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Változik a 
közfoglalkoztatás
Az Önkormányzat oldalán 
tájékoztat a polgármester a 
közfoglalkoztatás átalakí-
tásáról. Határozatlan idõre 
szünetel a mobil jogsegély 
szolgálat. 3. oldal

Falukarácsony
December 17-én pénteken 
este 6 órakor karácsonyi 
mûsorra várják a fellépõk a 
lakosságot. 3. oldal

Rendõrségi hírek
Októberi, novemberi rendõr-
ségi híreket foglalta össze 
Barna Tibor r.ftzls. helyi  
körzeti megbízott. 4-5.oldal

Karácsonyi 
kívánság
Egy kérdõív kitöltésével 
adhatnak segítséget az itt élõk 
a Mûvelõdési Ház tevékeny-
ségének alakulásához. 5. oldal

Gyermekeinkkel 
történt
Három oldalon keresztül 
számolnak be pedagógusok az 
általános iskola tanulói szá-
mára szervezett progra-
mokról. 6-7-8.oldal.

Leonardo díj az 
alkotónak
Életmû kiállítása alkalmából 
tûntették ki Szathmáry István 
helyi festõt Várpalotán. 
9. oldal. Ugyanitt egyházi 
híreket is olvashatnak. 

Téli programajánló
Decemberben is számos prog-
ramra várjuk az érdeklõdõket 
a Mûvelõdési Házban. 
10. oldal.

Meghitt  karácsonyt  és boldog új  
évet  kívánunk minden  kedves 
olvasónknak és hirdetõnknek!

Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány

“Kívánd, hogy mindaz, 
amit ma éjjel gondoltál

Ugyanúgy igaz legyen holnap 
S holnapután,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj 
igazabb életet,

Békés karácsonyt mindenkinek!”

EZÜSTÉRT TÁNCOLTAK 
Eredményesen szerepelt a Laguna mazsorettcsoport 
A XII. Tánc- és Mozgásmûvészeti Találkozón
A tavalyihoz képest  idén már az ezüst minõsítés megyei volt, Baranyát Szigetvár, Tolnát pedig 
volt a cél az iregszemcsei Laguna mazsorett- Iregszemcse képviselte. A Laguna lányai, mind a 
csoport számára, amikor beneveztek a tizenhárman boldogan léphettek le a színpadról, 
hagyományosan megrendezendõ Tánc- és hiszen mindkét koreográfiájukat ezüst minõ-
Mozgásmûvészeti Találkozóra. Az esemény a sítéssel díjazta a zsûri. Az Amerikai indulót és az  
sorban a tizenkettedik alkalom volt, a régió Esernyõs táncot a helyi közönség a falunapon 
táncosainak lehetõséget biztosítva a szakmai láthatta, azóta a hétvégi próbákon Fekete Pálné, a 
megmérettetésre, melyet a Somogy Megyei csoport mûvészeti vezetõje ezüstre csiszoltatta a 
Múzeumok Igazgatósága szervezett. Neves zsûri lányokkal. A nagy munka meghozta gyümölcsét,  
rangsorolta a produkciókat Tabon, a Zichy elismerés érte!  Mesébe illõ folytatást kívánunk: 
Mihály Mûvelõdési Központban, november 27- aranyat!
én. A húsz fellépõ csoport nagy része Somogy Dobos Andrea

A képen balról az elsõ oszlop: Vecseri Lilla, Csalló Noémi, Mónos Kitti, Tamás Franciska. 
Középsõ oszlop: Csanádi Fanni, Petrik Regina Panka, Mészáros Patrícia, Tórizs Roxána, Matus 
Boglárka. Jobb oldali oszlop: Matus Hajnalka, Tóthi Vivien, Terbe Petra, Szalai Szimonetta.   
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(Hajnal u. 1. a Nagyszokoly-Magyarkeszi elágazóban)

 A Kata Szépségszalon várja a 
szépülni vágyó vendégeit!

Szolgáltatásaim: 
Kozmetika (GIGI)

Fodrászat (YOUNSEY profi termékekkel)
Szolárium (ERGOLINE)

Nyitvatartás: H-P: 9-16-ig
Egyéb idõben telefonos egyeztetés szerint!

30/570-3884

ÚJ FODRÁSZAT 
IREGSZEMCSÉN!

II. VÁLLALKOZÓK 
BÁLJA

2011. JANUÁR 14-ÉN 20 ÓRÁTÓL

Az est programja

-Élõzene: Senior Együttes (Kaposvár)
-Párok vetélkedõje - 

fõdíj egy balatoni hétvége
-Büfé

-Vacsora - igény szerint 
(menü: Iregi tál)

-Polgármester köszöntõje

Érdeklõdni 
Horváth Andrásnál a 

 06-30/9116-228 számon 
vagy  személyesen a virág-
ajándékboltban Horváth 

Andrásnénál lehet!2010. december 26-án 
20 órától

Zene: dj.Misa&dj.Daveed
Rendezõ: 

Iregszemcse Sportegyesület

Szeretettel várunk 
mindenkit!

Belépõ: 600 Ft.

Karácsonyi Karácsonyi 
Retro-buliRetro-buli

Belépõjegy: 600 Ft.
Meghívó!

Kedves nyugdíjas Klubtársaink! 

Szeretettel várunk Benneteket a 
hagyományos karácsonyi ünnepségünkre 

2010. december 21-én 
délután 14 órára a 
Mûvelõdési Házba

Gábor Sándorné

  ÓRIÁSI KARÁCSONYI 

    BÁLA AKCIÓ!

Az iregszemcsei 
mûvelõdési házban 
december 16-án 

(csütörtökön) 9-11 óráig

Bébi, gyermek, felnõtt ruhák 200 Ft.
Nadrágok 300 Ft.
Kabátok 600 Ft.

Karácsonyi Kézmûves 
Vásár

Helyi kézmûvesek munkáiból

2010. december 6-tól 21-ig 
a  Mûvelõdési Ház nyitvatartási 

idejében

Karácsonyi Kézmûves 
Vásár

Helyi kézmûvesek munkáiból
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GÓLYAHÍR
2010. október-november hónapban született:

Ozorai Ami, Orsós András Patrik, Ács Tari Linda,
Mink Tímea, Kemény Kristóf, Orsós Amanda Margit, 

Pethes Nóra

ELHUNYTAK
2010. október- november hónapban elhunytak:

Frank János, Cereklei József, Susóczki Györgyné, 
Grúber László, Lukács János, Mérei János, Tóth János, 

Polovics Józsefné

A N Y A K Ö N Y V I  
H Í R E K

Iregszemcse Község 
Polgármesteri Hivatala és 

Képviselõ-testülete nevében községünk 
minden lakójának békés, 

boldog karácsonyt és új évet kíván:

Süvegjártó Csaba            Fata Istvánné
                 polgármester                        jegyzõ

VIII. évfolyam, 6. szám, 2010. december

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtõl kezdõdõen a 
Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfõbb 
célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú 
szoc iá l i san  rá szoru ló  ember  számára  b iz tos í t son  
munkalehetõséget.
Bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatás helyett
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú 
nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre 
állási támogatást (RÁT) a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A 
bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összege. 

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat 
továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az 
érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közremûködniük a 
munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülõ személy 
elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresõként 
együttmûködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi 
központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülõ 
köteles az iskolai végzettségétõl és szakképzettségétõl 
függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát  beleértve a 
közfoglalkoztatást is  elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi 
központ által felajánlott képzési lehetõséget, vagy munkaerõ-piaci 
programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új 
eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely 
önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek 
legalább 30 munkanap munkaviszonyt  beleértve az 
egyszerûsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekû 
önkéntes munka-tevékenységet  kell igazolni. A jogosultsági 
feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap 
idõtartamot meghaladó munkaerõ-piaci képzésben, vagy 
munkaerõ-piaci programban vesz részt. Megszûnik a 35 év alatti, 
alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõ álláskeresõk 
kötelezõ képzésben való részvételi kötelezettsége.

A közfoglalkoztatás típusai
1. Önkormányzati rövid idõtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 
órás munkaidõ): a települési önkormányzatok mindennapi 
közfeladatai ellátását segítõ támogatás.
Kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók a fenti 
formában.
2. Önkormányzati huzamosabb idejû közfoglalkoztatás 
(idõtartama 2-12  hónap lehet, napi 6-8 órás munkaidõben).
      Közérdekû célok programszerû támogatása.
A települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági 
társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások 
pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezõen ellátandó, illetve 
önként vállalt közfeladataik ellátásához. Esetenként nem kizárólag 
bérpótló juttatásra jogosultak vonható csak be.
3. A vállalkozások közmunka támogatása. 
A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi központ 
kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak 
támogatást, ha bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõt 
foglalkoztatnak.
4. Országos közfoglalkoztatási programok.
Az országos szintû pályázatos támogatásokat éves programokra 
tervezik munkaidõkeretben történõ foglalkoztatással.  

Süvegjártó Csaba

Tájékoztató a közfoglal-
koztatás rendszerének 
átalakításáról

Tisztelt Lakosság!

    Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
mobil jogsegély szolgálat 2010. december 1-tõl 

határozatlan ideig szünetel! 

MOBIL JOGSEGÉLY 
SZOLGÁLAT 
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett munkáltatója nevében forinttal károsítják meg a megrendelõt.
ismeretlen tettes ellen, aki 2010. szeptember 08-án 17 óra és 2010. A csalás elkerülése érdekében csak névvel hirdetõ személyektõl 
szeptember 09-én 12,30 óra közötti idõben  Iregszemcsén, a 65. rendeljenek tûzifát, a megrendeléskor tisztázzák le a kereskedõvel, 
számú fõútvonal mellett lévõ nyitott parkolóban hagyott John hogy a tûzifát a kifizetés és a lerakódás elõtt le szeretnék méretni.
Deere típusú mezõgazdasági munkagépbõl, tanksapka lecsavarás A leszállított fa mennyiségérõl és értékérõl kérjenek 
módszerével  e l tulajdonítot t  120 l i ter  gázolajat .  A készpénzfizetési számlát, szállító jegyet ne fogadjanak el. 
bûncselekménnyel okozott kár 39 600.-Ft. Amennyiben a kiszállított fa mennyiségét nem találják 

megfelelõnek, ne engedjék a fát lerakni és azonnal hívják a Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki az általa 
Rendõrséget!használt, de egy másik lakóházhoz tartozó belterületi szántóföldrõl 
Feltehetõen a trükkös tolvajok újabb módszerére derült fény! learatta az általa vetett és gondozott kb. 4000 m2 területen levõ 
Telefonon magukat nyugdíjas újság szerkesztõinek adják ki. A kukoricáját, 2010. október 03-án 14 és 16 óra közötti idõben. A 
telefonon felhívott személyeket kifaggatják korukról és arról, hogy bûncselekménnyel okozott kár 200 000.-Ft.
lakásukban egyedül élnek-e, él-e velük fiatalabb generáció. Az ily 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2010. október 03. és 2010. módon megszerzett információk alapján az egyedül élõ, idõs 
október 11. között, Iregszemcse Simon-majorban a Kittenberger embereket felkereshetik és különbözõ trükkökkel a pénzüket 
Kálmán Vadásztársaság tulajdonát képezõ villanyoszlopokról 400 kicsalják. 
méter 10x16-os MFA légkábelt levágott és eltulajdonított. A Telefonon a családi viszonyaikról, anyagi helyzetükrõl érdeklõdõ 
bûncselekménnyel okozott kár 110 000.-Ft. személyeknek ne adjanak ki információt! 
Egy budapesti lakos 2010. október 12-én 17 órakor Iregszemcse Idegen, gyanús személyek vagy jármûvek megjelenése esetén 
lakott területén a Bartók Béla utca 7/A. sz. elõtt a 65-ös számú értesítsék a rendõrséget az ingyenes 107, 112 vagy a 
fõútvonalon közlekedett az általa vezetett gépkocsival Siófok 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon.
irányába. Menet közben az útburkolati jellel jelölt, és jelzõtáblával 

Barna Tibor r. ftzls. körzeti megbízottjelzett gyalogátkelõhely után 1 m-re elütötte az úttest menetirány 
szerinti baloldaláról elé kiszaladó kocsolai fiatalkorú gyalogost. A FELHÍVÁS!baleset során a gyalogos 8 napon túl gyógyuló -jobboldali 
térdkalács ficam - sérülést szenvedett, az anyagi kár kb. 30 000.-Ft. A besurranások és trükkös lopások megelõzése érdekében 
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett volt albérlõje ellen felhívjuk a lakosság figyelmét a bûnözõk által leggyakrabban 
sikkasztás miatt, aki 2010. október 06-án 12 óra és 2010. október alkalmazott módszerekre: 
09-én 01 óra közötti idõben az elköltözése folyamán magával vitte Földmérés, ároktisztítás, fakivágás, vadháló kifeszítés, 
a fõbérlõ gáztûzhelyét, hûtõszekrényét, éjjeli szekrényét, valamint oszlopállítás. A felsorolt indokokkal kéredzkednek be a házakba, 
egy 6 db.-os kávéskészletet. A bûncselekménnyel okozott kár: 25 általában 3-4 személy, akik közül 1 vagy 2 személy kicsalja a 
000.-Ft. házból a lakót, hogy a kert végét megtekintse a fenti munkák 

elvégzésének miatt. Ez idõ alatt a házban vagy az udvarban maradt Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2010. 
személyek a lakásba behatolva az értékeket kikutatják és ellopják. október 16-án 18 óra és 2010. október 17-én 07 óra közötti idõben 
A károsult csak a bûnözõk távozása után veszi észre, hogy lakóházának nyári konyhájába ajtóbefeszítés módszerével 
meglopták.behatolt, onnan nem tulajdonított el semmit, azonban a 
Nyugdíjigazgatóság, Egyházügyi hivatal, E-on. Az említett veszélyeztetett érték mintegy 50 000.-Ft, a rongálási kár kb. 2 000.-
hivatalok munkatársainak adják ki magukat, arra hivatkozva, hogy Ft.
nyugdíjemelés, egyházadó vagy villanyszámla illetve gázdíj 

Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett gyermekének osztálytársa 
visszatérítés miatt végeznek ellenõrzést. Ilyenkor a sértettet 

ellen, aki 2010. október 21-én 08 óra 45 perc és 09 óra közötti 
megkérik, hogy mutasson fel befizetési szelvényt, majd ez után 

idõben a Deák Ferenc Általános Iskola udvarán gyermekét szájba 
nagyobb címletû összeget adnak át és megfigyelik, hogy a pénzt a 

rúgta, mely során a gyermek 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést 
sértett hova teszi el. Ezt követõen a sértettet a lakásból kicsalják 

szenvedett.
különbözõ indokokkal / villanyóra ellenõrzés, baromfiállomány 

Büntetõ feljelentés készült egy iregszemcsei lakos ellen súlyos testi megtekintése, kismacskavásárlás stb. / és ez alatt egyikük a lakásba 
sértés miatt, mert 2010. október 24-én 01 óra 15 perc körüli idõben visszamenve a kifigyelt helyrõl ellopja az értékeket. 
az Iregszemcsei Arizóna Presszó elõtti járdán elõzetes szóváltás Ajándéksorsoláson nyert ajándék átvétele. Ebben az esetben 
nélkül tettleg bántalmazott egy tamási lakost, aki a bántalmazás arra hivatkoznak, hogy egy tárgynyeremény sorsoláson 
következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos arc- és orrcsonttörést ajándéktárgyat nyertek / Paplan garnitúra, edény- vagy étkészlet 
szenvedett. stb. /, melyet ingyenesen vehetnek át, csak a kiszállítási díjat kell 

kifizetni, mely általában 20-30 000.-Ft. A kifizetés után gyorsan Egy iregszemcsei vállalkozó feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
távoznak és a károsult csak ezután veszi észre, hogy a „nyeremény” aki 2010. november 06-án 22 óra és 2010. november 07-én 02 óra 
silány, rosszminõségû termék, aminek értéke a kiszállítási díj közötti idõben az Iregszemcse, Vásártéren lévõ élelmiszer boltjába 
töredéke.lakatlefeszítés módszerével behatolt, de onnan semmit sem 
Tûzifa és szén árusok. Házaló tüzelõanyag kereskedõktõl soha ne tulajdonított el. Lopási kár nem keletkezett, a rongálással okozott 
vásároljanak! Ezek a személyek általában kifizetett tüzelõanyag kár: 5 000.-Ft. A lopással veszélyeztetett érték 30 000.-Ft.
mennyiség töredékét rakják le és közben WC-re kéredzkedés, Eljárás indult csalás miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2010. 
vízivás vagy más trükkel a lakásba bemennek és az ott lévõ november 10-én 11 óra körüli idõpontban Iregszemcse, József 
értékeket ellopják. A csalás elkerülése érdekében csak ismert Attila utcába tûzifát szállított ki és a kifizetett 36,4 mázsa helyett 
tüzelõanyag kereskedõtõl vásároljanak tüzelõanyagot. A szállítás csak 21,1 mázsa fát rakott le.
idõpontját és vételárat elõre beszéljék meg és a késõbbi 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi idõszakban a bonyodalmak elkerülése érdekében kérjenek számlát vagy 
környék más településein elszaporodott a tûzifával elkövetett szállítólevelet.
csalás. A megrendelt tûzifa mennyiség helyett a szállítók általában Balesetet szenvedett autós vagy hozzátartozó. Általában 
10-20 mázsa tûzifával kevesebbet szállítanak ki, így több ezer külföldinek adják ki magukat, akik balesetre hivatkozva az orvosi 
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ellátás vagy a gépkocsi elszállításához  kérnek kölcsön készpénzt „Polgárõrség” feliratú mágnes feliratot helyeztek fel a gépkocsijuk 
és biztosítékként hamis ékszert vagy becsomagolt értéktelen oldalára. Tudni kell, hogy Polgárõrök semmiféle bûnügyben nem 
dolgot hagynak a megkárosítottnál. A károsult csak pár nap múlva nyomozhatnak, intézkedési joguk nincs! Csak a személyesen is 
kezd gyanakodni arra, hogy becsapták, amikor az „arany ékszer” ismert Polgárõrtõl fogadjanak el segítséget, mert Õk valóban a 
bezöldül vagy a becsomagolt drága áru helyett olcsó tárgyat talál a Rendõrség munkáját segítik! A civil ruhás nyomozó minden 
biztosítékul adott dobozban. esetben az intézkedés elõtt felmutatja „Rendõrségi” szolgálati 
Beteg gyermek vagy jótékonysági szervezet részére igazolványát és a hozzá tartozó azonosító számmal ellátott 
adománygyûjtõk. Az ilyen személyek túlnyomó többsége jó „Rendõrség” feliratú azonosító jelvényét.
szándékú, nemes cél érdekében gyûjti az adományokat, de sajnos 
néhány csaló is kihasználja az emberek segítõ szándékát. Hogy ezt A fent felsorolt esetekben vagy idegen gyanús személyek, 
elkerüljék minden esetben kérjék el az adománygyûjtõ fényképes gépkocsik megjelenése esetén haladéktalanul értesítsék a 
kitûzõjét / melyet köteles a ruházatán viselni /, a személyi Rendõrséget a 107 vagy a 112 ingyenes segélykérõ 
igazolványát és az adománygyûjtésre felhatalmazó iratot, valamint telefonszámon, vagy a Tamási Rendõrkapitányságot a 06-
a befizetett összegrõl kérjenek számlát. Ezek hiánya esetén alapos 74/573-910 közvetlen telefonszámon!
a gyanú arra, hogy az adományt gyûjtõ saját zsebére dolgozik.
Álrendõrök, álpolgárõrök. Nagykónyiban és a megye több Az Iregszemcsei Rendõrség nevében a község 
településén is, általában idõs embereknél jelentek meg magukat 

minden lakójának kellemes karácsonyi nyomozónak, vagy polgárõrnek kiadó személyek, akik hamis pénz 
utáni nyomozást színlelve kérték a károsultak félretett pénzét, amit ünnepeket és boldog új évet kívánok! 
„megvizsgáltak és bûnjelként lefoglaltak” és magukkal vittek. 
Ezek a személyek általában „Police” vagy „Polgárõrség” feliratú 

Barna Tiborláthatósági mellényt viseltek, civil autóval érkeztek a helyszínre és 

KARÁCSONYI KÍVÁNSÁG
Advent a várakozás idõszaka. A mûvelõdési ház életében is az, nemcsak az ünnepkör rendezvényei miatt, hanem az épület megújulásának 
várása is egyben. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, de reményeink szerint jövõre a tavasz számunkra is a felújítás 
megkezdését hozza. 
A mûvelõdési ház tevékenységét úgy szeretnénk a jövõben is végezni, hogy az az itt élõk igényei szerint legyen. Ezért kérjük a segítségüket 
egy tervezési folyamatban. A kérdõív kitöltésével a falu közösségének színterén végzett szolgáltatások milyenségét befolyásolhatják: 
minõsíthetik tevékenységünket, hiányzó szolgáltatásokra hívhatják fel a figyelmünket, vagy épp rendezvényötleteket adhatnak- 
kívánságlista karácsonyra! Persze az  önkormányzat anyagi keretei között és az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány támogatásával 
mûködünk és mûködtetünk, tehát varázsolni nem tudunk, de csodákra képesek vagyunk, ha kell! 

KÉRDÉSEINK:

1. Mikor használja szívesen a Mûvelõdési Házat? (több 
4. Milyen szolgáltatás hiányzik az Ön és környezete 

választ is megjelölhet)
számára?

A - hétvégén
……………………………………………………………

B - hétközben
……………………………………………………………

C - munkaidõben
……………………………………………………………

D - munkaidõ után
…………….........................................................................

2. Milyen gyakran jár a házba?
5. Mennyire elégedett a ház tevékenységével?

A - évente
Kérem, sorolja fel, amivel elégedett:

B - havonta
……………………………………………………………

C - hetente
…………………………………….....................................

D - gyakrabban
.............................................................................................

3. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe?
Kérem, sorolja fel, amivel nem elégedett:

A  számítógép használat, fénymásolás (e-Magyarország 
……………………………………………………………

Pont szolgáltatásai)
…………………………………….....................................

B - jogsegély
.............................................................................................

C - falugazdász
D - vásárok, termékbemutatók 6. Rendezvény ötleteim:.....................................................
E - terembérlés .............................................................................................
F - kulturális rendezvények .............................................................................................
G - tanfolyamok

A mi karácsonyi kívánságunk: kérdéseinkre a válasz. A kérdõíveket természetesen név nélkül várjuk vissza a 
mûvelõdési házba december 22-ig. És miért fontos ez nekünk? Mert „ szeretet nélkül minden ház üres” /Quimby /

Szép karácsonyt mindenkinek!
Dobos Andrea és Kántor Mónika



- 6  - VIII. évfolyam, 6. szám, 2010. december

Akcióban az ÖKO-KOMMANDÓ! Emblémánk Tisztasági verseny
Október hónapban megkezdte tevékeny- Ökoiskolai emblémánk a napraforgó! A Ebben a tanévben, minden hónapban 
ségét az ÖKO-KOMMANDÓ! Célunk: az Vámi Józsefné és Szabóné Miszlang egyszer, minden tanterem tisztaságát 
áramfogyasztás mérséklése, vízfogyasztás Krisztina által készített remekmû az iskola értékeljük, év végén pedig jutalmazzuk a 
csökkentése, az iskola és az udvar aulájában látható! legtisztább osztályokat! Varga Viola az 
hulladékmentesítése, környezetkímélõ Dekoráció Öko-kommandósok segítségével pontozza 
szemléletmód kialakítása. A kommandó Természetes alapanyagokból készített õszi az osztályok , folyosórészek tisztaságát!
tagjai óraközi szünetekben a feleslegesen dekorációt Ferenczi Roland és Furján  Gyümölcsnap
égve hagyott villanyokat lekapcsolják, a Ferenczi Nikolett. A rendkívül ötletes és November 19-én gyümölcsnapot tartottunk 
nyitva felejtett vízcsapokat elzárják, ha humoros dekoráció megtekinthetõ a az 1. és 2. osztályban. A gyerekeknek 
szükséges összeszedik a szemetet. A központi épület aulájában! Köszönjük ! különbözõ érdekes feladatokat kellett 
kommandósok munkáját koordináló Konyhakert és esõvízgyûjtõ megoldaniuk. A feladatok között szerepelt 
pedagógusok: Felsõ tagozat: Szabó Ahhoz, hogy elnyerjük az „Ökoiskola” képkeresés, gyümölcskóstolás, gyümölcs-
Gyöngyi, alsó tagozat: Kõrösi Klára, címet, a sok- sok feltétel mellett saját szobrászat, képkirakó, gyümölcsdobálás 
Takácsné Szuhai Aranka, Vecseiné Fábián vállalásokat is meg kellett valósítanunk! köténybe, gyümölcsszállítás akadály-
Ágota Egyik ilyen saját újításunk a konyhakert pályán keresztül…A gyerekek a verseny 
Elem és kupak! létrehozása, és folyamatos gondozása volt. végére kellemesen elfáradtak és örömmel 
Az elem-és kupakgyûjtõ versenyben Gyuszi bácsi és a felsõs diákok áldozatos majszolták a jutalmul kapott gyümöl-
összesen 14728 darab kupakot és 433 darab munkájának köszönhetõen intézményünk csöket! A gyümölcsnapot Vecseiné Fábián 
elemet gyûjtöttek a tanulók! Ezeket a most már olyan konyhakerttel rendelkezik, Ágota szervezte.
kupakokat rászoruló gyerekek meg- amelyre büszkék lehetünk! Az esõvíz Nagyon köszönjük a fent említett 
segítésére ajánlottuk fel, az elemeket pedig felhasználásával is igyekszünk a víz- programokban részt vevõ szülõk, diákok és 
speciális, erre a célra kijelölt tároló fogyasztást csökkenteni! A kert és az pedagógusok munkáját, segítségét!
edényekbe helyeztük. Elszállításukról esõvízgyûjtõ ötletgazdája, megvalósítója 
gondoskodunk. Terveink szerint tavasszal és gondozója Bögös Gyula. Az errõl készült Laboda Katalin
újra lehet majd gyûjtögetni! képek az iskola honlapján megtekinthetõk!

ÖKOISKOLAI HÍREK

LÁTOGATÁS A SZEKSZÁRDI NÉMET 
SZÍNHÁZBAN
Az iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda 19 
diákja, második osztályostól nyolcadik osztályosig tekintette 
meg Szekszárdon Roswitha Zauner: Oszkár tojást rak címû 
mesejátékát. A zenés elõadás aranyos kis mese arról, hogy 
mindenkinek azt kell tennie, amihez ért.
Oszkár, a gazda örökké elégedetlen a tanyáján élõ állatokkal, 
mivel azok nem látják el gondosan napi teendõiket. Nem csoda, 
hiszen mindenki olyan feladatot kapott, amihez egyáltalán nem 
konyít: a szamárnak egerésznie kell, a tyúknak taligát húzni, a 
kutyának tojást tojni, az éléskamrát pedig egy cica õrzi. Mivel a 
szegény állatok nem szeretnének bajba kerülni, ezért jó 
barátként segítenek egymásnak a munkában. Egy napon 
éhenkórász, kóbor kandúr, Auguszt vetõdik a tanyára, akit 
Oszkár a szolgálatába fogad, és megbízza az engedetlen állatok 
felügyeletével. Mikor a kandúrnak kutya módjára ugatnia kell, - 
ami természetesen meghaladja képességeit - a boldogtalan 
állatok fellázadnak oktondi gazdájuk ellen. Bezárják egy 
ketrecbe és addig ki nem engedik, amíg nem rak egy tojást. A 
gazdának van ideje elgondolkodni, megbánja tettét, így a tyúk 
megszánja, rak helyette egy tojást. Oszkár kiszabadul és minden 
állatot arra kér, hogy azt tegye, amihez ért. Végre mindenki 
boldog, mert a saját munkáját végezheti!
Az elõadás zeneszámai közül néhány ismerõs volt számunkra 
is, hiszen ismert gyermekdalok szövegeit írták át.
Az elõadás annyira tetszett, hogy a buszban a hazafelé vezetõ 
úton néhányan már a következõ elõadás idõpontjáról 
érdeklõdtek…
Szeretnénk köszönetet mondani Jankó Róbert újiregi 
Polgármester Úrnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta az 
Önkormányzat kisbuszát.

Veldi Ágnes német tanár
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számunkra.  Megérkezésünket  követõen különbözõ 2010. október 21-én Lengyel - Annafürdõre indultunk, hogy az 
gyógyteákkal, gesztenyével, sommal, kökénnyel és frissen sült Erdõk hete rendezvény keretében megismerkedjünk a tájjal, s 
kiflivel fogadtak bennünket. Örömmel kóstolgattunk.részt vegyünk a programon, melyet a Gyulaj ZRT. kínált 
Az ünnepélyes megnyitót követõen megismertettek minket az 
erdõ növény  és állatvilágával, ami rengeteg felfedeznivalót 
kínált. A vadregényes táj gyönyörû kirándulóhely. Nemcsak az 
erdõgazdálkodásról, az erdõ növényeirõl hallhattunk elõadást, 
hanem tanulmányozhattuk a nagyvadak életterét is. Ehhez 
létrehoztak egy vadasparkot, ahol természetes körülmények 
között figyelhettük meg a gímszarvast, dámszarvast, vaddisznót 
és õzet. Egészen közelrõl szemlélhettük meg az állatokat.  
Felmentünk a magaslesre, ahonnan csodálatos látvány tárult 
elénk. Szarvasbõgést is hallhattunk. Az erdõt turistaútvonalak 
szelik át. A Hunyor tanösvényen sétálhattunk. Megismerkedtünk 
a helyi természeti értékekkel, az erdõvel, ill. a benne folyó gazdál-
kodással.  Kézmûves foglalkozás keretében fából játékokat, 
állatokat készítettünk a friss levegõn.
Jól éreztük magunkat, jövõre szeretnénk újra elmenni Lengyel - 
Annafürdõre.

Az ötödik osztályok osztályfõnökei: Veldi Ágnes és Szabó Gyöngyi

LENGYEL- ANNAFÜRDÕN JÁRTUNK

NOVEMBERBEN, 
MÁRTON NAPJÁN…
Idén novemberben, Márton napja után egy nappal lámpásokkal 
a kezünkben végigvonultunk Iregszemcse utcáin az ovisokkal 
együtt. Szép számú néz közönségünk is akadt. A felvonulás 
M vel dési háznál ért véget, melyet erre az alkalomra 
feldíszítettek a tanító nénik. Bent a melegben jólesett a meleg 
tea és a finom pogácsa. Miközben falatoztak a gyerekek 
végignézhették az általános iskola 1. és 2. osztályos diákok 
német nyelv  dalocskáját, a táncosok körjátékát és a negyedik 
évfolyam árnyékszínházát. Mindegyik alsó tagozatos 
évfolyam mondókával is készült. 
Szeretnénk megköszönni az anyukáknak a pogácsát, és a 
felkészít   pedagógusok munkáját.
Jöv  évben újra lesz Márton nap!

Tanító nénik

õ
û õ

û

õ
õ

Iskolánk kiemelt feladatai közé tartozik az német szakkörre járó diák levelezõ verseket adtak elõ, utóbbiak rajzzal is 
idegen nyelvek  angol és német  minél versenyen vesz részt. illusztrálták, hogy mirõl szólnak a versek. 
magasabb színvonalú oktatása. Ennek Az angol szakkörre járó diákok száma 12, a A fesztiválon részt vevõ tanulók: 
érdekében, lehetõségeinkhez mérten szakkörön könnyedebb formában, a diákok -Schneider Stella 7. o.  német
igyekszünk mindent megtenni. A számára is élvezetes feladatokkal - mint -Viandt Martin 8. a  német
tanórákon különféle módszerek  frontális például különféle rejtvények, logikai -Nagy Vivien 8. b  német
osztálymunka, páros munka, csoport- feladatok - sajátíthatják el egy-egy témakör -Szabó Szabina Orsolya 6. b  angol
munka  váltogatásával oktatunk, emellett új szókincsét, bõvíthetik ismereteiket az -Sárközi Krisztina 6. b - angol
alkalmazzuk a hallás utáni szövegértést is. adott témában, emellett verstanulással A fesztiválról részletesen majd az 
A tanórai foglalkozások mellett felsõ készülünk a januárban tartandó szakkör- Iregszemcsei Hírhozó következõ számá-
tagozaton heti egy-egy órában német, gálára. Angol levelezõ versenyen három ban is beszámolunk.
illetve angol szakkör mûködik, a gyerme- tanuló vesz részt: Csonka Natália 5. b, Lehetõséget szeretnénk adni igazán 
kek számára ingyenesen.  A német Szabó Szabina Orsolya 6. b és Nagy Vivien tehetséges diákjaink számára alapfokú 
szakkörre járó tanulók száma 16. A 8. b osztályos tanulók. nyelvvizsgára való felkészüléshez is, hogy 
szakkörön a hagyományos írásbeli November 24-én öt diákunkkal a Tamási azt még a 8. évfolyamon, tehát a 
feladatok mellett videofilmeket nézhetnek Kistérség oktatási intézménye által továbbtanulásuk elõtt letehessék.
a diákok, számítógépen, interneten kutató szervezett Tehetségfesztiválon vettünk 
munkát végezhetnek, valamint minden részt, melyen a tanulók német és angol Turós Ildikó,  Veldi Ágnes

A NYELVOKTATÁSRÓL
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A Deák Ferenc Általános Iskola 2010. november 5-én 
Jótékonysági estet tartott a Jóban Rosszban Sztárjai illetve más 
színházak színészei segítségével.  Színvonalas másfél órát 
tölthettünk a fellépõk énekes produkcióit hallgatva. Az est 
bevételébõl játszóteret szeretnénk kialakítani a Kisiskola udvarán 
az alsó tagozatos gyerekek számára, ahol jelenleg kevés szabadtéri 
játék áll rendelkezésünkre! 
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatást és segítséget!
Külön köszönet, hogy folyamatosan küldik felajánlásaikat az 
iskolába, amivel növelik bevételünket!
Reméljük, hogy a tavasszal már boldog gyermekarcok 
mosolyognak vissza ránk a hintákról és a mászókákról! 

Takácsné Szuhai Aranka
                                                                        szervezõ

EGYÜTT AZ ISKOLÁÉRT JÓBAN ROSSZBAN!

Iskolánkban második alkalommal halloween hangulatának megfelelõen rossz szellemeit. A fergeteges hangulatról 
rendeztük meg október 29-én a Halloween dekorálták az elõteret. A diákok és a dj. Daveed gondoskodott. Az idén elõször 
party, ami idén  a Tök party  elnevezést pedagógusok is ötletes jelmezekben nem csak az iregszemcsei tanulók 
kapta. A buli szervezése már hetekkel az táncolták végig a bulit. Gabi néni szórakozhattak,  hanem a felsõnyéki 
esemény elõtt megkezdõdött. Tökbõl  denevérnek  a  több i  t aná r  nén i  diákok is. Ezzel erõsítve iskoláink 
vidám lámpásokat készítettek  a gyerekek boszorkánynak öltözött. A jóságos banyák összetartozását.
a pedagógusok segítségével, és a söprûk segítségével ûzték el iskolánk 

Ferenczi Roland

TÖK-PARTY

támogatásokat, a szülõknek a bál szervezésében való részvételt és 
segítséget.KATALIN BÁL
A bál bevétele 240.595 Ft, valamint alapítványunkra a 49.000 Ft Hagyományainknak megfelelõen idén is megrendeztük az óvodai 
támogatás érkezett. Ezt az összeget a csoportok között elosztjuk és jótékonysági Katalin bált. Már a bált megelõzõ napokban, mikor 
karácsonyi játékvásárlásra költjük.gyûltek a tombolasorsoláshoz felajánlott ajándéktárgyak, tudtuk, 

hogy az ajándékoknak köszönhetõen az idén is színvonalas 
Békés boldog karácsonyt kívánunk támogatóinknak, rendezvényünk lesz. Örülünk annak, hogy az elõzõ évekhez 

hasonlóan sokan eljöttek, jól érezték magukat, együtt mulathattunk. szülõknek, községünk lakóinak!
Köszönjük támogatóinknak a felajánlott ajándékokat, anyagi Óvoda dolgozói

TÁMOGATÓINK: Drávecz Ferenc Kovács Szilveszter Schmidt László Vadász Jenõ
Antal Imre Éva bolt Kömüves Anita Sere's Vendéglõ Varga Csaba
Arizona Presszó Ezerjó ABC Községi Önkormányzat Somogyi Orsolya Varga István
Bakonyi Erzsébet Ferrary Jeans Kreszl Kitti Stircz Papíráruház Varga Tamás
Barnáné Markovics Beáta Fóti Judit Kreszl Zsolt Süle Jánosné Vargáné Kolláth Judit
Bálint Attila Friccs Nikolett Macher Róbert Süvegjártó Csaba Vass Tamás
Bati Gábor Gesztenyesor Patika Matusné Szakács Irénke Szalai Olivér
Bati Krisztián Hajdú Beatrix Mizerák Izabella Sz. Papp László … és Ön, aki megvette 
Bornemissza Nikolett Hajdú Katalin Molnár Ágnes Szíberné Cseke a belépõjegyeket.
Bõsze-Kereszt Zsófia Hajdú László Mudris Nándor Julianna Köszönjük!
Csallóné Csoór Éva Hajdú Lászlóné Muraközi Ildikó Takács Anita
Csanádiné Tóth Szilvia Hajdú Miklós Mûvelõdési Ház Tilk Attila A büfében a 
Csicsman Imre Horváth András Nagyné Bese Margit Tóth Ádám kiszolgálást 
Csikós Anikó Horváth Györgyné Ötvös László Tóth Lászlóné megköszönjük 
Csincsi István Iregi Erdélyi Kft Papp Éva Tóthi Roland Barnáné Beának és 
Dr. Kaáli Sándor Kereszt Réka Péti Gábor TRIMAT BT Matusné Irénkének
Dr. Lückl Tibor Kocsis István Réz Zsoltné Turcsányiné Sipos 
Drávecz Erzsébet Kovács Józsefné Rózsa Attila Krisztina

MOZGALMAS ÉV VÉGE A NYUGDÍJAS KLUBBAN
Nagyszabású szellemi vetélkedõt tartottak  a Katalinok és Erzsébetek tiszteletére. mellett. Utolsó közös megmozdulásunk a 
a Tolna megyei Életet az éveknek” Finom vacsora után jót mulattunk. Mind a karácsonyi ünnepség lesz, melyre 
nyugdíjas klubbok Gyönkön. Sikeresen két rendezvényre a Polgármesteri Hivatal szeretettel várjuk tagjainkat december 21-
vettük az akadályokat, így fél ponttal kisbuszával jutottunk el, melyet ezúton is én 14 órára a mûvelõdési házba!
lemaradva a III. helyezést értük el. Vidám köszönünk. Most a Mikulást ünnepeljük 
estét töltöttünk a gyönki klub meghívására közösen, vidám hangulatban, fehér asztal Gábor Sándorné
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LEONARDO-DÍJ AZ ALKOTÓNAK

JUBILEUM
2010. szeptember 23-án a római katolikus templomban jubiláló 
szentmise volt, délelõtt 10 órakor. Községünk plébánosa és két 
paptestvére ( a negyedik paptestvérrõl semmi hír nem található) 
ezen a napon fogadtak örök hûséget a  jó Istennek, szentelték 
pappá õket, hogy halálukig szeretettel, önfeláldozással 
szolgáljanak, híveik lelkén, gondjaikon segítsenek. Plébánosunk 
nyolc körzetébõl jelentek meg. Megható szentmise volt! A 
szentmise végén, a papi áldás elõtt Zsuzsa  néni Isten üzenetét 
felolvasta útravalóul a jubilálóknak. 

ISTEN ÜZENETE
„ Légy hû mindhalálig és életet adok neked gyõzelmi koszorúul.” 
( Jel 2,11)
  „ A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet 
megtartottam. Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, 
amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de 
nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja 
eljövetelét.” (2 Tim 4,7-8)
   „Tudok tetteidrõl, fáradozásaidról és kitartásodról… Hûséges is 
vagy, szenvedtél a nevemért és nem fáradtál bele. De van egy 
kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtõl eltértél. 
Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Tarts bûnbánatot, és térj 
vissza korábbi magatartásodhoz.” ( Jel 2,2-5)
   „Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom. 
Mert te vagy Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reménységem 
ifjúságom óta. Mindig benned bizakodtam, te vagy hatalmas 
gyámolom. Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj 
el, ha erõm elfogy.” ( Zsolt. 71 (70), 1-9)
   „Jöjj el Uram Jézus!” ( Jel 22,20)
Soha ne feledjétek, hogy örökké Isten szolgái vagytok!

Életmû kiállítása alkalmából tüntették ki 
Szathmáry István iregszemcsei festõt 
Várpalotán.
Utak és elágazások. Ez a címe annak a december 23-ig látható 
kiállításnak, amelyet a  Várpalotai Helyõrségi Klubban rendeztek 
Szathmáry István mûveibõl. A november végi tárlatnyitón nagy 
megtiszteltetésben lehetett része az alkotónak, hiszen a gyõri 
Bessenyõi Beöthy Mûvész Lektorátus Leonardo-díját vehette át. 
Az elismerés szobrát és a díszoklevelet a kiállítás megnyitója, 
Mészárosné Élõ Hajnalka, a gyõri Beöhy Galéria vezetõje adta át a  
Beöthy Képzõ-, Iparmûvészeti és Irodalmi Társaság  nevében. 
Szathmáry István több mint negyven éve alkot „ecsettel és 
nyüzsgõ lelkesedéssel a kezében és szívében” még ma is.  
Gratulálunk! 

Dobos Andrea

ÜNNEPVÁRÁS
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) 
megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. A 
karácsonyi ünnepkör advent elsõ napjával kezdõdik, és vízkeresztig 
(január 6-ig) tart. Advent elsõ vasárnapja egyúttal az egyházi év 
kezdetét is jelenti. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin 
„adventus Domini” kifejezésbõl származik, ami annyit tesz: „az Úr 
eljövetele”. A karácsonyt megelõzõ várakozás az eljövetelben éri el 
jutalmát. 
Advent tanítása: Adventkor a keresztények nemcsak a Jézus 
születése elõtti várakozásról emlékeznek meg, hanem további két 
jelentése is van az ünnepnek. Várják az Úr eljövetelét a saját 
életükben is: hogy keresztény életvitelükkel minél közelebb 
kerüljenek Istenhez, Jézus tanításához. Továbbá várják Jézus 
Krisztus második eljövetelét is, s igyekeznek felkészülni az utolsó 
ítéletre. 
Egyházi szertartások és szokások :A katolikus egyházban advent 
liturgikus színe a lila (viola), mely a bûnbánatot, a szent fegyelmet és 
összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, 
örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét 
ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész idõszakban 
dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek 
kíséretére korlátozódik. Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon 
hajnali (roráte) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap 
a megváltó várása és Szûz Mária tisztelete.

Dalária Énekkar adventi koncertjei
Iregszemcse Katolikus templom  december 18. 17 óra 

Hõgyész Katolikus templom december 19. 15 óra 

Nagyszokoly Katolikus templom december 22. 18 óra 

Dalária Énekkar adventi koncertjei



A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

 

 

December 6. hétfõ délutántól

KARÁCSONYI KÉZMÛVES 

VÁSÁR

A vásár december 21-ig tart a 

Mûvelõdési Ház nyitvatartási 

ideje alatt

December 15. szerda 10 órakor

NAGYAPÁM BETLEHEME

adventi mûsor a Los Andinos 

Együttes elõadásában

Belépõ: 600 Ft.

December 16. csütörtök 

16 órától

KARÁCSONYVÁRÓ DÉLUTÁN

December 17. péntek  18 órakor

FALUKARÁCSONY

December 20. hétfõ 18 órakor

MÁGNÁS MISKA

operett 3 felvonásban

Belépõ: 1300 Ft.  

December 21. kedd 14 órakor

NYUGDÍJAS KARÁCSONY

December 26. vasárnap 20 órától

KARÁCSONYI RETRO-BULI

Rendezõ: Iregszemcsei 

Sportegyesület

Zene: dj.Misa & dj. Daveed

Belépõ: 600 Ft.

December 31-én 20 órától

RETRO - SZILVESZTER

Zene: dj.Misa & dj. Daveed

Jelentkezni és asztalt foglalni 

december 15-ig lehet a mûv.házban, 

vagy Tóthi Ernõ Mihálynál a 

30/632-4966-os számon

Jegyár: 1500 Ft.

Január 14. péntek 20 órától

II. VÁLLALKOZÓK BÁLJA

Január 21. péntek 14 órától

SZÍNHÁZASDIÁK NAP

Diák színjátszó találkozó

Gyönk - Dombóvár - Iregszemcse

Érdeklõdni Horváth Andrásnál a 

 06-30/9116-228 számon vagy  

személyesen a virág-ajándékboltban 

Horváth Andrásnénál lehet!

 

Á L L A N D Ó 
CSOPORTOK

H É T F Õ

Minden hó utolsó hétfõjén 
Olvasókör: 18-20-ig

K E D D
Nyugdíjas Klub 

14-16- ig

Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

SZERDA
Gyermek színjátszó szakkör

14.30-15.30-ig
Zeneovi

16.30-17.15-ig
Énekkar
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK

VASÁRNAP 
Mazsorett: 

13.45-15.45-ig

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

A Mûvelõdési Ház 
Nyitvatartása alatt

Zenebölcsi: 
10-10.45-ig

Néptánc:
16-17.30-ig

Néptánc:
16-17.30-ig

Október 7-tõl

Színjátszó kör
18-21-ig

Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

PÉNTEK
Énekpróbák

14 órától

Kiadja az 
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY

Felelõs kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztõség: BBMH 7095 

Iregszemcse, Bartók u. 1. Tel./Fax.: 
74-480-764

Hirdetésfelvétel a Mûvelõdési 
Házban minden hónap utolsó 

hetéig

1 oldal: 12.500 Ft
1 /2 oldal: 6.400Ft
1 /4 oldal: 3.200 Ft 
1/8 oldal: 1.600 Ft

e-mail címünk: bbmh@freemail.hu
bbmh@iregszemcse.hu

Az Iregszemcsei Hírhozó számai 
megtekinthetõk a:

www.iregszemcse.hu weboldalon

Karácsonyra ajándékozzon 
Mágnás Miska DVD-t, vagy belépõt 

a december 20-i elõadásra!
Kapható a Mûvelõdési Házban!
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