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FELAVATTUK A TRIANON 100
EMLÉKMŰVET
Az önkormányzat kezdeményezésére civil támogatással elkészült a trianoni békediktátum 100. évfordulójára állított emlékmű
Iregszemcsén a szoborparkban.
Az emlékmű elkészítésének megszervezésére jött létre a Trianon 100 bizottság,
amely 10 tagot számlált, és 2 csoporttal
működött. A műszaki csoport tagjai:
Baranyai Péter kőfaragó vállalkozó, Eke
Dezső pedagógus, Fazekas József, Kiss
Anikó és Máté Ambrus a helyi önkormányzat munkatársai, ifj. Németh László
és id. Németh László kőműves vállalkozók, Pilisi Lajos tanyagondnok és Tóth
Szabolcs polgármester voltak. A csoport
feladata az emlékműállítással kapcsolatos
minden műszaki jellegű tervezési,
kivitelezési és logisztikai feladat ellátása
volt. A művészeti csoport tagjai: Eke
Dezső, Győri Teréz nyugalmazott pedagógus, Kiss Anikó és Tóth Szabolcs voltak.
Ennek a csoportnak a feladata az emlékmű
felállításhoz kapcsolódó műsor és kiállítás
létrehozása, és a Trianonnal kapcsolatos
ismeretterjesztő műsorok szervezése volt.
A koronavírus járvány miatt sajnos a
tervezett kiállítás és az ismeretterjesztő
előadások is elmaradtak, de egy későbbi
időpontban megtartásra kerülnek. A
csoportok koordinálását, a szervezési
feladatokat Kiss Anikó látta el.
Az emlékmű elkészítéséhez az adományozásra való felhívás 2019 decemberében
jelent meg. A felhívás után az avatásra
szóló meghívót is eljuttattuk minden
háztartásba. A szórólapozásért köszönet
illeti meg Dobos Jánost, Lázár Ernőnét és
ifj. Paizs Mártont.
Az emlékmű létrehozásának becsült
költsége 700.000.-Ft volt. A támogatás
pénzadományozással és támogatói kártyák
megvásárlásával volt lehetséges.
A felhívás eredményeképp 739.500.-Ft
gyűlt össze. 412.000.-Ft pénzbeli adomány
érkezett, és eladásra került 655 db
támogató kártya 327.500.-Ft értékben.
Külön köszönet illeti meg a hőgyészi MohÉp Kft-t a 100.000.-Ft összegű hozzá-

Trianon 100 bizottság tagjai a felavatott emlékmű előtt
járulásért.
Az emlékmű megvalósítását közel 250
család támogatta. A civil szervezetek közül
az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány és
az Olvasókör is segítette munkánkat, az
Olvasókör tagjai nagyobb összegű
pénzbeli támogatást is összegyűjtöttek.
A támogatói kártyák árusításáért szeretnénk köszönetet mondani ifj. Antal Imre,
Csór Gabriella, a Fecó Zöldség-Gyümölcs
munkatársai, az Éva bolt munkatársai,
Heni Büféje, Kocsis István, a Korona
Kávézó munkatársai, ifj. Németh László,
Némethné dr. Vigh Krisztina, Pilisi Lajos
és Sziberné Cseke Julianna segítségéért.
Az emlékmű létrehozása az alábbi
kiadásokkal járt:
Anyagköltség: 360.950.-Ft
Munkadíj: 304.800.-Ft

Az emlékmű megvalósításhoz Kólya
Józseftől, a Tam-Bau Kft. ügyvezetőjétől
kaptunk jelentős felajánlást. Az emlékmű
helyszínre szállítása és talapzatának
anyagköltsége az ő segítségéből jött létre.
A talapzat tömörítéséhez használt sárga
földet Ágh János ajánlotta fel. A kőműves
munkák elvégzése ifj. Németh László és id.
Németh László kőműves vállalkozók
jóvoltából valósult meg. Az emlékmű
építését társadalmi munkával Dobos János,
Krutek Balázs, Szűcs Tibor, Pilisi Lajos és
Tóth Balázs segítették. A műszaki
munkálatokban segítségünkre volt még
Gábriel-Tóth Ádám és Pilisi Péter is. Az
emlékművön látható három gránittáblát
Baranyai Péter készítette, és ő formázta az
alapot képező sziklát is. Az emlékmű
mögött látható kettős keresztet Fazekas

-2 József készítette. A 72 vármegye területéről
összegyűjtött földet, amit az emlékmű
alapjában helyeztünk el, Petrás János, a
Kárpátia zenekar frontembere ajándékozta
nekünk.
Ezek a támogatások nagy segítséget
jelentettek nekünk, melyet ezúttal is
hálásan köszönünk.
Az emlékmű felállítására összegyűjtött
pénzből megmaradt 73.750.-Ft, amiből
örökmécseseket tervezünk vásárolni az
emlékmű talapzatára.
Az emlékmű avatása a trianoni békediktátum 100. évfordulójának napján
megtörtént. A műsort a Trianon 100
bizottság művészeti csoportja készítette. A
műsorban és az emlékmű avatásában
közreműködtek: Baranyai Péter, Csanádi
Gyöngyi, Eke Dezső, Győri Teréz, Hegyi
Ferenc, Hutter Milán, Kiss Anikó, Könnyű
Tamás, Lovász Zsolt, Dr. Marinka Nikolett,
id. Németh László, Némethné dr. Vigh
Krisztina, Papp Zsanett, Pilisi Lajos,
Salamon Réka, Szirbik Anita, Szűcs Tibor,
Tolnai Máté Gergely, Tóth Boróka Hajna,
Tóth Gergely, Tóth Szabolcs, Varga
Zsombor, Viszló Viktor és Vránics Edina.
A műsor megvalósításához nyújtott segítségért köszönetet mondunk a Rendőrségnek és a helyi Polgárőrségnek, akik az
útlezárással segítették a megemlékezés
méltóságát. Köszönjük a hangosítást Tóthi
Ernő Mihálynak, a szép fényképeket
Pappné Nyisztor Georginának és a videófelvételt Drávecz Ferencnek.
A videofelvétel a
https://www.youtube.com/watch?v=ZkTq
CjjtN-o linken megtekinthető.
A példaértékű összefogás eredményeképpen most már Iregszemcsén is minden
évben méltó helyen emlékezhetünk
Trianonról. Ez a támogatók és a segítőink
nélkül nem sikerült volna. Az ember szíve
erősebben dobog, amikor látja, hogy
mennyi ember érez együtt a Trianon által
szétszabdalt magyarság sorsával. Én úgy
gondolom, hogy támogatni csak akkor
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A felavatott és megkoszorúzott Trianon emlékmű
lehet egy dolgot, ha érzelmek kötődnek összmagyar összetartozást a trianoni
hozzá. Iregszemcsén ezek az érzelmek határok ellenére is. Ehhez a gondolathoz
tükröződnek vissza az összefogásból, mert szeretnék Önöknek köszönetet mondani és
a falu negyede úgy gondolta, hogy méltó a
hálámat kifejezni.
Községnek egy emlékmű, ami kifejezi az
Tóth Szabolcs polgármester

A Trianon 100 műsor szereplői a szoborparkban
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A FÚRT ÉS ÁSOTT KUTAK BEJELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉGE
A fúrt és ásott kutak bejelentési kötelezettségének új határideje:
2023. december 31.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány
miatt kialakult helyzetben az Országgyűlés 2020. május 19. napján
úgy döntött, hogy a fúrt kutak ügyintézése kapcsán a moratóriumot
2023. december 31. napjáig meghosszabbítja. Ez azt jelenti, hogy
az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra a fennmaradási
engedélyt 2023. december 31. napjáig kérhetik az érintettek.
A 2020. évben az érintetteknek teendőjük nincs ezen kötelezettség
vonatkozásában!
Természetesen, amennyiben a bejelentési kötelezettség szabályai
változnak, illetve ezzel kapcsolatban elrendelő jogszabály jelenik
meg, tájékoztatni fogom Önöket.
Dr. Marinka Nikolett
Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
PRO SPORT IREGSZEMCSE
Mudris Nándor 1997 óta tevékenykedik futball edzőként, amit a
kezdetek óta ellenszolgáltatás nélkül, a saját szabadideje terhére
végez. Több évtizedes pályafutása során bizonyította, hogy
kitartása és önzetlen tevékenysége miatt egyaránt érdemes az
elismerésre.

PRO CULTURA IREGSZEMCSE
Győri Teréz, vagy, ahogy a faluban mindenki ismeri, Terka néni
1967. és 1994. közt tanított a helyi általános iskolában magyartörténelem szakos tanárként. Szárnyai alól generációk sokasága
repült ki. Azok közül, akik nála tanultak, sokan elmondhatják, hogy
még a középiskolában is helyt álltak azzal a tudással, amit az itthoni
általános iskolában Terka nénitől tanultak meg. Magas színvonalú
szakmaisága mellett sokunknak mutatott példát emberségből is.
Tanári munkássága mellett évtizedeken keresztül vezette az
Irodalmi Színpadot, mely sok remek műsorral örvendeztette meg
Iregszemcsét.
Terka néni nyugdíjba vonulása óta is aktív szellemi és kulturális
életet él; tevékenységének jelentős szerepe van községünk
kulturális életének színvonalasabbá tételében, valamint az itt lakók
művelődési lehetőségeinek növelésében. Évtizedek óta színházjáratokat szervez. Alapító tagja és jelenlegi vezetője a helyi
Olvasókörnek, mely szintén rendszeresen szervez kulturális
jellegű kirándulásokat. Az Olvasókör karitatív célokért is
dolgozik: tavaly karácsonykor ajándékcsomagokat készítettek és
juttattak el a helyi rászoruló családok részére. Ezen felül több
alkalommal szerveztek adománygyűjtéseket erdélyi árvaházak
részére is. A közösségért végzett munkája kapcsán nem volt olyan
történelemhez kapcsolódó községi rendezvény, melyhez Terka
néni ne nyújtott volna segítséget. Ő készítette az 1956-os
szoboravató ünnepség műsorát. Kiállítást szervezett a trianoni
békediktátum 90. évfordulója alkalmából, illetve az erre az
alkalomra készült műsor történelmi hitelességének szakmai
felügyeletét is ő látta el. Az I. világháború kitörésének 100.
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésre szintén
kiállítást szervezett és ellátta a műsor szakmai felügyeletét. Jelen
időszakban pedig tagja a Trianon 100 bizottság művészeti
csoportjának, mely az avató ünnepség szervezésével kapcsolatos
feladatokat látja el.
Terka néni idén május 20-án ünneplte 80. születésnapját. Úgy
gondolom, hogy erre az évfordulóra a „Pro Cultura Iregszemcse”
kitüntető cím méltó elismerése munkásságának, amit évtizedeken
át végzett és végez községünkben.
Tóth Szabolcs polgármester

Mudris Nándor (jobbról) mérkőzés közben a kispadon
Neki köszönhetjük az Iregszemcsei Sportegyesület labdarúgó
szakosztályának létrehozását és folyamatos működtetését, mellyel
elősegítette a gyerekek és fiatalok képzését, tehetségük
kibontakoztatását.
A sport nemcsak azért fontos, hogy legyen kinek szurkolni a
megyei bajnokságban, bár ennek is erős közösségformáló,
összetartó ereje van. Ezen kívül az a gyermek, vagy felnőtt, aki
rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül,
jobban teljesít az iskolában, a munkahelyén, hasznosan vezeti le a
felgyülemlő feszültséget, kiegyensúlyozottabbá válik. Nem sok
olyan dolog van, ami annyira hasznos lehet a mai világban, mint a
sport. A helyi sportélet támogatását kifejezetten fontosnak ítélem,
polgármesteri programom egyik pontjaként szerepelt.
Az „„Iregszemcse Község Sportjáért” kitüntetés odaítélése Mudris
Nándor edző részére egyrészt az eddigi tevékenysége méltó
elismerése lenne, másrészt ösztönzés is a megkezdett munka
folytatásához.
Tóth Szabolcs polgármester

Győri Terézia a jegyző és a polgármester között
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VARGA JÁNOSNÉ KILENCVEN ÉVES
Településünk életéhez tartozik a 90. életévet betöltött emberek
megünneplése. Nagyon szép kor, mely nem mindenkinek adatik

meg. Évek alatt látni gyermekeink, unokáink felnőtté válását, a
család átalakulását, átélni történelmünk jelentős eseményeit,
részesei lenni a dolgos hétköznapoknak. Család, szerelem,
barátságok, munka és megannyi pozitív és negatív érzést, emléket
ölel fel ez a 90 év. Öröm és bánat, szenvedély, szeretet, félelem,
békesség, fájdalom, erő, születés, játék, küzdelem, mosoly, álmok,
illatok, ízek, élmények… és még sorolhatnánk, mi minden jut
eszünkbe, milyen is a múlt. Fáradságos, de sok-sok emlékkel teli
évek, melyekre örömmel, talán könnycseppel a szemük sarkában
gondolnak vissza az ünnepeltek.
Iregszemcse Község Önkormányzata nevében ezúton is szeretném
meleg szeretettel köszönteni Varga Jánosnét, aki idén 90 esztendős
lett, személyesen köszöntöttük otthonában. 90. születésnapja
alkalmából emléklapot adtunk át részére. Isten áldását kérve
kívánom, hogy családja körében, jó egészségben élvezze a további
szép nyugdíjas éveket!
Tisztelettel gondolunk községünk valamennyi szépkorú tagjára,
szívből gratulálunk Nekik!
Tóth Szabolcs polgármester

Varga Jánosné Ili néni és Dr. Marinka Nikolett

ÓVODAÉLET A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN
A koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet mindannyiunkat
új kihívások elé állított. 2020. március 16-tól az óvoda ideiglenesen
bezárta kapuit a gyermekek előtt.
Óvodánk hivatalos élete a rendkívüli helyzet ellenére sem állt meg,
csak elektronikussá vált. Az óvodapedagógusaink minden csoport
zárt webes felületén folyamatosan küldték kis ovisainknak a rövid
fejlesztő videóikat, meséket, fejlesztő játékokat, melyek az otthon
maradt gyermekek számára érdekes elfoglaltságot, ötleteket
biztosítottak.
Idén 25 gyermek búcsúzik el a megszokott óvodai élettől,
szeptembertől iskolások lesznek. Az áprilisi új beiratkozás is
hivatalos elektronikus eljárásrend szerint történhetett meg,
melynek keretei között a szülők 23 új kisgyermeket írattak be az
óvodába. A rendkívüli járványügyi helyzet kezdetén a kolleganők
megkezdték a szekrények pakolását és a fertőtlenítő takarítást a
csoportszobákban. A dadusok minden függönyt kimostak, ablakot

átültetése. a kerti tó tisztítása. Teret adtunk új ötleteinknek,
melyeket igyekeztünk megvalósítani annak érdekében, hogy általa
a hozzánk járó és közeljövőben óvodai életet megkezdő gyermekeket megörvendeztessük.
Minden periódusban alkalmazkodtunk az éppen aktuális
kormányrendeletben foglaltakhoz. Amikor már néhány gyermek
visszajöhetett az óvodába, óvó nénijeikkel együtt a virágos kertbe

Mini kerti tavunk is lett

Készülnek az ágyások
pucoltak, minden játékot- a legnagyobbaktól a legapróbbakiglefertőtlenítettek. Utána folytattuk a munkát az óvoda udvar és a
kertrendezéssel. Azokat a tevékenységeket végeztük el, amikre év
közben nem lett volna időnk, lehetőségünk, mint pl.: a virágok

növényeket ültettek és új zöldséges kertet alakítottak ki, melybe
közösen vetették el a magokat. Karalábé, petrezselyem, sárgarépa,
tök, kapor, bab fiatal hajtásai nyújtóznak azóta már a nap sugarai
felé. Közös erővel paprika és paradicsom palántákat is ültettek.
Még burgonyát is raktak, melynek kis levelei már szintén
kikandikáltak az eget kémlelve.
Így tekintünk bizakodva mi is a jövő felé, és reméljük, hogy
szeptembertől óvodánk megnyithatja kapuit a gyermeksereg és a
kedves szüleik előtt.
Kellemes nyarat kívánunk minden kedves óvodásunknak és
szüleiknek!
Susóczki Helga
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ÉDESANYÁMRÓL
PESTI VIKTÓRIA - BABI NÉNI- RÉZ ZSOLTNÉ DR.
2020. május 24-én lenne Édesanyám, Réz Zsoltné, a legtöbbek számára Babi néni 75 éves. Június 16-án lesz három éve, hogy
szülővárosában, a Borsod-megyei Mezőkövesden elbúcsúztattuk. Ezen alkalomból szeretnék néhány gondolattal emléket állítani
Anyukámnak.
Patikus édesanyja és édesapja legfiatalabb, negyedik gyerme- szervezett.
keként 1945. május 24-én született Mezőkövesden. Idősebbik 2002-ben az Iregszemcsei Polgári Kör vezetője, szervezője lett,
bátyját, Józsefet 1959-ben fiatalon elveszítette. A mezőkövesdi otthont adva összejöveteleknek, lélekerősítő találkozóknak,
gimnáziumi évek után 1963-ban került Budapestre, a megfordult házában többek között a jelenlegi Országgyűlés
gyógyszerésztudományi egyetemre, ahol megismerte későbbi elnöke, dr. Kövér László is. Szerette a társaságot, de nem törekedett
férjét is. Két másik testvére is gyógyszerész végzettséget szerzett. a középpontban lenni. Baráti köre is igen nagy volt. A legszorosabb
Az egyetem befejezése után Mezőkövesden, Sümegen, majd és legrégebbi kapcsolatot a faluból Gyugyi Gézánéval, Éva nénivel
Aparhanton volt kezdő gyógyszerész házastársával, édesapámmal, ápolta.
Réz Zsolttal. Tamás bátyám Sümegen született 1969-ben.
Nagyon jó szakmai kapcsolatot alakított ki az orvosokkal, köztük
1971-ben kerültek Iregszemcsére gyógyszerésznek, édesapámmal, dr. Csap László háziorvossal, aki barátként is küzdött az életéért.
ahol ebben az évben megszülettem.
Jól együttműködött szakmailag a gyógyszertár dolgozóival.
Az iregszemcsei általános iskolában gyermekei tanulmányi ideje Az országgyűlési választások közeledtével a patikában végzett
alatt Anyukám a szülői munkaközösség elnöke volt.
napi 9-10 órás munka után házról házra járta a falut, hogy
„Lázadó” személyiségként a
aláírásokat gyűjtsön, támogatásokommunista rezsim alatt felválkat szerezzen a polgári, konzervalalta gyermekei hittanra való
tív oldal sikeréhez, győzelméhez,
járatását, első áldoztatását.
melyet mindig önzetlenül vállalt.
Szembehelyezkedve a hatalomNagyfokú szociális érzékenység és
mal a 80-as évek elején, kiállva a
empátia jellemezte egész életében.
szülők mellett, kísérte el gyerHa becsengettek hozzá a patikába
mekeit az akkoriban az iskola
munkaidő után, vagy hétvégén,
vezetése által tiltott, Jézus életét
mindig nyitott volt a segítségre.
is felvillantó Ben Hur mozifilm
Lelkesen gondozta a községben
iregszemcsei bemutatójára, amiegyedül élő idősödő Mandi nénit.
kor az iskola vezetősége súlyos
Felkérésre lett Iregszemcse Közfelelősségre vonással fenyegette
ség Önkormányzatának képmeg azokat a gyermekeket,
viselője, majd 2014-ben elvállalta
akiknek szülei ragaszkodtak a
az alpolgármesteri tisztséget.
történelmi film megtekintéséEgyenes emberként nem rejtette
hez.
véka alá véleményét, kimondta,
Gyermekként a '70-es, '80-as
amit gondolt, akkor is, ha abból
évekre visszatekintve emlékhátránya származott. Tettel vállalta
szem, nem múlt el olyan hónap,
II. János Pál híres mondását: „Ne
hogy ne küldött volna ajándékféljetek”.
csomagot ruhákkal, egyéb
Nagy szeretettel szervezte Édeshasználati tárgyakkal az ireganyja, Balatoni Farkas Viktória
szemcsei napközi otthonban
születésének 100. évfordulóján,
lakó gyermekeknek.
2008-ban Iregszemcsén a családi
Példaképe volt dr. Antal József miniszterelnök, akivel az egyetem találkozót. Büszke volt matyó és jász származására. Talán egyik
befejezése után gyógyszerésztörténeti továbbképzés során anyai őse Balatoni Farkas János, egykori 1848-as, a Budai vár
találkozott először, portréja élete végéig a Viktória Gyógyszertár visszafoglalásában és egy sor más ütközetben jeleskedő jász
irodájának bejárata felett volt.
huszártiszt bátorsága és gerincessége is tükröződött egész életéből.
Nagy öröm érte, mikor 1990 májusában a szentistváni 2011-ben nagy öröm érte egyetlen unokája, Gergely fiam
gyógyszerészt, Ferenc bátyját a Magyar Demokrata Fórum születésekor, akinek hat éves koráig élvezhette csak kacaját.
országgyűlési képviselőjévé választották.
Valószínűleg szüleitől örökölte egyik kedvenc időtöltését; nagyon
Nagy lelkierővel, rendkívüli méltósággal, egy szó panasz és sirám szeretett utazni. Fiatalabb korában a családdal együtt az egész
nélkül, de borzasztó és élete során el nem múló belső fájdalommal évben megtakarított fizetésükből elkalandoztunk személyautóval
viselte a gyászt, amit Tamás fiának tragikus hirtelenséggel, több ezer kilométer távolságra a Kárpát-medencétől.
autóbalesetben történt elvesztése jelentett 1998 januárjában.
Idősebb korára szíve inkább Keletre húzta; Erdélybe, Indiába,
1999-ben hatalmas elszántsággal vágott bele vállalkozásának Kirgizisztánba, Üzbegisztánba, Örményországba, Grúziába. Talán
létrehozásába, az új patika és lakóépület felépítésébe. Ebben nagy jász származása miatt is látogatott el nagy lelkesedéssel Iránba,
segítségére volt Szabó Sándorné, Marika néni, aki akkor már kb. 30 ahonnan hazajőve nagy örömmel újságolta, hogy milyen nagy
év gyógyszerész asszisztensi és több évtizednyi tapasztalattal, barátsággal fogadták, mint Magyart.
jósággal és bölcsességgel támogatta szakmailag és emberileg. Betegségét nagy méltósággal, bátran viselte 2017. június 16-án
Marika néni már 1971-ben is a gyógyszertár fundamentumát bekövetkezett haláláig.
alkotta.
Édesanya nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy segítségére Biatorbágy, 2020. április 10.
legyen a rászorulóknak, legyen az a patikában megforduló beteg,
Réz Zsolt
vagy határon túli honfitársunk, mint a Zsoboki, Erdélyi Árvaház
(Erdély) gyermekei, akiknek a patikában ruha és pénzgyűjtést is
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BALLAGÁS AZ IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
szeppenve lépték át az iskola kapuit, s most
kamaszként kilépnek a nagybetűs életbe.
Gyócsi Edit intézményvezető búcsúbeszédében elmondta, hogy a végzősök előtt
álló út hosszú lesz és rögös, de a diákok
képesek lesznek elérni céljaikat és megvalósítani álmaikat.
Ezután a búcsúzó nyolcadikosok búcsúszalagot kötöttek az iskola zászlajára, majd
átadták megőrzésre a hetedikeseknek.
A ballagás meghitt és ünnepélyes perceiben
a végzős tanulók megköszönték szüleiknek
is a támogatásukat és féltő gondoskodásukat, majd az intézmény dolgozóitól és az
őket tanító pedagógusoktól köszöntek el.
A ballagás egyben búcsú is volt mindenkinek. Az épületet a napokban kiürítették,
az iskola épülete pályázati keretekből teljes
felújításra kerül az elkövetkező időszakban. Ez az esemény szintén felejthetetlenné teszi ezt az ünnepet.
Vendl Anita

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.”
2020. június 13. a ballagás napja. Utoljára
szólt a csengő az Iregszemcsei Deák Ferenc
Általános Iskola 8.a és 8.b osztályos
végzős tanulói számára. A koronavírusjárvány miatt országszerte elmaradtak a
ballagások, a legtöbb helyen online
búcsúztatták a diákokat. Így iskolánkban is
a szokásostól eltérően búcsúztattuk a
ballagó nyolcadik évfolyamosokat.
Iskolánk
pedagógusai és diákjai a
búcsúünnepélyről videófelvételt készítettek, melyet minden ballagó diák számára
eljuttattak, így a diákok családi körben virtuális formában járták végig utoljára az
iskola folyosóit, tantermeit, számukra
kedves rejtett zugait.
A búcsúfilmben miután a hetedikesek
elbúcsúztatták a nyolcadikosokat, ez
utóbbiak is elbúcsúztak az iskolától, mely
nyolc éven át az életük meghatározó
állomása volt. Nyolc évvel ezelőtt meg-

HEGYHÁT TÖRTÉNELEM ÉS MŰVELTSÉGI VERSENY
A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki
Tagiskolája történelem tanulmányi versenyt hirdetett, melynek
témája a középkori Európa születése.
A versenyre több csapat jelentkezett a régióból. Az Iregszemcsei
Deák Ferenc Általános Iskola négy csapattal képviseltette magát.
A csapatok tagjai:
1.: Tudósok: Kassai Attila, Orsós Regina, Tóth Hunor.
2.: Mona Lisa: Franke Amina, Stier Míra, Németh Antónia.
3. Iregi sereg: Orsós Rebeka, Kassai Melodi, Macher Róbert.
4. Da Vinci: Buczkó Barbara, Fejes Fruzsina, Major Orsolya

Felkészítő tanáruk: Vendl Anita.
A benevezett csapatok részt vettek két előfordulón. Az ott szerzett
pontszámok összeadódtak, és a nyolc legjobb csapat bekerült a
döntőbe. Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek, és mind a
négy csapatunk tovább jutott a döntőbe. A kialakult járványhelyzet
miatt azonban a döntőt elmaradt, így az elődöntők eredményei
alapján a következő eredmény született: a Mona Lisa a harmadik
helyen végzett. A másik három csapat a 4. , 5. és 6. helyen zárta a
versenyt. Minden versenyzőnek gratulálunk!
Vendl Anita
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SZAKMAI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS MEGÚJULÁS AZ
IREGSZEMCSEI DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Tamási Tankerületi Központ 1 154 273 165,- Ft európai uniós társfinanszírozású támogatást nyert Szakmai és infrastrukturális
megújulás az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában az EFOP-4.1.2-17-2017-00073 azonosítószámú projekt
megvalósítására, melyhez a Kormány további 190 972 422,- Ft többlettámogatást ítélt meg. A fejlesztés megvalósulásának
helyszíne az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola központi épülete.
A jelenlegi épület több mint 60 éves,
többszöri hozzátoldást, átépítést élt meg. A
tető beázott, a nyílászárók elkorhadtak. Az
elektromos hálózat elöregedett, nem bírta el
a terhelést. Az épület nem rendelkezett
homlokzati hőszigeteléssel. Az iskola
épületében nem volt a jogszabályban
meghatározott számú és alapterületű
tanterem, csoportszoba. Az infrastrukturális fejlesztés lehetővé teszi a jelenleg
még két külön telephelyen folytatott
oktatási tevékenység egy iskolaépületben
történő koncentrálását is.
A meglévő 11 tanterem mellé 5 tanterem melyek egy része szaktanterem -, 3
csoportszoba, kerül kialakításra. A meglévő
épület északi bejárata lebontásra kerül és a
helyére egy új, kétszintes épületszárny
kerül megépítésre lapostetős kivitelezésben, mely magában foglalja az aulát, a
portát, az új vizesblokkot, a tanárit,
igazgatási irodákat, teakonyhát, tantermeket, szaktanári öltözőt, lépcsőházat és
gépészeti helyiséget. Sor kerül szaktantermeinek felújítására és eszközökkel való
felszerelésére is.
A meglévő sportpálya is felújításra kerül. A
telekhatáron belül új parkolók is kialakításra kerülnek.
A 21. század követelményei szerint
felszerelt tantermek, a korszerű pedagógiai
eszközrendszer nemcsak a minőségi
nevelés-oktatás feltételeit teremtik meg,
hanem pedagógusaink módszertani
megújulását is támogatják. A szakmai
megújulás keretében tantestületünk minden
tagja 120 órás módszertani képzésen vesz
részt a nyár folyamán, mely a Komplex
Alapprogram (KAP) bevezetéséhez szükséges pedagógiai módszerek elsajátítását, a
pedagógiai szemléletváltás elősegítését
szolgálják. A program tanítási-tanulási
stratégiája A differenciált fejlesztés hetero-

Az iskola épületének látványtervei

gén tanulócsoportban koncepciója a
személyre szabott differenciálás, mely
nagymértékben hozzájárul a korai
iskolaelhagyás csökkentéséhez, a tanulók
eredményes fejlesztéséhez. A KAP
jelszava: „Tanulni élmény!”, amely a
Digitális, Logikai, Művészet, Testmozgásés Életgyakorlat-alapú alprogramjaival
valósul meg.
2020. június 12-én ünnepélyes keretek
között megtörtént az alapkő letétele,
valamint egy időkapszula elhelyezése is.
Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével
Süli János országgyűlési képviselő is, aki
beszédében az alábbiakat mondta:

„Korszerűbb iskolában tanulni is jobb!
Időkapszula figyelmeztet a feladatra: nem
várathat magára Iregszemcse általános
iskolájának felújítása. A tervek szerint jövő
év szeptemberében már egy megújult
intézmény várja a tanévkezdésre érkező
diákokat és tanárokat. A beruházás értéke
eléri az 1,4 milliárd forintot. Szorítok
Gyócsi Edit intézményvezetőnek, a
beruházónak és a kivitelezőnek, hogy
tartani tudják vállalásaikat.”
Gyócsi Edit
Intézményvezető

Időkapszula elhelyezése
A képen balról jobbra: Gyócsi Edit intézményvezető, Süli János országgyűlési
képviselő, Varga Lajos Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. vezetője,
Csike Tamás tankerületi igazgató
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
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

Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Honics István, Eke Dezsőné, Vecsei Vajk, Viszti Károly,
Pintér Sándor, Novák Lajosné, Velner János, Szűcs Józsefné

SZÜLETTEK
2020. január 1-jétől születtek:
Mátyás Nóra, Darabos Ádám, Lakatos Dorka, Hengli Botond,
Dinnyés Balázs, Keserű Barnabás Balázs, Ignácz Nikolett,
Harsányi Villő, Marozi Noel, Kondacs Dániel, Németh Alfonz,
Barabás Efraim, Barabás Hozán

A NÉZŐK VISSZAHOZTÁK A PÁLYA SZÉLÉRE A RÉG
VÁRT HANGULATOT
MOTOKROSSZ
Ismét nézők előtt rendeztek Dél-MX futamokat, ezúttal a sorozat bölcsője, Zomba volt a helyszín, ahol megyei sikerekből sem
volt hiány.

Szűcs Péter verseny közben a HobbiMX2 kategóriában
Újfent régi fényében tündökölhetett a Dél-MX sorozat. Egyrészt
szó szerint, hiszen kiváló időt fogtak ki a szervezők, másrészt ismét
nézők előtt került sor a futamokra. A zombai pálya mellett egymást
érték a lakóautók, s több száz kíváncsi tekintet vetült az ezúttal is
kiválóra vizsgázó pályára.
„Jó napot tudhatunk magunk mögött, a futamok hozták a
várakozásokat. A pálya minőségére ezúttal sem lehetett panasz, de

sajnos a parkolási lehetőségek miatt korlátozni kellett az indulók
számát. A hangulatra sem volt panasz, jó volt ismét nézők előtt
futamokat rendezni. Annak pedig felettébb örülünk, hogy a
motokrossz ilyen népszerűvé vált Tolna megyében!” mondta
lapunknak Langer József főszervező.
Végül tizennégy kategóriában 145 motoros állt rajthoz, köztük
harmincegyen képviselték a megyét. A „hazai színekben”
versenyző Dékány Ferenc Zsombor harmadik lett, de további öt
dobogós helyezést is bezsebeltek a tolnai indulók. Az iregszemcsei
indulók is szépen szerepeltek.
A zombai Dél-mx forduló iregszemcsei résztvevőinek eredményei:
HaladóMX2 Szenior: 1. Havasi Zoltán, 2. Mohos Zoltán, 3. Grósz
Béla…, 6. Sere Márk (Iregszemcse)…, 10. Roger Attila (Paks).
Hobbi MX2: 1. Kovács Roland, 2. Király Zoltán, 3. Megyes
László…, 5. Ráti Miklós (Hidas), 6. Szűcs Péter (Iregszemcse), 7.
Dékány Ferenc (Zomba), 8. Sükösdi Dávid (Báta). Kezdő: 1.
Farkas Tibor, 2. Tóth Zsolt, 3. Rohrer Ádám, 4. Kákonyi Zoltán
(Szedres)…, 8. Plézer Gábor (Sárszentlőrinc)…, 10. Szabó Máté
(Iregszemcse)…, 15. Langer Máté (Zomba)…, 18. ifj. Cseh Attila
(Simontornya)…, 26. Cseh Attila (Simontornya).
A Dél-MX idei sorozata június 20-án a dunavecsei versennyel
zárul.
Forrás: Tolnai Népújság (2020.06.09.)
A dunavecsei versenyen Szűcs Péter az előkelő 5. helyezést érte el
kategóriájában, aki Iregszemcséről egyedüli indulóként
versenyzett.
Szerk.

HELYI FUTBALL
Nagyon hosszú kihagyás után léptünk
pályára, és hazudnék, ha azt mondanám,
hogy ez nem látszott a jatékunkon. Sok
volt a hiba, pontatlanok voltunk, de a
csapat erejét mutatja, hogy még így is 2
góllal jobbak voltunk .Ennek a meccsnek
a lényege talán nem is az eredmény, vagy
a mutatott játék volt, hanem az, hogy újra
együtt volt, együtt mozgott a csapat, és
játszottunk egy közönségbarát, gólgazdag mérkőzést egy kiváló erőkből álló,
sportszerű csapat ellen - ezúton is
köszönjük a mérkőzést a kapolyi csapat-

nak. A végeredmény 6-4 lett ide, és
Mudris Norman nevét fontos kiemelni,
hiszen 3 góllal járult hozzá a sikerhez. A
jövőben igyekszünk minden hétvégén
játszani, hogy a bajnokság kezdetére
mindenki visszanyerje a legjobb formáját.
Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a
támogatást! MINDENKI IREGI!
Bódog Bálint
A kastélypark pályáján végre
labdába rúghattak a játékosok
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FELÚJÍTANÁK A TÖBB SZÁZ ÉVES TEMPLOMOT, EHHEZ
KÉRTEK SEGÍTSÉGET
Jelenleg is életveszélyes az iregszemcsei templom mellett található, még az 1790-es években épített templom romja. A református
egyház szeretné rendbe hozni, és ehhez kérték Süli János miniszter, a térség országgyűlési képviselőjének segítségét.
A mostanra már romos templomot a türelmi rendelet után építette a
református gyülekezet. 1867-ben aztán megépült mellette az új
templom, a régi pedig a gyülekezet elemi iskolájának, illetve
tanítólakásnak adott helyet az 1950-es évek elejéig, amikor
államosították. Állami iskola lett a református egyház iskolájából,
de tanítólakás is volt egyben. Az 1970-es években azonban az
iskolát átköltöztették a jelenlegi helyére, és a körülbelül ötszázhatszáz négyzetméteres, többemeletes épület majd húsz éven
keresztül üresen állt. A kilencvenes évek elején kapta vissza a
gyülekezet. Nem sokkal ezután vált életveszélyessé.
– Volt egy vihar, amely bedöntötte a tetejét, és a református
egyháznak nem volt pénze arra, hogy felújítsa, vagy hogy
egyáltalán kezdjen vele valamit – mondta lapunknak Harsányi
Béla lelkész. – Azóta sem lehet bemenni a belső terébe, mert nagy,
vastag gerendák egymás hegyén-hátán állnak bedöntve. Süli János
miniszter urat körülbelül egy hónapja kerestem meg levélben, és
kértem tőle segítséget. Múlt pénteken eljött látogatóba, és
beszéltünk az épület rendbe tételéről. A miniszter úr megígérte,
hogy egyeztet az egyházi ügyekben járatosabb kormánytagokkal,
Balog Zoltán miniszterelnöki biztossal, református lelkésszel, és
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel.
A gyülekezet szeretné megszüntetni az épület életveszélyes
állapotát, ezzel együtt pedig rendbe tenni, kulturált környezetet
teremteni. Fő céljuk, hogy megőrizzék, hogy később kulturális

események helyszíne lehessen. Teljes felújítást nem terveznek, de
ha van rá akarat és persze pénz, akkor annak csak örülnének.
– Az örökségünk nagy a múltból, hatalmas épületeink vannak, de
megpróbáljuk azokat rendben tartani – tette hozzá.
Két másik templomot is felújítanának
Harsányi Béla lelkész három településen lát el szolgálatot,
Iregszemcse mellett Felsőnyéken és Nagyszokolyban is. Mint
elmondta, Süli János miniszter nemcsak az iregszemcsei
épületromot nézte meg, hanem a közelmúltban felújított
iregszemcsei templomot is, amelynek a tetejét és a tornyát hozták
rendbe.
A felújított templom állapotán is van még azért mit javítani.
Szükséges lenne a belső tér rendbe tétele, mivel beázik, valamint a
nyílászárók cseréje, mert az ablakai rossz állapotban vannak.
Süli János miniszternek a lelkész átadta a nagyszokolyi és
felsőnyéki templomok felújítási terveit is, hiszen azok is
megújulásra szorulnak. Lapunknak ismertette, Iregszemcsén a
református névjegyzékben a teljes jogú egyháztagok száma
kilencven, azok pedig, akik magukat reformátusnak vallják, de
hivatalosan nem egyháztagok, körülbelül kétszázan vannak.
Felsőnyéken a névjegyzékben hatvanan vannak, de százötvenen
vallják magukat reformátusnak, Nagyszokolyon pedig ez az arány
negyven–hetven.
(Forrás: www.teol.hu)

MEGÚJULT A KÖZÖSSÉGI TÉR IREGSZEMCSÉN
A Magyar Falu Program tavaly elnyert
támogatási ideje június 10-ig tartott.
Befejeződött a Bartók Béla Művelődési
Ház felújítása, amelynek munkálatai
tavaly ősszel kezdődtek. Szeptemberben a
külső nyílászárók cseréjét végezték el, a
régi ablak- és ajtókeretek helyére egyedi
gyártású műanyag hőszigetelt nyílászárók
kerültek, majd a belső ablakpárkányok, a
falak javítására került sor. Külső szigetelést kapott az épület, egy tizenöt
centiméteres hungarocell megoldással,
színes kőporos vakolattal. Télen az épület
belső részének a munkálatain volt a
hangsúly, épületrészeket javítottak, meszeltek. 2020 januártól, ahogy az idő
engedte, folytatódtak a külső szigetelési
munkálatok. Az épület fűtésrendszerét
tavasszal újították, korszerűsítették, bővítették a központi fűtést. A színházteremben is radiátorokat szereltek fel, de
hagytak néhány konvektort. Ezen felújítások az önkormányzat saját költségéből,
valamint a Magyar falu programban
sikeres pályázatuknak köszönhetően
jöhettek létre. A teljes támogatás a tavalyi
évben közel huszonegy és fél millió forint
volt. Ebből az összegből történt a felújítás,
nyílászáró csere, a burkolat kivitelezése, a
hőszigetelés, mintegy tizenhárom és fél
millió forintból. Ötmillió forintot programok megvalósítására használtak fel,
például a majálisra, a Szent Iván-éji

tűzugrásra, a település falunapjára, Szent
Mihály napjára és négy alkalommal
adventi közösségi gyertyagyújtásra. Két
és fél millió forintot, pedig majd egy éves
foglalkoztatásra, egy közösségszervező
alkalmazására.

Minderről Dobos Andrea, az intézmény
vezetője tájékoztatta lapunkat. Azt is
ismertette: az épület jelenleg kész
állapotban van, de a lábazata még nincs
színezve, valamint a környezet rendbe
rakása, a takarítás van vissza. A művelő-

Új ablakokat, szigetelést és színt kapott az épület
Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány,
mint erősödő civil közösség támogatása a
közösségi terük további alakítására is
lehetőséget biztosított az Ireg-patak
partján. Az 1.800.000 forintos adományból öt közösségi mobil kemencét és a
művelődési ház belső udvarán egy
faszerkezetű féltetőt eredményezett,
melyhez a református gyülekezet a
templom lecserélt cserepeiből ajándékozott fedésnek valót.

dési ház a járvány időszakában a
kormányrendeletnek megfelelően nem
volt látogatható a nagyközönségnek és
saját csoportjaiknak sem, viszont végig
irodaszolgálatot biztosítottak, amire nagy
szükségük volt az itt élőknek.
(Forrás: Tolnai Népújság)
2020. június 19-től hivatalosan is látogatható újra a művelődési ház.
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IREGBEN IS TUTYI LESZ A DIVAT?
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület célja, hogy minél többen válasszák a kézműveskedést. Iregszemcsén többen is kedvet
kaptak a tutyik, zoknik kötéséhez a tanfolyamon.

Mintás tutyi kötés közben
A Csoóri-programnak köszönhetően mintegy 4,5 milliós
támogatáshoz jutott a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület. Ezt
elsősorban szakkör jellegű képzések finanszírozására fordították,

fordítják, megyeszerte több helyen. Emellett programokat,
kiállításokat is szerveznek.
Komjáthy Tamásné, az egyesület vezetője szerint az a cél, hogy a
kistelepüléseken élőknek kedvet adjanak ahhoz, hogy a népi
mesterségek valamelyikét válasszák szabadidős tevékenységnek.
Ezeken a harminc- illetve hatvanórás képzéseken azokat tanítják
meg szőni, gyöngyékszereket, bőr- és csuhémunkákat, tutyikat
készíteni, akik majd továbbadhatják az ismereteket a saját
környezetükben.
Főfoglalkozásként nagyon kevés fiatal választja a kézművességet.
Felsőfokú képzés nincs, középfokú is csak itt-ott. Aprólékos a
munka, alapos elméleti és gyakorlati tudást igényel, ugyanakkor
csekély a jövedelmezőség. Gyakoriak az értékesítési gondok, a
sorozatgyártott bóvli sokszor kiszorítja a piacról a míves, egyedi
termékeket. Nehéz állni a sarat, de ezek a szakkörök legalább a
fennmaradásukat segíthetik az eltűnőben lévő mesterségeknek.
Iregszemcsén épp a járvány miatt bevezetett rendkívüli
megszorító intézkedések előtt fejeződött be az a harmincórás
tanfolyam, amelynek keretében tutyikat kötöttek a lányok,
asszonyok Wilhelm Konrádné népi iparművész vezetésével. A
karantén ideje alatt a tíz résztvevőből jó néhányan váltak gyakorlottá. Szinte mesterien bánnak bármely tájegység mintázatának
tutyiba kötésével. Ősztől szakkörként üzemelnek tovább.
DA

KÖRBETÁNCOLTÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉT
A Pántlika Néptánc együttes is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyet több néptáncegyüttes kezdeményezett a Nemzeti
Összetartozás Napja megemlékezésére.
2020. június 4-én, a magyar nemzet
szétszakításának századik évfordulóján
nem emlékezhettünk megszokott módon,
megszokott körülmények között. A
néptáncosok a Kárpát-medencét behálózó
kisfilm-sorozattal járulnak hozzá a megszokottól eltérő megemlékezéshez, hogy
egymástól távol maradva is megerősítsék
közösségünk összetartozását. A felhívás
alapján minden nevező csoport, együttes
május 20-ig
szólóban, párban, vagy
családi összeállításban szűkebb pátriájának megbecsült épített vagy természeti
örökségét reprezentáló helyszínén készített
néhány percnyi videófelvételt, ízelítőt adva
saját vidéke, vagy más néprajzi táj tánchagyományaiból.
A Pántlikásokat Kissné Kecskeméti Eszter
művészeti vezető felkészítésével a Simon
Szofi Takács Botond (tamási) és a Tóth
Boróka Hajna Hutter Milán (iregszemcsei)
páros képviselte. Kapos-Koppány mente
néprajzi tájegységünkből törökkoppányi
lassú és friss csárdást táncoltak. A felvételeket Drávecz Ferenc az iregszemcsei
Viczay-Kornfeld kastély parkjában és a
Tamási Parkerdőben készítette. A kisfilm
nem jöhetett volna létre a szülők segítsége
nélkül, akiknek külön köszönik az együttműködést. A szervezők a több
mint 200 beküldött kisfilmet megosztotta

Akik táncoltak (balról jobbra): Hutter Milán, Tóth Boróka Hajna, Simon Szofi és
Takács Botond
#Összetartozás100folk. elérhetőséggel a
közösségi médiában (Facebook-on).
A közzé tett anyagok esszenciáját 2020.
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján egy szerkesztett, 10-12 perces

filmben összegezték, mely szintén megtalálható az #összetartozás100folk. oldalon.
Forrás: Tamási Táj
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IREG MÚLTJA ÜVEGNEGATÍVOKON
Iregszemcse egykori fényképészének padlásáról több, mint ezer
üvegnegatívot mentettünk meg 2003 nyarán Kántor Mónika
munkatársammal. A Dózsa utcai lelőhelyről a fotóműhely
szomszédjában élő Csór Gabriella értesített bennünket. Az
elkorhadt papírdobozokban és szétszóródva porosodó üveglapokat
ez idáig a művelődési házban tároltuk. A 2020-as karantén alatt
viszont amatőr házi technikát alkalmazva előhívtuk a képeket.
Településünk és környékünk múltja tárult elénk!

A képen az ülő sorban balról Partman József, jobb szélén
Feuerstaller József, mögötte Tóth Dezső, Francsics József,
aki hátul a cipőt nézi, középen Körmendi Lajos. A többi férfi
még nem azonosított, de biztosan köztük van Selyem Károly
cipész.

A kidobástól megmentett üvegnegatívokon a környék ruhaviselete
mellett az élet pillanatait, nagyobb közösségi eseményeket is
megörökítette a fotós. Tóth Szabó Gyula Felsőiregről készült
képeslapok alkotója is volt, melyeket az Országos Széchenyi
Könyvtár digitális formában is közzé tett. Országszerte jellemző
volt, hogy a két háború idején megnőtt a vidéki műtermek forgalma,
a korábbinál többen készíttettek családi emlékképet. A háborús
évekre a paraszti, parasztpolgári fényképkészíttetés a társadalom
majd minden rétege számára elérhetővé és gyakorlattá vált, így
nálunk is. Az iregi műterem vonzáskörzetébe több település is
tartozott, de Tamásiban is működött fényképész. Az előkerült
anyag felbecsülhetetlen értékű számunkra, ezért vízjeleztük is
intézményünk betűjelével. Bemutatja az akkori szokásokat,
öltözködési kultúrát, a hagyományokat, és számos különleges
kültéri felvételt is tartalmaz. A családi események, főleg
lakodalmak csoportképei mellett rengeteg a portré is. A
digitalizálás még tart, a kutatómunkát is elkezdtük a fényképen
szereplők beazonosításával kapcsolatban és a felvételek
készítésének idejéről. Ehhez kérünk segítséget mindenkitől, hogy
az egyes képeket információkkal is elláthassuk.
A fotóalbumot interneten, az intézmény közösségi oldalán tettük
közzé. Aki felismeri a képen szereplőket, utcarészleteket vagy
épületeket, kérem jelezze nekünk! Természetesen a művelődési
házban is szívesen megmutatjuk az albumot a számítógépen.
Berky Ágnes szavaival élve: “sokaknak lehet, hogy ez az egy-egy
fotó jelent már csak kapaszkodót, egy pillanatot, egy régi emléket a
szeretteiről, őseiről, a faluról, a szomszédokról.”
Köszönettel: Dobos Andrea

Ehhez az anyaghoz az iregszemcsei gyökerekkel rendelkező Berky
Ágnestől 352 db archív felvételt kaptunk még, szintén a
hagyatékból. Így sikeresen megőrizhető lett a múlt egy fontos
szelete. Tóth Szabó Gyula még Felsőiregen kezdett fotózni a XX.
század elején. Fotós pályafutása az 1960-as évek végén zárult
Iregszemcsén. Felsőireg és Szemcséd összevonásával 1940-ben
alakult meg Iregszemcse település. A fényképész pályája elején
üvegnegatívokkal dolgozott, az üvegeken zselés anyagbevonaton
Keresztül fixálódtak a fekete fehér felvételek 1920-tól. Ezt a
technikát feltehetően 1950-ig használhatta, azt követően már
celluloid alapú filmre fényképezett. A gyűjteményben ilyen
negatívokat is találtunk.

A kép bal szélén Báró Kornfeld Móric, jobb szélén Weiss
Marianne. A vőlegény Kornfeld György, a menyasszony
pedig Kavalszky Elza. 1941. július 15.

Katolikus templom torony- és tetőfelújítás 1945 után

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
I. SZÁMÚ HÁZIORVOSI
KÖRZET RENDELÉSI
IDEJE:
Június 27. szombat 19 órától

Hétfő:
11:30-13:00
Tanácsadás: 13:00-13:30
Kedd:
12:15-14:15
Szerda:
11:00-13:00
Csütörtök:
11:30-13:00
Isk.eü: 13:00-13:30
Péntek:
11:30-13:30

MÁJUSFA KITÁNCOLÁS
TÁNCHÁZ-TŰZUGRÁS
JÁRVÁNYZÁRÓ
SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

Június 29.hétfő 9 órától

ALKOTÓTÁBOR
1. Turnus
Táborzáró:péntek 15 óra
Kiállításmegnyitó
Július 6- hétfő 9 órától

Az orvosi ellátás
telefonos
időpontegyeztetéssel
vehető igénybe!
Receptigénylés a
megszokott módon
történik.

ALKOTÓTÁBOR
2. Turnus
Táborzáró:péntek 15 óra
Kiállításmegnyitó
Július 11.szombat 22 órától
FIX BULI

Az I. számú háziorvosi
rendelő telefonszáma:
06-74/480-297
Asszisztens:
Gyulai Erika
Helyettesítő háziorvos:
Dr. Nagy Árpád

Július 17. péntek 18 órakor
TÓTH MÁRTON MÁTÉ
KONCERTJE
Július 24. péntek 18 óra
KIFLI - KINCSKERESŐ
Játékos vetélkedő
Augusztus 15. szombat

FALUNAP

VIRÁGVÁSÁR

Várhatóan megtartható lesz.
Részletes programmal külön
plakátokon jövünk!

Az iregszemcsei
közfoglalkoztatási
programban termesztett
virágpalánták vására

Augusztus 19. szerda
15:00-17:00-ig

VÉRADÁS

IREGSZEMCSÉN
A GYÓGYSZERTÁR
ELŐTTI PARKOLÓBAN

Szeptember 6. vasárnap
BÚCSÚ A KASTÉLYPARKBAN
Szeptember 12.
szombat 20 órától
JÓTÉKONYSÁGI
GÖLLESZ BÁL
Zenél a REFLEX DuÓ
Szeptember 26. szombat
SZENT MIHÁLY NAPI
MULATSÁG ÉS HÍDAVATÓ
Az Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány szervezésében

HÉTKÖZNAP
9-15 ÓRA KÖZÖTT
A KÉSZLET EREJÉIG!
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.

A faháznál a nagyszokolyi
önkormányzat
közfoglalkoztatási
programjában előállított
szörpök, lekvárok tészták is
kaphatók.
Ugyanitt ribizli rendelhető!

