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VÁLTOZÁS ÉS
VÁLTOZTATÁS

SPORTOLTAK AZ OVISOK

Bibliai elmélkedések

Nagy izgalommal készülődött az óvoda aprajanagyja, hogy áldozva a sportnak együtt töltsünk
egy kellemes napot a kastélyparkban. Nyolc
órakor felkerekedtünk, ki biciklire ült, ki pedig
gyalog indult útnak. A Petőfi utcát végig
bringáztuk, a gyalogosok pedig futva teljesítették
a távot. Miután leértünk rövid reggeli tornával
indítottuk a napot, majd elfogyasztottuk a jól
megérdemelt tízórait. Egész nap a sporté volt a
főszerep:

Ez a címe annak az
előadássorozatnak, mely lelki
életünkkel foglalkozik lehetséges mintákat bemutatva a
közösség erejének. A három
alkalomból álló sorozat Kiss
Zsuzsa szervező munkájának
köszönhető.

Első alkalommal Orbán Attila
lelkész-misszionárius számol
be a Kwasizabantu Misszió
munkájáról, a dél-afrikai
személyes élményeiről, a
Missziókban szerzett tapasztalatairól és azokról a változásokról, melyeket Isten jelenlétével élnek át emberek ezrei,
milliói. Hogyan lehet a
sivatagban is változás,
virágzó élet? - Erre a
kérdésre kaphatjuk meg a Mudris Nándi bácsi csapatai
választ a képekkel illusztrált előadáson.
A rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők a
művelődési házban 2011.
május 26-án csütörtökön
18 órakor. A részvétel díjtalan.
A következő két előadára
június végén kerül sor.

ÁPRILIS 27-I
VÉRADÓNAP
EREDMÉNYE
Terv: 50 fő
Megjelent: 28 fő
Új véradó: 2 fő

A legközelebbi véradás:
2011. szeptember 30.
(péntek)

focimérkőzéseken, akadályversenyeken,
bicikliversenyen vehettek részt a gyerekek.
pihenésképpen a medencét csodaszép

Ovi uzsi virágok között
aszfaltrajzokkal díszítették ki. A bicikliversenyt a
rendőrbácsik vezényelték le, a legjobbaknak
arany, ezüst és bronz érem csilloghatott a
nyakában. Szülők szorgos kezei gyümölcssalátát
készítettek, ami hamar el fogyott. A két kisebb
csoport ez ebédet már az óvodában ette meg, míg
mi nagyok a babgulyást, és a diós-mákos kalácsot
lent a pályán a természet lágy ölén,
madárcsicsergés közben fogyasztottuk el. Rövid
pihenő után a gyerekek újra birtokba vették a
pályát, ahol biciklizhettek, mozoghattak a
visszaindulásig. A visszafelé vezető út már
hosszabbnak tűnt a kellemes, de fárasztó nap után.
Szeretnénk megköszönni azoknak a segítségét,
akik hozzájárultak a nap sikeres lebonyolításához.
A gyerekek ismét gazdagabbak lettek egy
örömteli nappal.
Szabó Katalin
Bence két keréken az akadálypályán

MEGHÍVÓ
Ebben az évben ünnepli a nyugdíjas klub megalakulásának
40. évfordulóját. Ebből az alkalomból május 28-án délelőtt
10.30 órakor rövid megemlékezést tartunk a művelődési
házban. Erre a megemlékezésre szeretettel várunk
minden volt és jelenlegi klubtagot.
Tisztelettel: Gábor Sándorné klubvezető
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása
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Mindenkit szeretettel vár
Katica Boltja

Baranyai Péter

Iregszemcsén

Bábonymegyer

a KORONA udvarban!

06 30/292-1432

Nyitvatartás:

Számítógép karbantartás
Az Ön otthonában!

H-P: délelőtt 6-11-ig
délután 15-18-ig
szombaton 6-12-ig

Tel.: 06-30/691-5988

Kínálatunkban
megtalálja a helyben
sütött péksüteményeink,

hétfőtől - szombatig:
10-18 óráig

valamint

Bővebb felvilágosítás:
www.iregszemcsepc.hungarnland.com

friss kenyér és pékárú
termékeink széles
választékát is.

RENDŐRSÉGI HIREK MÁRCIUS - ÁPRILIS
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. március 02.-a 08 óra 40 perc és 13 óra közötti időben a
családi házának külső bejárati ajtaját, valamint annak kisablakát
befeszítette, azonban a belső bejárati ajtón nem jutott keresztül,
így a házba nem hatolt be, onnan nem tulajdonított el semmit. A
veszélyeztetett érték: 500 000.-Ft, a rongálással okozott kár: 45
000.-Ft.
Több személy ellen indult garázdaság miatt büntetőeljárás, akik
2011. március 13.-án 01 óra 30 perc körüli időben Iregszemcse
egyik vendéglátó helyén egymással előzetes szóváltás után
összeverekedtek, mely során egy személy 8 napon belül gyógyuló
könnyű sérülést szenvedett.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett szomszédja ellen, aki a két
lakóházhoz tartozó telket elválasztó kerítésre „1000 Volt, 12
Amper, Kamera rejtve”- feliratú táblát helyezett ki, valamint a
drótkerítésre elektromos kábelt rögzített, azzal a szándékkal, hogy
azt a látszatot keltse, hogy a kerítésbe nagyfeszültségű áramot
vezetett. Ez a feljelentőben és családjában félelmet keltett.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.
március 28.-án 07 óra 10 perc és 11 óra 20 perc közötti időben, a
tulajdonában lévő családi házába ajtóbefeszítés módszerével
behatolt, ott kutatást végzett, majd onnan eltulajdonította férje
Casio típusú karóráját. A bűncselekménnyel okozott kár: 5 000.Ft, a rongálási kár: 45 000.-Ft. A bűncselekménnyel
veszélyeztetett érték:1 500 000.-Ft.
Az Iregszemcsei Lakásotthon egyik lakója feljelentést tett
lakásotthonbeli lakótársa ellen, aki őt 2011. április 06.-án 20 óra
30 perc körüli időpontban a Lakásotthon kapubejárójában

megpofozta és a nyakát megkarmolta, melynek következtében a
feljelentő 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
A Hunland Trade Kft feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2011. április 01.-én 07 óra és 2011. április 17.-én 20 óra közötti
időben a Kft. Okrád pusztán található szarvasmarha telepének
kerítéséből kivágott és eltulajdonított 6 méter vadhálós
kerítésdrótot. A bűncselekménnyel okozott kár: 1 320.-Ft.
Egy iregszemcsei vállalkozó feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2011. március 28.-án 17 óra és 2011. április 20.-án 18 óra
közötti időben Iregszemcse, Hékút pusztán a kövesút mellett
bedepózott 22 köbméter tölgyfa tűzifából eltulajdonított 4
köbméter tölgyfa rönköt. A bűncselekménnyel okozott kár: 52
000.-Ft.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik
2011. április 14.-e és 2011. április 22.-e között több alkalommal
életveszélyesen megfenyegették, valamint családja életét és testi
épségét veszélyeztető esemény bekövetkezésének látszatát keltve
elkövetett zaklatás vétségét követték el.
A fenti ügyekben várjuk a lakosság segítségét! A munkánkat
segítők személyét titokban tartjuk!
Kérjük a lakosságot, hogy idegen gyanús személyek vagy
járművek észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a
Rendőrséget a 107 illetve 112 ingyenes segélyhívó számon,
vagy a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon.
Segítségüket köszönjük!
Barna Tibor r.ftzls.
körzeti megbízott
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Megvalósulhat a
csatornázás
Iregszemcse Község szennyvízelvezetése és tisztítása része a
Nemzeti Települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
Megvalósíthatósági Programnak. Az erről szóló 25/2002.
(II.27.) Korm. rendelet szerint Iregszemcse egyedül alkot egy
agglomerációt és a rendelet mellékletében a 2 000 10 000
lakosegyenérték (továbbiakban LE) közötti
szennyvízterheléssel, normál területen jellemezhető
agglomerációk között szerepel, vagyis a rendeletben előírtak
szerint a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását,
illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését
meg kell valósítani legkésőbb 2015. december 31-ig.
Községünk pályázat útján 1,037 milliárd forint támogatást
nyert a helyi szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep
kiépítésére. Az összeget a Kohéziós Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt össz beruházási költsége 1 228 301 015 Ft, a
támogatási összeg ennek 84,5%-a. A kedvezményezetti
hozzájárulás, azaz az önrész 190 640 730 Ft. Ezt a lakossági
érdekeltségi hozzájárulásból, illetve az Eu önerő alaphoz
benyújtandó pályázatból kívánjuk biztosítani. A kivitelező
kiválasztása a közbeszerzési eljárás már folyamatban van, és
mielőbb el kell indítani a víziközmű társulat szervezését is,
továbbá engedélyeztetési eljárások is várnak az
önkormányzatra. Ha minden problémamentesen alakul, jövő
tavasszal elkezdődhet a kivitelezés.
Mint azt már fentebb említettem a szennyvízberuházás törvényi
kötelezettségünk, de mindezeken túl a csatorna ma már alapvető
komfortkövetelménynek számít, nem beszélve a
környezetvédelmi megfontolásokról. Az Iregszemcsén
felhasznált ivóvíz legalább kilencven százaléka szennyvíz
formájában itt marad alattunk, rontja az ivóvízminőséget és
megemeli a talajvízszintet. Többek közt ez utóbbi miatt egyre
többen kényszerülnek a szippantást, mint szolgáltatást igénybe
venni.

A beruházással kapcsolatban június 2-án és 9-én 18
órakor lakossági fórumot tartunk a Művelődési
házban. A meghívót minden háztartásba eljuttatjuk.
Süvegjártó Csaba

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Ezt a meghívót valamennyi - az adott szervezési területen lévő ingatlanra kikézbesítjük. Kérjük, hogy amennyiben az Önével
szomszédos ingatlan nem lakott ház úgy, az ingatlan tulajdonosát
a fórum idejéről és helyszínéről - amennyiben Önnek erre
lehetősége van- értesíteni szíveskedjen.
A víziközmû társulat alakuló taggyűlése akkor határozatképes, ha
az érdekeltek több mint 67 %-a jelen van, vagy képviselő útján
képviselteti magát. A társulat szervezése során olyan helyi

MEGHÍVÓ
Lakossági Fórumra
Tisztelettel tájékoztatjuk az érdekelt ingatlantulajdonosokat,
használókat, hogy:

lakóterületük szennyvízcsatornázása
Európai Úniós pályázati program keretén belül az
Önkormányzat társfinanszírozásban hamarosan megkezdődik. A
beruházás műszaki tartalmáról, a megvalósulás várható üteméről
és a megalakítandó vízi-közmű társulattal kapcsolatos
kérdésekről lakossági tájékoztató fórumot hívunk össze az
érdekeltek számára

2011. június hó 2. napján (csütörtök) 18 órakor
a Művelődési Ház nagytermébe
(Iregszemcse, Bartók B. u. 1.).
(meghívót kapnak a 65-ös úttól nyugatra található
ingatlanok tulajdonosai Rákóczi utca páratlan oldala,
Damjanich, József Attila, Zrínyi, Katona, Jókai,
Kölcsey, Béke utca stb.)
A tájékoztató napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a beruházás megvalósulásának helyzetéről.
2. Tájékoztató a beruházás műszaki tartalmáról.
3. Tájékoztató a vízi-közmű társulat szervezésének feladatairól.

MEGHÍVÓ
Lakossági Fórumra
Tisztelettel tájékoztatjuk az érdekelt ingatlantulajdonosokat,
használókat, hogy:

lakóterületük szennyvízcsatornázása
Európai Úniós pályázati program keretén belül az
Önkormányzat társfinanszírozásban hamarosan megkezdődik. A
beruházás műszaki tartalmáról, a megvalósulás várható üteméről
és a megalakítandó vízi-közmű társulattal kapcsolatos
kérdésekről lakossági tájékoztató fórumot hívunk össze az
érdekeltek számára

2011. június hó 9. napján ( csütörtök) 18 órakor
a Művelődési Ház nagytermébe
(Iregszemcse, Bartók B. u. 1.).
(meghívót kapnak a 65-ös úttól keletre található
ingatlanok tulajdonosai -Rákóczi utca páros oldala,
Hajnal, Szabadság, Széchenyi, Arany János utca stb.)
A tájékoztató napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a beruházás megvalósulásának helyzetéről.
2. Tájékoztató a beruházás műszaki tartalmáról.
3. Tájékoztató a vízi-közmű társulat szervezésének feladatairól.
szervezőkre van szükség, akiket - a belépési szándéknyilatkozaton
- az érdekelt ingatlantulajdonos meghatalmaz az alakuló
taggyűlésen való képviseletre.
Fentiek miatt kérjük, hogy a Lakossági Fórum alkalmával
jelentkezzenek önkéntes helyi Szervező Kollégák, mert csak
munkájuk révén lehetséges a társulat gyors és sikeres
megalakítása.
Iregszemcse 2011. május hó 23. nap

Szervező Bizottság

-4 Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011.(VI.1.) számú rendelete a
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2010. (VIII. 1. ) rendelet
módosításáról
1.§. A rendelet melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„Melléklet a 9/2011.(VI. 1.) számú rendelethez
A települési folyékony hulladék szállításának egységnyi
közszolgáltatási díja a következő:
1. 2011. június1. Napjától a települési folyékony hulladék
rendszeres gyûjtésének és elszállításának egységnyi díja:
Lakossági folyékony hulladék: 1.160,- Ft/m3 + ÁFA
Közületi folyékony hulladék: 1.320,-Ft/m3 +ÁFA
2.§. A rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba a rendelet
kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Iregszemcse, 2011. május 24.
Fata Istvánné
jegyző
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TeSzedd! Önkéntesen a
tiszta Magyarországért!
Ezzel a mottóval hirdette meg a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium az
Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve nagyszabású
hulladékgyűjtő akcióját. Csehi, Okrád , Hékút pusztákon több éves
hagyomány a tavaszi szemétgyűjtés. Május 21-én a TeSzedd! civil
kezdeményezéshez csatlakozva a puszták 41 lakosa vett részt
környezetének takarításában. A faluból a pusztákig vezető úton,
illetve a puszták környékén több tucatnyi zsák hulladékot
gyűjtöttek össze.

PÁLYÁZATI HÍREK
Egy 2010. augusztusában, a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében benyújtott pályázatunkról született
döntés idén márciusban. A pályázat célja forrás biztosítása volt a
tornaterem és a kisiskola épületenergetikai célú fejlesztésére. A
pályázat műszaki tartalma mindkét épület külső (homlokzati)
hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, a kisiskolánál
födémszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel kiegészítve. A
tornaterem esetében hőszivattyús fűtési rendszert terveztünk,
azonban ez a pályázati konstrukció ezt a megoldást nem támogatta.
A fejlesztés teljes elszámolható költsége 28.468.695 Forint. Az
elnyert támogatás összege ennek 75 %-a, 21.351.521 Forint. A
kivitelezés - a közbeszerzési eljárás lefolytatása után - reményeink
szerint még idén megkezdődhet.
Süvegjártó Csaba
polgármester

Munka után a jól megérdemelt pihenés
Nem véletlen, hogy az akcióra idén kerül sor, hiszen 2011 az
Önkéntesség Európai Éve. Szeretnénk felhívni a figyelmet az
önkéntes tevékenységek társadalmi értékeire, valamint arra, hogy
kellő odafigyeléssel, összefogással elősegíthetjük környezetünk
megóvását.
Vargáné Kolláth Judit

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2011. május hónapban elhunytak:
Dobos Attiláné

GÓLYAHÍR
2011. április-május hónapban születtek:

Grúber Barbara, Bogdán Zsófia

HÚSVÉTI GYŰJTÉS
Az ünnep előtti ajándékgyűjtési akciónk eredményeként
sok játék és ruha örvendeztette meg a rászoruló
gyerekeket. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik
gondoltak a gyermekekre és így boldog húsvéti
ünnepeket tudtunk varázsolni számukra.
Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási
Intézmény Dolgozói

GÖLLESZ HÍREK
Iskolánk tanulói (Firgi Alexandra 7.a, Becze Bence 7.b, Orsós
Mónika 7.b, Ignácz Dániel 6.b) ebben az évben is részt vettek a
megyei tanulmányi versenyen, Pakson. A több hónapig tartó
lelkiismeretes felkészülés sikeres eredményt hozott: első
helyezést értünk el. Az országos versenyre júniusban kerül sor
Makón. Reméljük ott is kibontakoztatják tehetségüket. A
felkészítő tanárok: Fazekasné Agócs Mónika (magyar), Gonda
Csaba (informatika), Németh János (technika, életvitel),
Prantner Józsefné (természetismeret, földrajz), Renczes Anett
(történelem) voltak.
Megemlítendő iskolánk gála műsora is, melyet két évente
rendezünk meg a művelődési házban. Ezt megelőzően az iskolai
Ki Mit Tud?-on mutathatják meg gyermekeink, mennyire
ügyesek egy prózai, táncos illetve zenés produkcióban. A műsor
ismét jól sikerült, büszkék vagyunk tanulóinkra. Ilyenkor is
megmutatkozik, hogy egy iskola milyen értékeket képvisel,
mennyi arca van. Köszönjük a kedves közönségnek, hogy
megtiszteltek bennünket jelenlétükkel! Két év múlva újra
szívesen látjuk Önöket!
Renczes Anett
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DEÁK HÍRMONDÓ
VÍZ-PROJEKT

SULI-BULI

Iskolánkban 2011.május 16-tól június 6-ig a felső tagozatosok egy
több mint háromhetes projekt keretén belül tanulhatnak, és
tudhatnak meg minél több információt a vízről. A téma
választásában közrejátszott, hogy intézményünk ÖKO-iskola, és
természetesen a környezettudatos viselkedésre való nevelés is az
egyik fő feladatunk. A projekt ideje alatt a tanulók egy-egy
kiválasztott tantárgy keretein belül beszélnek a vízről, a
tananyaghoz kapcsolódóan. Ez legyen akár egy matematika,
biológia, történelem, rajz vagy idegen nyelv óra. A délutáni
programokról sem feledkezünk meg, amelyekre szeretettel várjuk
az érdeklődő szülőket is. Terveink szerint vízi vetélkedőn, vízi
totóban, és más játékos versenyeken mérhetik össze „vízitudásukat” a gyerekek. Nem csupán a tanórákra kerülnek be az
egyes „vizes” témák, hanem a folyosókra, a tantermekbe is,
dekoráció formájában, amit a lelkes tanulók és pedagógusok
készítettek, készítenek közös munkával. Várunk minden kedves
érdeklődőt intézményünkben, kérjük, tekintsék meg a folyosókon
lévő kiállításainkat!

Május 21-én, immár 15. alkalommal került sor a Deák Ferenc
Általános Iskola és Óvoda Szülői Munkaközössége és Tantestülete
által szervezett SULI-BULI-ra. A bál hangulatát a Laguna
Mazsorett csoport színvonalas műsora alapozta meg. Csakúgy mint
a korábbi években az idén is nagyon sok tombola ajándékot
kaptunk, amit a szülői munkaközösség tagjai gyűjtöttek össze.
Több támogatónk készpénz befizetéssel járult hozzá a bál
sikeréhez.
Köszönjük az alapítvány javára felajánlott 1 %-os befizetéseket, az
iparűzési adóból való felajánlást, valamennyi év közbeni befizetést.
Külön köszönet Molnár Miklósnénak és Bene Editnek, akik
társadalmi munkában végzik az alapítvány könyvelését és a vele
járó adminisztrációs feladatokat. A nettó bevétel
144 350 Ft,
mely a "Korszerű Iskoláért" alapítvány számlájára került
befizetésre.

MULTI-KULTI NAP
2011. május 28-án immár második alkalommal rendezi meg
iskolánk a Multi-Kulti napot. Idén Magyarországon kalandozunk,
nyolc kisebbség, nemzetiség hagyományait, gasztronómiáját,
elhelyezkedését mutatjuk be. Ezek a következők: svábok,
horvátok, zsidók, cigányok, szerbek, görögök, szlovákok, ukránok.
Nem csupán a programra várjuk a kedves vendégeket, hanem az
előkészületekben is szívesen vesszük segítségüket. (Amennyiben
kiállításra szánt tárgyakkal tudnak bennünket segíteni, azt
legyenek kedvesek az iskolába behozni. Köszönjük!) A rendezvény
délelőtt 10 órától 14 óráig tart, helyszíne: Iregszemcse,
Kastélypark. Ezúton köszönjük meg a Bartók Béla Művelődési
Ház, Iregszemcse Önkormányzat, Nagyszokoly Önkormányzat és
a tamási Simon Cukrászda és mindazok támogatását, akik
segítettek és segítenek, hogy a Multi-Kulti napot
megrendezhessük.
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Berkiné Szirbik Anita

ÚSZÓTANFOLYAM
2011 NYARÁN IS!
Óvodások és általános iskolások részére idén is
szervezünk úszótanfolyamot, melynek időpontja:

2011. június 27-től július 8-ig
Részvételi díj: 10.000 Ft/fő
mely tartalmazza az oktatási díjat, belépőjegyek
árát, valamint az utazási költséget.
Jelentkezni 2011. június 15-ig lehet a részvételi
díj befizetésével.
Iskolások az iskolatitkárnál, óvodások az
óvodavezetőnél jelentkezhetnek.
A szervezés érdekében kérjük a jelentkezési
határidő betartását!

ADOMÁNYOZÓK:
Angol ruházat Tamási
Antal Imre
Bakonyi Erzsébet
Bálint Attila Tóth Ágnes
Baranyai Péter
Barna Tibor
Bene Róbert
Bese Margit
Bódog József
Csanádi Gyöngyi
Csanádiné Kelemen Gizella
Csibáné Zántó Tímea
Csór Gabriella
DÁM Illatszer
Dr Kaáli Sándor
Dr Kálmán István
Dr Szabó Ildikó
Dr Vásárhelyi János
Eses Gyuláné
Ezerjó ÁBC dolgozói
Fóti Judit
Frank László
Gulyás László
Hajdú Katalin
Horváth András
Horváth Andrea
Horváth Györgyné
Horváth József
Horváth Lajosné
ITV Albatech. Kft. Kaposvár
Jakab János
Joó Szilárd
Kelemen Gábor
Kereszt Réka
Kersák László
Kersák Sándor
Kertai Gyula
Keszi Sertés Kft. Magyarkeszi
Kínai üzlet
Kittenberger Kálmán
Vadásztársaság
Kocsis BÜFÉ

Kozma Tibor
Kovács Ernőné
Kőműves Anita
Kőműves György
Kőrösi Csaba
Kreszl Zsolt
Matus Károlyné
Matusné Szakács Irén
Mihalovics Miklós
Molnár Ágnes
Molnár Miklós
Muraközi Ildikó
Művelődési Ház
Nagy Béla
Nagy Károlyné
Novákné Kántor Borbála
Orsós József
Ötvös László
Pappné Árvai Tünde
Répási István
Schmidt László
Simon Béla
Sipos András
Somogyi Mária
Süle Jánosné
Süni Számítástechnika
Sütő Ferenc
Szabó Gábor
Szabó Sándor
Szántó András Csikós Anikó
Székely István
Szíber Attila
Takács Lajos
Takarékszövetkezet
Tóth Istvánné Éva bolt
Tóthi Ernő Mihály
Turcsányiné Sipos Krisztina
Varga István
Vargáné Kolláth Judit
Vass Húsbolt
Viktória Gyógyszertár
Viszti László

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K

NYÁRI

HÉTFŐ
Május 28. szombat 10.30 órakor
A NYUGDÍJAS KLUB 40 ÉVES
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén
Olvasókör: 19-21-ig

Május 28. szombat 10 órától
MULTI-KULTI NAP
A Kastélyparkban

Falugazdász: 8-12-ig
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6 - i g
Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

Június 11. szombat 10 órától
RETRO-BULI
2 ÉVES A FIX!

Jogsegély szolgálat
kéthetente 8.30-10.00-ig
Színjátszó kör:18-21-ig
Énekkar: 17-19-ig

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Június 13. hétfő 17 óra
A Dalária és a Refrén kórus
közös énekestje a református
templomban

Kresz tanfolyam:17-19.30-ig

VASÁRNAP
Mazsorett: 13.45-16.45-ig
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
Nyitvatartása alatt

Június 24. péntek 18 órától
SZENT IVÁN ÉJI TŰZUGRÁS
(A polgármesteri hivatal
mögötti parkolóban)
Július 2. szombat 10 órától
RETRO-BULI
Július 4-8-ig
KÉZMŰVES TÁBOR FELSŐ
TAGOZATOSOKNAK
Július 11-15-ig
KÉZMŰVES TÁBOR ALSÓ
TAGOZATOSOKNAK
Július 30. szombat 10 órától
RETRO-BULI

KÉZMŰVES TÁBOR
2011. július 4-8-ig (felsősök)
2011. július 11-15-ig (alsósok)
A tábort általános iskolás és középiskolás diákoknak hirdetjük

GRAFIKA, KERÁMIA ÉS MÁS KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK
A foglalkozások 9-től 16 óráig tartanak.
A tábor részvételi díja: 9000 Ft (ebéddel együtt)

Jelentkezési határidő:
Június 17.

Tábordíj befizetése:
július 4-ig

Augusztus 12-13.
FALUNAP

Meghívó
2011. június 13-án, pünkösd hétfőn 17 órakor

a Dalária és a Refrén kórus
közös énekestet tart az iregszemcsei
református templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095 Iregszemcse,
Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

Hirdetésfelvétel:
A Művelődési 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.

bbmh@freemail.hu

