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IREGSZEMCSE
TÖRTÉNETE

ARANYAT HOZOTT A LAGUNA

A Tolna Megyei Levéltár
munkatársai, a Magyar
Tudománytörténeti Intézet
kutatói és Iregszemcse múltjával foglalkozó visszaemlékezők közös munkálkodásának eredményeként
jelenik meg egy nagyobb kötet
a település 1945 előtti történetéről. Az iregszemcsei
Sczaurszky Ágnes szerkesztésében az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány megbízásából és támogatásával.
A kötet az egyháztörténeti,
iskola- és birtoklástörténeti
emlékeken túlmenően utal
azokra az iregiekre is, akik pl.
az 1848/49-es szabadságharcban hősiesen helyt álltak. A
munka külön értéke, hogy több
időszakban is bemutatja az
egykori kisbirtokosokat és az
iregi iparosokat.
.
A kötet szerzői külön is
bemutatják a Kornfeld bárói
család Ireget felvirágoztató
tevékenységét, valamint azt a
kísérleti gazdaságot, amely a
hazai tudományos életben is
kiemelkedő szerepet töltött be.
Mindezekből kitűnik, hogy az
értékes illusztrációkkal kísért
Iregszemcse történetéről megjelenő első nagyobb monográfia jó néhány megőrzendő
emlékkel szolgál.
A közel háromszáz oldalas
kiadvány jövő év elején tud
megjenni.

A Nemzeti Művelődési Intézet 2013. november 16-án (szombaton)
Tabon, a Zichy Mihály Városi Művelődési Központtal együttműködve, immár 15. alkalommal szervezte meg a Tánc- és
Mozgásművészeti Találkozót.

Szünetel a falugazdász ügyfélfogadása decemberben
Iregszemcsén. A Tamási
Körzeti Falugazdász Iroda
minden munkanapon elérhető
a Szabadság utca 29. szám
alatt. Tel: 74/471-709

Balról: Vecseri Lilla, Matus Hajnalka, Tórizs Roxána, Terbe
Petra, Matus Boglárka, Csanádi Fanni, Tóthi Vivien, Pólik
Borostyán, Papp Evelin

Ezen a minősítő versenyen
vett részt az iregszemcsei
Laguna mazsorett csoport is
két korosztállyal. A Laguna
nagyjai két koreográfiát
vittek, melyből a botos
showtánc ezüst, a pomponos
pedig arany minősítést
kapott.
Élete első versenyén az
utánpótlás csapat is nagy
sikerrel lépett fel, botos
tradicionális induló produkciójukat arannyal díjazta az
országosan elismert táncpedagógusokból és koreográfusokból álló zsűri. Az
értékelésben külön kiemelték Fekete Pálné, a csoport
vezetőjének szakmai munkáját és a látványos térforma
váltásokat.

Felső sor balról: Gödöny Cintia, Szabó Laura, Szabó Flóra, Simon Luca, Máté Alexandra,
Kolocz Mínea, Szalai Szabina, Takács Larina, alsó sor balról: Barna Brigitta, Simon Zita,
Tóth Boróka, Csanádi Dominika, Tóth Amina
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
ifj. Ördög Sándor, id. Ördög Sándor, Gyurik Jánosné,
Kudomrák Sándor, Saramó Pálné, Kocsis Györgyné
SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Kovács Marcell, Csonka Alex Tibor,
Schneider Roland

December 4-én (szerdán) 9.30-tól

BABA-MAMA KLUB
AZ ELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN

Iregi Méhészet
„Erdő-mező aranya”
Mézek méhészeti termékek méhviasz gyertyák
Mézeink kilós kiszerelésben:
Akácméz: 1800Ft
Mézharmat: 1800Ft
Selyemfű méz: 1800Ft
Vegyes virágméz: 1300Ft
Napraforgóméz: 1300Ft
Repceméz: 1300Ft
Hársméz: 1600Ft
Gesztenyeméz: 2800Ft
Félkilós, kilós, negyedkilós kiszerelések, kisebb,
nagyobb macik, különböző tubusok, flakonok.
Nálunk mindenki megtalálja az igényének megfelelő
kiszerelésű, ízű és szervezetére, betegségére,
immunrendszerére jótékony hatással rendelkező mézet.

Vendég: Strigenczné Bernáth Zita
pszichológus

Lótusz
Kozmetika
-Professzionális Gigi és Ilcsi
b
iokozmetikai termékek
biokozmetikai
1

--Frissítő
Frissítő hátmasszázs
Bejelentkezés: 06-20/621-9378
Szakács-Farkas Ágnes

Kínálunk még, virágport, propolisz tinktúrát,
különböző díszdobozokat, tasakokat, mézes
csemegéket:
Csokis méz
Mákos méz
Fahéjas méz
Fokhagymás méz
Magvas méz
Aszalt-gyümölcsös méz
Karácsonyi méz
Mentás méz
Ezen kívül 130 féle teljesen természetes méhviasz
gyertyát is készítünk
Mindenkit szeretettel várunk:
Iregszemcse, Szabadság utca 4
06-30/603-1437
iregimeheszet@gmail.com
Iregszemcse egész területén a házhozszállítás ingyenes.

Iregszemcse Község
Polgármesteri Hivatala és
Képviselő-testülete nevében
községünk minden lakójának
békés, boldog karácsonyt és
új évet kíván:
Süvegjártó Csaba
polgármester

Fata Istvánné
jegyző
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Tisztelt Lakosság!
A szennyvízcsatorna beruházás aktuális állásáról és az
elkövetkezendő időszak ezzel kapcsolatos feladatairól a
2013. december 4-én 17 óra 30 perckor kezdődő
lakossági fórum keretében szeretnénk Önöket tájékoztatni.
Helye: Bartók Béla Művelődési Ház.
A szennyvízcsatorna hálózat, valamint a szennyvíztisztító telep
kivitelezési munkái 2013. december első felében befejeződnek.
A szennyvízcsatorna hálózatra való élő rákötés a telekhatáron
belül elhelyezett tisztítóaknára ezen időpont után végezhető el! A
pontos dátumról a 2013. december 4-ei lakossági fórumon
tájékoztatjuk Önöket. Azon ingatlan tulajdonosok, akik eddig a
telekhatáron belüli csatornarákötésük ügyében semmilyen jellegű
előrelépést nem tettek, azoknak célszerű a nagyobb földmunkával
járó szakaszok megépítése olyan módon, hogy a későbbiekben
kihirdetett időpont után minél egyszerűbb és gyorsabb legyen a
szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás és annak
használata.
Az elkészült belső csatornarákötéseket a Tamási Közös Víz- és
Csatornamű Kft. szakemberei ellenőrzik, és adnak rákötési
engedélyt.
A rákötési engedély feltételei:
- Víziközmű-társulati hozzájárulás befizetésének, vagy a
folyamatos részletfizetés teljesítésének igazolása
- megfelelő lejtés a belső tisztító akna és a házból kiérkező cső
között (0,3 % 1 % közötti lejtés)
- iránytörésekben tisztítóaknák, tisztító idomok alkalmazása
- szakszerű kivitelezés
- csakis kommunális jellegű szennyvizek rákötése

Szigorúan Tilos a csapadékvizek rákötése, szakszerűtlen belső hálózat kivitelezés miatt talajvíz
bejuttatása a hálózatba!
Csapadékos időszakokban az illegálisan beengedett vizek
mennyisége meghaladhatja a hálózat, valamint a
szennyvíztisztító telep kapacitását, ami a telep elöntését
eredményezheti! A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat
csak kommunális jellegű szennyvizek fogadására valamint
tisztítására alkalmas, a szippantott és berothadt emésztőkből
származó szennyvizek, iszapok beengedése a hálózatba, jelentős
szaghatást eredményezhet a csatornahálózaton és a
közterületeken! A szennyvíztisztító telep tisztítási folyamataira
nézve többszörös túlterhelést okozhat, a szennyvíztisztítás
biológiai folyamataira veszélyt jelenthet!
Az ipari, mezőgazdasági, állati eredetű szennyvizek tisztítása
előkezelést igényel, a hálózatba juttatása tilos!
Iregszemcse, 2013. november 26.
Tisztelettel:

KATALIN BÁL
AZ ÓVODÁÉRT
Az óvoda alkalmazotti-és szülői közösségének összefogásában idén novemberben is megrendeztük a már több
mint két évtizedes múlttal rendelkező Katalin bált. A
rendezvény bevételéből, a gyermekek örömére idén is lesz
lehetőségünk játékokat csempészni a karácsonyfa alá. A
lelkes szülők és az önzetlen támogatók jóvoltából 140
tombolanyeremény találhatott gazdára. A játékos kedvű
bálozókat ebben az évben először hívtuk kalandozásra a
mesék világába. A legtöbb helyes választ adó csapat
nyereménye egy „Nefelejcs torta” és egy üveg pezsgő volt.
Aki nem nyert, bízunk benne, hogy a játék jóleső érzésével
gazdagodott. A bál bevétele 229.040 Ft.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden segítségért,
felajánlásért a bál valamennyi támogatójának, vendégének,
illetve a szülői közösségnek és az óvoda dolgozóinak, akik
részt vettek az előkészületekben, a bál alatti és utáni
teendőkben, ötletükkel, munkájukkal igazi csapatként
segítették egymást a lebonyolításban.

Támogatóink:
Alimov Zsoltné, Antal Imre, Bakonyi Erzsébet, Baloghné
Illés Edit, Barnáné Markovics Beáta, Bartók Béla Művelődési
Ház, Bati Gábor, Bogdánné Rönczös Jolán, Bögösné Kukor
Erzsébet, Bősze-Kereszt Zsófia, Coop- Ezerjó ABC, Csanádi
Gizella, Csanádiné Tóth Szilvia, Csicsmann Imre, Csikós
Anikó, Csór Gabriella, Dr. Vásárhelyi Ügyvédi Iroda, Erdélyi
István, Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet, Éva Bolt,
Fata Istvánné, Fecó Bolt, Florance Virágüzlet, Fóti Judit,
Gyurákné Gubica Noémi, Hegyiné Kórusz Anita, Hengli
Jánosné, Horváth Györgyné, Horváth Tibor, Hungária
Takarék, Illés Gábor, Iregi Erdélyi Kft., Iregszemcse Község
Önkormányzata, Joó Szilárd, Kereszt Réka, Kertai Gyula,
Kocsis Büfé, Kömüves Anita, Kreszl Kitti, Kreszl Pékség,
LUXFERO PB gáz és takarmánykeverék, Macher Róbertné,
Matusné Szakács Irénke, Megyeri Nikoletta, Mosi Gumi,
Németh Gábor, Novákné Kántor Borbála, Ötvös László,
Panka Pékáru, Péti Gábor, Rab Mária, Révész Zsolt, Send-Ex
2000 Kft. (Filléres ABC és Trafik), Sere's Vendéglő, SióMotor Kft., Somogyi Mária, Süvegjártó Csaba, Süvegjártó
Marcsi, Szabóné Bódog Alexandra, Szalai Olivér-Somogyi
Orsolya, Szalai Térkő, Szíberné Cseke Julianna, Titi Kft.,
Tóth Ágnes, Tóth Lászlóné, Tóthi Ernő Mihály, Treitz János,
Trimat Bt., Turcsányiné Sipos Krisztina, Varga András, Varga
István, Varga Tamás, Vass Húsbolt, Viktória Gyógyszertár,
Wolf és Drávecz Foto.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
örömökben gazdag, boldog új évet kívánok
támogatóinknak, a szülőknek
és községünk lakóinak!
1

Iregszemcsei Víziközmű Társulat
Süvegjártó Csaba Elnök s.k.
1

Keviterv Akva Főber Mérnök Konzorcium
Műszaki Ellenőr s.k.
1

Ireg Csatornaépítő Konzorcium Kivitelező Fővállalkozó s.k.

Az Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda
dolgozói nevében
Antoni Anett intézményvezető
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ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA…
Ősz projekt a második évfolyamon
Iskolánk kompetencia alapú oktatásban
részt vevő osztályai minden évben
terveznek projektet, amelyet több mint
három hét alatt valósítanak meg. Ebben a
tanévben második évfolyamon az ősz
került feldolgozásra. A projekt alapvető
célja az volt, hogy tanítványaink
kompetencia alapú oktatás keretében,
olyan készség - és képességfejlesztésben
vegyenek részt, amelyek lehetővé teszik,
hogy a tanult ismereteket a mindennapi
élethelyzetekben alkalmazni tudják.
Tanulóink a megszokottól eltérő módszerekkel, változatos munkaformákban,
infokommunikációs eszközök alkalmazásával sajátították el az új ismereteket.
A kis második osztályos diákokkal
elsősorban a közvetlen természeti
környezethez való viszonyulás fejlesztését;
környezettudatos magatartás kialakítását
szerettük volna megvalósítani tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás,
mozgásutánzás…) kooperatív munkával.
Szorgos kis kezek gyűjtötték kertekben és
erdőkben a különböző terméseket,
faágakat, leveleket, miközben gyönyörködtek Őszanyó szorgos festőmunkájában.
Az összegyűjtött termésekből aztán
figurákat és levélképeket, levélnyomatokat

készítettek. Munkájuk eredményeként sok
színes levéltündérben gyönyörködhettünk
az iskola folyosóján. Foglalkozások
közben többször hallgattunk zenét
(Vivaldi: Négy évszak - Ősz).
Beszélgettünk az őszi időjárásról,
öltözködésről, termésekről, ennek kapcsán
az egészséges étkezésről, vitaminokról, a
betakarításról, a kerti munkákról, népszokásokról. Népi gyermekjátékokat is
játszottunk, melyek az ősszel kapcsolatosak (Lipem - lopom a szőlőt…) Amiről
olvastunk, igyekeztünk a valóságban is
megnézni. Az állatok készülődését a télre a
tamási Vadasparkban figyeltük meg.
Sétánk során láttunk vaddisznókat,
muflonokat, dám- és gímszarvasokat.
Kézzel fogtuk a természetet! (Leveleket,
terméseket gyűjtöttünk és megsimogattuk
Katát, a szarvast!) A Vadaspark melletti
parkerdőben végigjártuk a tanösvényt, ahol
ismeretterjesztő táblák segítették a
növények könnyebb felismerését. Túránk
végén a miklósvári kilátóból gyönyörködtünk a környező erdő sokszínűségében.
A projekt során tanulóink sok őszi verset
ismertek és tanultak meg, így zárásként egy
őszi versmondó versenyen vehettek részt,
ahol minden verset szerető alsó tagozatos
kisdiák elmondhatta kedvenc őszről szóló

versét.
A versenyen részt vettek felsőnyéki
tagiskolánk tanulói is.
A tehetséges kis szavalók ismert és kevésbé
ismert versek során varázsolták elénk az
almát cipelő sünike képét, a téli alváshoz
készülődő álmos medvét, a makkot
gyűjtögető mókust, a vörösesbarna
levelekkel játszó hűvös szelet, az aludni
készülő őszi természetet.
Első - második osztályos kategóriában a
következő eredmény született:
I. helyezett: Tóth Boróka Hajna 2. b osztály
II. Helyezett:Szabó Zsombor 2.b osztály
III. helyezett: Simon Zita 2.b osztály,
Vecsei Zalán 2. a osztály
Különdíjat kapott: Soós Rikárdó 2. osztály
(Felsőnyék)
A harmadik negyedik osztályos kategória
győztesei:
I. helyezett: Vásárhelyi Kornél 4.b osztály
II. helyezett: Keszthelyi Anna 3.b osztály,
Fejes Réka 4.b osztály
III. Helyezett: Takács Larina 3.a osztály,
Nyitrai Bianka 4. osztály (Felsőnyék)
Különdíjat kapott: Tóth Máté Alexander
4.b osztály
Deák Nelli, Veldi Ágnes

„SZENT MÁRTONNAK ÜNNEPÉN ÉGŐ LÁMPÁST
VISZEK ÉN…”
Idén is megrendezésre került a hagyományosnak mondható Márton napi
vigasság a Deák suli alsó tagozatán. A programsorozatot az erre az alkalomra
meghirdetett rajpályázat eredményhirdetése nyitott meg. Sok szép illusztráció
közül kellett választani a zsűrinek, melyek Gárdonyi Géza: Lúdháború című
verses meséje alapján készültek. Minden évfolyamon megtaláltuk a nyertes
alkotásokat. Különdíjban részesült Erdélyi Alexa paverpol textilszobrászat
technikával készült műve.
Ezek után játékos feladatokból összeállított versenyen bizonyították
rátermettségüket a gyerekek. Minden évfolyam egy 10 fős csapattal állt ki. Volt
ott labdagurítás láb között, társhordás karikával! Zengett a tornaterem a
szurkolók hangjától! A legügyesebb csapat a 2. b osztály és a 4.b osztály lett!
Levezetésképpen Márton napi kézműves foglalkozások vártak tanulóinkra,ahol
minden a liba körül forgott! Készült terméskép, fejdísz, színező, ablakdísz! A
foglalkozásokra meghívtuk a nagycsoportos ovisokat is!
A nap és a rendezvény zárásaként nem maradhatott el a lámpás felvonulás.
Örömünkre szolgált, hogy sok szülő is részt vett. Segítségünkre voltak az
Iregszemcsei Polgárőrök és a helyi körzeti megbízott vigyázott ránk. Jó volt
nézni azt a hosszú, kígyózó sort a sötétedő novemberi estében. Kicsit fáradtan
tértünk vissza a tornaterembe, ahol már várt bennünket a finom pogácsa, amit a
szülők készítettek és a meleg tea, amit a konyhás néniknek köszönhetünk!
A rendezvény lebonyolításában köszönet illeti Újireg és Iregszemcse
Önkormányzatát! Az önkormányzati kisbuszokkal jutottak haza a bejáró
tanulóink.
Reméljük, mindenki jól érezte magát! Vonuljunk együtt egy év múlva újra!
Tanító nénik
(Rendezvényről készült képek megtekinthetőek a www.iregisuli.hu/Galéria
menüpontjában)
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A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJÁT ÜNNEPELTE AZ ISKOLA
Alsósok
2013. október 11-én délután két órás programot szerveztünk az
alsó tagozatos tanulóknak a Magyar Diáksport Napja alkalmából.
A bemelegítés közös zenés torna volt, amit a gyerekek lelkesen
csináltak. Ezután évfolyam szerint csoportokat alkottunk, és a
kijelölt feladatok helyszínéhez vonultak az előre megtervezett
sorrendben: ugrószőnyegezés, sorversenyezés, 1-2. osztályosoknak 2013 méteres váltófutás, 3-4. osztályosok részére
2013 méter egyéni síkfutás. A kitartó futást és az aktív részvételt
oklevéllel jutalmaztuk.
Szervezők: Takács Anita és Takácsné Szuhai Aranka tanító nénik
Felsősök
A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett rendezvényen a
felső tagozatosok is jeleskedtek. A kötelező távot (2013 m) az

iskola minden tanulója sikerrel teljesítette. Pedagógusok
biztosították a gyermekek útvonalát az 1 km-es körben. A „hosszú”
futás után egy kis pihenő következett, majd jöttek a játékos
sportfeladatok. Diákjaink próbára tehették magukat különböző
ügyességi feladatokban. Ilyen volt a terem golf, melyben bójákat
kellett eltalálni. A büntető dobás illetve a hetes rúgás a kapuban
felállított bójákra is nagy sikert aratott. Nagy ügyességet igényelt a
karikába gurítás is ahol kislabdákat kellett begurítani a földre
fektetett hullahopp karikába. A legnehezebbnek talán a kézilabda
kapura helyezett műanyag flakonok ledobása bizonyult. Ennek
ellenére sokan vették sikerrel az akadályt. A program jól sikerült,
jellemző volt a diákok aktív részvétele. Reméljük a rendezvény
hagyományteremtő célzatú volt.
Bősze Zoltán testnevelő

IREGSZEMCSEI ŐSZI BŰNÜGYEK, BALESETEK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen
csalás miatt, akitől a sértett 2013. szeptember 01-jén 14 köbméter
méterbe vágott rönkfát rendelt 9.800.-Ft/m3 áron. Az ismeretlen
elkövető a megrendelt tűzifát 2013. szeptember 02-án 15 óra 30
perc körüli időben szállította le és a kifizetést és a lerakódást
követően a famennyiség összerakása után derült ki, hogy az
elkövetők a megrendelt és kifizetett 14 köbméter rönkfa helyett 8
köbméter tűzifát raktak le a sértett udvarán. A csalással az
ismeretlen elkövetők 58.800.-Ft kárt okoztak.
Egy helyi lakos feljelentést tett csalás miatt ismeretlen tettes ellen,
aki 2013. szeptember 01-jén 12 óra 30 perc és 2013. szeptember
02-án 15 óra 45 perc közötti időben, a tőle telefonon megrendelt 6
köbméter tűzifából másnap csak 4 köbmétert szállított ki, de a 6
köbméter tűzifa árát fizettette ki. A csalással okozott kár: 19.598.Ft.
Az Iregszemcsei Kittenberger Kálmán Vadásztársaság feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. szeptember 22-én 19 óra és
2013. szeptember 23. 13 óra 30 perc közötti időben az Iregszemcse
külterületén lévő ún. „Simon majori” Vadászház épületébe és
melléképületébe ajtó befeszítés módszerével behatolt, és onnan 1
db. háztartási vízmelegítőt, továbbá csaptelepeket és 1 db.
mosogató tálcát tulajdonított el. A lopással okozott kár 38.500.-Ft,
míg a rongálási kár 63.475.-Ft.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. október 10-én 10 óra 30 perc és 15 óra 15 perc közötti időben
az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola nyitott tanári
irodájában, az asztalon hagyott táskájából eltulajdonította a
pénztárcáját a benne lévő 9.000.-Ft készpénzzel és 2 db.
bankkártyával. A lopással okozott kár 18.800.- Ft.
Eljárás indult egy iregszemcsei lakos ellen, aki 2013. november
09-én 23 óra 45 perckor Iregszemcse, Bartók Béla utca és Dózsa
György utca kereszteződésében az általa vezetett gépkocsival
ittasan közlekedett és közúti balesetet okozott.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. november 12-én 08 óra és 08 óra 30 perc közötti időben az
Iregszemcsei Gyógyszertárban figyelmetlenségét kihasználva
eltulajdonította pénztárcáját a benne levő 86.000.-Ft készpénzzel,
és személyes irataival együtt. A bűncselekménnyel okozott kár:
88.000.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
november 22-én 08 óra 35 perc 09 óra 05 perc közötti időben ajtó
betörés módszerével behatolt a családi házába, majd annak egyik
szobájából különböző értéktárgyakat tulajdonított el.
Egy iregszemcsei lakos feljelenést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. november 22-én 08 óra és 10 óra 30 perc közötti időben, az
Iregszemcse, Aranykert majorban lévő nyitott ajtajú

istállóépületéből 4 db. vörös tyúkot tulajdonított el. A lopással
okozott kár: 6.000.-Ft.
A karácsonyi ünnepekhez közeledve számítani kell arra, hogy az
ünnepi készülődést a bűnözők is kihasználják. Napközben
megjelenhetnek a községben besurranó tolvajok, házaló
kereskedők, akik az emberek gyanútlanságát, hiszékenységét
kihasználva megpróbálják megkárosítani őket.
Felhívnám a lakosság figyelmét arra, hogy idegeneket, házalókat
ne engedjenek be házaikba, lehetőleg ne vásároljanak házaló
kereskedőktől!
Ez idő tájt megjelenhetnek csalók is, akik közművek, egyházak,
szeretetszolgálatok képviselőnek adják ki magukat és közmű
visszatérítés, adománygyűjtés indokaival próbálnak pénzt kicsalni
a jóhiszemű emberektől.
A hideg beköszöntével a tűzifacsalók is gyakrabban tűnnek fel,
akik a kifizetett famennyiség töredékét rakodják le. A tűzifa
kereskedőkkel legyenek óvatosak, amennyiben nem tartják
megfelelőnek a famennyiséget, úgy kérjék a vevő előtti mázsálást
vagy hívják a Rendőrséget.
Az ünnepeken kívül a disznóvágások ideje is a december!
Füstölőiket, kamráikat tartsák zárva, hogy ne a bűnözők élvezzék a
komoly költségeket felemésztő disznótoros eredményét!
Idegen, gyanús személyek, járművek felbukkanása esetén
haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget a 107, 112 vagy a 0674/573-910 telefonszámon!
A bejelentéseikkel a munkánkat segítő személyek kilétét
bizalmasan kezeljük!

Az Iregszemcsei Rendőrség nevében kívánok a
község minden törvénytisztelő lakosának békés,
boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben,
eredményekben gazdag boldog Új Évet!
Barna Tibor r. ttzls. körzeti megbízott
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MÚLTBANÉZŐ - 150 éves az iregszemcsei református templom
Szemezgetés Székely Benjámin, volt iregszemcsei lelkipásztor gyűjteményéből
Iregszemcse neve elsőként szent László király idejében 1082-ben
található. Azt hogy mikor kezdődött Iregen a szervezett egyházi
élet, nem tudjuk, mert erre vonatkozó adatokat az egyházra
vonatkozó feljegyzésekben nem találtunk. Annyit tudunk, hogy
ezen a vidéken a 16. században terjedt el a reformáció. Feltehető,
hogy a 16. század közepén vagy vége felé Iregen is volt már
reformált egyház. Az iregi eklézsia létezésére vonatkozó legelső
adat a 17. század közepéről való.Legrégibb lelki tanítója volt ezen
eklézsiának 1647-ben Újkéri Gergely.
A török megszállás miatt elnéptelenedett Ireg városa. Ezért az
akkor földbirtokos, Viczay Ádám gróf 1691-ben némely
privilégiumokat ajánl azoknak, akik az elmúlt háborús időkben
elpusztult Ireg városát megszállják: szabadságjog arra, hogy isten
dicsőségére templomot építhessenek, papot és prédikátor
tarthassanak országunkban bevett szokás szerint, mind a három
vallást profiteálhassák. 1700-ban újra megindult az egyházi élet,
mely megszakítás nélkül tartott 1751-ig.
Mária Terézia ideje alatt, az ismert történelmi események hatására a
templom elvétetett és lelki pásztora sem volt az eklézsiának. Az új
kezdés ideje 1783, amikor is II. József császár és király türelmi
rendeletének következtében 32 esztendei óhajtozások után
megindult az iregi egyházban az élet. Ezekben az években
igyekeztek visszaszerezni a régi parókiális földeket is. 1783 advent
első napján hallották először isten igéjét, a nagyszokolyi prédikátor
és esperes Kis Ferenc szájából. Amíg a lerombolt templom újra el
nem készült, egy istállóban tartották az istentiszteleteket. ( a régi
templom 1878-ban készült el,romjai még megvannak a templom
kertjében, az utóbbi századokban a rendszerváltásig iskolaként
működött). Az 1751-ben elvett harangot a pápistáktól nem tudták
visszaszerezni, de legalább kérvényezés után az árát megkapták és
1787 május 19-én, 77 forintért vettek egy 110 fontos harangot,
amely 1823-ban elhasadt. Helyette egy 3 mázsa 13 fontos harangot
vettek -580 forintért-, melyet Henrik Éberhardt öntött 1821-ben. A
gyülekezet később ezt a harangot kicsinylette és nagyobbat öntetett
-474 font -. 1786-ban vettek egy 211 fontos harangot 160 forintért
és 90 dénárért. Volt egy harmadik harangjuk, ennek súly 6 mázsa 62
font volt, ami 1825-ben hasadt el. Ehelyett vettek egy 842 fontos
harangot. A két legnagyobb harang található jelenleg a toronyban,
melyek mindegyikén a következő felírás található: Az iregi ref. sz
ekláé készítődött tulajdon költségén Hőke József prédikátor,
Farkas F. kurát, Bódog Mih, Szabó Ist, Dobos Jan, Mónos Ist,
Varga Jos, Takáts I, Nagy Gy, Gy.Német Gy, Nagy Ist, Nagy Ján,
Bakonyi Á, Szántó J., elöljárók idejekben. Öntötte Éberhárdt H.
1825 augusztus 25. Pesten.
1836. április 11-én tartott presbiteri gyűlésen merült fel először egy
új templom építésének terve: Közös kívánság, hogy új templom
építessen, de ennek építésére az eklézsia pénztára még most
elégtelen.Azért egyelőre a régi omladozó templomot megjavítják,
de igyekeznek az új templom építési költségeinek megszerzésére.
Az 1852. december 12-én tartott presbiteri gyűlésen a
templomépítő Mocsi Antal lelkész azt indítványozza, hogy a
téglaégetéshez szükséges fa megvásárlását kezdjék meg. 1853.
szeptember 22-i gyűlésen jelentik, hogy az uraság téglását
Mendrek Istvánt megfogadták téglaégetésre, szerződést azonban
csak 1855-ben kötöttek vele. Felmerült, hogy a templomot nem a
mostani helyére, hanem egy másik telekre építik. A lelkipásztor
indítványozta, hogy a „napkeleti” sorban lévő kaposi házhelyet
vegyék meg, de az indítványt figyelembe se vették. 1855. október
7-ei gyűlésen a lelkipásztor jelezte, hogy újból alkalom kínálkozik
telek szerzésére. Ádám Szabó József a templom sorában nyugat
felé eső ház fundusát áruba bocsátotta. Szabó Józsefet meghívták, s
2400 váltó forintért megvették a telket. De csak azért, hogy
kicserélhessék egy a templom mellett közvetlenül fekvő fundusért,
mely Lukács János tulajdona volt.

A templomépületre vonatkozólag 1856. szeptember 7-én a
következő határozatot hozzák: Boltozatos templomot építenek,
mely 1200 főt tud befogadni. A mai ízlésnek megfelelő csinos
templom legyen. Belsejére vonatkozóan úgy határoztak, hogy a
torony alatt és annak átellenében karzat legyen, a templomot
hosszában átszelő járda elég tágas, legalább 5 láb, a szószék előtti
tér, hol az úr asztala rácsozattal körítve álland elég tágas legyen.
A tervrajz elkészítésére és az építésre Geiger Flórián tolnai
építésszel állapodtak meg 1859. január 16-án. A végleges tervrajzot
1860. március 1-én fogadták el a költségvetéssel együtt. A
költségvetés végösszege 22 400 forint.
Ebben benne van a munkadíj és a vállalkozó által adandó anyag ára.
Az egyház adja a következő anyagokat:1.250.000 tégla, 50.000
lapos cserépzsindely, 250 görbezsindely, 3400 pozsonyi mérő
oltatlan mész, 50 kéve nád, szükséges tölgyfa a lépcsőkhöz,
padfejekhez, padlábakhoz és a haranglábhoz. Ezen kívül az egyház
állít ki minden fuvart, homokot és vizet szállít, kötelezi magát,
hogy a mesterembereknek szobát, műhelyt és tűzifát ad. Az egyház
kötelezte magát továbbá, hogy a vállalkozónak járó összeget az
építés alatt, megállapított összegekben az utolsó részletet, 3000
forintot az építés befejezése után egy évre kifizeti. A vállalkozó az
épületért 5 év jótállást vállalt. A részleteket nem tudták pontosan
fizetni, teljességgel csak 1870 májusában fizették ki. A végösszeg
24 180 forint, 1728 forinttal több a szerződött összegnél. A
különbözet valószínűleg a kamatra ment. A templomépítésre való
visszatekintést Mocsi Antal lelkész, aki 1848-1890-ig szolgált a
gyülekezetben így foglalja össze 1887-ben:
1853-1861-ig részben a templomépítési alapból és részben az évi
részes aratásból, - amelyet a gyülekezet tagjai vállaltak a költségek
fedezésére- a templomépítéshez egymillió téglát égettettem, mely
téglamennyiség az építés alatt kevésnek bizonyulván 250 ezret
készítettem, ezen kívül némely szükséges anyag egy részét is
beszereztem. Ilyen előkészület mellett fogtunk hozzá a templom
építéséhez 1861-ben. A rég óhajtott templom az 1863. évben készült
el. Ezen utóbb említett évben a régi templomot emeletes iskola és
tanítói lakká alakítattam. Még ezen évben a templomot alkalmi
beszéddel és imával megnyitottam. Alkalmi éneket mondott Laky
Sándor tanító. A következő évben pedig az iskolát nyitottuk meg
szertartási cselekményekkel.
TORONYÓRA, KERESZTELŐ KÚT
Midőn Viczay Adolf gróf Felsőiregről Bécsbe készült elköltözni a
grófnő azt az ígéretet tette, hogy az egyháznak örök emlékül egy
toronyórát fog ajándékozni, ami 1874-ben tétetett fel a toronyba.
1880 november 14-én presbiteri gyűlésen a lelkész előterjesztette,
hogy Gerenday Antal pesti márványfaragónál alkudott egy
márvány keresztelőkútra, melyet 140 forintért újabb levélváltás
után 130 forintért hajlandó elkészíteni. A következő év
márciusában beállították a kutat a templomba. 1879 decemberében
a községi elöljáróság értesítette az egyház vezetőségét, hogy a
község tovább nem vállalja az 1821-től, úrvacsora céljára eddig
kiutalt évi 2 mérő búza és 3 akó bor folyósítását. Ezeknek
beszerzése ezután az egyház feladata lesz.
ORGONA
A presbitérium először 1885-ben vetette fel, hogy az egyház egy
orgonát csináltasson a templomba. Június 28-án kötötték meg a
szerződést Angster József pécsi orgonaépítővel. Az orgonát 1886
május 25-én állították be, 30-án már használatba is vették. Alkalmi
beszédet és imát mondott a helybéli segédlelkész, Nagy János, az
orgonálást Egyedi Sándor nagyszokolyi és Laky Dezső helybéli
kántorok végezték. Az orgona 1900 forintba kerül
Az idő vasfoga nem kímélte templomunkat sem. Ennek okán a 20.
század utolsó harmadában az akkor szolgált lelkészek és a
gyülekezet összefogása által új cserép került a tetőre és a külsőbelső vakolásról is gondoskodtak.
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A KIS BETLEHEMI CSILLAG
Karácsonyi mese felnőtteknek
A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül
messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez
volt bánata. Hajnalban nem az ő fénye világított a legerősebben,
nem ő volt az Esthajnalcsillag. A Nagy Medve sem ő volt, de még
csak a gyeplő sem a Göncölszekér rúdjánál.
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti csillag milyen erősen
fénylik, ezt gondolta:
- Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer ott állni az istálló
felett, ahol a gyermek megszületett! De a Föld nagyon távol volt.
A gyermek a jászolban mégis meghallotta kívánságát. És a sok-sok
más csillag között a kis csillagot is meglátta.
Ezután a következő történt: a kis fehér pont lassan kezdett kiválni a
Tejútból, és süllyedt mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre
ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és nagyobb. Már olyan nagy
lett, mint egy kéz, öt sárga csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki,
mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben leereszkedett
egészen az istállóig. Odacsücsült a jászol szélére, de kissé ijedtnek
látszott. Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy egyszerre
mégis milyen világos lett.
- Karácsony van - mondta a gyermek a csillagnak -, kívánhatsz
valamit. Tudom, hogy van egy nagy kívánságod.
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen rámosolygott.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis csillag, egyáltalán nem
szerénységből. Valóban elfelejtette, amit korábban oly nagyon
kívánt magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki végül. - Hadd
maradjak itt, a közeledben, ahol téged láthatlak. Mindig melletted
szeretnék lenni. Maradhatok?
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak úgy maradhatsz velem, ha
elmész. El az emberekhez, akik itt laknak a Földön. S ha elmondod
nekik, hogy láttál engem.
- Az emberek nem fogják megérteni az én nyelvemet, s nem fognak
hinni nekem - mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el
hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók zárva, s olyan hideg
van.
- Épp azért, mert hideg van, neked kell odamenned és
felmelegítened őket. Az ajtók? Én magam fogom azokat kinyitni.
Én is ott leszek azoknál az embereknél, akikhez te elmész.
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte magát, mint
korábban.
Amikor a gyermek látta, hogy a csillag szomorú, rámosolygott:
- Ha rászánod magad, ajándékozok neked valamit. Minthogy öt
csillag-ágad van, öt dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova
elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek meg fogják érteni
beszédedet. Meg tudod majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel
tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki tudod engesztelni.
- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy indulni készült,

érezte, hogy a fényből, amely a gyermeket körülvette, egy kevés ő
mellé is szegődött. Egy kevés a melegségből és az örömből s az ő
békéjéből.
A istálló fölötti kis csillag továbbra is apró és fénytelen maradt,
láthatatlanul vándorolt a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot
magával, amelyről a többi csillag semmit sem sejtett: rá
mosolygott a gyermek, s őt küldte útra. Hitet adott neki, hogy
miért, alig tudta felfogni.
Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy öregasszonyt talált ott,
az asztalra könyökölve. Alig vette észre, olyan sötét volt a házban.
- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt nálad. Bejöhetek?
- Nálam mindig sötét van - mondta az öregasszony. - Még akkor is,
ha fényt gyújtok. Vak vagyok. De kerülj beljebb, akárki vagy is.
- Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az asztalhoz az asszony
mellé. S amint ott ültek, a csillag elmesélte hosszú útját az égből, s
azt, amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, hogy az asszony
azt mondta: - Mintha én is látnám a gyermeket a jászolban. De hát
én vak vagyok, s a gyermek is messze van. Ha nálam maradsz,
akkor világosabb lesz. Maradj nálam, akkor nem leszek annyira
egyedül.
- Te már soha többé nem leszel egyedül - mondta a csillag. - A
gyermek fénye most már mindig nálad marad! De milyen különös
is ez a fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta kunyhója ajtaját, s elindult
a mezőkön keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az úton előtte
ott volt a fény. Az a fény, amit a világtalanok is látnak.
A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot kellett szétosztania, s
a karácsonyestnek sem volt még vége. De nem ért a dolga végére.
Még ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a csillagos égen
meg tudom neked mutatni, hogy valamikor hol volt. De hogy ma
hol van, azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy azokhoz mind
elmegy, akik kívánnak valamit. Az asszony azt kívánta, hogy csak
annyira lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga a kis csillag is, ma
is még csupán egy kis fehér pont lenne az égen, ha nem lett volna
egy nagy-nagy kívánsága.
(Fordította Szende Ákos)

Az Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Ellátási Intézmény dolgozói
ezzel a kis mesével kívánnak
Boldog, békés, és áldott ünnepeket
Iregszemcse lakosainak!

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS
Iregszemcsén a művelődési ház előtt, a
Bartók szobor mellett egy nagy adventi
koszorút állítunk fel, hogy az itt élők
közösen gyújthassák meg az adventi
gyertyákat vasárnap délutánonként sötétedés után.
Az adventi időszak a közösség felé vezet:
mert az ünnep attól sokkal szebb lesz, ha a
gyertya fényében együtt vagyunk, közösen
éljük át a várakozás idejét. A négy
vasárnapi alkalmon gyermekek és
felnőttek énekszóval és versekkel adják

meg az advent hangulatát, ahol nem a
műsorozás, hanem a közösségben eltöltött
idő, a gyertyagyújtás, lelkünk ünneplőbe
öltöztetése a cél. Szép és kedves élményt
nyújtó rendezvényre számíthat az
érdeklődő december 1-jén a hittanos
gyerekek, december 8-án a Harmónia
énekkarosok és nyugdíjasok, december
15-én az óvodás gyerekek, december 22én a Refrén kórus tagjai körében. A még
karácsonyig hátra lévő idő múlását
vasárnap délutánonként négy órától

számolják az adventi koszorú gyertyái.
Első alkalommal a karácsonyi vásár is
megnyílik az épületben, ahol helyi alkotók
munkáiból választhat ajándékot mindenki
szeretteinek. A vásár az utolsó gyertya
meggyújtásáig tart.
A közös gyertyagyújtások varázslatos
hangulattal vezetnek bennünket karácsony
felé.
Jöjjön el Ön is, gyertek el Ti is!
Dobos Andrea
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2013. november 30-án véget ér az iregszemcsei a
TM EGYMI Göllesz Viktor Tagintézményben a
TÁMOP 3.4.4 Országos tehetségsegítő hálózat
létrehozására kiírt, 10 000 000 Ft támogatást
nyert „A tehetség nem ismer határokat” című
TÁMOP 3.4.4/B-11/2-2012-0020 számú tehetség-gondozó pályázatunk.
Tehetséggondozói munkánk azonban folytatódik!
Képes összeállításunk hamarosan megtekinthető
lesz a Koppány TV-ben!

XI. évfolyam, 4. szám, 2013. november
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SZILVESZTEREZZÜNK EGYÜTT
AZ IREGSZEMCSEI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2013. DECEMBER 31-ÉN
20 ÓRÁTÓL

SZILVESZTERI BATYUS

RETRO-BULIT
TARTUNK
JEGYELŐVÉTEL ÉS ASZTALFOGLALÁS
DECEMBER 23-IG
TÓTHI ERNŐ MIHÁLYNÁL TEL: 30/632-4966
Minden asztaltársaságnak
meglepetés!

TŰZ
IJÁT
BÜFÉÉK

JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN
KAPHATÓK!
BELÉPŐ: 2000 FT.

KÖZÖSSÉGI ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
A MŰVELŐDÉSI HÁZ MELLETT
I. Adventi gyertyagyújtás

2013. december 1-jén

December 1. 16 óra
Közreműködnek a hittanos gyerekek
II. Adventi gyertyagyújtás

KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR
nyílik helyi kézművesek munkáiból

December 8. 16 óra
Közreműködnek a Harmónia énekkar és a
Nyugdíjas klub tagjai
III. Adventi gyertyagyújtás

A vásár december 22-ig tart a Művelődési
Ház nyitvatartási ideje alatt

December 15. 16 óra
Közreműködnek az óvodás gyerekek
IV. Adventi gyertyagyújtás

December 22. 16 óra
Közreműködnek a Refrén kórus tagjai

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
December 1. 16.00
I. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködnek a hittanos
gyerekek
December 5.
HÁZHOZ MEGY A
TÉLAPÓ
December 7. 21.00
MIKULÁS RETRO
December 8. 16.00
II. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködnek: Harmónia
énekegyüttes, Nyugdíjas klub
December 11. 10.00
RÉGI KARÁCSONY
Aranyszamár bábszínház Bp.
Gyermekszínház bérletes
előadás

December 15. 16.00
III. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködnek.
az óvodás gyerekek

December 17. 16.30
KARÁCSONYI
HANGVERSENY
Közreműködnek:
az iregszemcsei zeneiskolások

December 20. 10.00
SULIKARÁCSONY
10 órakor alsó tagozatosoknak
11 órakor felső tagozatosoknak

December 22. 16.00
IV. ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködik a Refrén kórus

December 31.20.00
SZILVESZTERI BULI
2014. január 28. 9.00
SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES
IFJÚSÁGI HANGVERSENY
BÉRLETES ELŐADÁS

DECEMBER 5-ÉN ESTE
A TÉLAPÓ HÁZHOZ VISZI A
CSALÁD AJÁNDÉKÁT
A MIKULÁS - SZOLGÁLTATÁS
MEGRENDELHETŐ A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
AZ AJÁNDÉKOKAT
DECEMBER 4-ÉN 16 ÓRÁIG
HOZHATJÁK BE A SZÜLŐK
A SZOLGÁLTATÁS DÍJA: 400 FT.

„Járd ki lábam, járd ki most”
Ifjúsági ismeretterjesztő hangversenysorozat Tolna
megyében
Tolna megye tizenegy településén adott koncertet a
Tenkes zenekar 2013. november 18. és 22. között, a
Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodája és a
Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. közös
szervezésében.
Tolna megyében közel két évtizede rendeznek Ifjúsági
Hangversenysorozatot, az általános és középiskolákkal,
valamint a közművelődési intézményekkel együttműködve. Az évad első hangversenyén a diákok a magyar
nyelvterület népzenei hagyományaival ismerkedhettek
meg. A Tenkes zenekar 2006-ban alakult a Mecsek
Táncegyüttes kísérőzenekaraként. Napjainkra a zenei
ismeretterjesztő előadásokon túl táncházak állandó
közreműködői. Fontosnak tartják a népzenei
hagyományok rekonstruálását, ennek érdekében
rendszeres kutató és gyűjtőmunkát is végeznek. Az
ismertetővel gazdagított koncert során elsősorban
moldvai csángó dallamok csendültek fel, és a Tolna
megyei fiatalok olyan érdekes hangszerek eredetét és
működését ismerhették meg, mint a tekerő vagy a koboz,
láthattak verbunk illetve fegyvertáncot
A koncertsorozat 3000 gyermek részvételével, 12
helyszínen valósult meg megyénk következő településein: Dombóvár, Bonyhád, Simontornya, Dunaföldvár,
Paks, Iregszemcse, Gyönk, Tamási, Bátaszék, Fadd és
Szekszárd.
Sok fiatal számára csak az Ifjúsági Hangversenysorozat
ad lehetőséget arra, hogy komolyzenével és népzenével
ismerkedjen meg tanórai kereteken kívül. A szervezők
éppen ezért nagyon fontosnak tartják, hogy ez a sokéves
hagyomány ne szűnjön meg, és jövőre is megrendezésre
kerüljön Tolna megyében.
Gyürky Réka

HÉTFŐ
Néptánc:16.30-17.30
Felnőtt néptánc 17.30-18.30
KRESZ tanfolyam: 17-19
Refrén kórus: 18-19.30

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
Német nyelvtanfolyam: 17-20

SZERDA
Visual Art rajziskola:
15-18.30
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
KRESZ tanfolyam: 17-19
ITAT:19-21

CSÜTÖRTÖK
Német nyelvtanfolyam: 17-20

PÉNTEK
Mazsorett: 16-17.45
ZUMBA: 18.30-19.30

SZOMBAT
Mazsorett: 10-13.30
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitva tartása alatt

Meghitt karácsonyt és
boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak
és hirdetőnknek!
Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány

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

