Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

LABDARÚGÁS
Labdarúgó csapatunk soron
következő mérkőzéseinek
időpontjait a 2. oldalon
olvashatják.
HÁZI KOMPOSZTÁLÁST SEGÍTŐ
MINTAPROJEKT
IREGSZEMCSÉN
A Környezet- és Energia
Operatív Programban sikeresen pályázott településünk,
ezzel lehetőséget szerzett
arra, hogy 500 darab házi
komposztálást segítő eszközt
biztosítson a lakosságnak.
Bővebben a 3. oldalon.

*
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HATVAN ÉVES LETT AZ
INTÉZMÉNY
Iregszemcsén gyógypedagógiai képzés 1952-ben indult, éppen hatvan éve. Ez alkalomból tartott
ünnepi megemlékezést a Göllesz Viktor Tagintézmény szeptember 24-én 10 órától, ahol az iskola
tanulói adtak műsort, majd „Segítsünk együtt” Térségi összefogás a sajátos nevelési igényű
gyermekek együttnevelése érdekében címmel szakmai konferencián vehettek részt a
meghívottak. Az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói pedig október 1-én ünnepelhetnek
együtt. A következőkben az intézmény eddigi működésének összefoglalóját olvashatják.

KÉK HÍREK
Az elmúlt időszak bűncselekményeit foglalta össze
Barna Tibor körzeti megbízott
az 5. oldalon.
KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
A lakossági ügyek intézéséhez szükséges hivatalok
ügyfélfogadási idejét, nyitvatartási rendjét és telefonszámait gyűjtöttük össze a 6.
oldalon. Ugyanitt kaphatnak
felvilágosítást a tamási rendelőintézet szakrendeléseiről és
a helyi rendelési időkről is.
AZ IDEI TANÉV
RENDJE
A Deák Ferenc Általános
Iskola és Óvoda idei tanévének legfontosabb eseményeinek időpontjait tartalmazza a 7. oldal.
PROGRAMSOROLÓ
Felnőtteknek és gyermekeknek szóló színházi ajánlatainkat és a művelődési
házban induló szakkörök
hirdetéseit a 7.-8. oldalon
találják!

A kastély épülete
1952-ben az egykori ViczayKornfeld kastély falain belül
kezdődött el a fogyatékos
gyermekek „gyógyító oktatásanevelése” 34 tanulóval Gyógypedagógiai Nevelő
Foglalkoztató Intézet néven. Az iskola
létrehozása, az értelmi fogyatékos gyerekek elhelyezése
szempontjából felbecsülhetetlen jelentőségű volt, annak
ellenére, hogy az épület a
kastély jellegénél fogva nem

volt ideális intézmény.
Czettl Márton és Nagy János
igazgatók feladata a személyi és
tárgyi feltételek megteremtése
volt. A növendékek száma
rohamosan emelkedett, elhelyezésük egyre nagyobb gondot
okozott.
Az intézmény továbbfejlesztésében, szellemének, arculatának kialakításában kiemelkedő szerepe volt Kiszler
Józsefnek, aki közel 30 évig volt

igazgató Iregszemcsén. Nagy
hangsúlyt fektetett a személyi és
tárgyi feltételek folyamatos
javítására, az oktató munka
tartalmi fejlesztésére. A megnövekedett gyermeklétszám
szükségessé tette az intézmény
bővítését.
1970-ben elkészült az első
tizenkettő tantermes iskola,
amit 1981-ben kilenc tanteremmel növeltek.
Folytatás a 4. oldalon
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432
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Mindenkit szeretettel vár
Katica Boltja
Iregszemcsén

a KORONA udvarban!
Nyitvatartás:
hétfőtől-péntekig:
4.30-12-ig
szombaton 5-11.30-ig

RÖVID ÉS MÉTERÁRU BOLT
(IREGSZEMCSE KORONA UDVARBAN)

Beszerzési áron kiárusítom
árukészletem, akár
kompletten is!
Nyitvatartás:
H-P: de: 8-11.30, du:15-17.30
Szo: 8-11.30

Süléné Ica Tel: 70/258-8557

Kínálatunkban
megtalálja a helyben sütött
péksüteményeink, friss kenyér
és pékárú termékeink
széles választékát valamint
tejtermékek és fél literes
üdítők is kaphatók!
Akció!
Kenyér 1 kg-os: 220 Ft.
Szeletelt kenyér 1 kg-os: 230 Ft.

MOSI GUMI
-Gumiszerelés, centírozás,
-Új és használt gumi és felni
-Kipufogó javítás, hegesztés
- Műanyag hegesztés

Mosberger Attila
30/352-6487
Iregszemcse, Damjanich u. 44.

LABDARÚGÓ CSAPATUNK SORON
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEI:
Szeptember 30.
Október 6.
Október 14.
Október 20.
Október 23.
Október 28.
November 3.

Iregszemcse- Dalmand 15 órakor
Majos - Iregszemcse 14 órakor
Iregszemcse - Dombóvár 14 órakor
Tolnanémedi - Iregszemcse 13.30-kor
Iregszemcse - Bonyhád
Magyar Kupa mérkőzés 13.30-kor
Iregszemcse - Kocsola 13.30 -kor
Gyapa - Iregszemcse 13.30 -kor

Cseke István - Koi Gergő
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HÁZI KOMPOSZTÁLÁST SEGÍTŐ
MINTAPROJEKT IREGSZEMCSÉN
Iregszemcse Község Önkormányzata a Környezet- és Energia Operatív Programban sikeresen
pályázott, ezzel lehetőséget szerzett arra, hogy a településen 500 darab a házi komposztálást segítő
eszközt biztosítson az érdeklődőknek. Az eszközök átadására egy a témához kapcsolódó program
keretében kerül sor, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Helyszíne: Deák Ferenc Általános Iskola udvara. (Iregszemcse, Móricz Zs.u 8-10.)
Időpontja: 2012. október 6. (szombat) 11 órától.
A programban hasznos információkat kaphatnak a komposztálás folyamatáról és annak hasznosságáról.
A komposztláda lapra szerelve kerül átadásra, súlya körülbelül 15-20 kg, ezért megfelelő
szállítóeszközről kérjük, mindenki gondoskodjon.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2012. augusztus-szeptember hónapban elhunytak:
Ámán Antalné, Duzmath Károlyné, Bati Jenő,
Dr. Kaáli Sándor, Jakab István, Szűcs Lajosné

SZÜLETTEK
2012. augusztus - szeptember hónapban születtek:
Varga Sára Sarolta, Ignácz Jázmin Nóra, Takács Nimród
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HATVAN ÉVES LETT AZ INTÉZMÉNY
Folytatás az első oldalról
Az iskola elnevezése a törvényi
változások, a feladatok változásával a
tanulói-szülői elvárások miatt többször
módosult: a Kisegítő Iskolától kezdve Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégiumon át a jelenlegi
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Göllesz Viktor
Tagintézménye névig.
A névváltozással együtt tartalmi változások is történtek az évek folyamán. Az egyik
jelentős változás 2000-ben következett be,
amikor az alapfokú gyógypedagógiai
nevelő-oktató munka mellett megkezdődött az előkészítő speciális szakiskolai
oktatás a 9. évfolyammal.
A közoktatásban bekövetkező változások
tették ezt szükségessé, melynek folytatásaként OKJ-s szakképzéseket vezettünk
be.
Elsőként a kerti munkás, majd varrómunkás és napjainkban a takarító és
parkgondozó szakképzésekkel bővítettük
képzési kínálatunkat.
A 2010-11. tanévtől iskolánkban fejlesztő
osztályt is indítottunk. Ide azok a
gyermekek járhatnak, akik súlyosan,
halmozottan sérültek, és eddig az
iskolarendszerből kimaradtak. Az iskoláskorúnál fiatalabb gyermekek számára
fejlesztő felkészítést biztosítunk.
Az intézmény egyre nagyobb arányban
végez korai fejlesztést, ezáltal részesei
vagyunk az EGYMI szakszolgálati
feladatainak is.
Tanulóink ma már nem csak Tolna megye
területéről kerülnek beiskolázásra, hanem
a szomszédos megyékből is. Kollégiumunkban otthont teremtünk a szociálisan
hátrányos helyzetben élő családok
gyermekeinek. Igyekszünk a családias
légkör megteremtésére, változatos programokkal lehetőséget nyújtunk a szabadidő
hasznos eltöltésére.
Az intézmény feladata a tanulásban és értelmileg akadályozottak, tanulási,

magatartási, beilleszkedési nehézséggel
küzdő, autista, látás-, hallás-, mozgássérült
tanulók oktatása, nevelése.
Gyógypedagógusaink szem előtt tartják,
hogy minden tanulónknak biztosítsuk a
lehetőséget képességeik kibontakoztatására, személyiségük komplex, egyénre
szabott fejlesztésére. Az odafigyelő, segítő
környezet kialakításával arra törekszünk,
hogy diákjaink elérjék önmaguk fejlődési
lehetőségeinek maximumát elősegítve a
társadalomba való beilleszkedésüket.
Külön kiemelt területként kezeljük a
munkára nevelést, mivel a sajátos nevelési
igényből adódóan tanulóink ezen a
területen nagyobb sikereket érhetnek el,
mint a tanulásban.
A sajátos nevelési igényt a társadalmi,
szociális hátrányok figyelembe vételével
értelmezzük, missziónknak tekintjük,
hogy tevékenységünkkel az esélyegyenlőséget előmozdítsuk.
Szakmai programjaink megvalósítása
során, a fogyatékosügy minél szélesebb
körű társadalmi elfogadottsága érdekében
szorosan együttműködünk a fogyatékos
személyek érdekvédelmi és szakmai
szervezeteivel, hazai és nemzetközi
szakembereivel, intézményeivel.
Az elmúlt hatvan év szakmailag ismertté és
elismertté tette intézetünket. Tanulóink
rendszeresen és jól szerepelnek a megyei,
regionális, országos versenyeken. Az
eredményes szintű oktatás folyamatában
gondot fordítunk a tehetségek gondozására
is. Tanulmányi, kulturális és sport terén
egyaránt büszkélkedhetünk dobogós
helyezésekkel. Mindezek az itt folyó
nevelő-oktató munka eredményességét
igazolják.
Nagy hangsúlyt fektetünk iskolai hagyományaink őrzésére, mint pl: Sportnap,
Farsang, Gyermeknap, Karácsonyváró,
Mikulás… Emellett azonban a továbblépés lehetőségét is szem előtt kell
tartanunk, újabb hagyományokat teremtő

rendezvényekkel színesítjük mindennapjainkat: Gála, Egészségnap, Föld
napja, Szalagtűző, Szecskaavató…
A közoktatás tartalmi szabályozása az
elmúlt években többször, alapjaiban
változott, de dolgozóink, kollégáink
hitvallása nem. Iskolánk működését a
sajátos nevelési igényű gyermekek
különleges ellátására épülő fejlesztési
program vezéreli. Feladatunk ennek a
jognak a kiszolgálása, a szükségspecifikus
szakellátás, amellyel a másságukhoz
keressük meg a fejlesztési lehetőségeket.
Ehhez kell meghatároznunk a tartalmakat,
eljárásokat, ehhez kell igazítanunk az
iskola életét.
Feltétlenül figyelnünk kell a környezet, a
szülők, a gyerekek igényeire, a meglévő
lehetőségekre, az intézményben meglévő
humán és anyagi erőforrásokra, valamint
az éppen érvényben lévő jogszabályi
előírásokra. Az intézményünk szervezetként akkor tud megújulni és jól működni,
ha bizonyos fejlesztéseket végrehajtunk.
Az elmúlt évek ezt bizonyították, hisszük,
hogy képesek leszünk erre a jövőben is.
Ami nem változott az évek folyamán, az az
emberi hozzáállás.
A 60 éves évfordulót ünnepelve
köszönetet mondunk minden egyes
dolgozónak, aki munkájával hozzájárult
a sikerekhez és részese volt intézményünk
mindennapjainak.
„Mégiscsak van valami, amitől változik az
ember. Attól, ha van valaki, aki olyannak
szereti és fogadja el, amilyen. Éppen
olyanként. Elálló fülekkel, néha egy kis
füllentéssel, egy kis hencegéssel. Nem
fognak visszasimulni a fülei, nem fog
sokkal kevesebbet füllenteni és hencegni csak egy kicsivel kevesebbet; egyszóval
változni fog.” (Ancsel Éva)
Szita Kátolyné és Varga Lászlóné

Intézményünk 60. évfordulója alkalmából
2012. október 1-én 14 órától ünnepi megemlékezést tartunk a kastély
épületében, melyre szeretettel várunk mindenkit,
aki valamikor dolgozott intézményünkben.
k

Szeretnénk egy családias, jó hangulatú találkozót,
emlékezéssel, beszélgetéssel.
Várjuk régi dolgozóinkat szeretettel!

X. évfolyam, 4. szám, 2012. szeptember
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IREGSZEMCSÉN TÖRTÉNT NYÁRI BŰNCSELEKMÉNYEK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. június 05-én 18 óra és 2012. június 06-án 16 óra közötti
időben az Iregszemcse Kisszokolyi dülőben található
présházának nyitott teraszáról eltulajdonított egy kb. 2 mázsa
súlyú szőlőprést, a hozzá tartozó kb. 180 cm magas menetes
orsóval. Az elkövető lakatpánt lefeszítés módszerével behatolt a
szerszámtárolónak használt kültéri helyiségbe és onnan
eltulajdonított kb. 1 mázsa acéldrótot. Az elkövető a présház
mögül eltulajdonított még 1 db háromlábú bográcsállványt, 2 db.
50 literes bográcsot és 1 db lovas eketaligát. A bűncselekménnyel
okozott kár a beszerzett értékigazolás alapján 281 385.-Ft, a
rongálási kár 2 100.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. június 20-án 22 óra 30 perc és 2012. június 21-én 07 óra
30 perc között az udvarán lezáratlanul leállított gépkocsijából
eltulajdonította igazolványtartóját, a benne lévő 50 000.-Ft
készpénzzel és személyes irataival. Bűncselekménnyel okozott
kár: 50 500.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
július 04-én 06 óra és 16 óra 30 perc közötti időben lakása
bekerített udvarában lévő nyitott garázsából, eltulajdonította a Dirt
Basci márkájú kerékpárját. A bűncselekménnyel okozott kár a
beszerzett értékigazolás alapján 58 000.-Ft.
Egy magyarkeszi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. július 10-én 19 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti
időben Iregszemcse egyik utcájában, egy ház előtt parkoló
gépkocsija nyitott állapotát kihasználva eltulajdonította
irattárcáját a benne lévő személyes okmányaival, számlákkal és
kb. 400 000.-Ft készpénzzel.
Egy csehipusztai lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. július 12-én 16 óra 30 perc és 2012. július 13-án 05 óra 30
perc közötti időben lakása bekerített udvarából eltulajdonította
Simson S 51-es típusú piros, lezáratlan segédmotor-kerékpárját. A
bűncselekménnyel okozott kár 90 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki

2012. július 12-én 23 óra és 2012. július 13-án 07 óra közötti
időben háza kerítéssel bekerített udvarába behatolt, és onnan a
garázs elől 10 fűzér fokhagymát, 1 db locsolótömlő kocsit 60 méter
locsolócsővel, csatlakozóval eltulajdonított. A bűncselekménnyel
okozott kár: kb. 41 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
az Iregszemcse, Hékút puszta külterületen lévő akácosából kb. 4-5
mázsa akácfát kivágott és eltulajdonított. A bűncselekménnyel
okozott kár kb. 80 000.-Ft. Az üggyel kapcsolatban a Tamási
Rendőrkapitányságra előállításra került egy Hékut pusztai lakos,
aki a bűncselekmény elkövetését elismerte.
Egy tamási lakos feljelentést tett egy helyi lakos nevében
ismeretlen tettes ellen, aki 2012. június 23-a és 2012. június 27-e
között a sértett tulajdonát képező családi háztól vascsöveket
illetve, födémmerevítő vasszerkezetet tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár 60 000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2012. augusztus 08-án 16 óra és 18 óra 30 perc közötti időben
Iregszemcse külterületén az ún. „Cseberei erdőből”
eltulajdonította a sértett Sthil 64-es motoros láncfűrészét. A
bűncselekménnyel okozott kár 130 000.-Ft. Az eljárás során az
elkövető kiléte felderítésre, míg az eltulajdonított láncfűrész
lefoglalásra került.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.
augusztus 10-én 23 óra 55 perc és 2012. augusztus 11-én 14 óra
30 perc közötti időben egy iregszemcsei szórakozóhely zárt
udvarából eltulajdonította a Schwin Csepel típusú női kerékpárját.
A lopással okozott kár: 15 000.-Ft.
Idegen gyanús személyek illetve járművek felbukkanása esetén
hívják a Tamási Rendőrkapitányságot a 107-es vagy 112-es
ingyenes, illetve a 06-74/573-910-es közvetlen telefonszámon!
Segítségüket, együttműködésüket köszönjük, a nyomravezetők
kilétét bizalmasan kezeljük!
Barna Tibor r. ftzls.
körzeti megbízott

Kedves
Gyerekek,
Szülők!
Társastánc oktatás indul a
Deák Ferenc Általános Iskolában
október hónaptól két korcsoportban
(alsó tagozatosok, felső tagozatosok)

Régi idők dalai

2012. OKTÓBER 6-ÁN

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

SZOMBATON 18 ÓRÁTÓL

október 4-én 16:30-tól
az általános iskola tornatermében egy
INGYENES bemutató órára!

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Kovács Franciska táncoktató

Szeretettel vár mindenkit a
Harmónia Énekegyüttes!
Belépő:
diák: 300 Ft, felnőtt: 500 Ft
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Tamási rendelőintézet
Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22., Tel.: 74/471-211, 74/471-040,
74/471-050
Előjegyzés: 74/470-798
Orvosi Ügyelet Hétfő-Péntek: 16:00-tól, Szombat, Vasárnap:00:00-24:00,
Tel.: 74/570-028
Gyermekorvosok
Dr. Hóbor Béla Hétfő-Péntek: 8:00-11:00, Hétfő, Szerda: 15:00-16:00
Dr. Rátkai Ildikó- Hétfő-Péntek: 08:00-11:00
Kartonozó
Hétfő-Péntek: 07:15-14:00, Tel.: 74/470-798
Fogorvosok
Dr. Juhász-Schlatter Bernadette - Hétfő, Szerda, Péntek:
8:00-12:00, Kedd, Csütörtök: 13:00-17:00
Dr. Marton György - Hétfő, Szerda, Péntek: 13:00-17:00,
Kedd, Csütörtök: 7:30-12:00
Dr. Párkányi Krisztina - Hétfő, Szerda, Péntek: 7:3:00-12:00,
Kedd, Csütörtök: 12:00-17:00
Szemészet
Dr. Király Andrea - Hétfő-Csütörtök: 8:00-13:00
Fül-Orr-Gégészet (előjegyzés szükséges)
Dr. Bárdos Éva, Dr. Gyuricza Éva, Dr. Dávid Tibor - Hétfő,
Szerda: 9:30-13:00
Sebészet-traumatológia
Hétfő-Péntek: 9:30-13:30
Ideggyógyászat (előjegyzés szükséges)
Radnai Péter - Kedd: 10:30-15:00
Ideggondozó, pszichiátria
Dr. Lányi Ildikó - Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00-14:00,
Péntek: 8:00-12:00
Reumatológia (beutaló, előjegyzés szükséges)
Dr. Schöbel Tímea - Hétfő, Szerda: 9:00-15:00
Nőgyógyászat, Onkológia
Dr. Tóth Lajos - Hétfő: 9:00-13:00,
Dr. Lakatos László - Kedd: 10:00-13:00
Dr. Zelcsényi László - Csütörtök: 9:00-13:00
Ultrahang: 8:00-9:00
Belgyógyászat, Gasztroenterológia (beutaló, előjegyzés
szükséges)
Dr. Schmidt Erika - Hétfő, Csütörtök: 8:00-14:00
Belgyógyászat, Diabétesz (beutaló, előjegyzés szükséges)
Dr. Maros Éva - Kedd: 8:00-14:00
Belgyógyászat, Kardiológia (beutaló, előjegyzés szükséges)
Dr. Tóth Tamás - Szerda, Péntek: 8:00-14:00
Bőr és Nemibeteg Gondozó
Dr. Frei Erzsébet - Kedd: 9:30-15:30, Péntek: 9:30-12:00
Urológia
Hétfő, Csütörtök: 10:00-13:00
Ortopédia (előjegyzés szükséges)
Dr. Tóbi Zoltán - Csütörtök: 8:00-11:30
Dr. Cseh Edit - Szerda: 9:30-13:30
Osteoporosis gondozás (beutaló és előjegyzés szükséges)
Kedd: 9:00-12:30
Sportorvos (bejelentkezés alapján)
Hétfő: 13:00-tól
Tüdőbeteg Gondozó Intézet (beutaló és előjegyzés
szükséges)
Dr. Vékony Ildikó: Kedd, Csütörtök: 8:00-14:00
Fizikoterápia
Hétfő-Péntek: 7:30-13:30
Röntgen
Hétfő-Péntek: 8:00-14:00
Laboratórium
Hétfő-Péntek: 7:30-9:30, 11:30-13:30

Orvosi rendelési idők Iregszemcsén
1. sz. orvosi körzet: Rákóczi u. 1. Tel.: 74/480-297
Háziorvos: Dr. Szatmári László
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek:14.00-16.00
Kedd, Csütörtök:10.00-12.00
Recept írás:
Hétfő, Szerda, Péntek 8-11 óráig
Kedd, Csütörtök: 8-10 óráig
k

2. sz. orvosi körzet: Garay u. 2. Tel.: 74/480-652
Háziorvos: Dr. Kálmán István
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00-10.30, 15.30-17.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-11.00, 17.00-18.00
k

Fogorvos: Rákóczi u. 1. Tel.: 74/480-910
Dr. Kasza Margit
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda:
12.00-17.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 08.00-13.00
Hétvégi fogászati ügyelet Szekszárdon, szombaton és vasárnap 8-14
óráig van. Az ügyeletes fogorvos neve, címe és telefonszáma a Tolna
Megyei Népújság pénteki számában jelenik meg.
k

Orvosi ügyelet: Tel.: 74/570-028

Védőnői szolgálat
I. számú védőnői körzet
Kótainé Huth Márta védőnő Tel.: 06-20/403-7902
Várandós és csecsemő tanácsadás rendje: kedden 9-13-ig
Orvossal tartott csecsemő tanácsadás kedden 13.30-14.30-ig
II. számú védőnői körzet
Krizsány Zsófia védőnő Tel.: 06-20/313-1563
Várandós és csecsemő tanácsadás rendje: szerdán 9-13-ig
Orvossal tartott csecsemő tanácsadás kedden 12-13-ig
Tel.: 74/480-609
e-mail: iregvedonok@citromail.hu

Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfő
08.00-11.30-ig 12-17.30-ig
Kedd
08.00-11.30-ig
Csütörtök
08.00-11.30-ig, 12.00-16.00-ig
Péntek
08.00-11.00-ig
Az ügyfélfogadás időpontja változhat, ezért javasoljuk az
előzetes időpont-egyeztetést!
Okmányiroda telefonszámai:
Vállalkozások: Tel: 74 570 816
Útlevél, vezetői engedélyek, gépjármű, parkolás:
Tel: 74/570-814
Gépjármű ügyintézés Tel: 74/570-819
Népesség-nyilvántartás Tel: 74/570-818
Személyi igazolvány Tel: 74/570-812

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tamási kirendeltség
Cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 29.
Telefon: 74/471-758
Ügyfélfogadás: Hétfő 9.00-15.00 Szerda 9.00-15.00
A földhivatal elérhetőségei:
Cím : 7090 Tamási, Szabadság u. 54.
Levélcím : 7091. Pf. 35.
Telefon : +36-74/571-500, Fax : 74/571-501
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök: 08.00-15.00
Kedd-Szerda-Péntek: 08.00-11.00
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A TANÉV RENDJE:
Első tanítási nap: 2012. szeptember 3. hétfő
j

Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. péntek
j

Az első félév 2013. január 11-ig tart
Őszi szünet: 2012. október 29. - november 4.
(Szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. szombat,
szünet utáni első tanítási nap: november 5. hétfő)
j

Téli szünet: 2012. december 27. - 2013. január 2.
(szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. péntek,
szünet utáni első tanítási nap január 7. hétfő)
j

Tavaszi szünet: 2013. március 28. - április 2.
(szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. szerda,
szünet utáni első tanítási nap április 3. szerda)
j

Országos mérés, értékelés keretében 2013. május 29én meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a
matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik,
nyolcadik évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően.
J

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének
vizsgálatáról kell gondoskodni 2013. április 3. és
május 28. között.

Filharmónia
Ifjúsági Bérlet
A 2012-2013-as évad előadásai
IREGSZEMCSÉN
I. "TÁNCOK A ZENÉBEN"
- a Harmónia Fúvósötös és táncosok előadása
Moderátor: Dr. Lakner Tamás

II. "HANGSZERELEM"
- az UniCum Laude Énekegyüttes koncertje

III. "ERDŐZSONGÁS"
- a Pécsi Szimfonietta hangversenye
moderátor: Dr. Lakner Tamás

A bérletek ára az előző évekhez képest nem változott,
a 3 előadásból álló bérlet összege ismét 1.000.-Ft.
Az előadások délelőtt 9 órakor kezdődnek az
iregszemcsei művelődési házban, pontos dátumok
egyeztetés alatt.
Ifjúsági bérletet felnőttek is válthatnak!
Érdeklődni a művelődési házban! Tel.: 74/480-764

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
Szeptember 29.
MULTI-KULTI NAP
Egész napos program a
Deák Ferenc Általános Iskola
szervezésében.
Helyszín: Kastélypark

Október 1. hétfő 16 órakor
IDŐSEK VILÁGNAPJA

HÉTFŐ
Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc:16-17-ig

KEDD
Falugazdász: 8-11.30-ig
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6 - i g
Refrén kórus: 18-19.30-ig

SZERDA

Ünnepi műsor a Művelődési Házban.
Fellépnek:
Szedelice néptánccsoport,
Siófoki nyugdíjasok,
Ferencz Orsolya operett énekes,
zongora: Cseke István,
trombita: Koi Gergő

Diák színjátszókör:
14.30-15.15-ig
Visual Art rajziskola:
16-18-ig
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21-ig

Október 3. szerda 16 órakor
VisualART RAJZISKOLA

Kerámia szakkör:
Havonta egyszer 16.30-18-ig
Néptánc felnőtteknek: 18-tól

Első foglalkozása

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Október 4. csütörtök 18 óra
NÉPTÁNC FELNŐTTEKNEK

Mazsorett: 16-17.30-ig

Első alkalom

Mazsorett: 13.45-16.45-ig

Október 6. szombat 18 óra

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitva tartása alatt

NOSZTALGIA EST
A Harmónia Énekegyüttes
önálló műsora

Október 12. péntek 17 óra
SZÍNHÁZBUSZ
KAPOSVÁRRA
Október 17. szerda 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
Első előadás

Október 20. szombat 22
órakor
RETRO-BULI
Október 23. kedd 10 órakor
KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín: Művelődési Ház

SZOMBAT

FELNŐTT
NÉPTÁNCTANFOLYAM
indul
október 4-én (csütörtökön)
a Művelődési Házban.
Tanfolyam vezető:
Bősze Zoltán

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné

Zenebölcsi a Művelődési Házban
SZEPTEMBER 17-TŐL - hétfőnként 10 órakor
30-40 perces manómuzsika a legkisebbeknek(1-3 év).
Vezető: Hegedüs Márta Ritmus-, mozgás,- hallásfejlesztés, ismert mondókák, dalok, versek játékos
formában a szülők és gyermekek aktív közreműködésével.
06-20/236-3583

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.

