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ADVENT IREGSZEMCSÉN
Vasárnaponként gyújtják a gyertyákat a falu adventi koszorúján a Bartók szobornál és ünnepi fénybe borult a művelődési ház
környéke Iregszemcsén.
Bár az idei évben a közösségi adventi gyertyagyújtások
rendezvénysorozat a járvány miatt elmarad Iregszemcsén is, azért a
művelődési ház és a mellette található kis tér ünnepi díszbe
öltözött. A hagyományokhoz híven, egy nagyméretű adventi
koszorút készítettek a dolgozók. Advent vasárnapokon délután
négy órakor online közvetítik a gyertyagyújtó gondolatait a Bartók
Béla Művelődési Ház közösségi oldalán. A közfoglalkoztatási
program keretében gyártott faházban is helyére kerültek a
betlehemi figurák, az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület tagjainak
köszönhetően egy szép fenyőfa is pompázik feldíszítve a falu
szívében. A művelődési ház ablakai fényfüzérekkel megvilágított
adventi kalendáriummá varázsolódtak most is. A zsalugáterek
karácsonyváró gyerekrajzokat rejtenek december elsejétől
szentestéig. Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány pályázatára
érkeztek ezek az alkotások, amikből huszonnégyet választott ki a
zsűri adventi ablaknyitogatásra, és közülük alsó és felső tagozatos
kategóriában első három helyezést illetve különdíjat is osztott.
December 6-án a Mikulást is megleshették a gyerekek az

iregszemcsei adventi téren, mielőtt házhoz ment volna a családok
kérésére, hogy teljesítse vállalását és az ablakokba rakja az
ajándékokat. A Mikulás ott is hagyta a szánját és a szarvasait sok
fotóskedvű család örömére. Világító adventi kalendárium
elnevezéssel indított a művelődési ház a közösségi oldalán egy
játékot, amit Solymáron kezdeményeztek először 2016-ban. Ez az
ablakdíszítős játék országossá nőtte ki magát, sőt a határokon túlra
is nyúlik. Iregszemcse is felkerült a térképre. A játék lényege
ugyanaz, mint az adventi naptárnál csokival, vagy rajzokkal.
December elsejétől minden nap más-más a játékba benevezett
családok, intézmények számozott, feldíszített, kivilágított és
lefotózott ablaka jelenik meg az internetes közösségi felületen. Az
első ablakot a Göllesz Intézmény szakiskolásai kézműves
termékeivel dekorálták. Emellett az online térben különböző
programokkal kínálják követőiket a művelődési ház dolgozói.
Érdemes a közösségi oldalukat figyelni, hiszen az ünnepkörhöz
kapcsolódó interaktív bejegyzésekkel is készülnek.

A TM EGYMI Göllesz Viktor Tagintézmény Textiltermék-összeállító szakképzésben résztvevők munkái díszítik a Bartók Béla
Művelődési Ház posta felőli ablakait. A Világító kalendárium játékban az első ablak, ami december 1-jén fénylett fel a
valóságban és virtuálisan is.
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Dica Lakástextil
Domokos Jánosné Ica
Esküvői kellékek, babaváró textilek, foltvarrásos
lakásdekorációk, kézi és gépi hímzések

telefon: 06-30/921-7541, 06-74/480-682
e-mail: dicalakastextil@indamail.hu
lakcím: 7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 14.
c
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Kedves Gazdálkodók!
December hónapban az ügyfélfogadás szünetel Iregszemcsén,
december 21-től Tamásiban is! Addig csak elektronikus
ügyintézés van, telefonos egyeztetéssel.
Egyedné Fodor Erika falugazdász:
Tel.:+36-70/337-1225, e-mail: fodor.erika@nak.hu
2021. január 5-től heti 4 órában
minden kedden 08.00-12.00 között lesz Falugazdász
ügyfélszolgálat Iregszemcsén a művelődési házban.
Kérem, hogy előzetesen az alábbi elérhetőségek valamelyikén
időpontot egyeztessen az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
Szeretném kérni, hogy személyes ügyintézésre minden esetben
hozza magával őstermelői igazolványát, vagy vállalkozók, cégek
esetében kamarai igazolványát.

TÁJÉKOZTATÁS A FOGÁSZATI
ELLÁTÁSRÓL
ÜNNEPI KATOLIKUS MISEREND
November 29., december 6., 13., 20., 27.
11:00 Ádvent vasárnapi misék
December 24. 18:00 Éjféli mise a hatóságokkal egyeztetve
a kijárási korátozásokat betartva lesz megtartva.
December 25. 11:00 Nagykarácsonyi mise
December 25. 08:00 Újireg
December 26. 11:00 Tengőd
December 27. 11:00 Szent Család vasárnapján mise
December 31. 17:00 Év végi hálaadás
Január 1. 11:00 Újévi mise-Kiskarácsonyi mise
Szűz Mária istenanyasága
Január 3. Karácsony II. Vasárnapja mise
Január 6. 18:00 Vízkereszt
A plébánia irodai ügyfélszolgálata a koronavírus
járvány miatt csak telefonon vehető igénybe szerdától
szombatig 18 órától! Tel.: 74/480-845

ÜNNEPI REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
A jelenlegi vírushelyzetben nem tartanak istentiszteleteket a
reformátusok, nem tudni, hogy karácsonyra várható-e a
változás. A református istentiszteletek rendjéről a gyülekezet
facebook oldalán tájékozódhatnak. IregszemcseiFelsőnyéki-Nagyszokolyi Református Egyházközség
oldala.

A járványhelyzetre való tekintettel a következő változások
lépnek életbe a fogászaton:
- CSAK tünetmentes betegek ellátása történik (herpesz, felső
légúti megbetegedések, COVID tünetek stb. esetében a
kezelést elhalasztjuk
- KIZÁRÓLAG telefonos bejelentkezés alapján
- kísérő nélkül (kivéve kisgyermek, idős beteg)
- maszk viselése kötelező
- amennyiben nem tud megjelenni az időpontra, kérjük
szíveskedjenek telefonon előre jelezni
Megértésüket köszönjük!
Fogászati rendelő dolgozói

AZ IREGSZEMCSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
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Tisztelt ingatlan Tulajdonosok!

Tisztelt Adózók!

Felhívom azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik
ingatlanuk szennyvízelvezetését nem csatlakoztatták a
kiépített közcsatornára, talajterhelési díj fizetési
kötelezettségük keletkezett.
A díjfizetésre irányadó időszak 2017. január 1. napjától a
rákötést megelőző év december 31. napjáig.
-2018. évi rákötés esetén 2017. év
-2019. évi rákötés esetén 2017-2018. év
-2020. évi rákötés esetén 2017-2018-2019. év
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 20. paragrafus (1) bekezdése alapján „A kibocsátó a
díjfizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő év március
31-éig tesz bevallást.”
Amennyiben bevallási kötelezettségének a megadott
határidőig nem tesz eleget, úgy az adóigazgatási
rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 86. §-a alapján:
Az adóhatóság az adótörvényekben és más jogszabályokban
előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének
megállapítása, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása
érdekében ellenőrzést folytat.”
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 221.
paragrafus (2) bekezdése értelmében: „ Az (1) bekezdés
szerinti - Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség a
bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel
kapcsolatos bejelentési, változásbejelentési,
adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási
kötelezettségének, regisztrációs kötelezettségének nem
teljesítése esetén a mulasztás jogkövetkezményeire történő
figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével
felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.
- adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem

2021. január 1. napjától az önkormányzatok adóztatási
hatásköre az alábbiak szerint módosul:
Helyi iparűzési adó:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően
(2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló
adóbevallási kötelezettségét
ideértve az adóbevallás
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést és az
adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az
állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai
központilag visszavonásra kerülnek.
Javasoljuk, hogy legyenek a fentiekre figyelemmel az
elektronikus ügyintézés során!
Gépjárműadó:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az
állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos
feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021-től
kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság
számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben
kiadandó határozata szerint. A 2021 előtti időszakra
vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség
esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni,
függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos
fizetési határidő 2021-re csúszik.
Dr. Marinka Nikolett
jegyző

jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a
természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem
természetes személy adózót százezer forint mulasztási
bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő
tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű
teljesítésére.”
Kérem, a fentiek figyelembevételével, mulasztási bírság
elkerülése érdekében, bevallási kötelezettségüknek
ügyfélfogadási időben Máténé Szabó Mária ügyintézőnél
(fsz. 2.) eleget tenni szíveskedjenek.
Dr. Marinka Nikolett
jegyző

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Bakonyi Erzsébet, Laki János, Szuhai György,
Csonka Márton, Jenvay Tivadarné, Bakonyszegi Péterné,
D. Szántó Gyula, Nagy Károlyné, Szücs József,
Szántóné Gödöny Ibolya, Tóth Ilona, Horváth István,
Deák Mihályné, Hengli László, Bedáné Széll Gizella

HELYETTESÍTÉS AZ
I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐBEN
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2020. december 21-től december 23-ig
Dr. Nagy Árpád szabadságon lesz.
A helyettesítését Dr. Kocsis Arnold és Dr. Szijjártó Gábor
vállalta a következő rendelési időben:
2020. december 21. hétfő: 13.00-15.00 Dr. Kocsis Arnold
2020. december 22. kedd: 10.30-12.00 Dr. Szijjártó Gábor
2020. december 23. szerda: 13.00-15.00 Dr. Kocsis Arnold

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÜNNEPI RENDJÉRŐL
Kérjük, hogy az edényzeteket reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel
kollégáink a megszokott járattervtől eltérő
időpontokban gyűjtik a hulladékot.

2020. december 24. (csütörtök) helyett
2020. december 23. (szerda)
2020. december 31. (csütörtök) helyett
2020. december 29. (kedd)

SZÜLETTEK

Ügyfélszolgálataink
2020. december 24-én, 25-én,
illetve 2021. január 1. napján zárva tartanak.

Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Muzár Letícia, Vágási Viola, Kudomrák Hanna Laura,
Tóth Róza, Schell Adél, Elekes Auróra Amélia,
Győző Gyula Ferenc

Utolsó ügyfélfogadási nap Tamásiban:
2020. december 22. (kedd) 8:00-16:00
Első ügyfélfogadási nap:
2021. január 4. (hétfő) 8:00-18:00
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VÁLTOZÁSOK A KÉPVISELŐTESTÜLETBEN
Tájékoztatom a lakosságot, hogy személyi változások történtek a
képviselő-testületben, a pénzügyi bizottságban és személyi
változás történt az alpolgármester személyében is.
Elhunyt Bakonyi Erzsébet és lemondott Dobos Andrea. A soron
következők legtöbb szavazattal rendelkező képviselők Mokcsay
Miklós és Bódog János. Mindketten átvették a megbízólevelüket.
A pénzügyi bizottság elnöke továbbra is Savanyuné Bodor Éva. Az
új tagok: Németh László és Mokcsay Miklós.
Alpolgármester: Savanyú Attila.
Tóth Szabolcs polgármester
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ÚJ VÉDŐNŐ A FALUBAN
Szeretném bemutatni Nagy Kitti Zsuzsannát! 1993.09.26-án
született Pécsett. Védőnői végzettségét Kaposváron szerezte.
Községünkben részmunkaidőben, helyettesítésben volt ellátva a
védőnői szolgálat de ez a "probléma" novemberben megszűnik
teljesen, mind a két körzetben ugyanis teljes állású védőnőink
lesznek. Kitti már most ebben a státuszban van. Fiatal kora ellenére
komoly munka tapasztalattal bír, csak védőnőként dolgozott.
Kedves, vidám személyiség tele ambícióval. Hosszútávra tervez
nálunk. Munkájához sok sikert kívánok és sok szeretettel
üdvözlöm, nagyon vártam már az érkezését.
Tóth Szabolcs polgármester

NYERTES PÁLYÁZATOK
Magyar falu program keretein belül pályáztunk egy új falu és
tanyagondnoki buszra. A pályázatot elbírálták, a pályázatunk
nyert. A gépjárművet már megrendeltük, előreláthatólag december
közepére kerül átadásra.

Nagy Kitti Zsuzsanna védőnő a polgármesterrel

Volkswagen Transporter 2.0 turbó-dízel, hosszú-tengelytávú,
110 lóerős, 9-személyes, kézi váltós
ÚJ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE
KÖZSÉGÜNKBEN!
2017 óta várunk erre a napra. Ciklusom elején jegyző asszonnyal
átbeszéltük a futó pályázatokat és előkerült az óvoda projekt. Az
előző vezetés nyert pályázatot és telket is vett az új óvoda és mini
bölcsődének. Arra a kérdésre, hogy miért állt meg a projekt nem
kapunk már választ. Jegyző asszony közölte, hogy utolsó utáni
pillanatokat éljük, a projekt lezárult, dönteni kell. Az új testülettel
közöltük a tényeket és egy képviselő kivételével úgy döntöttünk,
hogy kötelességünk megpróbálni és igazunk lett. Számos
alkalommal találkoztam Süli János miniszter Úrral a segítségét
kérve. Mindig készséggel állt a projekthez. A kormány felé
ráemelési kérelmet nyújtottunk be, amit most pozitívan bíráltak el.
Emellett az önkormányzatnak 50 millió forint hitelt kell felvennie,
de ezt is meg tudjuk oldani. Nagyon szépen köszönöm jegyző
asszony munkáját, nagyon szépen köszönöm azon képviselőknek,
akik kiálltak az óvoda és mini bölcsőde építése mellett és köszönöm
szépen a kormány támogatását.

KÉT HELYEN ELKÉSZÜLT A
JÁRDA
A Béke utcát és a Bartók Béla utcát összekötő köz járdalapozása
elkészült teljes hosszában. Jelenleg a környezet rendbetétele és a
járda takarítása zajlik. A közben levő két híd elemeinek cseréje
még hátra van. Köszönöm szépen a közmunka programban
dolgozók munkáját!

A Béke utcát és a Bartók Béla utcát összekötő köz

Magyar falu program keretein belül pályázatot adtunk be óvodai
játszótérre, a pályázat elbírálása nyertes lett, így új játszótér is
épülni fog az óvodások és bölcsődések számára.
Tóth Szabolcs polgármester

Elkészült a térköves járda is a kastélypark bejáratától a betonos
pályáig tartó szakaszon. Szeretnék köszönetet mondani Ifj.
Németh Lászlónak (társadalmi munka), a labdarúgó csapatnak
(társadalmi munka) és a közmunka programban részt vevőknek a
járda készítésében való munkájukért!
Tóth Szabolcs polgármester
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ROVÁS ÉS
TESTVÉRTELEPÜLÉS TÁBLA
AVATÁS
(H)őseink Napja címmel rovásírásos és testvértelepülési táblát
avattunk községünkben a kastélypark sportpályáján.
A Trianon100 Bizottság tovább folytatta hagyományőrző
tevékenységét községünkben. A trianoni békediktátum 100.
évfordulójára állított emlékmű avatása után rovás és
testvértelepülés táblák avatása következett. Számunkra kiemelten
fontos a magyarságtudatunk, testvériségünk erősítése a csonka
országon belül és a gúnyhatárokon kívül. Köztudott, hogy a
magyarság motívumait, ékköveit századokon át próbálták
eltüntetni a történelem folyamán, sikertelenül. Igyekeztünk a
rendezvényen megjeleníteni minden olyan motívumot, melyekkel
megidézhettük őseinket és szokásaikat.
A megnyitó után solymászbemutatóval vette kezdetét a műsorunk:
Glavanovits Tamás solymász tartott egy látványos és tartalmas
bemutatót madaraival. „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram,
minket!” elhíresült mondás testet öltött a rendezvényen, hiszen a
tabi íjászegyesület által a kilátogatók nemcsak az íjászat látványát
élhették át, hanem ki is próbálhatták magát az íjászatot. A Forrai
Sándor-rovásírókör munkatársaként Hódos László tartott előadás
a rovásírásról az íjászat után, majd elérkezett a rendezvény
fénypontja, a rovásírásos és testvértelepülési tábla avatása, melyre
a Trianon100 Bizottság műsorral készült.
Az avatás után a Kurul Dobosok előadása következett. A nagy
sikert aratott produkció után a rendezvénnyel párhuzamosan futó,
ősi magyar ételeket megidéző főzőverseny eredményhirdetésére
került sor. Este hét órától a Honfoglalástól Európáig című
rockoperától volt hangos a helyszín. A kilencvenperces műsor, a
Megarox társulat látványos és igényes előadása után a
Tűzmadarak tűzzsonglőr csoport produkciója ejtette bámulatba a
közönséget. Rendezvényünket a Vazul Vére zenekar zárta.
Összességében maximálisan elégedett vagyok, hiszen egy új
rendezvényt sikerült adnunk a községnek, melyet a jövőben
hagyományként megpróbálunk fenntartani.
Tóth Szabolcs polgármester

A Trianon100 Bizottság ünnepi műsora

HALLOWEEN IREGSZEMCSE
Beck Anita kulturális rendezvényszervező kezdeményezésére a
világon egyre jobban elterjedő Halloween testet öltött
községünkben. A főként gyerekeknek készült rendezvénynek nagy
sikere volt. Magas létszámmal vettek részt a különböző játékos
programokban a község és a környékbeli gyerekek. Nagy
mennyiségű édesség került kiosztásra. A felnőttekről sem
feletkeztek meg, forralt borral várták a szülőket. A kastélypark
bejáratától a medencéig különféle rémisztő bábuk, dekorációk
tették még izgalmasabbá a rendezvényt. Traktoros felvonulással,
két megállóval vette kezdetét a program, majd visszaérkezve a
kastélyparkba különböző ügyességi játékok következtek. A
délután fénypontja jelmez verseny volt, ahol a zsűrinek nagyon
megnehezítették a kreatív gyerekek jelmezei az elbírálást.
Beck Anita:
Szeretném megköszönni Mindenkinek a sok segítséget.
Munkám során rengeteg segítőkész emberrel dolgoztam, rengeteg
szeretet öntötte el a szívemet, mert ismét részese lehettem
Iregszemcse közösségének, ahol a közmunka programban
dolgozók szívüket és lelküket bele tették a dekorációk
elkészítésébe és a rendezvény előkészületeibe. Kalandosan indult,
esőben és szélben pakoltunk a reggeli órákban, de a végére az
időjárás is kedvezett. Külön meg szeretném köszönni a
támogatóknak, hogy ez a rendezvény létrejöhetett: Iregszemcse
Község Önkormányzatának, a Tom Marketnek, Coop KFT Tamási
Krutek Balázs jóvoltából, A KIFLI tagjainak, az iregszemcsei
polgárőrségnek, a Tamási Rendőrkapitányságnak, Egri Évának,
Gyenei Gabriellának, Bódog Jánosnak, Právics Zoltánnak, Tóth
Tamásné Váczi Irénnek, Szabó Laurának, Környei Kevinnek, Id.
Buczkó Róbertnek, Mónos Ferencnek és Tóth Szabolcsnak és a
kilátogató szülőknek.

A rendezvényről készült fotóösszeállítás

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét
Iregszemcse Község Önkormányzata facebook csoportjára, ahol
folyamatosan követhetik a községünkben történteket. Ezúton
kérem a facebook profillal rendelkező Iregszemcsén élőket,
hogy csatlakozzanak a csoporthoz!
Köszönettel: Tóth Szabolcs polgármester
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MOST MÁR NEKÜNK IS VAN
SZÍVÜNK!
A Korona Kávézó mellett kihelyezésre került a szív formájú
kupakgyűjtőnk. Az ásványvizek és a különböző üdítőitalok
flakonjának kupakja mellett a dobozos gyümölcslevek és tejek
csavaros kupakjai is gyűjthetőek, sőt akár a flakonos mosószerek,
öblítők, tisztítószerek, samponok és tusfürdők, továbbá a
balzsamok és a testápolók kupakjai is, akár a fogkrémes tubus
teteje is belekerülhetnek. A kupakgyűjtés célja nem más mint a
jótékonyság. Fogyatékkal élő gyerekek részére lett felajánlva a
kupakokért befolyt összeg. Szeretnék köszönetet mondani Tóth
Krisztiánnak, amiért saját szabadidejét feláldozva elkészítette a
község számára a kupakgyűjtőt. Minőségi munka. Töltsük meg
minél többször! Jobb adni, mint kapni!
Tóth Szabolcs polgármester

Takács Lajosné köszöntése

Tóth Krisztián és Tóth Szabolcs a kupakgyűjtő szívvel

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet
érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai,
közösségei, intézményei részéről. Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi
megbecsülés kifejezéseképpen a 255/2008. (X. 21.) Kormányrendeletet alkotta, ami rendelkezik a szépkorúak jubileumi
köszöntéséről. Ennek megfelelően Iregszemcsén az elmúlt
időszakban három kilencvenedik életévét betöltött lakost
köszöntöttek a falu elöljárói az önkormányzat és Magyarország
Kormánya nevében. Jubileumi köszöntöttek: Czövek Imréné,
Takács Lajosné és Szabó Mihály voltak.
Szeretettel gratulálunk és jó egészséget kívánunk Nekik!

Szabó Mihály köszöntése

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az idősek világnapja alkalmából már hagyományként
megrendezésre kerülő, köszöntővel egybekötött ünnepség a
járványhelyzetre való tekintettel elmaradt. A köszönet és a
megemlékezés eme nemes napról azonban nem maradt el,
személyesen kerestem meg az előírásokat betartva az
Iregszemcsén élő idős korosztályt. A szívélyes fogadtatást
ebben a formában is szeretném megköszönni mindenkinek!
Jó egészséget és békés nyugdíjas éveket kívánok!
Tóth Szabolcs polgármester
Egy csillag fent az égen megáll, nem megy tovább.
Isten elküldte hozzánk megváltó, egy fiát.
Most nézd, mennyi gyertya vakító lángja ég.
Imára kulcsolt kézzel várjuk Szent estét.
(Petrás János)

Iregszemcse Község
Polgármesteri Hivatala és
Képviselő-testülete nevében községünk minden
lakójának békés, boldog karácsonyt
és új évet kíván:
Tóth Szabolcs
polgármester
Czővek Imréné köszöntése

Dr. Marinka Nikolett
jegyző
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FALUGONDNOKOK ÉS POLGÁRMESTEREK TANÁCSKOZTAK ZÁVODON
Megnehezítette a falugondnokok életét, hogy a koronavírusjárvány tavaszi kitörésekor a kormány korlátozta a
gyógyszerkiváltás lehetőségét ez is elhangzott a falu- és
tanyagondnokok szakmai napján, amelyet Závodon, a
Civilházban tartottak.

Iregszemcse is képviseltette magát 2020. szeptember 9-én,
Závodon a szakmai napon
Nemcsak falu- és tanyagondnokok, de polgármesterek (többek
mellett Mucsfa, Kalaznó, Nagyvejke és Iregszemcse is
képviseltette magát) is fontosnak tartották, hogy tájékozódjanak,
sőt Fejér megyéből is érkeztek vendégek az aktuális, éves
programra. A tanácskozáson elhangzott, hogy a falu- és
tanyagondnokok a gyógyszerkiváltással kapcsolatban már
levélben keresték az illetékes minisztériumot, hogy tegyék
lehetővé a falugondnokok számára a feladat korlátozás nélküli
elvégzését.

Matolcsi-Papp Zoltán, az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságának szakértője, módszertani referense kiemelte,
hogy a szerteágazó feladatellátás, az ellátottakkal való személyes
kapcsolattartás miatt ebben a pandémiás helyzetben fokozott
figyelmet kell fordítani a gondnokok egészségének védelmére,
mely példamutatást, fegyelmezett magatartást és a szabályok
maradéktalan betartását követeli.
A tanyás térségek, valamint a kistelepülések esetében különösen
fontos a falu- és tanyagondnokok feladata, sok embernek ők
jelentik az egyetlen lehetőséget a külvilággal való
kapcsolattartásra, ők segítenek az alapvető szükségletek, például
élelem, gyógyszer, tüzelő beszerzésében illetve a különféle
szolgáltatások, így a háziorvos, szakrendelés, védőnő,
családsegítő szolgálat, óvoda, iskola elérésében.
Szarvák Mónika, az EMMI szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások főosztálya gyermekjóléti referensének előadásából
az érdeklődők megtudhatták, hogy jelen pillanatban 1602 falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás működik az országban, a résztvevők a
nap folyamán bepillantást kaphattak a Szekszárdon zajló
MONTÁZS-projekt tartalmába, mely fogyatékos személyek
számára nyújt segítséget.
A délutáni közgyűlésen a Falu- és Tanyagondnokok Tolna Megyei
Egyesületének elnöke, Pál Gyula tartott szakmai és pénzügyi
beszámolót, majd pedig a Zala megyei falugondnokok életébe
nyertek bepillantást a résztvevők. Zárásként elhangzott, hogy a
megyei egyesület fennállásának huszadik évfordulója alkalmából
jövőre családi napot tartanak, ahol lehetőség lesz az egyesület
tagságának bemutatkozására és egy kis feltöltődésre is.
(Forrás: www.teol.hu
Fotó: Rónai Gábor)

IREGSZEMCSEIEK IS ERŐSÍTIK A KISTÉRSÉGET
Tamásiban hagyományosan október 23-án adják át a városi kitüntető címeket. Az idei évben a város vezetése Iregszemcsén
élőket is díjazott.
Tóth Márton Máté a zene területén elért, országos szinten is
kimagasló eredményei, zenei alázata, tehetsége, szorgalma,
kortársainak is például szolgáló művészeti munkája
eredményeként méltán kapta meg a Tamási Ifjú Tehetsége díjat.
Rab Mária az egészségügy területén végzett felelősségteljes,
fáradhatatlan, kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért, a

járványügyi védekezésben kifejtett példaértékű tevékenységéért
nyerte el 2020-ban a Dr. Várady János díjat.
A Pántlika Néptáncegyüttes Tamási város közösségéért díjban
részesült. A csoportnak több iregszemcsei tagja is van, akik
lakóhelyükön is tesznek a közösségért.

Rab Máriának Tamási polgármestere Porga Ferenc adja át a
díjat

Tóth Mártonnak Gulyásné Dr. Könye Katalin jegyző és
Széles András alpolgármester adja át a díjat
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SZENT MIHÁLY NAP
AZ ÓVODÁBAN
Néhány éve már hagyománnyá vált az Iregszemcsei Nefelejcs
Óvodában megtartott Szent Mihály napi sokadalom és vásár. 2020.
szeptember 25-én felidéztük a kapcsolódó népszokásokat,
néphagyományokat, melyre a szülőket, nagyszülőket, testvéreket,
falubelieket is meghívtuk. Az ovi udvarán Kereszt Réka
óvodavezető köszöntője és népi hagyomány ismertetése után a
Katica csoportosok adták elő az ünnephez kapcsolódó
színvonalas, zenés, táncos műsorukat, mely közös táncházzal
zárult. Majd a vendégeket és óvodásokat megkínáltuk szörppel,
pogácsával, fánkkal. Utána mindenki kedvére vásárolhatott a
szülők, adományozók és óvó nénik által készített portékákból.
Ennek bevétele az ovisok karácsonyi játék és kreatív
eszközkészletét gazdagítja, amely hozzáadódott az előzetesen
eladott támogatói jegyek szép summájához. Ezúton is hálásan
köszönjük mindenkinek a támogatását, aki bármilyen formában
(munkával, árusítással, pénzadománnyal, süteménnyel,
vásárfiával) hozzájárult a rendezvény színvonalának emeléséhez,
az óvodás gyermekek karácsonyának szebbé tételéhez.
Sipos Andrásné

Készülődik a Katica csoport a fellépésre

Népi ihletésű hátteret varázsoltak az óvónénik

Szent Mihály napi műsort adott a Katica csoport
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„KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN” ALAPÍTVÁNY
„Mitől jó egy nap?
Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót.
Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap.
Lehet, hogy még jobb, mint a mai.” Janikovszky Éva
A „Kudarc nélkül az óvodában” Alapítvány kuratóriumi elnöki
tisztségére 2020 nyarán kaptam felkérést és örömmel elfogadtam,
így lettem én, Ferenczi Nikolett Ria a kuratóriumi elnök.
Megtisztelő érzés, hogy vezethetem az alapítványt és ami a
legfontosabb célom, hogy a gyerekek minél jobban érezzék
magukat az új és korszerű játékok társaságában. Az Iregszemcsei
Nefelejcs Óvoda életében is eljött az a pillanat, hogy az udvari
játékokat, melyek már nagyon elhasználódtak az idő múlásával

Az új ovis udvari játék nagyobbaknak

lecseréljük korszerűbb udvari játékokra. Az alapítvány számláján
levő összegből vásároltunk az óvoda udvarára korosztályoknak
megfelelő játékokat, melynek összege 727.990 Ft. Lehetőségünk
nyílt egy régi mérleghintát felújítani, melyet társadalmi munkában
egy segítőkész apukának köszönhetünk. Köszönjük Önöknek,
hogy adójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel, hiszen ennek
segítségével tudjuk fejleszteni óvodánkat. Reméljük a következő
években is számíthatunk adójuk 1%-ára adószám:18851856-1-17.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a nagylelkű
támogatásokat és felajánlásokat, hogy a gyerekek napjait szebbé és
boldogabbá tegyük.
Ferenczi Nikolett Ria

Az új ovis udvari játék kisebbeknek

TÖRÖKKOPPÁNYBAN IS MOZOGJ IREG!
A mozogni vágyó hölgyek minden héten két alkalommal, hétfőn és
szerdán tornáznak az iregszemcsei művelődési házban. A csoport
létszáma változó, de valamikor 10-15-en is összejönnek egy
alkalommal. Az edzések pörgős zenék kíséretében mindig nagyon
jó hangulatban telnek. A csoport egy része úgy gondolta, hogy
szeretnénk egy kicsit jobban megismerni egymást, egy összetartó
nagy csapatot építeni és persze még ennél is többet tornázni.
Remek lehetőség nyílt erre a Koppány vendégházban november 7én és 8-án. A remek hangulatú, izzasztó edzések mellett maradt
időnk egy kis szaunázásra és dézsában fürdésre is. Szerintem a

A csapat torna közben

csoport nevében állíthatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat és
azt is megbeszéltük, hogy máskor is szívesen ellátogatnánk egyegy ilyen fantasztikus helyre.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Fazekasné Gosztola
Karolinnak, hogy időt és energiát belefektetve megszervezte
nekünk ezt az egészet. Véleményem szerint olyan befogadó ez a
nagy csapat, hogy bárkit szívesen látunk és szeretettel várunk, ha
kedvet kapott egy kis edzésre, kikapcsolódásra.
Petrik Panka

Egyenpólóban a Mozogj Ireg!
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SAKK TEAM HÍREI
Október 10-én Iregszemcsén a Sere's Vendéglőben került sor a
hagyományos Sere's Kupa sakkversenyre. A 16. alkalommal
megrendezett tornát a megszokott tavaszi időpont helyett a
járványhelyzet miatt ezúttal ősszel sikerült csak megrendezni. Így
a hazai versenyzők 7 hónap versenytelenség után tudtak ismét
kedvenc sportáguknak hódolni. A felnőtt mezőnyben esélyeshez
méltóan a nemrégiben mesteri címet szerző Haszon Dávid végzett
az első helyen. Ő nem mellesleg az iregszemcsei sakkozók
pályafutását is segíti. Ebben a csoportban az ifjúságiak külön
versenyében Orsós Roland nyakába akasztották a bronzérmet, míg
Tóthi Viktória az 5. helyen végzett. A 14 éven aluliak küzdelmében
nagyszerűen szerepeltek az iregszemcseiek, hiszen Kovács Bence
ezüstérmet, míg Vecsei Benedek bronzérmet szerzett.
Végeredmények: Felnőttek: 1. Haszon Dávid (Marcali VSE), 2.
Gál Péter (Decs KSE), 3.Galambos Tivadar (Kaposvári SE),
legjobb ifjúsági: Beznicza László Bodó (Keszthelyi SSE) 14 év
alattiak: 1.Jankovics Emőd (Sió-Sakk SC), 2. Kovács Bence
(Tamási SZSE), 3. Vecsei Benedek (Tamási SZSE) 10 év alattiak:
1.Matejcsek Vajk (Bátaszéki SE), 2.Bihari Soma (Sió-Sakk SC),
3.Horváth Mátyás (Sió-Sakk SC).
Október 26-30-ig Siófokon került megrendezésre a Hotel
Magisternben a Talentum Kupa nemzetközi sakkverseny. A
Tamási Szabadidő SE 4 versenyzője is részt vett a
megmérettetésen. Ők mindannyian iregszemcseiek vagy
iregszemcsei származásúak.Valamennyiük játékán meglátszott a
sok kihagyás, ennek ellenére helytálltak az erős mezőnyben. Lódi
László végül az 5. helyen végzett, míg az ifjúságiak között Frank
Marcell 4., Frank Benedek 5., míg Tóthi Viktória 6. helyezett lett.
Végeredmény: 1.Haszon Dávid (Marcali VSE), 2.Bíró László
(Hüsi SC Budapest), 3.Ziabari Morteza (német).
Lódi László edző
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IREGSZEMCSEI
SPORTSIKEREK

Id. Langer József Emlékverseny-Zomba
Szücs Péter 3. helyezést ért el, a Motocross amatőr
harmadosztály kategóriában közel 20 induló közül.

2020. október 24. Budaörs-Bringaverseny
Szücs Marcell 9. hely az U13-as kategóriában, 29 induló
közül.

Szemben balra Vecsei Benedek a Sere's Kupán.

Balra Frank Marcell, mellette hátrébb Tóthi Viktória a
Talentum Kupán.

Felnőtt Súlyemelő Országos Bajnokság. Tata Olimpiai
Központ 2020. november 21-22. Iregszemcsei SSZSE
versenyzője, Farkas János 55 kg súlycsoportban IV. helyen
végzett 146 kg eredménnyel.
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TÖKÖS NAPOK NEM CSAK
TÖKMAGOKNAK
Az őszi szünetben Tök menő programok elnevezéssel
hirdettünk eseményeket a művelődési házban az Iregszemcse
Kultúrájáért Alapítvány tagjaival, az alkalmakon a gyerekek
mellett a felnőttek is jól érezték magukat.
A délutáni játszóházak forgószínpad szerűen zajlottak, naponta
három-négy kézműves foglalkozás közül választhattak a gyerekek
és szüleik. Őszi dekorációkat készíthettek különböző
alapanyagokból: papírból ablakdíszt, magtermésekből képkeretet,
kukoricacsuhéból virágokat, dekorációs anyagokból és
növényekből asztaldíszeket, befőttesüvegekből és falevelekből
lámpásokat. A reformátusok bábszínházat és minden résztvevőnek
képes bibliát ajándékoztak a hét közepén. Csütörtökön tökös
vetélkedőben versengtek a gyerekek régi jó játékokat, őszi
munkákat felelevenítve. Az utolsó napon dísztököket faragtunk
bent a nagyteremben, sütőtököt és tökös muffint sütöttünk kint a
kemencékben. Az elkészült töklámpásokat megversenyeztettük és
díjaztuk a Kifli tagjaival, akik aztán az estére szerveztek kreatív
tökfaragást fiataloknak. A TöK-életes KIFLI ismét tökéletesre
sikerült. „Tökre” örültünk, hogy együtt lehettünk!
Dobos Andrea

Bábelőadás után az ajándék képes bibliákkal

Tök menő tökök és tökfaragók

KÖSZÖNET!
A magokkal díszített képkeretbe fotót is kaptak a gyerekek

Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület elnökeként ezúton
szeretném megköszönni és hálás köszönetemet kifejezni
Iregszemcse Község Önkormányzatának, a Bartók Béla
Művelődési Ház dolgozóinak, az AGROIREG Kft.-nek,
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
támogatásukkal hozzájárultak a településen működő
Polgárőr Egyesület munkájához.
Külön köszönetem fejezem ki Domokos Jánosnak, aki
magánszemélyként támogatta egyesületünket.

Áldott, békés ünnepeket, sikerekben gazdag Újévet kíván
az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület!
A kukoricamorzsolással a felnőttek is besegítettek a
gyerekcsapatoknak

Ferenczi Roland
Iregszemcsei Polgárőr Egyesület elnöke

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
A JÖVŐ ÉV A SZÍNHÁZAK
ÉVE LESZ IREGSZEMCSÉN
Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány küldetése, hogy emelje a
falu kulturális életének színvonalát. Szervezetünk éppen ezért
jelentkezett a Déryné programba, hogy helyben színvonalas
színházi előadásokat láthasson a közönség. Mindenki számára
elérhető, nagyon kedvezményes 200 forintos jegyárral látogathatók
az alkalmak. Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve,
jövőre talán újra indulhatunk! Optimisták vagyunk és amit 2020
novemberében terveztünk, vagyis a színházi élet továbbvitelét
Iregszemcsén, azt a magyar kultúra napjához közel január 30-án el
is kezdenénk. A kormány járványügyi megszorító intézkedéseit
figyelembe véve, ha szükséges változtatjuk az érintett előadások
időpontjait. A színházlátogatás körülményeit a vírus terjedésének
megakadályozása érdekében biztosítjuk a nézőtér távolságtartó
berendezésével, a testhőmérséklet ellenőrzésével, szájmaszk
viselésével és kézfertőtlenítéssel.
Legyen a színház mindenkié!

2021. január 30. szombat 19 óra
MOLNÁR FERENC:

JÁTÉK A KASTÉLYBAN
Szegedi Pinceszínház előadásában

2021. február 27. szombat 19 óra
A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA
Ady Endre est Földes László Hobo előadásában

2021. március 27. szombat 19 óra
AZÉRT A KIS BOLONDSÁGÉRT...
magyar népi pajzánságok
Fabók Mancsi Bábszínháza

2021. április 10. szombat 19 óra
HEDRY MÁRIA:

SZENVEDÉLY ÉS HŰSÉG
ZRÍNYI ILONA - színmű egy hangra
Majzik Edit Jászai Mari-díjas művésznő előadásában
Az előadást az EMMI támogatja.

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

2021. április 23. péntek 19 óra
PETŐFI SÁNDOR:

JÁNOS VITÉZ
Déryné Társulat előadásában

2021. május 21. péntek 18.30 óra
HERCZEG FERENC:

DÉRYNÉ IFJASSZONY
Déryné Társulat előadásában

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY

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

