRAM AZ
IREGSZEMCSEI DEÁK
FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
A Polgár Judit Sakk Alapítvány egy egyedülálló, új módszertani
programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus
és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő
gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására. A sakkjáték
elsajátítása nem cél, hanem eszköz! Egy hihetetlenül hatékony
eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!
Iskolánkban a 2019/20. tanévben került bevezetésre alsó
tagozaton felmenő rendszerben ez az új módszertani program. A
Sakkpalota programmal tanulnak az 1.a osztályosok sakkmatek
órán, az 1.b osztályosok sakkpalota órákon szereznek új
ismereteket Nelli néni segítségével.
Nem sakkozni tanítjuk őket, hanem olyan kulcskompetenciákat
fejlesztünk a gyerekeknél, mint a logikus gondolkodás, az
összefüggések keresése, a memóriafejlesztése, a digitális
gondolkodás, a lényeg kiszűrése, amikre mindenképpen
szükségük lesz a továbbtanuláshoz, az életben való helytálláshoz.
A program kiváló lehetőséget ad a differenciálásra, mivel sokszínű
és sokrétű. Sikerélményt ad azon diákoknak is, akik más
tárgyakból kevésbé jeleskednek. Gyakran rejtett képességeikre is
fény derül egy-egy Sakkpalota-órán.
A Tamási Tankerületi Központ jelentős anyagi ráfordítással
támogatta a program beindulását. Ez elsősorban a tárgyi és
szakmai feltételek megteremtésében nyilvánult meg. A szakmai
feltételek vonatkozásában két kolléga (Deák Nelli és Vecseiné
Fábián Ágota) szerezi meg hamarosan a képesítést, melynek
segítségével oktathatják ezt a programot. A tárgyi feltételeket
illetően pedig az oktatási alapcsomagok és egyéb tárgyi eszközök,
feltételek megvalósításához nyújtott anyagi segítséget a
tankerület. Ez úton is köszönjük támogatásukat.
Vezetőség
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A SAKK TEAM HÍREI
Szeptember 28-án 15 csapat 63 sakkozója vett részt a tanév első
Rozsnyay Mátyás Emlékversenyén, amelynek Tamási adott
otthont. Az iregszemcsei fiatalok nagyszerűen szerepeltek! A 8
évesek csoportjában Kersák Kristóf a 3. helyezettel azonos
pontszámot elérve a 6. helyen végzett, míg a lányoknál Buczkó
Noa ezüstérmet vehetett át. A 10 éveseknél Buczkó Ábel ragyogó
teljesítménnyel szerezte meg a bajnoknak járó kupát. A 14 évesek
mezőnyében Erdélyi Borisz nyakába ezüstérmet akasztottak. A
felnőttek csoportjában Frank Marcell szerezte meg az ifjúságiak
között az aranyérmet, míg testvére, Frank Benedek a 2. helyen
végzett. A csapatversenyben Iregszemcse (Buczkó Ábel, Erdélyi
Borisz, Kovács Bence) a 3. helyen végzett. Gratulálunk
mindannyiuknak!
Lódi László edző

Buczkó Ábel útban a győzelem felé (képen jobbra)

AZ ÖT ÉVES KISFIÚ AZ
ÁLLATORVOSOK
MUNKÁJÁBA NYERT
BETEKINTÉST
Az öt éves Gruber Dani azzal a kéréssel fordult
szerkesztőségünkhöz, hogy szeretné megismerni az
állatorvosok munkáját. Segítettünk neki ebben, egy cica és egy
kutya vizsgálatának is szemtanúja lehetett.
„Gruber Dániel vagyok. Öt éves, óvodás. A jelem az oviban a
Holdacska. Kívánságom, hogy szeretném megismerni egy
állatorvos munkáját.” Ez az üzenet érkezett nemrégiben a Tolnai
Népújság és hírportálunk, a Teol.hu felhívására, amelynek
igyekeztünk eleget tenni. Ebben dr. Tolnai Kata volt a
segítségünkre, aki megmutatta Daninak, mit is csinál egy
állatorvos.
Az iregszemcsei kisfiú az édesanyjával, Balogh Krisztinával
érkezett a szekszárdi rendelőbe, ahol Dani eleinte egy kissé
megilletődve figyelte, mi minden történik. Mint kiderült, amikor
megérkeztek, egy cseppet meglepte a szomszédban zajló felújítás,
mert azt hitte, az állatorvos munkája jár ekkora zajjal. Aztán
kiderült, hogy erről szó sincs, a rendelőben a legnagyobb
hanghatást egy kezelésre váró macska nyávogása jelentette, aki
nehezen tűrte a hordozó bezártságát. Ő volt Kandi, a kandúr, aki
börtönéből szabadulva hősiesen tűrte a beavatkozásokat. Dani
láthatta, ahogy a doktornő megvizsgálja a cica fülét, száját, hasát,
és mindeközben egy kullancsot is talált a „gyalogszőrös”
bundájában, így a kisfiú az eltávolításnak is szemtanúja lehetett. A
vizsgálatot oltások beadása követte. Kandi a macskákat
veszélyeztető fertőzések, illetve veszettség ellen kapott védelmet,
valamint a féreghajtásáról is gondoskodtak, így rövidesen ismét a
hordozóba kényszerült, és újfent nyávogva, de egészségesen
távozhatott a gazdijával.

Kersák Kristóf gondolkodóban
Grúber Dani az állatorvosi rendelőben

Erdélyi Borisz küzdelme (képen balra)

Utána Kiri, a fiatal keverék kutyus következett. Az állattól vért
vettek, hogy kiszűrjék a szívférgességet, és az eredmény
szerencsére negatív lett. A vérvételt látva a kisfiú egy kicsit ugyan
megszeppent, de aztán egyre nagyobb érdeklődéssel figyelte a
következő lépéseket. A doktornő megmutatta neki, milyen chipet
szoktat beültetni az állatokba, Kiriben le is olvasta azt, és
elmondta, hogy a kutyák esetében kötelező a chip. Kiemelte, hogy
nagyon sok négylábú ennek köszönheti a hazatérését, hiszen az
alapján be tudják azonosítani a gazdit, így ha a kutyus elveszne,
akkor is megtalálják, kihez tartozik.
Dani a különböző eszközöket is megismerhette. A doktornő
megmutatta neki, mivel távolítják el az állatokból például a
toklászt, illetve a foghúzáshoz használt eszközöket, a műtő
felszereléseit és azok sterilizálását is bemutatta. Az ultrahangos
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nemcsak Dani, hanem a rendkívül együttműködő Kiri is szájtátva
nézte, így végül a kisfiú és a kutyus is élményekkel feltöltődve
térhetett haza.
A látogatás végén Dani elárulta, hogy a műtőben látottak tetszettek
neki a legjobban, az élményre pedig még sok minden emlékeztetni
fogja. A sapijába például kapott néhány öltést, így azt is láthatta,
egy műtét során hogyan varrnak az állatorvosok. De kapott kicsi,
közepes, nagy, sőt, még óriási fecskendőt is, és már a rendelőben
biztosította róla az anyukáját, hogy jó sok vizet fog vele spriccelni.
Az ajándékok között volt még szájmaszk, vérvételi cső, valamint
matricák közül is választott magának Dani.
Az édesanyja elmondta, hogy a lakhelyükön, Iregszemcsén a
kisfiúról sokan tudják, hogy szereti az állatokat. Kicsiket és
nagyokat egyaránt, ezért az ólak lakóit is szívesen figyeli, amire
gyakran van lehetősége a faluban. Az anyukától azt is megtudtuk,
hogy otthon tyúkokat tartanak, kutyájuk van és néhány
„félpanziós” macskájuk, akik étkezni járnak haza. Balogh
Krisztina bízik benne, hogy a sok élményből töltekezve a kisfia
ezentúl még bátrabb lesz, ha orvoshoz mennek, ha vért vesznek
tőle, Dani ugyanis koraszülöttként jött a világra, emiatt sok
vizsgálaton van már túl.
Hanol Erzsébet ( www.teol.hu 2019. 08. 24.)
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EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Idősek Világnapja alkalmából október 4-én délután tartotta az
önkormányzat hagyományos ünnepi rendezvényét. A
településen élő “időkoszorúzta” embereket Süvegjártó Csaba
köszöntötte. A szervezők ünnepi műsorral és vendéglátással is
kedveskedtek.
Dr. Varga Csaba édesanyjával, Eta nénivel az emléktáblánál
Születésének 90. évfordulóján az egykori orvosi rendelő falán
helyezték el Dr. Varga József emléktábláját. A falu első díszpolgára
fél évszázadon át gyógyította Iregszemcse és Újireg betegeit. Az
emléktáblát fia, Dr. Varga Csaba készíttette el. Az avatáson
megjelentek a család tagjai, barátok, tisztelők, ismerősök, egykori
betegek. Az ünnepségen Süvegjártó Csaba polgármester
emlékezett meg a falu “Doktor bácsijáról” Iregszemcse Szociális
Inzézményében.

AKTÍV NYUGDÍJASAINK
A falu legifjabbjai, a Pillangó csoportos óvodások színpadi
műsora

A meghívottak szép számmal vettek részt a művelődési
házban tartott ünnepségen

Az iregszemcsei Bartók Béla Nyugdíjas Klub kulturális
seregszemlén vett részt Faddon augusztus 30-án. Nagy sikert
aratott az iregszemcsei klub Leányvásár című jelenete a húsz
bemutatott produkció között.
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SZENT VÉR BÚCSÚ BÁTÁN

REFORMÁTUS NAP

Több mint 2000 hívő látogatott el autóbuszokkal, kerékpárral és
gyalogosan szeptember 15-én Bátára a Szent Vér Búcsúra. A
felújított kegytemplomban őrzik Magyarország egyetlen Szent
Vér ereklyéjét, melynek tiszteletére Erdő Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek mutatott be ünnepi szentmisét.
Iregszemcséről 40 fő vett részt a zarándoklaton. A búcsú
alkalmából Bátára érkezett a missziós kereszt is, amit az
egyedülálló ereklyével együtt csodálhattak meg a zarándokok. A
közös ünneplés, imádkozás lelkileg feltöltött mindenkit, aki Isten
felé nyitott szívvel töltötte idejét Bátán.
Kovács Lászlóné

Református Napot rendezett az Iregszemcsei Református
Gyülekezet 2019. szeptember 14-én. Célunk többek között az volt,
hogy az Iregből elszármazott reformátusoknak találkozási
lehetőséget adjunk. A rendezvény apropója pedig a református
templomtorony elkészülte volt. Az avató ünnepségre meghívtuk a
környező falvak református gyülekezeteit, vendégül láttuk a falu
érdeklődő közösségét. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat
az erdélyi gyülekezet, a zsoboki református közösség is, Barta
István Zsolt lelkipásztor vezetésével. Igyekeztünk tarka
programmal megörvendeztetni az érdeklődőket, ami a
visszajelzésekből ítélve sikerült is. A Gyülekezeti ház udvarán a
VISZ játékaival szórakoztak a gyerekek. A templomba kiállítást
készítettünk az iregi református gyülekezet történetének
epizódjaiból, melyen láthattak régi dokumentumokat, régi
függönyöket, eszközöket és fényképeket is vendégeink. A
kiállítást nagytiszteletű Szalai Géza volt iregi, ma tamási lelkész
nyitotta meg a Harmónia és a Refrén kórusok közreműködésével.
Nagytiszteletű Rácz József esperes hálaadó istentisztelete után,
annak keretében lélekemelő hangversenynek lehettünk részesei,
melyet Teleki Miklós orgonaművész és Kováts Kolos operaénekes
tartottak. A lelki feltöltődést nagytiszteletű Barta István Zsolt
zsoboki lekész evangelizációja szolgáltatta a gyülekezeti ház
udvarán. A programot megszakította a szeretetvendégség, ahol
pompás babgulyással és rengeteg süteménnyel láttuk vendégül a
résztvevőket. Köszönet mindenkinek, aki segített lebonyolítani : a
gyülekezet közmunkásainak,Városi Csillának, s mindenkinek, aki
süteményadományaival gazdagította a választékot. A délutáni
programot a könyvvásár és egyéb ajándékvásár nyitotta.
Köszönjük munkáit Domokosné Ilikének, Molnár Áginak és a
hittanos gyerekeknek, akik a vásárfiát előteremtették,
megalkották. Berecz András ének- és mesemondó műsorával
alaposan megkacagtatta a nézőket. Ezután a nap méltó
lezárásaként az IDM (Így Dicsérünk Mi) együttessel együtt
énekelhettük a hitvalló dalokat. Köszönjük Iregszemcse Község
Önkormányzatának a szabadtéri rendezvényünkhöz elengedhetetlen feltételek biztosítását, a szálláslehetőséget és Tóthi Misának
egész napi munkáját a hangosításban. Két „fotoriporterünk” Tóth
Ági és Alimovné Gabi bőséges fotóáradattal örvendeztettek meg
bennünket, amit a facebook-on is sokan láthattak.
Köszönjük mindenkinek az érdeklődést, a beszélgetéseket, a
megtisztelő jelenlétet.
„Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén
arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút
nyerészkedésből, hanem jóindulattal. (1.Péter 5.2)

Sokan népviseletben zarándokoltak Bátára

EGYHÁZMEGYEI
HANGVERSENY
Csodálatos élményben volt részünk 2019. szeptember 29-én a
pécsi Kodály Központban. A Pannon Filharmonikusok
hangversenyén vettünk részt, ami a Pécsi Egyházmegye zártkörű
rendezvénye volt a Katolikus Társadalmi Napok keretében. A
hangverseny előtt Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi
apostoli kormányzó szívélyesen üdvözölte a megjelenteket és
köszönetét fejezte ki a plébániákon, valamint az egyházmegye
egyéb intézményeiben dolgozók tevékenységéért, szolgálatáért.
Az esten elhangzottak Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Wolfgang
Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi művei, illetve azokból részletek.
Két operaáriát adott elő Megyimórecz Ildikó szoprán operaénekes,
aki 2019-ben szerezte operaének-művész diplomáját Marton Éva
mentoráltjaként. A fiatal énekesnő a Magyar Állami Operaház
társulatának tagja. Zongorán közreműködött Berecz Mihály fiatal
zongorista, aki számos nemzetközi versenyen rangos helyezést ért
el. Jelenleg a londoni Királyi Zeneakadémián folyatja
tanulmányait. A karmester egy kedves, derűs fiatalember, a Junior
Príma díjas Erdélyi Dániel volt. A negyedik sorból nagy élmény
volt látni a karmester és a zenészek kontaktusát. Volt, hogy a
karmester egy-egy apró mozdulattal, mosollyal adta a jelet, máskor
hatalmas gesztusokkal. Néha aggódtunk, hogy elbillen alatta a
karmesteri dobogó. Látható volt, hogy a karmester és a zenészek is
örömüket lelik a közös zenélésben. Ez a közönségnek egy plusz
ajándék volt az elhangzott csodálatos műveken fölül. Élőben
hallani a vonósok halk zümmögését és aztán a hangok hatalmas,
hömpölygő sodrását, hatalmas élmény. Hálásan köszönjük a Pécsi
Egyházmegyének a lehetőséget, közvetlenül pedig Lovász Zsolt
atyának a közbenjárását, hogy ezen a rendezvényen az
iregszemcsei katolikus közösség részéről 18-an részt vehettünk.
Az utazás megszervezését köszönjük Bögösné Kukor Erzsikének.
Schmidt Lászlóné

Fenyőné Tóth Magdolna

Szalai Géza megnyitja az egyháztörténeti kiállítást
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SZAXOFONTÁBOR IREGSZEMCSÉN
Az I. Iregszemcsei Szaxofontábornak
összesen tizenhat résztvevője volt, közülük
tizennégyen a dél-dunántúli régióból
érkeztek, két fiatal pedig a Dél-Alföldről. A

nyári intenzív kurzus tagjait hazai és
külföldön élő művésztanárok segítették.
Délelőtt egyéni órákat vettek a táborozó
diákok, és kézműves foglalkozásokra is

Az I. Iregszemcsei Szaxofontábor résztevői
zenei tábort a Nemzeti Kulturális Alap is
támogatta. A július 22. és 27. hét közötti

volt lehetőségük. Délután a kamara
csoportokban muzsikáltak, majd kora este

FALVÉDŐKIÁLLÍTÁS
Az iregszemcsei Domokos Jánosné évek óta gyűjti a régi korok
falvédőit, melyekből mára 500 darab is van a szekrény fiában. A
mintákat archiválja, majd új anyagra rajzolja és édesanyjával
közösen hímzi őket. Közel száz újrahímezett falvédője van, ebből
egy alkalmi kiállításra válogattunk hatvanat a nyár elején. A főleg
Dél-Dunántúlról származó népies jellegű lakástextíliák az idilli
családképet, a jól elhatárolt női és férfi szerepeket, s gyakran a
famíliához, kedveshez, munkához, pénzhez fűződő intelmeket
fogalmaznak meg, erkölcsi, vallási szentenciákat hirdetnek. A
kuriózumokat is tartalmazó kiállításra Tolna megye több
településéről szerveztek csoportokat. A látogatók igényeihez
igazítva a tárlatot augusztus 17-ig tartotta a Bartók Béla
Művelődési Ház.

Domokos Jánosné a kiállításmegnyitón

egy nagy zenekarrá álltak össze diákok és
oktatók. Szerdán blattolási verseny volt,
azaz ismeretlen zenedarab kottából, első
látásra történő lejátszása, csütörtökön a
ping-pong virtuózait keresték, pénteken a
közösségi kürtőskalács készítésben, és
táncban avattak bajnokot.
A kurzus művészeti vezetője Szendrői
Zsuzsanna – szaxofonművész, a Pécsi
Művészeti Szakgimnázium szaxofon tanszakának vezetője volt. A tábor zenekarát
Kiss Szabolcs, a Pannon Filharmonikusok
harsonaművésze, zeneszerző vezette, aki
darabot is írt a csapatnak. A szaxofontábor
szakmai munkáját Benkovics Krisztina,
Franciaországban élő, Svájcban tanító
szaxofonművész, Szőke Noémi szaxofonművész, a Szegedi Tudományegyetem
Vántus István Gyakorló Zeneművészeti
Szakközépiskola és a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet szaxofontanára, és az iregszemcsei fiatal zenész,
Tóth Kristóf is erősítette, aki jelenleg
Svájcban tanul, a Bázeli Zene-akadémia
szaxofon tanszakán.
Az I. Iregszemcsei Szaxofontábor a
katolikus templomban tartott koncerttel
zárult.
Dobos Andrea

ESZKÖZFEJLESZTÉS
ADOMÁNYBÓL

Hegedüs Márta és Matus Kata már birtokba vette azt a
professzionális elektromos zongorát, melyet a paksi telephelyű
AO IK ASE MAYARO cég adományozott az Iregszemcse
Kultúrájáért Alapítványnak. A civil szervezetnek a hangszer
mellett lehetősége van még egy mobil hangosító szett és egy
nagy méretű rendezvénysátor beszerzésére is.
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IREGSZEMCSEINEK
LENNI JÓ
Ezt érezhette mindenki, aki részt vett az idei háromnapos
rendezvénysorozaton augusztus 15. és 18. között. Igazi
fesztiválhangulat kerekedett a Kastélypark sportpályáján, ahol
valamennyi korosztály megtalálhatta a számára kedves
szórakozási lehetőséget. Az Iregszemcsei Falunapok augusztus
közepén, Nagyboldogasszony napjához kötődően szerveződött
most már tizenkét éve. Az eseményt a község önkormányzata
mellett a Magyar Falu Program, az Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány a Florance virágüzlet és a Kreszl pékség támogatta.
Jövőre újra várjuk az iregszemcseieket és a falu határain túl élőket
is nagy szeretettel!!!

"Iregszemcse ismét a szívem, szívünk közepe volt a kastélypark
tisztásán ės erdejében. Oly szeretet fogadott bennünket, amiért
mindenkor a zenével a “ Világ tetején “ ėreztük magunkat!
Köszönjük a falunak e felejthetetlen napot, mely különösen
személyesen is érintett drága szüleim szülőföldjén...! Büszke
vagyok kiváló zenekaromra, akik a barátaim is!"
Vincze Lilla énekesnő

SZENT MIHÁLY ÜNNEPE
IREGSZEMCSÉN

tér végleges formáját a korábbi közösségi tervezés eredményeként
fogja elnyerni. Ez egy hosszan tartó folyamat. Minden lehetőséget
megragadunk, hogy a terület a közös elképzelések szerint
alakuljon. Ennek a tervezési folyamatnak volt része a „kemencés
program” is. A területre épített kemencéről azért mondtunk le,
mert a beszerzett mobilkemencék jobban kihasználhatók lesznek,
akár minden helyi civil szervezet vagy közösség számára. A
kemenceflotta az Erősödő Civil Közösségek támogatásával és az
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítványnak köszönhetően érkezett a
településre. A különböző kiegészítőkkel rendelkező négy
kemencét Vida Sándor kemenceépítő mester készítette, az
ötödiket pedig ajándékba adta.
Szeptember 28-án a mobilkemencéket már kora délelőtt
felfűtöttük, ahol délután a polgárőrök pizzát, a közfoglalkoztatottak punyát, a Mozogj Ireg! fitt kenyeret, a Göllesz intézmény
dolgozói tökipompost, az óvó nénik pedig káposztás bélest
sütöttek.

Lapátra került a tökipompos
Vannak vidékek címmel Csirkéné Mayer Katalin festményeiből
nyílt kiállítás a művelődési ház kistermében, majd szabadtéri
színpadi produkciók szórakoztatták a közönséget. Fellépett a
Nefelejcs Óvoda Katica csoportja, a Szőlőskislaki Artista Iskola, a
Bartók Béla Nyugdíjas Klub kiegészülve a Harmónia és a Refrén
kórus tagjaival, a Tamási Pántlika Néptáncegyüttes, a Laguna
Mazsorett Csoport, a Sárarany zenekar, az ITAT tagjai közül
hárman EZ+AZ néven népszerű slágereket énekeltek, az esti
táncház pedig éjszakába nyúlt.

A szeptember végi Mihály nap pásztorünnep és Szent Mihály
arkangyal ünnepe. Tavaly Reneszánsz napot tartottunk ekkor,
idén egy kemenceflottát is avattunk szeptember 28-án
szombaton. Szent Mihály ünnepe a hazatérés, az otthonhoz
való visszatérés napja, hiszen hagyományosan ezen a napon
hajtották vissza téli szálláshelyükre a kiterelt állatokat a
pásztorok. Tüzet is gyújtottunk a hagyomány szerint, hogy az
otthon melegével várjuk a falu közösségét!
Az Ireg-Patak Projektet tavaly indítottuk el a településen
önkormányzatunkkal közösen. Ennek keretében közösségi teret
szeretnénk létrehozni, miután a lakosság hiányolta, hogy a
faluközpontban nincsen szabadtéri rendezvényekre alkalmas
terület. A projekt megvalósítása azóta is folyamatban van, a
művelődési ház közelében található zöld területeket parkká
kívánjuk alakítani. A szomszédos postától megkapott területek
földmunkái már zajlanak, ősszel sövénykerítést telepít az
önkormányzat, a művelődési ház belső falához pedig egy
faszerkezetű féltetőt építtet az alapítvány a kemencék tárolására. A

Pillanatkép a közönségről

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

CS OPORT OK
MŰKÖ DÉS E

“VANNAK VIDÉKEK”
Cs. Mayer Katalin kiállítása
október 25-ig tekinthető
meg a művelődési ház
nyitvatartási idejében.

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

Október 23. 10 órakor
NEMZETI ÜNNEP
MŰSOR ÉS KOSZORÚZÁS

KEDD
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

Október 24. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
I. ELŐADÁSA
Nefelejcs Bábszínház

SZERDA

November 11. 17 órakor
MÁRTON NAPI LÁMPÁS
FELVONULÁS
Nefelejcs Óvoda

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

November 11. 16.30
IKER 1.
Informatikai képzés kezdése

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

November 12. 16.30
IKER 2.
Informatikai képzés kezdése

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

November 14.
MÉZES REGGELI
Délután
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

SZOMBAT
Mazsorett: 08.00-12.00

Deák Ferenc Általános Iskola
rendezvénye

INTERNET használat a
művelődési ház
nyitvatartása alatt

November 23. 20 óra
KATALIN BÁL
A Nefelejcs Óvoda
jótékonysági rendezvénye

Kiadja az
IREGSZEMCSE
KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

November 26. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
II. ELŐADÁSA

Felelős kiadó:
Gyugyi Gézáné

Nektár Színház

IREGSZEMCSEI ADVENT
December 1.-22.
vasárnaponként 16 órától
-Közösségi gyertyagyújtások
-Színpadi műsorok
-Templomi hangverseny
-Karácsonyi kézművesvásár
-Festmény kiállítás
-Forró tea,bor-kürtőskalács

Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764
Az idei évadban is 200 általános iskolás gyermeknek lesz lehetősége Iregszemcsén a Filharmónia
ifjúsági bérletében szereplő, három koncerten
ingyenesen részt venni az önkormányzat és a KLIK
támogatásával. Az előadások célja a klasszikus és
kortárs zene fókuszba helyezése fiatalosan.

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.

