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TESTVÉRTELEPÜLÉSE LETT
IREGSZEMCSÉNEK
Az erdélyi Gyimesközéplok községközpont lett Iregszemcse testvértelepülése. Gergely Károly és Tóth Szabolcs polgármesterek
Hargita megyében írták alá az erről szóló megállapodást a közelmúltban.
Tóth Szabolcs iregszemcsei polgármesternek köszönhetően lett testvértelepülése a
Tolna megyei falunak, méghozzá az első, és
ez sok lehetőséget tartogat a helyieknek.
Rendszeresen járok Erdélybe, a megállapodás a kezdeményezésemre jött létre. Az
egyik nap elmentem az ezeréves határig, és
felvettem az ottani polgármesterekkel a
kapcsolatot. Gyimesközéplok polgármesterétől kaptunk pozitív visszajelzést, és

mikor két hete szerdán telefonon beszéltünk, elmondtam neki, annyira komolyak a
szándékaink, hogy akár még aznap este útra
kelünk. És ez így is történt. Másnap reggel
nyolc órakor értünk az erdélyi településre,
kellemes tárgyalást folytattunk, végül
aláírtuk a magállapodást mondta Tóth
Szabolcs polgármester, hozzátéve, hogy
kollégája, Gergely Károly rendkívül
szimpatikus a számára, hiszen amikor az

úzvölgyi temetőt támadás érte, ő is azok
között volt, aki védte az első világháborús
magyar sírkertet. Mint ismeretes, az
úzvölgyi első világháborús magyar sírkertben, katonatemetőben Dormánfalva
önkormányzata román parcellát alakított
ki, és emlékművet állított. Tavaly júniusban
több ezer román megemlékező érkezett a
temetőhöz, hogy részt vegyen az emlékmű
felszentelésén, amit a helyi magyarok
élőlánccal próbáltak megakadályozni, de
nem jártak sikerrel.
Az erdélyi településsel közös terveik között
szerepel, hogy Iregszemcsén létrehoznak
egy gyimesi mintaboltot, ahol Gyimesközéplok tejfeldolgozó üzemének termékeit,
sajtokat, vajat, túrót, gyimesi házikenyeret
készítenének, utóbbit saját felajánlott
recept alapján. Szeretnék bővíteni kulturális programjaikat is, amellett tíz tizenöt fős
kirándulócsoportok elszállásolásában is
segítik a lakosokat. Ahogy közleményében
Tóth Szabolcs polgármester fogalmazott, a
kampányprogramja szerint haladva egy
kiemelkedően fontos pont vált valóra.
Nagy szeretet fogadta delegációjukat, és
Gyimesközéplok gyönyörű település.
(Tolnai Népújság 2020.01.24.)

Tóth Szabolcs és Gergely Károly polgármesterek az aláírt dokumentummal
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Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója 1%-ával vagy adományával támogatta alapítványunk célkitűzéseit!
2019-ben az szja 1%-nak felajánlásából 115.848 Ft támogatásban részesültünk, melyet a falunapi rendezvényekhez
használtunk. Gondoljon idén is közösségi eseményeinkre!
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Nem járatos az internet világában,
vagy szeretné biztosabb alapokra
helyezni tudását?
Most ezt INGYEN megteheti!

Nincs meg az általános iskolai
végzettséged?
Szeretnéd, ha meglenne?
Tennél értre?

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!

Tamásiban a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság „Aktívan a tudásért” projekt keretében
a 18-55 év közötti, iskolai végzettséggel nem
rendelkező személyek számára ingyenes oktatást
szervez. A képzés keretében pótolható
a 5-6-7-8. osztály.

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 képzés Tamásiban csak abban az esetben indul el,
amennyiben megfelelő számú jelentkező lesz.
Jelentkezni lehet a képzésre az alábbi
telefonszámon: 06 20 34-84-467 (Bíró Boglárka)

A következő informatikai képzés
indul Iregszemcsén:

IKER 1. Első lépések
a digitális világba
2020. február 18. (kedd) 16.30-kor
A tanfolyam február 18-tól március 19-ig tart.
A képzést heti két alkalommal hétköznaponként
kedden és csütörtökön este biztosítjuk, így akár munka
mellett is elvégezhető!
A képzésen elsősorban az internet használat,
elektronikus levelezés, internetes böngészés, alapvető
szövegszerkesztési feladatok témákról lesz szó.

Érdeklődjön a részvétel feltételeiről és
jelentkezzen FEBRUÁR 17-IG 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!
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

PÓNI LOVAGOLTATÁS
Póni lovagoltatás iregszemcsei tanyánkon,
rendezvényeken,babazsúrokon, ovis csoportok
vagy családok részére is!
Bővebb információ a 06-30/825-7452 számon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZÖS HIVATAL
Az Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint egyéb feltételek mellett
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a községi
önkormányzatok, melyek lakosságszáma nem haladja meg a
kétezer főt. Újireg és Értény kormánymegbízotti döntés alapján
2020.01.01-től közös hivatal alkot Iregszemcse községgel.
Iregszemcse Község Polgármesteri Hivatal megszűnik és helyette
Iregszemcse Közös Hivatal jön létre. A változások a hivatal belső
működését érinti. Ügyfélfogadást kell biztosítani a jegyzőnek
Újireg és Értény községben is, valamit az adóügyek és a könyvelés
lesz közös.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
E hónap végére a szociális tűzifák kiszállítása a végére ér. Mint,
ahogy minden önkormányzati tevékenységet, így ezt a folyamatot
is a benyújtott igénylésektől a kiszállításig megpróbáltam
maximálisan figyelemmel kísérni. Úgy gondolom, hogy az elmúlt
évek és a jelenlegi tapasztalatomat összevonva változásokra van
szükség. Ez évtől a családsegítők és a településüzemeltetők
segítségét bevonva lesznek elbírálva a benyújtott igények a
szociális tűzifára. Konkrétan tudom, hogy vannak olyan igénylők
akik gázzal fűtenek, illetve fakereskedéssel foglalkoznak vagy ami
a legrosszabb a megigényelt szociális tűzifát a kiszállítást követően
eladják. Az előbb felsoroltakkal nem értek egyet. Az idei évtől
kötelességünk igazságosan elbírálni az igénylőket, kapja meg az a
személy, akit valóban megillet. A méltányosságból megítélt tűzifát
továbbra is fenntartom abban a formában, hogy az illetékes
személy személyesen fog kimenni és ellenőrizni ennek a
jogosságát. Az igénylés beadásának határidejét betartjuk! A
határidő lejárta után igénylést nem fogadunk el!
Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét! Köszönöm szépen!

alatt pihenés helyett, anyagbeszerzéssel foglalkozott. Év végén
nem egyszerű feladat.
-Máté Ambrusnak a hatóságokkal való kapcsolattartás és
adminisztráció lebonyolításáért.
-Pilisi Lajosnak aki a tanyagondnoki feladatai mellett, hétvégeken
és ünnepnapokon is szállította a vizet a pusztára.
-Buczkó Róbertnek, aki a csőszerelés mellett szintén szabadidejét
feláldozva vizet szállított a pusztára.
-Varga Viktornak aki a földmunkálatokat végezte
-Varga Istvánnak és két beosztottjának az együttműködésért
-A csehi lakosoknak, akik átélték ezt a helyzetet. Köszönet
türelmükért, együttműködésükért. Külön köszönet Földesi
Gyulának, Földesi Lajosnak a segítségekért.

ENNI ADOK ÉTELDOBOZ
Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 cm-es szekrény, amely
műanyagból készült fém megerősítésekkel. A szekrény vízálló és
UV védett anyagból készült. A dobozhoz tartozik egy önkéntes
csapat. A csapat naponta legalább egyszer, melegebb időjárás
esetén naponta többször is látogatja a dobozt, ellenőrzi a benne lévő
élelmiszereket, ételeket. Az önkéntesek naponta takarítják is a
dobozt. Mit lehet tenni a dobozba? Bármilyen tartós élelmiszert
(liszt, cukor, só, tészta, rizs, olaj, konzervek, befőttek, lekvárok
stb.), házi készítésű főtt ételt és házi süteményt, bolti süteményeket
és készételeket, zöldségeket, gyümölcsöket, édességet, pékárut,
minden emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszert!

Az ételdobozt folyamatosan töltik
Szeretném megköszönni név szerint az önkéntesek kitartó és
példaértékű munkáját!
Fóti Judit, Koncz Tímea, Csór Éva, Bögösné Kukor Erzsébet, Papp
Zsanett, Egerszegi Csaba, Plasek Tamás, Plasekné Pálinkás Dóra,
Rádiné Vörös Renáta, Némethné Fláni Szilvia, Id. Németh László,
Ifj. Németh László. Jobb adni, mint kapni….

TÁJÉKOZTATÁS

Szociális tűzifával megrakott pótkocsi

CSEHI VÍZELLÁTÁSA
A víz hiánya kb. 20 éves probléma. Az 1960-as években épült
vízvezetékrendszer csőtöréseit nem javították, hanem új csövekkel
kikerülték a törött részeket, ezáltal a sok év alatt "pókháló"
rendszer alakult ki a föld alatt. Most olyan mértékű műszaki hiba
van, aminek a megoldása új vízvezeték rendszer kiépítését igényli..
Az új rendszer szintén a Lovas KFT rendszeréhez fog csatlakozni
mivel más forrás a pusztán nincs. A megoldás egy új kút fúrása. Fel
is vettük a kapcsolatot az illetékes szolgáltatóval, de erre biztosan
várni kell még, mivel több milliós projektről van szó. Az új
vízvezetékrendszer elkészült. Szeretnék köszönetet mondani
Mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben!
-Fazekas Józsefnek, aki a település üzemeltés vezetőjeként
oroszlánszerepet vállalt szervezésben, kivitelezésben. A téli szünet

Az Iregszemcsei Szociális Intézmény családsegítő szolgálata
alkalmanként a segítségét kéri az önkormányzatnak. Sok esetben
érkezik hozzájuk felajánlás (bútorok, székek, asztalok, takarók,
ruhaneműk). Ezeknek a szállítási, szortírozási munkálataiban
segítséget nyújtunk. A felajánlásoknál sűrűn előfordul, hogy több
címre kell kiszállítani. A fel és lepakolást általában önkormányzati
dolgozók végzik. A szállító jármű az önkormányzat tulajdonában
levő traktor pótkocsi, vagy kisteherautó.
Tóth Szabolcs polgármester

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa az

IREGSZEMCSEI POLGÁRŐR
EGYESÜLETET!

1%

Adószám: 18861532-1-17
Bankszámlaszám:
70900017-10105199-00000000
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TRIANON 100 PROJEKT IREGSZEMCSE
Iregszemcse Község Önkormányzata a helyi lakossággal, civil szervezetekkel együttműködve a trianoni békediktátum örök
emlékezeteként 2020. június 4-én, a 100. évfordulón emlékmű felállítását tervezi Iregszemcsén a szoborparkban.
„Mégis mi az a Trianon?” „Minek kell az
emlékműállítást erőltetni?” érkeznek sorra
az emberektől kérdések.
Tehát mi is az a „Trianon”?
Röviden: Az I. világháború után a
vesztesek közé tartozó Magyarországgal
1920. június 4-én a versailles-i (Franciaország) Nagy-Trianon kastélyban aláíratott
békediktátum.

Bővebben: Ami 1920. június 4-én
Magyarországgal történt, példátlan a
történelemben. Az ország 282 ezer km2nyi területéből csak 93 ezer, 20,9 millió
lakosából csak 7,6 millió maradt meg.
Odaveszett az ország összes arany-, ezüstés sóbányája, a szénbányák 80%-a, az
erdők 90%-a, a vasútvonalak 58%-a és az
ezekhez tartozó vasúti szerelvények, a
felbecsülhetetlen értékű műkincsek,
Fiume, az egyetlen tengeri kikötő, az
összes tengeri és folyami hajó, a kiépített
utak 64%-a. A korábbi évekhez képest az
ország ipara 48%-ra, a foglalkoztatottak

száma 49%-ra csökkent. Nagy-Magyarország 2.958 óvodájából csak 1.206,
17.000 elemi iskolájából 6.402, 221
középiskolájából 100 maradt az ország
területén.
Hozzátehetjük, csak Románia nagyobb
területet kapott, mint a megmaradt, trianoni
Magyarország. Minden harmadik magyar
honfitársunk valamelyik szomszédos

ország fennhatósága alá került.
„A háborúban legyőzött államok közül
egyiket sem sújtották olyan kegyetlenül,
egyikre sem raktak annyi erkölcsi és anyagi
terhet, mint Magyarországra.
Magyarországot nem büntették. Magyarországot kivégezték” írta Henri Pozzi
egykori francia külügyi megfigyelő 1935ös tanulmányában.
A trianoni ország- és nemzetdarabolást
nem szabad elfelejteni, de nem is lehet,
mert következményei ma is jelen vannak.
Ennek következtében a Kárpát-medencében több mint egy évezrede őshonos

TRIANON 100 EMLÉKMŰ
A felajánlott támogatásokat az
Iregszemcse Kultúrájáért alapítvány számlaszámára
70900017-10006605 várjuk.
Támogatói kártyák megvásárlásával is lehet támogatni a
projektet melyeket az alábbi helyeken lehet megvásárolni:
Antal Imre fagylaltozó, Korona Kávézó, Korona Kisáruház,
Buci Sörkert, Csór Gabriella-Gabó Virágüzlet, Éva bolt,
Heni büféje, Kocsis Büfé, Művelődési Ház,
Polgármesteri Hivatal, Ifj. Németh László e.v.,
Fecó Zöldséges. A támogatói kártyák ára 500 Ft.

magyarság ma nyolc államba szétszórva,
szétszakítottan él. Az anyaországon kívüli
hét országban kisebbségben, s többükben
alávetett, diszkriminált, szorongatott
helyzetben küzd a megmaradásáért.
Az Országgyűlés tíz évvel ezelőtt a trianoni
békediktátum aláírásának napját, június 4ét a nemzeti összetartozás napjává, 2019ben pedig a nemzeti összetartozás évének
nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum századik évfordulóját.
Miért szükséges emlékművet állítani a
Trianoni békediktátum 100. évfordulóján?
Trianonra emlékezni annyi, mint szót
emelni az igazságért, akkor is, ha tabukat
sért. Trianon nélkül a mai Magyarországot
nem lehet megérteni. Olyan kényszerpályára állítottak minket 1920-ban, amely
máig tart. A trianoni fogyatkozások
félelmetes számadatai az itthoniaknak
gyakran csak rideg statisztikákat jelentenek, míg az elcsatolt magyaroknak véres
valóságot. Trianont meg kell érteni, és
lehetőségeinkhez mérten meg kell próbálni
feloldani.
Trianonról évtizedeken keresztül beszélni
sem lehetett. Bélyeget kapott, aki csak
szóba hozta. A XX. században felnőtt több
generáció, akik az iskolában a legteljesebb
mértékben el voltak zárva a valós
történelmi ismeretektől. Bár elvétve voltak
olyan tanárok, akik bizonyos történelmi
időszakoknál, adott esetben becsukták a
történelemkönyvet, és beszéltek.
Egy ilyen rendhagyó történelem órára
kerül sor 2020. március 27-én 17 órakor a
Művelődési Házban, melyet Győri Terézia
nyugdíjas történelemtanár tart.
Mindenkit szeretettel várunk, akit bővebben érdekelnek a Trianonnal kapcsolatos
tények.
Kiss Anikó
A térkép forrása:
Http://1914-1918.btk.mta.hu/
A térkép Nagy Béla munkája.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Ferenczi László, Horváthné Csernák Mária, Tollár István,
László Ferenc, Dörnyei József, Frank Miklósné, Orsós Károly

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Vörös Dia, Agócs Dorka, Darabos Ádám, Lakatos Dorka
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HÍREK A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBÓL
2019 decemberében két fontos esemény volt a községi
könyvtárban. 16-án hétfőn az Olvasókör évzáró foglalkozásán a
csoport közel 20 éves fennállását ünnepeltük. Olvasókörünk
vezetője Győri Terézia tanár néni meghívta a régebbi tagokat is,
akik már nem tudnak rendszeresen járni. Az alapító tagok közül
sajnos nem sokan élnek már. A jelen lévők meséltek a kezdetekről.
Utána mindenki előadta, amivel készült a foglalkozásra: nagyon
szép karácsonyi versek, történetek hangzottak el klasszikus
íróktól, illetve kortárs szerzőktől egyaránt. A felolvasás után pedig
tortát, sütit ettünk és beszélgettünk. Kellemes este volt.
December 18-án délután tartottuk meg a Csalimese-író verseny
eredményhirdető ünnepségét. Szeptemberben „A magyar népmese
napja” alkalmából hirdettem meg a 3-4., 5-6. és 7-8. korosztály
számára a Csalimese-író versenyt. Összesen 21 tanuló jelentkezett
a 4-5-6. korosztályból. November végéig 16 pályamunka érkezett
be. Két csoportban osztottunk díjakat : 4.o. : I. h. : Csicsmann Liza
(4.b), II. h. : Matus Kata Zoé (4.b), III. h. : Bati Levente (4.b),
különdíjas : Balogh Botond (4.a) ; 5-6 o. : I. h. : Sára Patrik (6.a), II.
h. . Stier Míra Zsófi (6.b), III. h. : Pozsonyi Bence István (6.a),
különdíjasok : Macher Adrienn (5.b), Kutasi Kristóf (6.b).
A meséket a könyvtár faliújságján elolvashatják. A díjazottak

okleveleket és könyveket kaptak, a többi résztvevő pedig
emléklapot, tollat és csokit kapott. A díjakat Tóth Szabolcs
polgármester úr adta át a gyerekeknek. Megköszönöm
kollégáimnak Szirbik Anitának, Szabó Gyöngyinek, Nagy
Juditnak, Veldi Ágnesnek, Képli Tamásnak és Vajda Jenőnek a
verseny lebonyolításában nyújtott segítségét. Köszönetet mondok
továbbá a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárnak, Tóth Szabolcs
polgármester úrnak, Iregszemcse Község Önkormányzatának és
az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolának a támogatásért.
Kedves Olvasóink! Szeretettel várjuk Önöket az idén is a községi
könyvtárban ismeretterjesztő előadásokkal, KönyvtárMozi
vetítésekkel, gyermekfoglalkozásokkal, közösségi programokkal.
Novákné Bitai Éva könyvtáros
A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSI IDEJE
Hétfő: 16.30-18.30
Kedd: 17.00-19.00
Szerda: 09.00-12.00
Csütörtök: 16.30-18.30
Szombat: 09.00-12.00

A nyertes meseíró diákok a könyvtárban

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK
TÁMOGATÁSA
Tolna megyében is segítik a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését nekik való munkakörben. Településünket is érinti,
hisz iregszemcsei munkahelyet is ajánlanak a megváltozott munkaképességű embereknek az EFOP programnak köszönhetően.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított
programban segítséget nyújtanak a megmaradt képességekhez
igazodó, annak megfelelő munkakör feltérképezésében,
kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények,
érdekek összehangolásában és a foglalkoztatók megváltozott
munkaképességű munkavállalók befogadására való felkészítésében. Ezt az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program
támogatásával teszi az iroda Szekszárdon.
A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások:
-A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás
igénybevételére van lehetőség.
-A program támogatási rendszerének részeként a programrésztvevők elhelyezkedéséhez foglalkoztatást elősegítő bér- illetve
bérköltség-támogatás nyújtható (otthon végezhető távmunka és
bedolgozói jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetében

is). Az ennek segítségével szerzett munkatapasztalat, munkagyakorlat nagymértékben növelheti a munkaerőpiaci a tartós
foglalkoztatás esélyét.
Fentieken túlmenően az EFOP munkatársak személyre szabottan
segítenek Önnek:
-a munkaerő-piaci ismereteinek és képességeinek fejlesztésében,
- az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,
- munkavállaláshoz kapcsolódó problémáinak és nehézségeinek
leküzdésében,
- az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és
megtartásában,
- a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

Érdeklődni a 06-70/434-5879 vagy a 06-74/403-785
telefonszámokon lehet. Igény esetén, kérésre azonnal
visszahívják az ügyfelet az iroda munkatársai.
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A 4.A OSZTÁLY ÉV VÉGI
KALANDJAI
November 22-én Budapestre utaztunk, ahol délelőtt elmentünk
egy gyerekeknek létrehozott szabadulószobába. Három
csoportban 3 különféle szobában oldottunk meg feladatokat, hogy
kiszabadulhassunk. Nagyon élveztük a változatos fejtörőket,
ügyességi feladatokat. Szerencsére mindhárom csoportnak
sikerült kijutnia!
Kicsit pihentünk, mézeskalácsot ettünk, majd felkészültünk a
vetélkedőre. Egy kivetítőn megjelentek a különféle témakörből
származó kérdések és aki tudta a helyes választ, pontot gyűjthetett
csapatának. Észre sem vettük, hogy elrepült az idő! Már meg is
érkeztek a pizzák, amiket jó étvággyal fogyasztottunk el.
Innen rövid buszos városnézésre indultunk, melynek során
megtekintettük a Citadellát, Szabadság-szobrot, fogaskerekűt, a
Budai Várat, a Mátyás templomot és a Halászbástyát. A Hősök
terén kiszálltunk a buszból, újra üdvözöltük régi történelmi
személyiségeinket, elsétáltunk a Városligeti Műjégpályáig, majd a
Vajdahunyad vár udvarán Anonymushoz igyekeztünk.
Innen a Fővárosi Nagycirkuszba mentünk, ahol a Hófödte álom
című téli cirkuszi mesét néztük meg. Jakutföld Gyémánt
Cirkuszának artistaművészei impozáns jelmezekbe bújva,
tradicionális zenékkel és lenyűgöző cirkuszi produkciókkal
fűszerezve mutatták be az örök fagy országának izgalmas és jeges
világát. Még másnap is a produkció hatása alatt voltunk!
December 6-án délután Mikulás vetélkedőn vettünk részt. A
könyvtáros néni érdekes feladatokkal lepett meg bennünket Szent
Miklóssal kapcsolatosan. Puzzlet is raktunk ki, majd Mikulás
dalokat énekeltünk. Jó hangulatban telt a délután.
Veldi Ágnes, a 4.a osztályfőnöke

MEGYEI TÖRTÉNELEM
TANULMÁNYI VERSENY
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és műveltségi tudásukat. A feladatok megoldása során a
diákoknak nemcsak az eddig tanult ismereteket kellett felidézniük,
hanem kreativitásukra és problémamegoldó képességükre is
szükségük volt.
A verseny két írásbeli fordulóból áll, az első megmérettetésre
2019. december 16-án került sor. Végleges eredmények azonban
még nem születtek.
A második, döntő fordulót tavasszal rendezzük meg, így az
ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan májusban kerül sor.
Vendl Anita

A MIKULÁSNÁL JÁRT A 2. B
OSZTÁLY
2019. november 29-én a 2. b osztály ellátogatott Nagykarácsonyba,
hogy találkozhassanak az „igazi télapóval”! A közel egy órás utat
végig izgulták a gyerekek, hogy milyen is lesz találkozni igazi
mikulással! Csodálatos látvány fogadott minket, amikor buszunk
leparkolt a Mikulás háza előtt. Szebbnél szebb karácsonyfák,
díszes égősorok és igazi manók vártak bennünket.
A délelőtt folyamán sok meglepetésben volt része a tanulóknak:
felülhettek Télapó szánjára, állatokat simogathattak, habos kakaót
ihattak, kézműves foglalkozáson is részt vehettek! Sajnos a
kisvonat azon a napon nem működött, ám helyette sokat
körhintázhattak. Az udvarban található Jóságkútba az összes
rosszaságukat beledobták, így csupa jó gyereket hozhattunk haza.
Természetesen a Mikulással is találkozhattak, akitől versért,
énekért cserébe csomagot vehettek át. Velünk tartott ezen a napon
Barna Eszter, az Iregszemcsei Óvoda Katica csoportos ovisa, akit
külön feladattal engedtek el az óvónénik a kirándulásra. Eszternek
át kellett adnia Télapónak a csoportársai levelét. A kislány bátran
teljesítette a feladatát!
Hamar eltelt a délelőtt, a gyerekek élményekkel gazdagodva,
elfáradva tértek vissza az iskolába. Az utazás előtt sokan nem hittek
abban, hogy létezik igazi télapó, ám ezután a kirándulás után már
mindegyik tanuló biztos volt abban, hogy a Mikulás igen is létezik!
Barnáné Ágh Anikó

A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki
Tagiskolája a Hegyhát Történelem és Műveltségi Verseny
keretében meghirdette Európa születése című tolna megyei
versenyét.
A versenyre több csapat is jelentkezett Gyönkről, Tevelről és
Szekszárdról.
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola négy csapattal
képviseltette magát: 1. A Mona Lisa csapat tagjai: Franke Amina,
Stier Míra és Németh Antónia 2. A Da Vinci csapat tagjai: Buczkó
Barbara, Fejes Fruzsina és Major Orsolya 3. Az Iregi sereg csapat
tagjai: Orsós Rebeka, Kassai Melodi és Macher Róbert 4. A
Tudósok csapat tagjai: Kassai Attila, Orsós Regina és Tóth Hunor.
Felkészítő tanáruk Vendl Anita.
A verseny két fordulóból áll. Az első fordulót mind a négy csapat
eredményesen zárta: 2. , 3. , 4. és 6. helyen állnak a rangsorban. A
felkészítő foglalkozásokon továbbra is készülnek a második
fordulóra és a döntőre. Gratulálunk az eddig elért eredményeikhez
és további jó tanulást kívánunk!

TÖRIZSENIK TÖRTÉNELEM
TANULMÁNYI VERSENY
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában idén is
megrendezésre került a már hagyományosnak számító helyi
Törizsenik történelem tanulmányi verseny. A verseny szervezője
Vendl Anita.
A vetélkedőn az 5-8. évfolyamos tanulók mérték össze történelmi

Boldog gyerekek a Mikulás szánjánál
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A SZERETET ÜNNEPÉRE KÉSZÜLTEK AZ OKTATÁSI
INTÉZMÉNYBEN
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagy sikert aratott a résztvevők körében az az Adventi Vásár, amit az Iregszemcsei Deák
Ferenc Általános Iskolában tartottak december 14-én.
A tornaterem előterében kora délelőtt kezdték sütni azokat a
gofrikat, amiknek a finom illata aztán belengte az oktatási
intézmény épületét és csalogatta a diákokat, tanáraikat, valamint a
gyerekek szüleit a program helyszínére.

Az adventi vásárban sok portéka talált gazdára

Az osztályok már hetekkel korábban megkezdték a készülődést a
karácsony előtti időszak egyik jeles eseményére. A tanulók
kézműves foglalkozásokon különféle technikákkal - többek között
varrással, fonással, gipszöntéssel, rajzolással, színezéssel, festéssel
- kisebb ajándéktárgyakat és fenyőfadíszeket állítottak elő.
Ugyanezt tették otthon a szülők és a nagyszülők is, akik a
diákokhoz hasonlóan csodaszép termékeket készítettek. A
tornateremben felállított standokon ezeket lehetett megvásárolni
néhány tíz-, illetve százforintért. A tárolószekrényekből azok az
áruk is előkerültek, melyek a 2018-as kínálatból megmaradtak.
Akadtak olyan anyukák és nagymamák, akik péntekről szombatra
virradóra csak keveset aludtak, ugyanis olyan finomságokat
sütöttek, amiket aztán frissen kínáltak ők, a gyerekek és a
pedagógusok.
Délelőtt tíz órakor nyitotta meg kapuit az Adventi Vásár. Az
általános iskola 250 diákja ekkor elözönlötte a tornaterem
játékterét és elsőként szemügyre vette a gazdag kínálatot, majd
válogatott abból, aztán alkudozott az árra, végül fizetett a
megvásárolt termékért. Rengetegen találtak maguknak olyan
ajándékokat, amikkel karácsonykor megörvendeztették szeretteiket. Hatalmas népszerűségnek örvendett a csillámtetoválás, szép
motívumok kerültek a kezekre, a karokra és az arcokra. Sokan
kóstolták meg a finom süteményeket és jól fogyott a nutellás gofri
is.
Az eladott termékek árából befolyt összegek az osztálypénzeket
gyarapítják, amikből aztán a közös kiadásokat - többek között a
tanulmányi kirándulásokat - finanszírozzák.
Glaub Róbert

KARÁCSONYI VILÁG TÁRULT ELÉNK…
Egymás után kétszer is teljesen megtöltötték a Bartók Béla Művelődési Ház nagytermének nézőterét az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola diákjai, pedagógusai és vendégeik az oktatási intézmény negyedik évfolyamosai által december 20-án előadott
karácsonyi műsor alkalmával.
Közel egy hónapig készültek tanítóik - Veldi Ágnes, Takácsné
Szuhai Aranka, Nagy Judit és Deák Nelli - irányításával a gyerekek
a fellépésre. A két negyedik osztály valamennyi tanulója részt vett a
látványos produkcióban, mely során ünnepi köszöntő hangzott el,
verset mondtak, énekeltek, valamint színdarabot mutattak be a
diákok és pedagógusaik.
Előbb az alsó tagozatosok, majd a felsősök, valamint pedagógusaik

A negyedik évfolyam a karácsonyi műsoron

és a meghívott vendégek élvezhették a meghitt hangulatú
karácsonyi műsort.
A korábbi évekhez hasonlóan az oktatási intézmény tanulói ezúttal
is édességcsomagot kaptak ajándékba az általános iskola ellátási
területéhez tartozó települési önkormányzatok jóvoltából.
Glaub Róbert
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VÁRAK A DÉLVIDÉKEN
Az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 40 diákja kétnapos kiránduláson vett részt november végén Horvátországban
és Szlovéniában a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt pályázat segítségével.
A túra során néhány középkori, a török
elleni harcban fontos szerepet játszó várat
látogattunk meg itthon és külföldön.
Elsőként Szigetvárra utaztunk. Megtekintettük a vár területén található múzeumot,
sétáltunk az egykori vár udvarán, sőt még a
várfalon is. Belülről is megcsodáltuk a

város történelmével. A tárlatvezetőnk
nagyon érdekes és izgalmas történeteket
mesélt, tanulóink szinte itták a szavait.
Betekintést nyertünk Varasd történelmének
minden korszakába, a tárgyi emlékeket
csodálattal néztük a vár szobáiban. Ezután
sétáltunk egy nagyot a történelmi óváros-

Varasd váránál
dzsámit, amelynek fantasztikus akusztikája
mindenkit lenyűgözött. Érdeklődéssel
hallgattuk a tárlatvezetést, amelyből
megtudtuk, hogy jelenleg is ásatások
folynak a vár területén azzal a céllal, hogy
feltárják a méltán híres hidat, amelyen
keresztül Zrínyi Miklós és követői kirohantak a biztos halálba. Ma már hihetetlennek
tűnik, hogy néhány évszázaddal ezelőtt a
szomszédos területeket még víz borította,
csodálattal vettük szemügyre a környéket.
Ezután a horvát határ felé indultunk és
közben a busz ablakából álmélkodva
figyeltük a gyönyörű őszi tájat a DunaDráva Nemzeti Park területén.
Délután Varasd várában vártak bennünket
nagy szeretettel. Először bejártuk a vár
minden zugát, megismerkedtünk a vár és a

ban, ahová szintén elkísért bennünket az
idegenvezetőnk. Minden utcáról, minden
épületről volt egy érdekes története.
Közben alkonyodni kezdett, felgyúltak az
utcai fények. Szépen pompáztak az ódon
épületek.
Az élménydús nap végén Ivanecbe indultunk, a szállásunkra. Mindenkinek jólesett a
meleg vacsora, a kényelmes szobákban
néhány óra múlva nyugovóra tértünk.
Másnap bőséges reggelivel vártak minket
vendéglátóink mielőtt útnak indultunk
volna következő úticélunk felé.
Csáktornyán a vár szomszédságában
található a Zrínyi Miklósról elnevezett
park, ahol kiadós sétát tettünk a lehulló
gyönyörű őszi falevelek között. Fejünk
felett madarak repkedtek és zajongtak.

Fotózkodtunk a Zrínyi emlékműnél,
alaposan szemügyre vettük a szobrokat. A
gondosan ápolt parkból jó rálátás nyílt a
várra is.
Újabb határátkelés következett, Szlovénia
Lendva felé vettük az irányt. Itt a
programunk egy tartalmas városnézéssel
kezdődött. Alig hittük, hogy ez a nagyszerű
kétnyelvű kisváros csupán kb. 3500
lakossal rendelkezik. Műemlék jellegű
épületei ma is jelentős szerepeket töltenek
be a város életében. Kívülbelül megcsodáltuk Makovecz Imre műremekét, a Lendvai
Színház épületét. A színháztól a zsinagóga
épülete és a templom mellett elsétálva vezet
az út a várhoz. Már a séta során érdekes
műalkotásokat láttunk az út mellett. A
várban egy kisfilmet is megnéztünk a
település történelméről és kulturális életéről. Az egykori szobák ma kiállítóteremként
működnek. Nem csupán a történelemhez
kapcsolódó tárlatokkal találkoztunk,
hanem kortárs helyi művészek alkotásait is
megismerhettük, valamint egy lepkemúzeum is helyet kapott a vár falai között.
Lendvától néhány kilométernyire található
az alig 300 fős magyar település, Völgyifalu. A helyiek nagy szeretettel és kiadós
uzsonnával vártak bennünket a falu
határában található „Legelőn”. Míg a
gyerekek kolbászt melegítettek a tűznél,
addig vendéglátóink „langalit” sütöttek a
kemencében. Közben szívesen meséltek a
muravidéki magyarságról, nagy élmény
volt hallgatni őket.
Rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk
haza. Szeretettel gondolunk vissza vendéglátóinkra, idegenvezetőinkre és hálásak
vagyunk az időjárásnak, hogy november
végén kegyes volt hozzánk és élvezhettük
szabadtéri programjainkat is.
Macher Róbertné

KREATÍV FIATALOK ÉS LOKÁLPATRIÓTÁK INTÉZMÉNYE
Röviden KIFLI. Ezzel a címmel alakított 6 fiatal iregszemcsei diák csoportot, hogy izgalmas és értékes közösségi alkalmakat
teremtsen a faluban kicsit másként.
A KIFLI célja, hogy létrehozzon, egy olyan
közösséget, ami a fiatalokat összefogja,
amihez kötődhetnek, alkalmaikra szívesen
hazajárnak, és új embereket ismerhetnek
meg, vagy már meglévő ismertségeiket
elmélyíthetik. A falu ügyeiben együtt
fellépnek, és közösen építik a közösséget.
További cél, hogy értékeket közvetítsünk,
párbeszédeket hozzunk létre a különböző
háttérből érkező fiatalok között, gondolkodásra, véleményformálásra és nyilvánításra ösztönözzük őket, amivel
elősegíthetjük személyes fejlődésüket,

látókörük kiszélesítését, és a világról
alkotott képük bővülését.
Mindezt úgy szeretnénk elérni, hogy
kéthetente péntekenként közösségi esteket
szerveznénk a faluban, amiken a közösségépítésen kívül azon is munkálkodnánk,
hogy tagjaink elsajátítsák a fent említett
készségeket, és művelődjenek. Ebben a
helyi művelődési ház is partner, a közösségi
terünket biztosítva.
Idító esemény 2020. február 14-én egy
Társasjáték est. Ezt követően kéthetente
szervezünk közösségi alkalmakat, melye-

ket a facebook oldalunkon teszünk közzé,
illetve a helyi újság programajánlójában.
Szeretettel vár mindenkit korosztálytól
függetlenül a KIFLI stábja:
Bódog Bálint
Bódog Bence
Csanádi Fanni
Matus Boglárka
Matus Hajnalka
Tóth Brigitta
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A SAKK TEAM HÍREI

LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny, Tamási
December 21-én került megrendezésre Tamásiban a Rozsnyay
Mátyás sakk emlékverseny 4. Fordulója. 4 megyéből 60 sakkozó
mérte össze tudását. Az iregszemcsei tanítványaim kitettek
magukért, hiszen Rajna Péter végzett a 3. helyen, míg Witmann
Anikó a lányok között lett bronzérmes. A 10 éveseknél Németh
Zita szerzett ezüstérmet, míg a 14 évesek mezőnyében Vecsei
Benedek nyakába is ezüstérem került. Ugyanitt Kovács Bence
bronzérmes pozícióban zárt, míg Szakács Borbála a lányok között
lett 2. A fejlődése szempontjából érthető módon szintén a felnőttek
között próbálkozó 13 éves Erdélyi Borisz a 3. helyezettel azonos
pontszámot elérve vehette át a legjobb ifjúságinak járó aranyérmet.

A Pannon Filharmonikusok adtak koncertet az iregszemcsei
katolikus templomban február 1-jén, a Csillagösvény program
keretében. A koncerten elhangzottak Bach, Corelli, Händel,
Mozart, Schubert művei, közreműködött H. Nepp Ivett (fuvola),
Mikola Levente (hegedű), Mezei László (mélyhegedű) BókaFátyol Fruzsina (gordonka). A Csillagösvény program keretében a
Pannon Filharmonikusok muzsikusaiból álló kamaraformációk
ingyenes szabadtéri ill. templomi koncerteket adnak a déldunántúli régió városaiban és falvaiban, így teremtve lehetőséget e
települések komolyzene iránt fogékony lakói számára, hogy élő
kamaramuzsikát hallhassanak. A program nem titkolt célja továbbá
(melyet elnevezése és arculata is sugallni kíván), hogy a régióból
minél több zeneszerető ember utat találjon a régió zenei
fellegvárába, a Kodály Központba. A programsorozatot a
Kultúráért Felelős Államtitkárság kezdeményezte és támogatta
országszerte hagyományteremtő céllal. Iregszemcsén a következő
kamarakoncert április közepén a református templomban lesz,
akkor a fúvós hangszereké lesz a főszerep.

Kovács Bence (jobbról) mindkét versenyen eredményesen
szerepelt
Tolna megyei egyéni sakk diákolimpia.
Február 8-án Tamásiban került megrendezésre a Tolna megyei
egyéni sakk diákolimpia. Az iregszemcsei gyermekek az utóbbi
évekhez hasonlóan ezúttal is kitűnően szerepeltek. Buczkó Ábel a
11 év alatti fiúk között lett aranyérmes. Bati Zsóka a 13 év alatti
lányok versenyét nyerte meg, Kovács Bence pedig ugyanezen
korcsoport fiú mezőnyében diadalmaskodott. Erdélyi Borisz a 15
év alattiak között lett bajnok, míg Tóthi Viktória ugyanitt a lányok
között bronzérmes pozícióban zárt. Kersák Kristóf pedig nagy
meglepetésre a legnépesebb 9 éven aluliak mezőnyében szerzett
bronzérmet. Így valamennyien továbbjutottak az országos
döntőre! Csakúgy, mint a Somogy megyei diákolimpián szereplő
Frank Marcell és Frank Benedek, akik már siófoki tanulóként a 17
év alattiak mezőnyében szereztek ezüst-, illetve bronzérmet. Bár
nem jutottak országos döntőbe, de érmes helyen végeztek a 13 év
alattiak között ezüstérmet szerző Veiger Dorina, illetve a 15 évesek
csoportjában bronzérmes Vecsei Benedek. Gratulálunk mindannyiuknak!
Lódi László edző

Erdélyi Borisz a díjátadó után

A Pannon Filharmónikusok kamaraelőadása

FARSANGOLTAK AZ OVISOK
A tavalyi évhez hasonlóan mindegyik csoport a saját termében
tartotta meg a Farsangot. Saját környezetben, a megszokott játékok
között, felszabadult légkörben nagy örömmel öltöztek be a
gyermekek. Volt Tűzoltó, Kis Oroszlán, Boszorkány, Traktor,
Hercegnő, Katica, Batman, Superman, Méhecske, Bohóc…A
gyermekek az idén nagyon ötletes jelmezeket öltöttek! A
hangulatot emelte a szörpivó - és fánkevő verseny. Volt ezen kívül
lufi seprés, székfoglaló játék és farsangi táncház. A Méhecske
csoporthoz a szomszédos Süni, Katica csoport is ellátogatott
vendégségbe. A gyermekek nagyon jól érezték magukat, a délelőtt
vidám - mókás hangulatban telt.
Susóczki Helga

Farsangi mulatság a Nefelejcs Óvodában

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

CSO PORTOK
MŰKÖDÉSE

Február 13. csütörtök 17.30
INSPIRÁL-LAK
GOMBÁSZ TÁRSASKÖR

HÉTFŐ

Február 14. péntek 18 óra
KIFLI-JAPÁN ACTIVITY

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

Február 15. szombat 20 óra.
ASSZONYFARSANG
Február 20. csütörtök 18 óra
INSPIRÁL-LAK

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

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
ÉS A MENHELYI ÉLET
Előadó: Csik Anikó

Február 22. szombat 8 óra
TUTYIKÖTŐ TANFOLYAM
Február 28. péntek 18 óra
KIFLI- MOZIEST

SZERDA
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

Február 29. szombat 8 óra
TUTYIKÖTŐ TANFOLYAM
Március 1. vasárnap 16 óra
KISÁLLAT BEMUTATÓ
Március 7. szombat 8 óra
TUTYIKÖTŐ TANFOLYAM
Március 7. szombat 18 óra
Weöres Sándor:

Március 15. 10 óra

Ünnepi műsor
Koszorúzás

A HOLDBELI CSÓNAKOS

PÉNTEK

A Ságvári Irodalmat Kedvelők
Klubjának bemutatója

Március 13. péntek 18 óra
KIFLI-ELŐADÁS ÉS KVÍZ

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

Ünnepeljünk együtt a művelődési házban!

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

Március 14. szombat 8 óra
TUTYIKÖTŐ TANFOLYAM

Mazsorett: 08.00-15.00

Március 15. vasárnap 10 óra
ÜNNEPI MŰSOR ÉS
KOSZORÚZÁS

INTERNET használat a
művelődési ház
nyitvatartása alatt

SZOMBAT

Március 27. péntek 17 óra
TRIANON
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA

Március 27. péntek 18 óra
KIFLI-KÉZMŰVES WORKSHOP
Március 31. kedd 9 óra
IFJÚSÁGI HANGVERSENY
JAZZ A LELKE MINDENNEK

Április 6. hétfő délelőtt
TOJÁSFÁK DÍSZÍTÉSE
Április 8. szerda 10 óra
HÚSVÉTI BÁBSZÍNHÁZ
Április 11. szombat 20 óra
HÚSVÉTI MAZSORETT BÁL

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:
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.

