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ÚJ TETŐT KAP A KATOLIKUS TEMPLOM
Felújítják az iregszemcsei Kisboldogasszony katolikus
templom tetőszerkezetét, a rekonstrukció várhatóan
novemberben fejeződik be.
A barokk műemléképületen kicserélik a tetőhéjazatot és a rossz
állapotú fedélszék sok elemét, a többit pedig megerősítik - mondta
Szász Gábor, a Pécsi Egyházmegye építésze az MTI-nek. Az eddigi
palaborítás helyett cseréppel fedik a tetőt, csapadékvíz-elvezetőt és
villámhárítót építenek - tette hozzá. Az építész megemlítette, hogy
a templom 2010-ben tartószerkezeti megerősítést kapott, tavaly
elkészült a sekrestye felújítása, és a főlépcsőt is újjáépítették. A
felújítást 14 millió forintos állami támogatással és a pécsi
egyházmegye hozzájárulásával, 46 millió forintból végzik el tájékoztatott Hajdú Zsófia az egyházmegye gazdasági irodájának
főmunkatársa. Az 1766-ban épült, egyhajós templomban
megőrizték az eredeti barokk oltárt és szószéket, működik az 1880as években készült Angster-orgona, amelynek eredeti sípjait az első
világháború alatt elvitték, majd 1924-ben pótolták.

ALAKUL AZ IREG-PATAK PARTJA
A két éve indult Ireg Patak Projekt lassan, de a közösségi
tervezés szerint halad.
A művelődési ház körüli területek és az épület Magyar Falu
Program támogatásával megvalósult felújítása után az intézmény
bevételeiből a terep is rendeződik és amit lehet, a
közfoglalkoztatási programból is megold az önkormányzat. Az

faszerkezetű féltetőt is építtetett azok tárolására, illetve a
kemencés rendezvények szabadtéri helyszínére. A református
templom lecserélt cserepei fedik a tetőt, a Kifli fiataljai az IKA
tagjaival és a nyári diákmunka program tette lehetővé a faszerkezet
lefestését, a közmunka programban térbútorok készültek és
sövényt is telepítettek a mezőgazdasági csoportban dolgozók, a
lakosoktól pedig a bontott tégla is gyűlt. Az itt élők közül többen
felajánlották önkéntes munkájukat, és ha eljön az ideje, mindenki
részt vehet a park rendezésében. Örvendetes, hogy valamennyi
iregszemcsei közösség támogatja a tér létrehozását. A Polgárőr
Egyesület a szabadtéri rendezvényeknek otthont adó területen
inkább biztonságban tudná a résztvevőket, mint az út mellett. A
Sport Egyesület sportpályája pedig mentesülne némiképp a
rendezvényektől az új közösségi tér kialakításával. Az
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány 2019-ben egy nagyméretű
rendezvénysátorra is szert tett pályázati forrásból, ezzel is
gazdagítva településünket, és amit a falunapon használhatott
először a nagyközönség. Az idei évben az alapítvány a két partot
összekötő híd építésére nyert támogatást szintén az ECK-tól, de
ennek felállítása még várat magára.
A terület közösségi térré válásához ugyan még sok víznek le kell
folynia az Ireg- patakon, de mindenképp az iregszemcsei emberek,
közösségek megfogalmazott igényei szerint alakul, hiszen egy
olyan park létesítéséért ötleteltek a helyiek, amely több generáció
közös együttlétére ad lehetőséget.

Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány az Erősödő Civil
Közösségek program segítségével nem csak öt mobilkemencét
szerzett be tavaly a térre, de a kultúrház hátsó falához egy

Az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány nevében
Gyugyi Gézáné kuratóriumi elnök
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk meglévő és leendő
kedves ügyfeleinket, hogy
Iregszemcse községben a Magyar Államkincstár az
állampapír forgalmazás területén kihelyezett
ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:
Polgármesteri Hivatal épületében,
Iregszemcse, Kossuth tér 19.
2020. szeptember 22. (kedd) 9:00 15:00 óra között
A Magyar Állam minden 2005. december 31 után
született gyermeknek 42.500.-Ft
életkezdési támogatást ad.
Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe
helyezhető, ami jelenleg 6,4%-al kamatozik.
Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
-Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény
-Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
-Állampapír forgalmazás
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
-Díjmentes számlavezetés
-100% állami garancia a tőkére és a kamatra
-Kényelmi szolgáltatások
(WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár,
SMS értesítési szolgáltatás, Hírlevél küldés)
-Online időpontfoglalás
-Rugalmas, értékálló, rövid-, közép- és
hosszú távú befektetés

Tisztelt Adózók!
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti jogszabályokról és
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 33.§ (4)-(5) bekezdése
alapján az adózó 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló
éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az
ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő
adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét
2020. szeptember 30-ig teljesítheti. Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallásbenyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőlegfizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (naptári évvel egyező
üzleti éves adózók és magánszemély adózók esetében 2020. szeptember 15-ig) nem
teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző korábban bevallott
iparűzési adóelőleg-részlet (naptári évvel egyező üzleti éves adózók és
magányszemély adózók esetében a 2020. márciusi előleg) összegét kell megfizetni.
Máténé Szabó Mária adóügyi főelőadó

Kedves gyerekek!
A nyári alkotótáborban
készült kiégetett kerámiákat
az őszi oktatási szünetben
vihetitek el!

Kedves Kismamák!
Október 1-től új védőnő érkezik
a 2-es védőnői körzetbe,
Kótainé Huth Márta helyett.
Nagy Kitti, szolgálati
telefonszáma:
06-20/387-9647.
Az 1-es körzet védőnője
továbbra is
Gubáné Papp Angéla marad,
telefonszáma: 06-20/403-7902.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Kovács János, Bálint János, Horváth Györgyné,
Berky Miklós, Friedrich Béláné

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Művelődési ház
Iregszemcse

Orsós Imre, Tombor Sándor Renátó, Bati Naren, Csanádi Júlia,
Varga Mici, Németh Dominik, Szabó Luca,
Ignácz Bence Izmael, Szabó Miklós Marcell,
Schmidt Barnabás, Lázár Benett Noel
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
TESTÜLETI ÜLÉS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselő-testület 6 tagja név
szerinti szavazással egyhangúlag úgy döntött, hogy elhatárolódik
Farkas János képviselő úr egyéni cselekedeteitől, szerepléseitől,
közösségi médiában közzétett nyilatkozataitól, bejegyzéseitől. A
képviselő úr nem jelent meg az ülésen. Természetesen tájékoztatni
fogjuk a képviselő urat a döntésről. A teljes jegyzőkönyvet
elkészülte után közzé teszem. A képviselők nyilatkozatai:
Bakonyi Erzsébet: Úgy érzem, hogy most már kárt okoz a falunak,
nem tudom hogy észre veszi-e hogy felhasználják, szerettem volna
ha itt van, megkérdeztem volna tőle, hogy mik a szándékai és miért
teszi. Gondolkodjon el azon, hogy Ő szeretne-e a későbbiekben
együtt dolgozni velünk.
Dobos Andrea: Én is károsnak ítélem meg a tevékenységét
gazdaságilag és erkölcsileg Iregszemcsére vonatkozóan. Egy
képviselőnek ugyanannyi kötelessége van mint amennyi joga.
Erről ne feledkezzünk meg.
Németh László: Tarthatatlan, hogy így viselkedik egy képviselő, a
helyi lakosokkal és helyi üggyel kapcsolatban ilyet megenged
magának. Nem tud csapatban együtt dolgozni, mert telefonon
megkeresett, hogy mennyi lenne egy étkező, feltétel nélkül
segítettem, meg voltak az eredmények még csak fel sem hívott,
hogy mire jutottam. A testületi tagokkal sem az ülésen sem a
magánéletben nem tud együtt dolgozni az ügyekért. Nagyon
veszélyes az, hogy nem iregszemcsei lakosok irányítják a
háttérből, iregszemcsei lakosokat szinte nem is hallgat meg.
Nyíregyházi ismerősök azzal fogadtak, hogy az önkormányzat
nevetség tárgya lett az ország másik felén is, mert nem képesek
belerakni egy ebédlőt a pályázatba. Ezzel lejáratta egész
Iregszemcsét. Javaslom, hogy javítsa ki a hibáit a médián keresztül
ugyan is rossz hírét keltette az önkormányzatnak és a falunak, ami
nem képviselőhöz méltó.
Savanyuné Bodor Éva: Amikor indultunk képviselő jelölteknek
akkor megbeszéltük hogy az embereket fogjuk képviselni és
tisztázni fogjuk a csatornázás körüli tényeket, a lakosságot fogjuk
tájékoztatni. Nagyon negatívan fogadtam a Jánosnak azon
tevékenységét melyben az iskolát támadja és az okleveles
könyvvizsgálónak a teljesen korrekt vizsgálatát egyből a
rendőrségre továbbította. Ezzel nagyon nem értettem egyet. Ez
véleményem szerint olyan, mintha családon belül feljelentés
történt volna. Szerintem a községen belül kell megoldani a falu
problémáit, nem a nagy nyilvánosság előtt kell megoldani, mert
nincs is értelme. Egységesen kell fellépnünk bizonyos dolgokkal.
Azt a látszatot kelti, hogy a képviselő-testületen belül nincs
egyetértés, gyűlölködés van, de ez nem igaz.
Savanyú Attila: Szerettem volna, ha jelen van az ülésen, hogy meg
tudjuk beszélni amit eddig tett és hogyha rendezte volna a dolgokat,
akkor a nyilatkozatnak nem lett volna értelme. A csatornázással
kapcsolatos visszaélések és az iskola ebédlőjével kapcsolatos
ügyek elkenése, felelősségek hárítása majdnem hogy a jelenlegi
polgármesterre és a vezetőségre utal, pedig nekünk ehhez semmi
közünk, próbáljuk helyrerakni. A csatornázás megoldására kijelölt
könyvvizsgálói jelentést szóban elfogadta, a gyakorlatban pedig
mégse. Nem támogatja a testület által meghozott döntéseket.
Javasoltam a polgármesternek az elhatárolódást amit ma meg is
tettünk.
Tóth Szabolcs: Úgy gondolom, hogy a lakosok Farkas Jánosra
szavaztak 2019.10.13-án nem pedig a szaktanácsadóira. Én még
nem hallottam a képviselő úrtól saját ötletet, ami építő jellegű
lenne. Az amit tett a média felületén keresztül az minősíthetetlen.
Enyhe túlzással az országot félretájékoztatta és nevetség tárgyává
tette községünket. Azt tapasztalom, hogy egyik képviselőtől sem
fogad el semmilyen segítséget, nem hallgat meg minket csak megy
a saját feje és a szaktanácsadói után.

Azt is tapasztalom, hogy nem érti, hogy mi történik egy testületi
ülésen, hiszen ha vissza kérdezünk csak annyit tud mondani, hogy
meg kell nézni a jegyzőkönyveket. Amit cselekszik, azt mind a
képviselő testület háta mögött teszi. Ha hajlandó lesz megjelenni a
következő testületi ülésen napirend előtti felszólalásban
tájékoztatni kell szemtől szembe is a képviselő urat a döntésünkről.
Iregszemcse Község Önkormányzatának facebook oldala szintén
elhatárolódik a képviselő úr bejegyzéseitől és indulatokat keltő
hozzászólásaitól!
Tóth Szabolcs polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Közút ZRT-vel folytatott tárgyalás az átereszek
tisztításáról pozitív eredményt hozott. Jövőhéten hétfőn elkezdik a
tisztításokat, így a csapadékviz elfolyásának problémája meg fog
oldódni végre. Az összegyűjtött hordalékot pedig egy hét múlva
fogják elszállítani. A tisztítás után félévenként ellenőrizni fogjuk az
átereszek állapotát, hogy többet ne kerüljünk ilyen helyzetbe a
csapadék miatt. A fő úton az átereszek tisztítása megtörtént.
Tóth Szabolcs polgármester

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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ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS

A díjazottak a képviselő-testület tagjaival, a polgármesterrel és a jegyzővel
Köszönetet mondtunk azoknak a személyeknek, akik a községben
több évtizedes munkájukkal szakmai és erkölcsi példát mutattak.
Németh Endréné és Németh Ágnes óvodapedagógusainknak jó
egészséget kívánok a nyugdíjas éveikhez. Győri Teréznek
gratulálok a megérdemelt Pro Cultura díjhoz amit több évtizedes
tanári munkájával és a község kulturális életének szervezésével

érdemelt ki. Mudris Nándornak köszönhetően több mint 25 éve
élvezhetik a labdarúgás örömeit a mérkőzésre kilátogatók. Jóban
és rosszban a csapat lelke volt, nem sajnálta szabadidejét, gyakran
saját forrásból támogatva a csapat működését. Ezért Iregszemcse
Község Sportjáért kitüntető címet kapott.
Tóth Szabolcs polgármester

ARANY DIPLOMÁT KAPOTT A ROSENBERGER HÁZASPÁR
Diplomaszerzésük jubileuma alkalmából, fél évszázadon keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre
érdemesítő tevékenységük elismeréseképpen a Pécsi Tudományegyetem jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem
egykori hallgatói részére, köztük Rosenberger Istvánné (Horvát Szabó Rózsa Erzsébet) és Rosenberger István részére is.

A pedagógus házaspár a diplomaátvétel közben 1970-ben és ma 2020-ban
Az iregszemcsei Rosenberger házaspár 1970-ben diplomázott a Iregszemcsén folytatta a matematika, műszaki ismeretek és
Pécsi Tudományegyetemen és kezdte meg pedagógusi gyakorlatok oktatását egészen nyugdíjba vonulásáig. Vallják, hogy
pályafutását. Rózsa még abban az évben az iregszemcsei általános az idő bár halad, a világunk kitágul és felgyorsul, de a kapcsolataik
iskolában kezdett tanítani matematika-fizika szakos tanárként, és tanítványokkal, barátokkal és a családdal a legfontosabb nekik. Az
egyetlen munkahelyéhez hűen vonult nyugdíjba az iskolából 2006- aranyoklevelek adományozása a hivatásuk és munkájuk
ban. István Magyarkeszin tanított három évig, majd ő is elismerése. Tisztelettel gratulálunk!
Szerk.
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IFJÚSÁGI TÁBOROK
Istennek hála a református egyházközség az idei nyáron is be tudta
tölteni Istentől kapott küldetését: az evangélium hirdetését a
gyerekek, fiatalok között. A felsőnyéki és nagyszokolyi református
gyülekezetekkel együttműködésben az iregszemcsei református
gyülekezet fiataljai, összesen mintegy 21 gyerek vett részt 2020.
július 20-25 között a Magyar Falu Program támogatásával
megszervezett bakonybéli erdei iskolai táborunkban. A fiatalok itt

Ezek az alkalmak is, és egyházközségünk színes és gazdag
rendezvényei, mind azt mutatják, hogy gyülekezetünk igyekszik
erejéhez és lehetőségeihez képest betölteni Istentől kapott
hivatását: hirdetni az igét, terjeszteni az evangéliumot minél
szélesebb körben, és aktívan részt venni szűkebb környezetünk,
Iregszemcse község életében. Istené legyen hála és dicsőség
mindenért.
Harsányi Béla, lelkész

SAKK TEAM HÍREI
Július 17-22-ig került megrendezésre Balatonszárszón a Tamási
Szabadidő SE nyári sakktábora. Az ország több részéről összegyűlő
gyermekek között iregszemcseiek is voltak szép számmal. A
délelőtti elméleti sakkoktatás 3 tudás szerinti csoportban Haszon
Dávid, Mihalecz Attila, Jurasits Miklós és Lódi László oktatók
vezetésével zajlott. Délután a gyakorlatban is alkalmazhatták a
gyerekek a tanultakat, majd remek szórakozási lehetőségekkel
pihenhették ki a fáradalmaikat: balatoni fürdőzés, foci, pingpong,
csocsó, fürdés a tábor medencéjében, feladványfejtő verseny,
balatonboglári kirándulás színesítették a programjukat. A tábor
végén minden gyermek rengeteg ajándékkal és tudással lett
gazdagabb.

Kirándulás a Bakonyban
megismerkedhettek a Bakony csodaszép világával, a bakonybéli és
környékbeli kultúrával, a bőrözés, fafaragás, gyöngyfűzés
rejtelmeivel. Sőt, a bakonybéli Pannon Csillagdában a naprendszer
titkaiba is bepillanthattunk. A hét folyamán a sok játék, kötetlen
program mellett Isten igéjére, a Krisztushoz való hívásra fektettük a
fő hangsúlyt. Másik programunk az iregszemcsei napközi
gyerekhét volt. 2020. augusztus 3-7. között. A bibliai történetek és

A balatonszárszói sakktábor népes csapata
Augusztus 3-7-ig Tamásiban, a Sportok Házában a Tamási
Szabadidő SE nyári napközis sakktábort szervezett, amelyen
szintén vettek részt iregszemcsei gyermekek. A program hasonló
volt, mint az ottalvós táborban,voltak olyanok is, akik mindkét

Közösen imádkoztak a gyerekek a táborban
igazságok tanulása mellett itt sem unatkoztak a gyerekek. A tamási
városi tűzoltók jóvoltából habpartyval örvendeztettük meg őket,
volt bábelőadás, bűvészshow, sok-sok játék, kézművesség, az
Iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Ház munkatársainak
közreműködésével pogácsasütés kemencében, és utolsó nap még
egy mecseki kirándulás is, ahol Orfű és az abaligeti cseppkőbarlang
voltak az úticéljaink. A gyerekek napi háromszori étkeztetését, és
egyébként az egész napközi tábor költségeit az Iregszemcsei
Református Alapítvány finanszírozta. Köszönjük a munkatársak,
önkéntesek, szülők segítségét és adományait.

A tamási napközistábor résztvevői
eseményen űzhették kedvenc sportágukat. Az oktatók Jurasits
Miklós és Lódi László voltak. Ezúttal a kötelező sakktanulás
mellett játszótér, fagyizás, játszóház, strandolás a helyi
strandfürdőben voltak a délutáni programok. Innen is mindenki
sok-sok nyereménnyel tért haza.
Lódi László táborvezető

-8-

XVIII. évfolyam, 3. szám, 2020. szeptember

ISMÉT REMEKELT A LAGUNA
A Ritmuscsapatok Országos Táncverseny sorozata egy fergeteges
hangulatú, Balaton parti versennyel indult. A Just Clear Beach
Fitness Fesztivált 2020. augusztus 16-án rendezték meg Siófokon.
A versenyen az Iregszemcsei Laguna Mazsorett Csoport OPEN
kategóriában képviseltette magát. A koronavírus miatti hosszú
kihagyás után, egy igen erős mezőnyben szépen helytálltak a
lagunás lányok és kiváló eredményekkel tértek haza!
-Gyermek csapat (bot): Benkő Alíz, Csanádi Brigitta, Csicsmann
Liza, Hegyi Anna, László Janka, Ozorai Amy, Ozorai Ayleen, Tóth

Kíra - 3. hely
-Junior csapat (zászló): Csanádi Dominika, Máté Alexandra,
Simon Luca, Simon Zita, Szabó Flóra - 3. hely
-Felnőtt csapat (bot): Csanádi Dominika, Máté Alexandra, Simon
Luca, Simon Zita, Szabó Flóra, Terbe Petra - 1. hely
-Junior “A” Egyéni (bot): Simon Luca - 10. hely
-Junior “A” Duó/Trió (bot trió): Máté Alexandra, Simon Luca,
Szabó Flóra - 3. hely
- Pompon duó: Csanádi Dominika, Simon Zita - 4. hely

A képen balról jobbra: Ozorai Ayleen, Tóth Kíra, Csicsmann
Liza, Csanádi Brigitta, Hegyi Anna, László Janka, Ozorai
Amy, középpen guggol: Benkő Alíz

A képen balról jobbra: Simon Zita, Szabó Flóra, Terbe Petra,
Máté Alexandra, Simon Luca, Csanádi Dominika

JÓL STARTOLT AZ IREGSZEMCSE SE
Csapatunk augusztus 30-án megkezdte szereplését a Tolna megyei
III. osztály nyugati csoportjának bajnokságában. Jól sikerült a rajt,
hiszen a tavaly még megyei másodosztályban szereplő Pincehely
gárdáját vertük egy nagyon fordulatos meccsen 4-3-ra. A
folytatásban sem következett könnyebb ellenfél, hiszen a
bajnokság címvédőjét, Tamási második csapatát láttuk vendégül.
Ezen a nagyon hajtós, küzdős meccsen a szerencse nem a mi
oldalunkon állt, és 2-1 arányban vereséget szenvedtünk. Következő
hétvégén azonban visszatértünk a győzelem útjára, és egy remek
első félidei játékkal 4-2 arányban diadalmaskodtunk
Kaposszekcső-Csikóstőttős csapata felett, így jelenleg 6 ponttal, a
tabella 3. helyéről várjuk a folytatást. Úgy gondolom idén egy
nagyon szerethető, támadófocit játszó csapat alakult ki, és annak
ellenére, hogy nagyon erős a mezőny nem titkolt célunk a bajnoki
cím, de legalább a dobogós helyezés elérése. Kifejezetten örülök

annak, hogy a nyáron 2 iregszemcsei fiatal is csatlakozott a
kerethez Veszprémi Roland, és Orsós Roland személyében, akik
hétről hétre remekül teljesítenek. Továbbá a csapat nevében
szeretnék köszönetet mondani minden szurkolónak, aki hétről
hétre ott van a meccseken, és buzdít minket! MINDENKI IREGI!
A csapat elkövetkezendő meccsei:
Felsőnána - Iregszemcse 2020.09.19. 16:00
Iregszemcse - Döbrököz 2020.09.27. 16:00
Iregszemcse - Regöly 2020.10.11. 15:00
Dalmand - Iregszemcse 2020.10.18. 14:30
Iregszemcse - Nak 2020.10.25. 14:30
Iregszemcse - Hőgyész 2020.11.01. 13:30
Dombóvár - Iregszemcse 2020.11.07. 13:30
Iregszemcse - Magyarkeszi 2020.11.15. 13:30
Zomba - Iregszemcse 2020.11.21. 13:00

Iregszemcse-Tamási mérkőzés közben

Iregszemcse-Kaposszekcső mérkőzés közben
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KÉTHETENTE FRISS A KIFLI!
Az elmúlt fél évben lehet több helyről hallottad, hogy a faluban a
fiatalok “kiflire mennek”, vagy hogy péntekenként a művházban
“kiflit tartanak”, és te csak néztél, hogy miről beszélhetnek ezek?
Engedd meg, hogy tisztázzam, hogy mit is értettek ez alatt. A
KIFLI ötlete körülbelül egy éve fogalmazódott meg bennünk. Arra
gondoltunk, hogy nagyon jó lenne, ha a faluban lennének olyan
interaktív, kreatív közösségi programok, ahol a fiatalok
kikapcsolódhatnának, miközben egymást is jobban megismerik.
Így jutottunk arra, hogy szívesen szerveznénk két hetente
péntekenként kvízesteket, társasjáték esteket, moziesteket és
egyébb érdekes programokat a helyi fiataloknak. El is neveztük ezt
a projektet KIFLI-nek, azaz Kreatív Iregi Fiatalok és
Lokálpatrióták Intézményének.

hazájukat, egy sport napot, amikor a versenyzők több sportágban
mérethették meg magukat, egy kincskereső alkalmat, amikor a
fiataloknak a falu több pontján elrejtett “kincseket” kellett
megkeresniük, valamint segítettünk már közösen a művház új
féltetőjének tartó oszlopait kifesteni.

Festjük a szabadtéri közösségi helyünket

A “KIFLISEK” (balról jobbra): Bódog Bence , Matus
Hajnalka, Csanádi Fanni, Matus Boglárka, Tóth Brigitta,
Bódog Bálint
Pár hónap múlva az Erősödő Civil Közösségek nevű szervezet egy
pályázatát megnyerve anyagi támogatást is kaptunk a program
sorozatunk elindításához, így már semmi sem tarthatott vissza
minket.

Alkalmainkat általában társasjátékozással zárjuk, és mindig
nassolnivalóval várjuk az embereket. Nagyon jó látni, hogy többen
vannak, akik szinte minden alkalmon részt vesznek, valamint,
hogy mindig jönnek új emberek, és mindneki nagyon jól érzi
magát. A hangulat mindig fenomenális! Úgy tűnik tényleg volt
igény egy ilyen kreatívabb időtöltés megszervezésére, így egyre
motiváltabbak vagyunk arra, hogy más-más közösségi alkalmakat
szervezzünk.
Köszönjük szépen az ECK-nak és a művház dolgozóinak, hogy
támogatnak minket ebben! De legfőképp nektek köszönjük, akik
ott vagytok az alkalmainkon, hogy gondoskodtok a fergeteges
hangulatról!

I. KIFLI Sportnap
Japán activity est
Első alkalmunkat februárban tartottuk meg, egy japán activity
játékkal debütáltunk, és azóta - sajnos egy hosszabb korona vírus
szünetet leszámítva - két hetente várunk az eseményeinkre
mindenkit. Tartottunk már egy mozi estet, egy kvíz estet, ahol arra
voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők mennyire ismerik a

Alkalmaink kivétel nélkül mindenkinek szólnak! Várunk
mindenkit nagyon sok szeretettel a következő eseményeken is,
amikről a Facebook oldalunkat követve szerezhettek mindig
tudomást (www.facebook.com/kiflikozosseg). Ne aggódj, mi
biztosak vagyunk benne, hogy jól fogod érezni magad! Várjuk,
hogy találkozzunk!
Matus Boglárka

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Kedves Látogatóink!
Tekintettel a járvány elleni védekezésre az októberi idősek világnapja alkalmából
szervezendő ünnepség elmarad, ahogyan az óvodásoknak és általános iskolásoknak szóló
színházi és zenei bérletes előadásaink, a jótékonysági bálok és a FIX táncos rendezvényei
is.
Az öntevékeny csoportok működése biztosított. A művelődési ház az iskolaépítés ideje
alatt testnevelés és zenei tanóráknak is helyet ad. Intézményünkben folyamatos, ahogyan a
tavaszi időszakban is volt a Digitális Jólét Pont szolgáltatásunk: nyomtatás, fénymásolás,
digitalizálás, internet hozzáférés, szövegszerkesztés stb.
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendelet szerint minden kulturális intézményben kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk
viselése a közönség, látogatók számára nyilvános területen.
A járványügyi helyzetben megvalósítható programjainkat külön hirdetjük az éppen aktuális
rendelkezések szerint.
Kérjük, kövessék a Bartók Béla Művelődési Ház-Iregszemcse internetes közösségi oldalát:
facebook.com/iregmuvhaz
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Dobos Andrea

KAMARAKONCERT A
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
A Pannon Filharmonikusok Csillagösvény programjában Szendrői
Zsuzsanna (szaxofon), Laduver
Mihály (klarinét), Kiss Szabolcs
(harsona) adott ingyenes kamarakoncertet a református templomban
2020. szeptember 5-én 19.00 órakor.
A színvonalas koncerten Johann
Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Arcangelo Corelli, Georg Friedrich Händel és Wolfgang Amadeus
Mozart műveiből összeállított műsorral varázsolta el a trió a több, mint
harmic fős közönséget. A programban
megvalósuló előző koncert a katolikus templomban volt februárban.

CSO PORTOK
MŰKÖDÉSE
Minden hétköznap
08.00-15.30-ig a
színházteremben
testnevelés oktatás folyik
az alsó tagozatos tanulók
számára.

HÉTFŐ
Zene órák: 11.00-17.30
Refrén kórus: 18.00-19.30
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00
Olvasókör a hónap utolsó
hétfőjén 18 órától

KEDD
Falugazdász ügyfélfogadás:
08.00-12.00
Zene órák: 15.00-17.30
Nyugdíjas Klub: 14.00-16.00
Relax jóga: 17.30-18.45

SZERDA
Zene órák: 14.30-18.00
Harmónia énekegyüttes:
16.30-19.00
Mozogj Ireg!: 18.00-19.00

CSÜTÖRTÖK
Zene órák: 08.15-09.00
Sakk szakkör: 15.30-16.30
Zumba: 18.00-19.00

PÉNTEK
Zene órák: 11.00-12.00
Katolikus bibliakör:
18.00-19.00
KIFLI kéthetente: 18.30-21.00

SZOMBAT

SZÖVŐSZAKKÖR IREGSZEMCSÉN

Mazsorett: 08.00-15.00

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület a népi mesterségek közül idén ősszel a
szövéssel ismerteti meg Iregszemcsén az érdeklődőket.
A művelődési ház szakkört
szervezve kapta meg a lehetőséget az ingyenes oktatásra.
Komjáthi Ágnes szövő népi
iparművész vezetésével gyapjúból szőhetik álmaikat a
szakkör tagjai 2020. szeptember közepétől. Az összesen
harminc órás képzés várhatóan október végére zárul. A
szervező egyesület célja a
megye településein élő emberek megismertetése a tárgyalkotó népművészet különböző ágaival. A helyi csoportnál pedig a szőnyegszövés különböző
technikáinak megtanítása, szép esztétikus szőnyegek szövésének elsajátítása.

INTERNET használat a
művelődési ház
nyitvatartása alatt

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
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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.

