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135 ÉVE SZÜLETETT
BARTÓK

MÁRCIUS 15.

A zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató Bartók
Béla 1881. március 25-én
született az akkor még Magyarországhoz tartozó Nagyszentmiklóson.
Az idei jubileumi évben az
egész ország a világhírű
komponistára, zongoristára
és zeneetnológusra emlékezik
különféle rendezvényekkel.
Az Iregszemcse Kultúrájáért
Alapítvány is több eseménynyel készül 2016-ban, hogy
méltóképp tisztelegjünk Bartók előtt, akinek művészete
és tudományos teljesítménye
nemcsak a magyar és az
európai zenetörténet, hanem
az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó
jelentőségű. Iregszemcse
2014-ben a zenekutató Felsőiregi népdalgyűjtéséért megkapta a „Tiszta forrás település” címet a Magyar Művészeti Akadémiától, az országban az elsők között. Bartók
születésnapján, március 25én 17 órakor a róla elnevezett
intézményünk mellett állított
szobrát koszorúzzuk meg
ünnepi műsor keretében.
Bartók Béla 1906 húsvét táján
került Felsőiregre Huber Lajoshoz, az akkori gazdatiszthez. Többször is visszatért
ide, alapos gyűjtése 307 dallamot eredményezett. Az idén
megakult Települési Értéktár
Bizottság ezt a gyűjtést veszi
fel először a helyi értéktárba,
majd terjeszti fel megyei
illetve országos szintre is,
hogy népdalaink közkinccsé
váljanak. „Igazi értéke az
autentikus népdalnak van, a
mai zene csak befogadóvá
teszi az embereket.”
Dobos Andrea

Március 15. az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napja. A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot
jelöl, amelyen a magyar nép nemzeti összetartozását ünnepli.

Iregszemcsén hagyományosan március 15-én 10 órakor kezdődött idén is a megemlékezés a
művelődési házban. Ünnepi műsort adott az intézményben működő csoportok közül a Laguna
mazsorett csoport, a Bartók Béla Nyugdíjas Klub, a néptánc szakkör és az iskola pedagógusai. A
Himnusz közös eléneklése után Kossuth Lajos szobránál helyezték el az emlékezés és tisztelgés
koszorúit Iregszemcse Község Önkormányzata, a Nefelejcs Óvoda, és a Deák Ferenc Általános Iskola
képviselői. (Képgaléria a Bartók Béla Művelődési Ház Facebook oldalán.)
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TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV
GYŰJTŐEDÉNYEK ÉS
KOMPOSZTLÁDÁK ÁTVÉTELÉRŐL
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Iregszemcse Község
Önkormányzata a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás tagjaként „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” elnevezésű pályázat keretében
összesen 793 db 240 literes szelektív gyűjtőedényt és 264 db
komposztládát kapott. Az új, 240 literes, sárga színű edényeket
térítésmentesen bocsátjuk a Lakosság rendelkezésére. A
szabványos edény kizárólag a háztartásban szelektíven
gyűjthető hulladékok nagy részének átmeneti tárolására
szolgál. Ebben elhelyezhető a műanyag üdítős, ásványvizes,
sörös, boros PET palack, polietilén flakonok( pl. tusfürdős,
mosószeres. öblítős, samponos, egyéb tisztítószeres), tégelyek,
zacskók, fóliák, joghurtos, vajas, tejfölös doboz, műanyag
kupakok, étolajos flakonok, italos kartondobozok (tejes,
gyümölcslés), háztartási fémhulladék (konzervdoboz, aluminium
üdítős- és sörös dobozok) Kérjük, hogy mossa és öblítse el a
műanyag hulladékokat, és amennyire lehet „tapossa laposra”!
Ezen kívül háztartásonként igényelhető egy darab gyűjtőedény
(120 l-es szürke edény, kék tetővel) papír, üveg és/vagy
zöldhulladék gyűjtéséhez is.
A szelektív gyűjtőedényre igényt tarthat minden olyan
háztartás, amely szerződésben áll a szolgáltatóval (Alisca Terra
Kft.), belterületi, családi házas övezetben van és nincsen egy
hónapon túli, lejárt tartozása a szolgáltató felé. (A
komposztládák igénylése azonos feltételek mellett lehetséges a
rendelkezésre álló darabszám mértékéig.) Az átvételhez kérjük
hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját. Az Alisca
Terra kft-vel kötött hulladékelszállítási közszolgáltatási szerződésben szereplő személy jogosult az átvételre, meghatalmazás
ellenében azonban a családtag is átveheti az edényeket.
Amit kérünk és várunk Öntől a gyűjtőedény térítésmentes
átadásával az, hogy a háztartásában keletkező papír, műanyag,
italos-karton és fém csomagolási hulladékokat a most átvett
edénybe gyűjtse, és a sárga , illetve a kék tetejű kukát a szolgáltató
által meghirdetett szelektív járatnapokon az ingatlana előtti
közterületre kihelyezze. Kérjük, hogy kizárólag a fenti típusú
hulladékok kerüljenek ezen edénybe és kizárólag a szelektív
hulladékgyűjtés céljára használja! Egyéb kommunális hulladékokat továbbra is az arra eddig is rendszeresített edénybe helyezze!
Az edények átvételének időpontjáról, a szelektívhulladékszállítási időpontokról, valamint az elszállítással kapcsolatos
további információkról a szolgáltató által kiküldött szórólapon
értesülhetnek. Kérjük, ezt egész éven át őrizzék meg!
Kérjük, hogy az átvett eszközt „jó gazda gondosságával”,
felelősen használja. Természetes elöregedéséből eredő pótlásáról
majd időben gondoskodjon.
Az eszköz az Ön által használt az átvételi elismervényen
feltüntetett címen levő lakóingatlan kiszolgálására hivatott.
Amennyiben változás történne az ingatlan tulajdonosi/használati
viszonyában, azt kérjük, a közszolgáltatónak azonnal bejelenteni
szíveskedjen. (Az ingatlan elidegenítése esetén a gyűjtőedényt a
közszolgáltatónak, vagy annak értesítésével az új tulajdonosnak
továbbadni szíveskedjen.)
A gyűjtéssel, a gyűjthető hulladékokkal kapcsolatos kérdéseivel
forduljon bizalommal a közszolgáltatójához (Alisca Terra Kft.).
Településünk tisztasága, természeti környezetünk megóvása
érdekében számítunk Önre és Családjára! Köszönjük együttműködését!
Süvegjártó Csaba polgármester

A szelektív hulladékgyűjtő edények átvétele az Önkormányzat
Petőfi utcai telephelyén a következő időpontokban:
ápr. 5-én 13-15 óráig és ápr. 16-án 8-10 óráig.
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EBTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Önkormányzatunk a Dám Önkormányzati Társulás keretein belül
szerződést kötött az ALPHA-VET Kft-vel a kóbor állatok
befogására vonatkozóan. A Kft. munkatársa Iregszemcse
közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a szabadon
kóborló állatokat (ebeket) a székesfehérvári telepére, ahol a
jogszabályban meghatározott ideig gondoskodik a tartásukról, és
ahol megkapják a szükséges védőoltásokat. Az így befogott és
elszállított ebekért, a tulajdonosnak - amennyiben igényt tart a
tulajdonát képező befogott állatára - saját költségén kell elutaznia.
A befogott ebet a felmerült ellátási és oltási költség kiegyenlítése
után szállíthatja vissza otthonába.
Az állattartás szabályairól szóló helyi rendelet előírásai, valamint a
fentiekben leírtak miatt felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
tulajdonukat képező ebeket a saját ingatlanuk területén tartsák, és
ne hagyják, hogy azok a közterületen kóboroljanak.

TÖOSZ MEGYEI FÓRUM
IREGSZEMCSÉN
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége március
9-én Iregszemcsén tartotta Tolna megyei fórumát.
A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával
biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő
polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára
véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és
megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. A fórumon
a megye számos önkormányzati vezetője mellett részt vett Zongor
Gábor, a TÖOSZ főtitkára és Schmidt Jenő, Tab város
polgármestere, a szövetség elnöke is.
A fórum három fő témaköre elsősorban az önkormányzatokat
érintő szervezeti, szervezési és jogi ügyeket, az Európai uniós
fejlesztési, biztosítási és vagyoni ügyeket, valamint aktuális és
gyakorlati ügyeket érintett.

Fata Istvánné jegyző

ORVOSI RENDELÉS
0

Értesítjük a II. számú háziorvosi körzet lakosságát,
hogy 2016. március hó 1. napjától
Dr. Orendt Jácint háziorvos
rendelési ideje a következő:
2

Hétfő: 12 órától 16 óráig
Kedd: 8 órától 12 óráig
Szerda: 12 órától 16 óráig
Csütörtök: 8 órától 12 óráig
Péntek: 12 órától 16 óráig

Elsőként Süvegjártó Csaba polgármester, a szervezet Tolna
megyei tagozatvezetője, az országos elnökség tagja
köszöntötte a résztvevőket

POLGÁRŐR SOROK

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Árvai Józsefné, Karazsi Magdolna, Török József,
Somogyi Andrásné, Fekete Lajosné, Bene János,
Savanyú Árpád, Dabóczi Józsefné, Lódi Sándor,
Városi Lajosné, Kelemen Lászlóné,
Győri Józsefné, Csincsi János

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Szakály Viktor, Orsós Boglárka

FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓ
A területalapú támogatások ügyintézése miatt a
falugazdász ügyfélfogadási rendje változik

április 1. és május 15. között.
A gazdálkodók időpont egyeztetéssel intézhetik ügyeiket

06-70/337-1254
Vejteyné Turi Erika

1

Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület immáron hagyományteremtő módon állította fel a falu karácsonyfáját advent első
vasárnapjára. Az idei adventi időszakhoz, a Művelődési Ház,
és számos civil szerveződés, egyházak, iskolák, óvodások is
csatlakoztak műsorral és díszek készítésével. Külön
szeretném megköszönni Szabó Sámuel úrnak a fenyőfa
felajánlását.
Sajnos a szépen feldíszített fa nem érte meg a vízkeresztet,
január 2. napján felelőtlen fiatalok megrongálták.
Egyesületünk szervezte meg a szilveszteri bált. A résztvevők
visszajelzése alapján mindenki jó hangulatban búcsúztatta az
óévet és ünnepelte az újévet. A rendezőség nevében
köszönetemet fejezem ki mindazon személyeknek,
vállalkozásoknak, akik tombola tárgyak felajánlásával
támogattak minket. Külön köszönetemet fejezem ki az
Önkormányzatnak, és a Művelődési Ház munkatársainak
önzetlen hozzáállásáért.
Szabó Tibor

Az Iregszemcsei Polgárőr Egyesület
kéri a lakosságot, hogy adójuk 1%-át, a
cégeket, hogy iparűzési adójuk 5%-át ajánlják
fel egyesületünk részére.

ADÓSZÁMUNK:

18861532-1-17
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Tisztelt Fogyasztóink!
Értesítjük Önöket, hogy a település víziközmű
szolgáltatója, az E.R.Ö.V Zrt. 2016. február 8tól minden hétfőn 13 órától 17 óráig ügyfélszolgálatot tart. Kérjük, hogy számlázási, vagy
egyéb kérdéseikkel, problémáikkal keressék
munkatársunkat az iregszemcsei Polgármesteri
Hivatal emeleti 1. sz. irodájában!
E.R.Ö.V Zrt.
Kedvezményes vízhasználathoz letölthető
dokumentumok az E.R.Ö.V honlapján
érhetők el:
Lakossági mellék vízmérős szerződés:
http://www.erovzrt.hu/doc/ugyfsz/lakossagi_m
ellek_vizmeros.pdf
Locsoló vízmérős szerződés:
Http://www.erovzrt.hu/doc/ugyfsz/locsolo_viz
meros.pdf
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MÚLTIDÉZŐ
A közfoglalkoztatás termékbörzéjére készülve régi lenvászon abroszaimat, nagyszüleink örökségét hoztam le a standra,
s azt terítettük a befőttek, savanyúságok üvegei alá. Az egyik közfoglalkoztatott, Holenár Vera meg is jegyezte, hogy hozott volna
szívesen ő is, mert egy egész szekrénypolcnyi van az anyósától. Ami késett, nem múlott. Szép háziszőtteseket, horgolásokat
kaptunk ajándékba. A gondosan összehajtogatott terítők mellett egy megsárgult újság is lapult a szatyorban, ami talán a polcról
került le, s talán nem véletlenül tették el emlékbe. A Tolna Megyei Népújság 1974. február 17.-i száma a napilap, melyben az
alábbi cikket talátuk Dr. Kelemen Gézáról. A legendás Kelemen doktor bácsiról, aki negyvennégy évig teljesített orvosi
szolgálatot, megélte Felsőireg és Szemcséd puszta összevonását, aki még találkozott Bartók Bélával, s akinek zongoraszékét a mai
napig őrizzük a művelődési házban. Ajánlom szeretettel a vele készült interjút, melynek beszkennelt változatát a Bartók Béla
Művelődési Ház közösségi oldalán is megosztjuk.
Dobos Andrea

HATVAN ÉV, DIÓHÉJBAN
Iregszemcse 1958-ban nyugdíjazott
körzeti orvosa dr. Kelemen Géza a
közelmúlt napok egyikén vette át 60 éves
szakmai tevékenységének elismeréséül az
Alma Mater, a Budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetem gyémántdiplomáját.
- Rágja meg a fene, hát ezt is megértem!
hangzott gratulációnkra tréfás-kesernyés
köszönetként a nappali szoba félhomályából. Csak az a baj, hogy 84 éves
vagyok, egyre rosszabbul látok, mind
kevesebbszer mozdulok ki a házból, pedig
valamikor jaj de sokat mentem. Arra sem
jutott idő, hogy kivegyem a szabadságomat.
Hát ez bizony igaz. Felsőireg székhellyel
tíz környező község, meg az ezek
környékén 15 ezer holdon gazdálkodó
uradalmak pusztái alkották a körzetét. Ide
tartozott Magyarkeszi, Nagyszokoly,
Szemcséd, Kánya, Tengőd, Bedegkér,
Értény meg Koppányszántó. A körzetet
minden héten bejárta, s ment akkor is, ha
valahová sürgősen hívták. Menni kellett,
pedig nem volt se kövesút, se autó, csak
földút, szekér vagy hátasló. Istentelenül
nehéz fizikai igénybevétel, amibe gyakran
úgy beleizzadt, mint egy zsákoló. Közben
urazták. Hazahozta a trágyásszekér és
ment ebédelni, vacsorázni az úri kaszinóba.
- Most lenne jó elkezdeni a pályát, mert
jobban megbecsülik az orvost. Na nem
mintha nagyon panaszkodhatnék egykori
gazdáimra, de azért az az igazság, hogy az
uradalmaktól például jobb konvenciót
kapott az állatorvos mint az emberorvos.
Sokat megéltem én, de azért úgy vagyok
vele, hogy a jót megőriztem a rosszat
elfelejtettem. Az iregiekről pedig csak jó
emlékem van, azt gondolom, nekik sem
rosszak a velem kapcsolatos emlékek.
Idejövet hallottam Kelemen doktor
bácsiról egyebek között azt, hogy még
most sem tudja senki megelőzni a
köszönésben, pedig csakugyan rosszul lát.
Mások arra emlékeznek, hogy a tanácsok
megalakulásától nyugdíjba vonulásig
tanácstagja is volt a lakókörzetének, így

nem csak testi bajaikat orvosolta, hanem
napi ügyes bajos dolgaikban is segített.
Mikor mire volt szükség. Ez magyarázza,
hogy egy emberöltő óta őt is „tükének”
tekintik, akárcsak feleségét, aki csakugyan
iregi lány volt.
Géza bácsi azt tervezete, ha nyugdíjba
vonul Pécsre költözik mikrobiológus fia
közelébe, aztán itt maradt. Özvegyen. A
községhez nemcsak 44 évi munkája köti
hát, hanem a hűséges társ fölé boruló föld
is, a temető.
Míg beszélgetünk, betoppan és a mindennapos vendég otthonosságával foglal
helyet az egyik szomszédasszony. Kint a
konyhában Tercsi néni matat. Ő is csak
látogatóba jött, 54 évig volt Kelemen
doktorék házvezetőnője. Géza bácsi azt
mondja senki sem tud úgy főzni, mint
Tercsi néni.
- Régebben elmentem sokszor a presszóba,
most hozzám jönnek, akik beszélgetni
akarnak. Most is jöttek amikor híre ment a
gyémántdiplomámnak.
A doktor bácsi nem tartozik az életvidám
öregek közé. Valamikor nagyon szerethették fanyar humoráért, ami most is
átragyog azon a szomorúságon, amit
látásának romlása miatt érez. A fia, dr.
Kelemen Géza decemberben tér haza
Accrából, ahol tudományos kutatómunkát
végez a POTE illetve a magyar orvostudomány követeként.
- Nagyon beleszeretett ebbe a félig
diplomáciai küldetésbe, mert korábban
meg Burmában volt. Ír igen szorgalmasan,
ezért úgy tűnik Ghana nincs is olyan
nagyon messze. Pedig hát nem macska-

ugrásnyi azért a távolság.
Rapszodikus beszélgetésünkben szó esik a
fia kapcsán a Fekete Afrika egyik
leggazdagabb országáról, aztán Bartók
Béla iregi népdalgyűjtő útjairól.
- Nagyon szelíd, egyszerű ember volt a
tanár úr, de igen hirtelen haragú is. Mikor
délutánonként bekocsizott a rokonaival
Csehiből, beült az úri kaszinó mellett lévő
kocsmába és énekeltette az asszonyokat.
Érdekes, rájuk soha nem haragudott meg,
de amikor a kaszinóban arra kérték, hogy
zongorázzon, nem egyszer méregbe gurult
azért, mert míg játszott, a hölgyek, urak
tovább folytatták a fecsegésüket.
Hatvan év dióhéjba foglalt emlékezetébe
tartozik az is, hogy hogyan éltek az
emberek ötven éve, harminc éve és most. A
doktor bácsi annak örül legjobban, hogy
milyen erősek, szépek a mai gyerekek.
Érthető is az öröm. Az orvos, ha akar, ha
nem belelát az emberek fazekába. Felejteni
sem igen tudja, hogy ötven-hatvan éve nem
mannán éltek a körzetében lakók.
- Mit gondol, vannak manapság is nálunk
olyan gyerekek, akik egy karéj kenyéren
töltik a napot?
Tudom, hogy nincsenek, mint amiképpen
nincsenek olyanok sem, akiknek nem telik
egészségük helyreállítására, s mindezek
mellett megannyi másra, ami ezelőtt 35
évvel utópiának, álomnak tűnt.
Dr. Kelemen háza ott áll nem messze az
orvosi rendelőtől, s a hozzá tartozó
szolgálati lakástól, ami 1914-től sokáig
annak a tíz községnek a tulajdona volt,
amelyek az orvosi kört alkották. A munkás
éveket ebben a házban töltötte. A
nyugalom éveit a saját házában, tárlatnyi
festmény és naponta betérő jó barátok
között. Boldog ember, mert teljes életet élt
és emlékei jogán hiteles tanúja olyan
időknek, amit a mai húsz-, harmincévesek
nem ismernek. Illetve jó, hogy nem
személyes tapasztalatok alapján ismernek,
hanem történelemként…
- óa Fotó: Komáromi
(Tolna Megyei Népúság 1974. február 17.)
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OVIS HÍREK
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
2016/2017. nevelési évre történő

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodába
a következő időpontban történik:
2016. május 2. (hétfő) 700-1600
2016. május 3. (kedd) 700-1630
2016. május 4. (szerda) 700-1700

XIV. évfolyam, 1. szám, 2016. március

KUDARC NÉLKÜL AZ ÓVODÁBAN
ALAPÍTVÁNY
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója 1%ával vagy adományával támogatta az alapítvány
célkitűzéseit. Kérjük, támogassa továbbra is
törekvéseinket!

Adószámunk: 18851856-1-17

Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, aki 3. életévüket 2016.
augusztus 31-ig betöltik és még nem rendelkeznek óvodai
jogviszonnyal.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét
nem íratja be kellő időben az óvodába szabálysértést követ el.
Amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
köteles arról 2016. május 19-ig írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.

Számlaszám: 71800257-11162904-00000000
Hungária Takarékszövetkezet
Az alapítvány a 2015. évben az szja 1%-nak
felajánlásából 107.645 Forint támogatásban részesült.

Kérem, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. és 2017.
augusztus 31. között töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételis
jelentkezők) szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az
óvodában.
A felvétel tárgyában hozott döntésről az óvoda 2016. május 25-ig
értesíti a szülőket, illetve a törvényes képviselőket.
A gyermek felvételét a szülő/törvényes képviselő kizárólag
személyesen kérvényezheti.
A jelentkezéshez (beiratkozáshoz) szükséges közokiratok,
dokumentumok:
a gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata
a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
nem magyar állampolgárság esetén, a Magyarországon való
tartózkodás jogcímét igazoló és a tartózkodásra jogosító okirat

A két jóbarát című meseelőadáson

Antoni Anett intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Iregszemcsei
Nefelejcs Óvoda 2016. augusztus 1-19-ig zárva tart. Az
óvoda zárva tartására a szükséges éves karbantartási és
felújítási munkák miatt van szükség.
Köszönjük megértésüket!
A nagycsoportosok műsora

ÓVODÁBA HIVOGATÓ
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodában
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő leendő
kiscsoportos gyermekeket és szüleiket
2016. április 23-án 10 órától 12 óráig
az Iregszemcsei Nefelejcs Óvodába.
Amivel várunk:
ismerkedés a Pillangó csoportban dolgozó
Jutka óvó nénivel, Éva óvó nénivel és Rózsika
dadus nénivel, játék a Pillangó csoportban és az
udvaron.
Jelmezben a Süni csoport

XIV. évfolyam, 1. szám, 2016. március
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tamási
Tankerülete fenntartásában működő általános
iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017.
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi
időpontokban kerül sor:
1

2016. április 14 -15. (csütörtök, péntek)
8.00 órától 19.00 óráig
1

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra
történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tamási Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Csike Tamás tankerületi igazgató

2016. Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó
települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: Iregszemcse
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola
7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond u. 8-10.
Iregszemcse közigazgatási területe: Újireg közigazgatási
területe, Nagyszokoly közigazgatási területe, Felsőnyék
közigazgatási területe, Magyarkeszi közigazgatási területe

Ebben a tanévben immár harmadik alkalommal veszünk részt
a Medve Szabadtéri Matekversenyen Veszprémben,
2016. április 2-án.
A korábbi sikerek 33 diákunkat motiválta az idei jelentkezésre.
Rajtuk kívül 8 pedagógusunk is megméretteti magát a
versenyen.
Utazásunkat a Korszerű Iskoláért Alapítvány támogatja,
segítségüket ezúton is köszönöm!
Macher Róbertné
szervező pedagógus

Mi is számítunk adója 1%-ra!
Korszerű Iskoláért Alapítványt
Adószámunk: 18851014-1-17

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

CSOPORTOK
MŰKÖDÉSE

Március 22. délelőtt
TOJÁSFA DÍSZÍTÉS
Alsós évfolyamok közreműködésével

HÉTFŐ

Március 24. 18 órakor
BIBLIAI TÉMÁJÚ ELŐADÁS
ÉS KIÁLLÍTÁS

Néptánc:17-18.30
Refrén kórus: 18-19.30

Előadó: Egerváriné Árvai Márta

Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
KRESZ tanfolyam: 17-19

KEDD

Március 25. 17 óra
BARTÓK MEGEMLÉKEZÉS

SZERDA

a Bartók szobornál

Március 26. 20 óra
MAZSORETT BÁL
Március 31. 10 óra
FIGURA EDE zenés műsora a
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
támogatásával

Március 31. 18 óra
BIBLIAI TÉMÁJÚ ELŐADÁS
Előadó: Egerváriné Árvai Márta

Április 7. 9 óra
IFJÚSÁGI FILHARMÓNIA
BUDAPEST RAGTIME BAND

Április 7. 18 óra
BIBLIAI TÉMÁJÚ ELŐADÁS

KÖNYVTÁRI HÍREK
135 évvel ezelőtt született Bartók Béla.
Az évfordulóval kapcsolatos kiállítás tekinthető
meg a könyvtár olvasótermében.
Várjuk kedves Olvasóinkat!
Novákné Bitai Éva

Kerámia szakkör
gyerekeknek: 17-18
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19

PÉNTEK
Mazsorett:
16-18 kiscsoport
18-20 nagycsoport
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

Előadó: Egerváriné Árvai Márta

Április 8. 10 óra
MEGYEI NYUGDÍJAS
VERSMONDÓ VERSENY

Április 11. 19 óra
KÖLTÉSZET NAPI
ZENÉS TEAHÁZ
Április 16. 20 óra
SULI-BULI

Április 22. 14 óra
NÉPRAJZI VETÉLKEDŐ
Április 30. 09-03 óráig
CSALÁDI MAJÁLIS

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

e-mail: bbmh@freemail.hu
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.000 Ft.,
1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft.,
1/8 oldal: 1.600 Ft.

EGYÜTT A KULTÚRÁÉRT ÉS IREGSZEMCSÉÉRT
Támogassa adója 1%-val az
Iregszemcse Kultúrájáér t Alapítványt!

adószámunk: 18851090-1-17

