Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

Változik az orvosi ügyelet.
Február elsejétől a hétközi
ügyelet Tamási központtal a
Rendelőintézet épületében,
hétvégén, illetve ünnepnapokon pedig Iregszemcsén a
megszokott helyen (Rákóczi
u. 1.) lesz. 2009. Február 1.
napján 8 órától a hétközben és
hétvégén egyaránt hívandó
telefonszám: 74/ 570-028

*
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IREGSZEMCSE A PÁLYÁZATOK
TÜKRÉBEN

Az önkormányzatok költségvetési keretének
nagy részét az állam által, a kötelezően ellátandó
feladatok ellátásához biztosított pénzeszközök
teszik ki. Mint ismeretes, ezek a források évről
évre csökkennek, így a feladatellátás finanszírozásán túl (ha arra egyáltalán elegendő)
Hatvan százalékkal csökken a fejlesztési célokra nem igen marad pénz. Az
kommunális adó 2009-től, utóbbi években felértékelődtek a saját bevételek
viszont a szemétszállítási díjat (iparűzési adó, szolgáltatási bevételek, bérleti
a lakosoknak kell fizetniük díjak, egyéb bevételek). Szerencsésebb
ezentúl. Lapunk 5. oldalán térségekben (budapesti, nyugat-magyarországi
Fata Istvánné jegyző ad régió, Paks, stb.) komoly iparűzési adórészletes tájékoztatást a bevételekhez jutnak az önkormányzatok, vagy
kisebb mértékben terheli őket a szociálisan
változásokról.
rászorultak támogatása, így több jut a
G a z d á l k o d ó k n a k n y ú j t fejlesztésekre is.
A tamási kistérség egyike a 33 leghátrányosabb
hasznos információkat Mayer
Pál szintén az 5. oldalon. A magyarországi kistérségeknek. Ez a besorolás
Falugazdász elérhető minden magáért beszél. Az ilyen kistérségben ma még
csütörtökön a művelődési növekvő probléma a szegénység, a munkanélküliség, a működő vállalkozások és a minőségi
házban 8-16 óra között.
közszolgáltatások hiánya, az esélytelenség, a
Iskolai beszámolókat most két rossz infrastrukturális helyzet, az elmaradt
oldalon is találhatnak a 7. és 8. fejlesztések.
oldalon.
Ezekben a kistérségekben az önkormányzatoknak a tervezett fejlesztések megvalóSzita Alex lett a súlyemelő sításához sokkal nagyobb hangsúlyt kell
országos bajnok és korosz- fektetniük a pályázatok útján elnyerhető
tályában az országos csúcs- támogatásokra. Saját költségvetésből maximum a
tartó. 8. oldal.
pályázati önrész biztosítására elegendő pénzt
tudnak
elkülöníteni, de sok településnek még erre
Sorozatos betörések történtek
december 12-én a faluban. Öt sem futja, így pályázni sem tudnak.
Iregszemcse azon települések, közé tartozik,
helyről a ház melléképüamelyek
a korábbi években nem kerültek
letébőlből vitték el a mozdítkilátástalanul
nehéz anyagi helyzetbe. Adósságható értékeket. Barna Tibor
terheket
ugyan
nem viselünk, de bőven van
körzeti megbízott vette számba a decemberi bűncse- lemaradásunk, jócskán akad fejlesztésre szoruló
lekményeket a 9. oldalon.
Idén retro hangulatban tartják
az asszonyok évek óta
ismétlődő farsangjukat
február 14-én szombaton este.
Farsangutón, február 25-én
este pedig zenés teaházban
énekelhetnek akár együtt a
művelődési házban működő
énekkarral. Utolsó oldal

szolgáltatásunk, intézményünk, felújításra váró
épületünk. A lemaradást behozni, a hátrányokat
leküzdeni egyik napról a másikra nem lehet, és
mindez persze sok pénzbe is kerül. Az
önkormányzati költségvetés körültekintően
végzett tervezése és teljesítése révén rendelkezésünkre áll az a pénzösszeg, ami módot ad
számunkra a pályázati kiírásokon való részvételre
a szükséges önrész biztosítása mellett is.
Nyilvánvaló, hogy ez is csak bizonyos
nagyságrendig terjed. A nagyobb mértékű
fejlesztések érdekében beadott pályázatok - mint
például az iskola-, óvodafejlesztés és építés, vagy
a szociális intézményünk (ÖNO) felújítása
nagyobb önrészt igényelnek, amelyeket
valószínűleg mi is csak banki finanszírozás révén
leszünk képesek biztosítani. Kellő körültekintés
mellett úgy gondolom vállalható ez is, ha várható
hozadéka a fejlődés, a település komfortjának,
megtartóerejének növelése lesz.
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013-ig
tartó időszakának támogatási konstrukciói,
különböző ágazati- és egyéb operatív programok,
pályázati kiírások jelentek és jelennek meg,
lehetőséget adva támogatási források elnyerésére.
Ezeket a pályázatokat folyamatosan nyomon
követjük, és ha a kiírások találkoznak fejlesztési
céljainkkal, a pályázat beadásra kerül. Beadott
pályázataink egy részét a Polgármesteri Hivatal
apparátusa készítette el, az általános iskola
pályázatai is javarészt saját kivitelezésben
készültek, ám vannak bizonyos típusú és
nagyságrendű pályázatok (szennyvízelvezetés és
tisztítás, oktatási- és szociális intézmények
fejlesztése, összetettebb közoktatási pályázatok),
amelyeket profi pályázatíró cégekre bíztunk.
folytatás a 3. oldalon

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2009. február 6-án (péntek) 17 órától
Közmeghallgatást tartunk a 2009. évi költségvetésről
és a 2008. évi tevékenységről.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme.
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Hirdetés

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA ÉS
ÁGAZÁSA!
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-Udvarok, telkek,
gazdasági területek
takarítása
-Bozótírtás,
-Kézi ásás,
földmunkák,
-Díszkertek készítése
-Fűnyírás, füves
területek kialakítása

Tel.: 30/341-6980

MNH

A KC

BAU BT

IÓ!

3,5,7,10 cm-es vastagságban!
Komplett rendszerek több száz színlehetőséggel!
Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlatkészítés!
Részletfizetési lehetőség!
Ha most rendel ingyenes díszpalettákkal!
PONTOS, MEGBÍZHATÓ, GYORS MUNKA!
TEL.: 30-341-6980

MNH

Teljeskörű építőipari kivitelezés
Tel.: 30/341-6980, 30/414-8464

BAU BT

Lapostetők hő és vízszigetelése

Épületek felújítása
Falazás, burkolás

Homlokzati hőszigetelés

Autó bejárók, garázsok

Nyílászárók beszerelése

Betonozás, járdák, lépcsők

Ereszcsatorna készítés

Emésztőaknák és melléképületek Palatetők szigetelése
Gépi földmunka, csapadék

Vakolás, festés

TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL
TERVEZÉSTŐL KULCSÁTADÁSIG-MINŐSÉG
GARANCIÁVAL

HASZNÁLTCIKK BOLT
Bútorok, lakástextil, kiegészítők,
használt ruha, sportszerek, műszaki
cikkek nagy választéka kapható.
Kossuth tér 4.
Holland, német bútor: tálalók, étkezőgarnitúrák, nagy
választéka.
Folyamatosan megújuló árukészlettel várom
Kedves Vásárlóimat!
Telefon: 30-385-1272

Orsós Istvánné

Tisztelettel tájékoztatom leendő Ügyfeleimet,
hogy ügyvédi tevékenységemet
2009. január hó 1. napjával megkezdtem.

§

Dr. Szabó Ildikó
egyéni ügyvéd

§

Iroda címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 24.
Tel./fax: 74/471-150
Mobil: 06/30/363-55-77
e-mail cím: szabildikodr@freemail.hu
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig: 8:00-tól 16:00-ig

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:

Nyitvatartás:
Hétfőtől
- péntekig
- Előnyomott kézimunka
De.: 8-11.30
-Hímző cérnák
Du.:
15-17.30
-Ajándéktárgyak
Szombat
-Új-és használt ruha
8-11.30
-Bébiruhák
-Szivacstörmelék, tömb Tel.: 70-258-8557
Várom régi és új
-Ágynemű garnitúrák
vásárlóimat!
RUHASZERVÍZ stb...
Süléné Ica
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Az alábbiakban tájékoztatni szeretném Önöket az önkormányzat
által az elmúlt évben beadott pályázatokról:
Pályázati célok és a megítélt támogatási összegek:
- CÉDE pályázat: MTZ 80-as mezőgazdasági vontató beszerzésére
3.816.575,-Ft
- TEKI pályázat: kastélypark vizesblokk építésére (kivitelezés
2009.) 1.759.644,-Ft
- LEKI pályázat: tornaterem melletti parkoló építésére 1.186.549,Ft
- TEUT 1 pályázat: Garay utca és Árpád utca felújítására
2.000.000,-Ft
- TEUT 2 pályázat: Kutatóintézet és Újiregi összekötő út építésére
1.000.000,-Ft
(A TEUT pályázatokhoz a szükséges 50 %-os önrészt az
AGROIREG Kft és a Kaposvári Egyetem biztosította
3.000.000,-Ft összegben.)
- pályázat fűkasza beszerzésre: parlagfű mentesítés céljára
240.000,-Ft
- E-Magyarország pályázat: számítógép és projektor beszerzésére
280.000,-Ft
- vis-maior pályázat: Barnahátra vezető út felújítására Hékut
pusztán 5.529.000,-Ft
- vis-maior pályázat: kisvendéglő mögötti partfal építésére
15.616.000,-Ft (kivitelezés 2009.)
- pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére:
7.000.000,-Ft (általános iskola fűtéskorszerűsítése, megvalósítás
2009.)
- pályázat tanyagondnoki autó beszerzésére (VW Crafter)
8.353.000,-Ft
- az '56-os emlékmű építéséhez kapott pályázati támogatás a
Szabadságharcos Alapítványtól és a POFOSZ-tól együttesen
900.000,-Ft
Elnyert pályázati támogatás összesen: 47.680.768,-Ft
Közmunka pályázaton nyert támogatásból a Tamási és
Simontornya Városkörnyéki Többcélú Kistérségi Társuláson
keresztül 25 fő iregszemcsei lakost tudtunk foglalkoztatni,
határozott idejű szerződéssel. 13 főt 5 hónap, 7 főt 1 hónap
időtartamra alkalmaztunk, 5 főt december 15-e óta
foglalkoztatunk. 2008. december 31. napjáig a 25 fő
foglalkoztatására kapott támogatás összege 8.585.513,-Ft volt.
Ezen kívül önkormányzatunk 2008. évben 14 főt a közhasznú és 25
főt a közcélú foglalkoztatás keretében alkalmazott a központi
költségvetésből kapott kötött felhasználású normatívából.
Az általános iskola több mint 25 millió forintot nyert különböző
pályázati kiírásokon.
Beadásra került és elbírálás alatt lévő pályázataink:
- Integrált mikrotérségi oktatási központok fejlesztése (iskola és
óvoda) 600 millió forint ,
- Integrált szociális és egészségügyi központok fejlesztésére
(ÖNO) 180 millió forint,
- Szennyvíz elvezetés és -tisztítás megvalósítására 1,5 milliárd
forint összegű támogatásra pályázunk.
Ezen kívül pályáztunk az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér”
cím elnyerésére, amely lehetőséget adhat a művelődési ház
felújítására mintegy 50 millió forint értékben.
2008-ban Iregszemcse tagja lett a LEADER közösségnek, ennek
keretében több 10 millió forintot fordíthatunk a település
arculatának javítására (terek, közterületek, középületek és parkok
felújítása).
Előkészített terveink és pályázati anyagaink vannak a
közintézmények akadálymentesítésére (orvosi rendelők,
polgármesteri hivatal), valamint a közlekedés biztonságának
javítására (gyalogátkelőhelyek, forgalom lassító szigetek építése).
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Önkormányzat
Úgy gondolom, hogy megérte a pályázatok elkészítésébe
fektetett munka, hiszen jelentős támogatási összeget sikerült
elnyernünk. Azonban nem dőlhetünk kényelmesen hátra,
folytatnunk kell a pályázati tevékenységet, mert bőven van még
megoldásra váró probléma, fejlesztésre szoruló terület. Ebben az
elmúlt időszak pályázati eredményei motiválnak bennünket.
Egyéb fejlesztések:
A pályázati támogatásokon túl megvalósultak egyéb fejlesztések
is, mint például az önkormányzati intézmények
világításkorszerűsítése, egy úgynevezett harmadik feles
finanszírozás keretében. A harmadik feles finanszírozás olyan
finanszírozási eszköz, melynek segítségével "saját pénz"
befektetése nélkül lehet jelentős költség- és energia megtakarítást
elérni. Egy külső vállalkozás megtervezi, finanszírozza (vagy
"harmadik féllel" finanszíroztatja) és végrehajtja az
energiatakarékossági beruházásokat. A beruházást az energetikai
rekonstrukció előtti és utáni energiaszámlák közti különbségből
kell fedezni, vagyis ez nem jelent többletköltséget az intézmény
számára.
Ennek keretében korszerűsítettük az általános iskola, a művelődési
ház, a polgármesteri hivatal és a sportpálya világítását mintegy 43
millió forint értékben.

Elbontásra került a Dózsa György utca 2. szám alatti romos
bérlakás, helyén parkolót alakítottunk ki.
A szeméttelep rendbetétele után 1 db 15 m3-es hulladékgyűjtő
konténer, valamint a település négy pontján 4 db hulladékgyűjtő
sziget került kihelyezésre, amelyeket az év folyamán többször
üríttettünk. Arra kérjük a lakosságot, hogy ezt a lehetőséget a
továbbiakban is használják ki, környezetünk tisztaságának
megőrzése érdekében.
Folytattuk a járda felújítást a Rákóczi és a Hajnal utcában. A
Rákóczi utcában 60 db gömbakácot, a művelődési ház elé pedig 3
darab gömbjuhar fát ültettünk. Hasonló terveink az idei évre is
vannak.
A település központja gazdagodott, október 25-én avattuk fel az
'56-os emlékművet, amely saját kivitelezésben, pályázati
támogatások és adományok révén épült meg.
A nyár folyamán felújítottuk mindkét iskolaépület vizesblokkjait,
ezzel régi igényt elégítettünk ki. A kisiskola (volt pártház) belül
teljes egészében megújult, a központi iskola tantermeit pedig
kifestettük. Az elvégzett munkák értéke több mint ötmillió forint.
Mindebben nagy segítséget jelentett a szülők anyagi hozzájárulása
és munkája, valamint a környékbeli építőanyag-kereskedések
(Csepregi és Társa Kft, Raab Karcher Kft. Siófok) támogatása. A
kisiskola előtti teret a Szalai Térkő Kft. újította fel.
A sportpályának a közvilágítási hálózatra való rákötése, a falunapi
rendezvények feltételeinek javítása érdekében az elektromos
csatlakozási pontok kiépítése, a labdafogó hálók felújítása szintén
a tavalyi év eredményei.
Márciusban kezdtük a hivatal régóta esedékes belső tatarozását, a
munkálatokat saját erőből, saját dolgozókkal, szakaszosan, a
hivatal folyamatos működését biztosítva végeztük. Az épület belső
felújítása terveink szerint az idén elkészül. A művelődési házban
kisebb mértékű felújításokat végeztünk, az előtér, az irodák és a
kisterem festésén túl két WC felújítása történt meg. Reményeink
szerint sikerül forrást találni további felújítások elvégzéséhez is.
Az óvodában az udvari játékok felújítása és két új homokozó
kialakítása történt meg.
A tengődi úti ivóvíz kút kiváltására a vízmű területén új ivóvíz kút
fúrása történt meg a nyár folyamán. Célunk az ivóvíz minőségének
további javítása, valamint a pusztákon élőknek egészséges ivóvíz
biztosítása. Ennek megvalósítása azonban önerőből nem
lehetséges, támogatás bevonása szükséges hozzá, keressük, várjuk
a megfelelő pályázatot.

Önkormányzat
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Az elvégzett munkák, a megvalósult fejlesztések nem csekély anyagi
terhet róttak az önkormányzat költségvetésére. Lehetőségeinkhez
mérten az idei évben is szeretnénk komolyabb összegeket
felújításokra fordítani. A település vezetése és a képviselő-testület
elkötelezett a fejlődés irányában, célunk, hogy Iregszemcse egy
komfortos, élhető település legyen, megtartó ereje ne csökkenjen.
Ennek érdekében dolgozunk.
A község lakóinak, vállalkozóinak megköszönünk minden eddigi
támogatást, legyen az erkölcsi vagy anyagi, a továbbiakban is
örömmel fogadunk minden segítséget, amely településünk fejlődését
szolgálja.
Süvegjártó Csaba
polgármester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2009. ÉVI MUNKATERVE
Minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontja a
2/2007.(III.23.) rendelet alapján:
A Polgármester „beszámol a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés
közötti eseményekről.”
Napirend után: Kérdés, interpelláció, egyebek.
2009. január 21. (szerda) 17 óra
2.) A képviselő-testület 2009. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester
3.) A 2009. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb
céljainak meghatározása. Előadó: Fata Istvánné jegyző
4.) A Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló rendelet módosítása. Előadó: Fata Istvánné
jegyző
5.) Tanyagondnoki szolgálat módosított szakmai programjának
egységes szerkezetben történő megtárgyalása. Előadó: Süvegjártó
Csaba polgármester
6.) Szociális étkeztetés módosított szakmai programjának egységes
szerkezetben történő megtárgyalása. Előadó: Süvegjártó Csaba
polgármester
2009. február 6. (péntek) 17. óra
Közmeghallgatás a 2009. évi költségvetésről és a 2008. évi
tevékenységről.
2009. február 13. (péntek) 17 óra
2.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester
A Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről Treitz János a
Pénzügyi Bizottság Elnöke ad tájékoztatást.
2009. március 25. (szerda) 17 óra
2.) 2009. évi pályázati lehetőségek megtárgyalása. Előadó:
Süvegjártó Csaba polgármester
2009. április 29. (szerda) 17 óra
2.) A 2008. évi zárszámadás megvitatása, elfogadása. Előadó:
Süvegjártó Csaba polgármester. A 2008. évi zárszámadást előzetesen
a Pénzügyi Bizottság megvitatta, melyről Treitz János a Pénzügyi
Bizottság Elnöke ad tájékoztatást.
3.) A 2008. évi ellenőrzési jelentés megtárgyalása. Előadó:
Süvegjártó Csaba polgármester.
4.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának átfogó értékelése. Előadó: Fata Istvánné jegyző
2009. május 27. (szerda) 17 óra
2.) A község közművelődési helyzetéről beszámoló. Előadó: Dobos
Andrea művelődési ház vezetője
2.) A Polgárőrség beszámolója. Előadó: Szabó Tibor elnök
3.) Közbiztonsági beszámoló. Előadó: Rendőrkapitányság
megbízottja

VII. évfolyam, 1. szám, 2009. január

2009. június 24. (szerda) 17 óra
2.) A 2008-2009. tanév munkájának értékelése. Előadó: Balogh
Béláné általános iskolaigazgató
3.) Az óvoda 2008-2009. tanév munkájának értékelése. Előadó:
Bakonyiné Térmeg Ilona óvodavezető
2009. szeptember 23. (szerda) 17 óra
2.) A 2009. évi költségvetés első féléves teljesítésének értékelése.
Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester. Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről Treitz János a
bizottság elnöke tájékoztatást ad.
3.) Tájékoztató a 2009/2010. tanév előkészítéséről. Előadó: Balogh
Béláné iskolaigazgató
4.) Tájékoztató a 2009/2010. óvodai tanév előkészítéséről. Előadó:
Bakonyiné Térmeg Ilona óvodavezető
5) A polgármester beszámolója a többcélú kistérségi társulás első
féléves munkájáról. Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester
2009. október 28. (szerda) 17 óra
2.) Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási
Intézmény munkájáról beszámoló. Előadó: Papp Anikó
intézményvezető
3.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. Előadó:
Vincze János tanyagondnok
4.) Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési terve. Előadó:
Süvegjártó Csaba polgármester
5.) Temető rendelet felülvizsgálata. Előadó: Fata Istvánné jegyző
2009. november 18. (szerda) 17 óra
2.) Beszámoló a háziorvosi szolgálat és a fogorvosi szolgálat
működéséről.
Előadó: Dr. Kaáli Sándor háziorvos,
Dr. Kálmán István háziorvos
Dr. Kasza Margit fogorvos.
3.) Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról.
Előadó: Horváth József településüzemeltetési csoportvezető
4.) A 2009. évi költségvetés három negyedéves teljesítésének
értékelésének elfogadása. Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester.
A Pénzügyi Bizottság a napirendet előzetesen megvitatta, melyről
a bizottság elnöke Treitz János tájékoztatást ad.
5.) A 2010. évi költségvetési koncepció megvitatása, elfogadása.
Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester
A Pénzügyi Bizottság a napirendet előzetesen megvitatta, melyről
a bizottság elnöke Treitz János tájékoztatást ad.
2009. december 9. (szerda) 17 óra
2.) Beszámoló a többcélú kistérségi társulás 2009. második félévi
és az intézményfenntartó társulások 2009. évi munkájáról.
Előadó: Süvegjártó Csaba polgármester
3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Előadó: Fata
Istvánné jegyző
Iregszemcse, 2009. január 12.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
GÓLYAHÍR
2008. december, 2009. január hónapban
született:
Csanádi Áron, Bati Viktória, Orsós Mária,
Szűcs Marcell

ELHUNYTAK
2008. december, 2009. január hónapban
elhunytak:
Ifj. Szabó Kálmán, Rab József, Keserű Józsefné
Mónos Jánosné, Varga Györgyné, Rózner József
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
KOMMUNÁLIS ADÓ
A képviselő-testület január 21-i ülésén elfogadta a „
Köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról és annak kötelező
igénybevételéről” szóló korábbi, 1/2003.(II.5.) rendeletének
módosítását. Ennek értelmében 2009. február 1-től a háztartási
hulladék elszállításért, ártalmatlanításáért fizetendő díjat a
szolgáltatást igénybe vevőkre, azaz a lakosságra hárítja át.
A háztartási hulladék elszállításért, ártalmatlanításáért
természetesen eddig is kellett díjat fizetni a Dél-Kom Kft-nek, de
eddig ezt teljes egészében a község költségvetése fedezte (évente
több mint 10 millió forint). Itt kapcsolódik össze a címben felvetett
két jogintézmény, ugyanis a szemétszállítás ellenértéke részben a
magánszemélyek kommunális adójából került kiegyenlítésre.
Azért csak részben, mert a kommunális adóból befolyt összeg csak
részben fedezte az éves díjat.
A kommunális adó tehát nem szemétszállítási díj. A helyi adókról
szóló 1990. évi C. tv. indoklása szerint a kommunális jellegű adók
(ide tartozik a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális
adója, az idegenforgalmi adó) célja, hogy az önkormányzat
infrastrukturális fejlesztések, környezetvédelmi feladatok
megvalósítására pénzeszközhöz jusson. A szemétszállítási díj
ellenben egy kötelező közszolgáltatás ellenértéke. Az
önkormányzatnak ugyanis kötelező feladata, hogy a települési
hulladék kezelésére közszolgáltatást tartson fenn. Ez nem azt
jelenti, hogy az önkormányzat fizeti a szemétszállítást, csak annak
megszervezéséről gondoskodik. Az ingatlan tulajdonosát
(birtokosát, használóját) pedig az a kötelezettség terheli, hogy a
háztartásában keletkezett szilárd hulladékot a begyűjtésre
feljogosított hulladékkezelőnek átadja. Minderre azért van
szükség, hogy a környezeti és közegészségügyi veszélyhelyzetek
megelőzhetők legyenek. Az ellenőrizetlen hulladéklerakás,
megsemmisítés (elásás, elégetés) ugyanis igen nagy veszélyt jelent
mind a szűkebb, mint a tágabb környezetre, valamint büntetést
vonhat maga után. A szemétszállítási díj megfizetése esetén is
érvényesíthetők bizonyos kedvezmények. Ezeket a helyi rendelet
tartalmazza. A képviselő-testület a költségvetési rendeletében
módosította a kommunális adó mértékét. 2009-ben a kommunális
adó 10.000,-Ft-ról 4.000,-Ft-ra csökken. A kommunális adóból
befolyt összeg a korábban említett (infrastrukturális fejlesztések és
környezetvédelmi feladatok) célokra kerül felhasználásra, vagy az
ilyen tárgyban kiírt pályázatok önrészét fogja biztosítani.
A szolgáltató a díjakat negyedévente számlázza, a szolgáltatási
szerződéseket február hónapban fogja megkötni. Ennek helyéről és
módjáról a lakosságot időben értesítjük.
1 db. 110 literes szabvány edény ürítési díja:
308,-Ft + ÁFA = 370,-Ft
1 db. 110 literes szabvány edény heti egyszeri, évi 52
alkalommal történő éves ürítési díja:
16.020,-Ft + ÁFA = 19.224,-Ft.
Fata Istvánné jegyző

2009. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL
VÁLTOZIK AZ ORVOSI
ÜGYELET!
00

2009. február hó 1. napján (vasárnap) reggel 8 óráig a hétközi
és hétvégi háziorvosi ügyelet változatlanul működik, a 74/480-609
telefonszámot kell hívni, az ügyeleti helyiségben pedig
Iregszemcse, Rákóczi utca 1. szám alatt, elérhető lesz vagy az
ügyeletes háziorvos és az ápolónő, vagy csak az ápolónő.
2009. február hó 1. napján (vasárnap) reggel 800 órától 2009.

Önkormányzat

február hó 2. napján (hétfő ) 8 óráig már az Emergency Service
Egészségügyi Szolgáltató Kft alkalmazottai ( egy fő háziorvos és 1
fő gépkocsivezető, aki egyben mentő asszisztens is) biztosítják a
központi ügyeleti ellátást az Iregszemcse, Rákóczi utca 1. szám
alatti ügyeleti helyiségünkben.
2009. február hó 2-tól az ügyeleti ellátást a fent említett ES Kft
végzi:
- Hétfőtől péntekig naponta 16 órától másnap reggel 8 óráig a
központi orvosi ügyelet
Tamási központtal, a Tamási
Rendelőintézet épületében működik,
- péntek 16 órától hétfő reggel 8 óráig, ünnepnapokon reggel 8
órától másnap reggel 8 óráig (24 órában) Iregszemcse központtal,
Iregszemcse, Rákóczi utca 1. szám alatt, a megszokott helyen
működik.

2009. február hó 1. napján (vasárnap) reggel 8 órától
hétközben és hétvégén egyaránt hívandó telefonszám:

74/570-028.
KÖZPONTI HÉTVÉGI
ORVOSI ÜGYELET
FEBRUÁRBAN

1. (V)
Dr.Kaáli Sándor
6-7-8 (P-SZo-V)
Dr. Kálmán István
13-14-15 (P-SZo-V)
Dr. Kaáli Sándor
20-21-22 (P-SZo-V)
Dr. Szebeny Gábor
27-28 (P- Szo)
Dr. Demeter Tamás

Fata Istvánné jegyző

VÉRADÁSRÓL
2009. január 6-án a
Művelődési Házban
tartott községi véradáson 51-en vettek
részt. Az 51 főből 40en adhattak vért. 2 új
véradó volt.
Következő alkalom:
2009. július 30-án lesz
szintén a Művelődési
Házban!

FELHÍVÁS SZAKMAI KÉPZÉSRE!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Kereskedők,
Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete megfelelő számú jelentkező
esetén nyílt információs napot kíván tartani Iregszemcsén.
Szakmai továbbképzést biztosítanának a helyi szakképzetlen
felnőttek részére a következő szakmákban:
-élelmiszer- és vegyi áru eladó, ruházati eladó, zöldség gyümölcs
eladó, műszaki cikk eladó, szakács, pincér, falusi vendéglátó,
panziós, 7-8 osztályos felzárkóztató képzés
Érdeklődi lehet: Polgármesteri Hivatal, I. emelet, 2. iroda!

IDŐSZERŰ HÍREK GAZDÁLKODÓKNAK
TÖRTÉNELMI BÁZISJOGOSÚLTSÁG ÁTÍRÁS: HATÁRIDŐ:
2009. FEBRUÁR 2. Az a földhasználó akinek az eddig támogatott
területeiben változás történt, (csökkenés, növekedés) a 2006. év
alapján szerzett bázisjogosultságát február 2-ig rendezheti a K9000-es nyomtatványon. 2009-től ez a támogatás földhasználathoz
kötött.
ŐSTERMELŐI ÉRVÉNYESÍTÉS: HATÁRIDŐ MÁRCIUS 20.
Az egész évre érvényes adókedvezményeket csak a március 20-ig
érvényesített őstermelői igazolványokra lehet igénybe venni. A
március 20. után érvényesített őstermelői igazolványok csak
időarányos kedvezményekre jogosítanak.
Növényvédő és méregraktár kezelői alap illetve továbbképző
tanfolyamok indulnak Tamásiban január 26-tól
Zöldkönyves 80 órás tanfolyam indul tamásiban február elején.
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁST ÉS NYOMTATVÁNYOKAT
Mayer Pál falugazdásznál lehet igénybe venni minden
csütörtökön 8-16 óráig a Művelődési Házban illetve a 06-70/3371247-es telefonszámon.
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DEÁK HÍRMONDÓ
„Új esztendő, vígságszerző…” szól a dal, így szeretnénk
köszönteni az újság olvasóit a Deák Ferenc Általános Iskola és
Óvoda diákjai és minden dolgozója nevében!
Bár itt az új év, mégis kicsit visszatekintenék néhány kollégám
segítségével az elmúlt év végére:
A kézis lányok biztató szereplései
Nagy lelkesedéssel vágott neki a csapat az őszi szezonnak.
Rengeteg edzés és munka tudható a lányok mögött. Nagyon
nehezen ment a játék az első pár mérkőzésen. Egymást követték a
jobbnál jobb meccsek, ahonnan sajnos nem igazán mi kerültünk ki
győztesen, de a lányok nem voltak elkeseredve. Én, mint edző, csak
azt mondhattam nekik, hogy „Dolgozni, dolgozni,a befektetett
munkának meg lesz a gyümölcse.” a szezon végére ez be is
következett: két nyertes meccs, és egy hatalmas mérkőzés
Szekszárd második csapatával! Kikaptunk, de az én szememben
nyertünk, hiszen láttam a fejlődést a lányok játékán ez az
eredmény magáért beszél, és nekem ez a legfontosabb! A
következő szezonban már jobb mérkőzésekre számítok, és
szorosabb összecsapásokra. A 2009-es évad is elkezdődött a lányok
számára, bár 2008 végén a két ünnep között sem volt
elhanyagolható az edzés. Megkezdtük a felkészülést a következő
szezonra. Nagy erőbedobással dolgozunk. Megkezdődött a
kisebbek beépítése is a csapatba, ők is nagy-nagy lelkesedéssel
edzenek. Sok szeretettel várjuk a kedves szurkolókat a tavaszi
szezonban is, hogy segítsék és biztassák a lányokat a jobb
eredmény eléréséért, és együtt tudjunk örülni a sikereknek.
Köszönjük! Hajrá Ireg!
Ferenczi Roland
Nyílt napok az 1. a osztályban (2008. december 3. - 4.)
Nagy örömünkre osztályunkban is elérkeztek a nyílt napok. Öröm
volt ez a gyerekeknek, hiszen megmutathatták, hogy iskolai életük
3 hónapjában mit tanultak. Izgatottak voltak a szülők is, akik végre
láthatták iskolai helyzetben a még nemrégiben óvodás
csemetéjüket. Büszkék voltak az óvó nénik és mi, tanító nénik is
kíváncsian vártuk: vajon a megszokott menetrend szerint menneke az órák. De boldogan tapasztaltuk: kis tanítványainkat nem
zavarja meg a „közönség” sem.

Az első nyílt napon olvasás és írás órákat láthattak a szülők és az
óvó nénik. A gyermekek éppen az uborka (u) és az újság (ú)
hangokat és betűket ismerték meg. A második napon matematika
órán vehettek részt az érdeklődők, itt összeadást és kivonást
gyakoroltak játékos feladatokkal, majd ének órán Mikulás-dalokat
énekeltek. A nyílt órákon 15 gyermek szülei, a nagyszokolyiak óvó
nénije Ili néni, az iregszemcseiek óvó nénije Jutka néni, és az
iskolavezetés voltak jelen. Úgy gondoljuk, hogy mindenki számára
hasznosak voltak ezek az órák: a szülők közül többen említették,
hogy nagyon fegyelmezettek voltak a gyerekek, nagy
feladattudatuk van, és miután az osztályban vannak néhányan, akik
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már szépen tudnak olvasni, jól tudnak számolni, így a nagy
teljesítménybeli különbségek miatt a gyermekek és a tanító nénik
türelmét emelték ki. A gyermekek természetesen viselkedtek,
ugyanúgy dolgoztak, mint máskor, és bátran jelentkeztek, ha tudták
a kérdésre a választ. Az óvó nénik számára nem volt teljesen új volt
neveltjeik jó iskolai teljesítménye, ugyanis már voltak látogatóban
nálunk. Mi, tanító nénik pedig szívesen mutattuk meg a gyermekek
eddigi tudását remélve, hogy igyekezetük és érdeklődésük a
hónapok múlásával sem hanyatlik.
Zsófi néni, Aranka néni
Bolhapiac
2008. november 27-én délután került sor karácsony előtti
bolhapiacunk megrendezésére. Lelkes diákok szedték össze jó
állapotú megunt játékaikat, könyveiket és ruháikat, hogy azok új
gazdára leljenek, s régi tulajdonosaiknak egy kis zsebpénzt
hozzanak a karácsonyi ajándékok vásárlásához.

A legügyesebb árusok majd' kétezer Forintnyi összegre tettek így
szert. A tevékeny tanulók már most készülnek a következő, húsvét
előtti bolhapiacra.
Veldi Ágnes
Színházlátogatás a Német Színházba
2008. december 3-án 20 fő tekintette meg Szekszárdon A
mézeskalácsember című darabot, mely az angol David Wood egyik
legsikeresebb gyerekmusicalje. Izgalmas történet a bátorságról,
leleményességről és arról, hogy mindig szükségünk van jó
barátokra. Az előadás után autogramot kértünk a színészektől és
közös fotókat készítettünk velük. Ezek után sétát tettünk a
karácsonyi vásárban, majd élményekben gazdagon tértünk haza.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az újiregi Polgármester Úrnak,
Jankó Róbertnek, hogy a színházlátogatáshoz rendelkezésünkre
bocsátotta az újiregi kisbuszt.
Veldi Ágnes
Az év a hagyományos karácsonyi ünnepséggel zárult az utolsó
tanítási napon. Délelőtt 11 órától szülők, nagyszülők, érdeklődők
és az iskola tanulói előtt egy-egy osztály rövid karácsonyi műsort
mutatott be. A gyerekek ügyesen szavaltak, énekeltek, részt vettek
csoportok, egész osztályok, a hittanosok, de néhány bátrabb felsős
egyedül is kiállt a népes közönség elé szavalni. A műsort az iskola
énekkara zárta szép karácsonyi dalaival. Köszönjük a tanulók,
felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját, mert felejthetetlen
hangulatú pillanatokat szereztek minden jelenlévőnek. Az
ünnepség után az iskolában a tanulók megkapták az
önkormányzatok által összeállított karácsonyi csomagot, ami sok
gyermeknek okozott nagy-nagy örömet. Nagyon köszönjük az
önkormányzatoknak, hogy gondoltak diákjainkra! Köszönjük a
Művelődési Ház dolgozóinak, hogy mindig partnerre találunk
bennük programjainkhoz, és helyet biztosítanak számunkra.
Reméljük, hogy a vígságszerző új év köszönt mindenkire 2009ben!
Berkiné Sz.A.
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DEÁK HÍRMONDÓ
A Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda és
tagintézményi nyertes pályázatai 2008. évben
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Budapest
Erdei iskola a 2007/2008-as tanévben 351.500.- Ft
2007/2008-as tanévi Útravaló Ösztöndíjprogram 660.000.- Ft
2008/2009-es tanévi Útravaló Ösztöndíjprogram 1.624.000.- Ft
TIOP “IKT technológiák alkalmazása - híd legyen a tudáshoz”inform.eszközök a megnyert informatikai eszközök közbeszerzése
folyamatban van
Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére 1.991.110.- Ft
Szakmai és informatikai eszközök beszerzérése 1.117.200.- Ft
Mérés-értékelés, kompetenciamérés támogatása 2.231.000.- Ft
Képességkibontakoztató és integrációs felkészítésre, óvodai
fejlesztő program szervezésére (IPR) 10.845.500.- Ft
Oktatásért Közalapítvány Budapest
“Légy a jövő gazdája” környezetvédelmi pályázat 100.000.- Ft
Wienerberger Téglaipari Zrt. Budapest
“Jövővár Pályázat” az iskola vizesblokkjának felújítására
821.021.- Ft
MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest
“A Tárt Kapus Létesítmények program”- szabadidősport
támogatása 500.000.- Ft
Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Szekszárd
Tehetséggondozó munka támogatása, 8.oszt. tanulók matematika
felkészítése versenyekre, középiskolai tanulmányokra
Iregszemcsei iskola részére 50.000.- Ft
Felsőnyéki tagiskola részére 43.000.- Ft
Tolna megye irodalmi és történelmi emlékhelyeinek, neves
gyűjteményeinek megismertetése a diákokkal
Iregszemcsei iskola részére 85.000.- Ft
Felsőnyéki tagiskola részére 61.000.- Ft
Óvodapedagógusok képzésének támogatása
Iregszemcsei tagóvoda részére 72.000.- Ft
Újireg tagóvoda részére 72.000.- Ft
Nagyszokolyi tagóvoda részére 72.000.- Ft
Felsőnyéki tagóvoda részére 72.000.- Ft
Pedagógusok kompetencia alapú oktatásra való felkészítésére
Iregszemcsei iskola részére 80.000.- Ft
Felsőnyéki tagiskola részére 80.000.- Ft
Diákok színház, hangverseny és kiállítás látogatásainak
támogatására
Iregszemcsei iskola részére 150.000.- Ft
Felsőnyéki tagiskola részére 149.000.- Ft
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Budapest
Intézményi közös pedagógiai program kidolgozásának támogatása
400.000.- Ft
Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális
Igazgatósága Szekszárd
Teljesítményértékelési rendszer bevezetése és működtetése
3.547.000.- Ft
Hegyi Attila kaktuszgyűjtő Várong - ajándékkaktusz100 db
kaktusz
Összes pénzbeli pályázati támogatás:25.174.331.- Ft
2008. év során az alábbi pályázataink sikertelenek voltak:
United Consult K2 Kft. Budapest Parkrendezés
Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Budapest Könyvtártámogatás
Citibank Budapest Iskolatámogatási Program
Unilever Magyarország Knorr Delikát8 - “Főzzön játszóteret”
A pályázat folytatódik, várjuk a Knorr Delikát8 tasakokat!

Iskola

KARÁCSONY A GÖLLESZ
ISKOLÁBAN
Bensőséges hangulatú műsorral köszöntötték tanulóink az év
legszebb ünnepét, a karácsonyt. Az idén az ebédlőben gyűltünk
össze, ahol a sarokban mennyezetig érő, szépen feldíszített fa várta a
gyerekeket és a vendégeket. A műsor az adventi gyertyák
meggyújtásával kezdődött, az első gyertyát Kereszt Józsefné
igazgató, a másodikat dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés
Elnöke, a harmadikat Renczes Anett pedagógus, a negyediket
Harangi Margit, a diákönkormányzat vezetője gyújtotta meg. A
gyertyák és a fenyőégők fényében kezdődött az ünneplés, minden
osztály rövid, de igen színvonalas műsorral készült. A szakiskolások
fantasztikus énekkarának sokáig tapsolt a közönség. A műsor végén a
pedagógusok alkalmi kórusa három dallal ajándékozta meg a
tanulókat és a vendégeket. Az igazgatónő megköszönte a
gyerekeknek és felkészítőiknek a meghitt perceket, reményét fejezve
ki, hogy az otthoni ünnepük is hasonlóan szép lesz, a vendégeknek,
dr. Puskás Imrének, a Tolna Megyei Közgyűlés Elnökének, Hirt
Ferenc országgyűlési képviselőnek, Süvegjártó Csaba
polgármesternek, Bakonyi Erzsébet alpolgármesternek, Szalay Géza
lelkész úrnak, Tili Klaudia gyámnak, és a kedves szülőknek, hogy
megtisztelték rendezvényünket. A gyerekek megnézhették a
támogatóinktól kapott ajándékokat, szaloncukrot, mandarint, és apró
játékokat kaptak, vendégeinket pedig a kollégák által készített finom
süteményekkel, üdítővel kínáltuk. Az előző számban név szerint
köszöntük meg támogatóink önzetlen segítségüket, lapzárta utáni
támogatóink az iregszemcsei Takarékszövetkezet, és Csincsi István
volt. Nekik is köszönetünket fejezzük ki, amiért szebbé tették
tanulóink számára az ünnepet.

Sport
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IREGSZEMCSEI SÚLYEMELŐ
AZ ORSZÁGOS BAJNOK ÉS
CSÚCSTARTÓ
Nyíregyházán rendezték meg a 2008. évi Utánpótlás Súlyemelő
Országos Bajnokságot (2008.12.5-7.). Egyesületünk négy
versenyzője szerezte meg a jogot, hogy indulhasson a korosztályos
seregszemlén. Első nagy versenyén kiválóan szerepelt csapatunk
újonca Juhász Dávid, aki akaraterejének és küzdenitudásának
köszönhetően megszerezte élete első országos bajnoki címét.
Nagyon szép és dícséretes teljesítményt nyújtott csapatunk női
versenyzője Szabó Kamilla, aki a dobogó második fokára állhatott
fel. Szita Alex ismét az állandó riválisával (Dudás István Tatabánya) csapott össze. Eddig mindig a tatabányai versenyző
került ki győztesként kettejük párharcában. Mindenki nagy
küzdelmet várt a versenyüktől. Végül fegyelmezett versenyzéssel,
öt jó gyakorlattal az iregszemcsei súlyemelő szerezte meg a
győzelmet. A szoros versenyt bizonyítja az a tény, hogy a küzdelem
során a versenyzők felváltva nyolc alkalommal javították meg az
országos csúcsokat. Jelenleg Szita Alex nevéhez fűződnek az
érvényes serdülő országos csúcsok:
Szakítás:
Lökés:
Összetett:

121 kg (OCS)
145 kg (OCS)
246 kg (OCS)
Eredmények:
Súlycsop. Szakítás Lökés Összetett Helyezés

Kölyök Juhász Dávid
Serdülő Szita Alex
Serdülő Szabó kamilla
Ifjúsági Simon Márton

56 kg
+85 kg
+69 kg
77 kg

58 kg 79 kg 137 kg
121 kg 145 kg 266 kg
56 kg 64 kg 120 kg
kiesett

I. hely
I. hely
II. hely

Nemzetközi Súlyemelő verseny
2008. 11.13-16. Hrubieszow (Lengyelország)
Szita Alex
Tollár Flórián
Juhász Dávid
Szabó Kamilla
Resz Anita
Gergely Zsolt
László Zoltán

Súlycsoport
+85 kg
50 kg
56 kg
+69 kg
56 kg
77 kg
85 kg

Szakítás
120 kg
30 kg
55 kg
50 kg
45 kg
67 kg
90 kg

Lökés
140 kg
40 kg
70 kg
60 kg
56 kg
94 kg
120 kg

Összetett
260 kg
70 kg
125 kg
110 kg
101 kg
161 kg
210 kg

Gratulálunk a sportolóknak és további sok szép sportsikert
kívánunk nekik!
Iregszemcsei SSZSE

VII. évfolyam, 1. szám, 2009. január

JÓL SIKERÜLT ESKRIMA
VIZSGA ÉS SZEMINÁRIUM!
Első ízben tartott vizsgát és szemináriumot december 20-án
Iregszemcsén az Alisca Harcművészeti SE. A rendezvényen
25 gyakorló vett részt, köztük Szekszárdi, Felsőnyéki és
Iregszemcsei gyerekek és felnőttek. Sikeresen vizsgázott 14
gyermek és 6 felnőtt eskrimador. A rendkívül jól sikerült
edzéseket Dankó Ferenc Mester a Hungary Doce Pares
Szervezet vezetője és kétszeres világbajnok
tartotta,
melyben az eskrima önvédelmi és művészi technikáiból is
ízelítőt kaphattunk. A mester nagyon elégedett volt a
felkészültséggel és a lelkesedéssel egyaránt. Ezen a
rendezvénnyel az egyesületünk is bebizonyította, hogy képes
kiváló képességű tanulókat nevelni és fejlődésüket
folyamatosan biztosítani. Köszönjük minden tanuló
részvételét és Gratulálunk a vizsgázóknak! Külön köszönet a
Művelődési ház dolgozóinak! Várunk mindenkit az
edzéseken! MABUHAY!

Fényképek letölthetők oldalunkon
(Alisca HSE Web)
http://sites.google.com/site/eskrimadorok/
Edzésekről érd: Joó Szilárd Tel. 30/9971762

VII. évfolyam, 1. szám, 2009. január
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FARSANG

Vegyes

RENDŐRSÉGI HÍREK

Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2008.12.03.-án 07 óra és 07 óra 30 perc közötti időben lakásának
szobájából a mobiltelefonját eltulajdonította. A bűncselekménnyel
okozott kár: 25 000.-Ft.
Helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2008.12.12.-én
18 óra és 2008.12.13.-án 07 óra 15 perc közötti időben lakóházának
melléképületébe lakatlefeszítés módszerével behatolt és onnan
eltulajdonított 1 db Partner típusú motorfűrészt és 1 db western típusú
bőr nyerget. A lopással 90 000.- Ft, a rongálással: 500.-Ft kár
keletkezett.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2008.12.12.-én 17 óra és 2008.12.13.-án 07 óra 30 perc közötti időben
lakóházának melléképületében levő járműalkatrész kereskedésébe
lakat lefeszítés módszerével behatolt és onnan eltulajdonított 1 db.
Husquarna 50- es láncfűrészt, valamint motorolajokat, 1 db 55 ah-s
Banner akkumulátort és 60.000 Ft készpénzt. A lopással okozott kár
468 500.-Ft, a rongálási kár 15 000.-Ft.
Helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2008.12.12.-én
20 óra 2008.12.13.-án 09 óra 30 perc közötti időben a lakóházának
melléképületébe lakatlefeszítés módszerével behatolt és onnan
eltulajdonított 1 db Stihl HS 75 típusú sövényvágót. A lopással okozott
kár 80 000.-Ft, a rongálással 1 000.-Ft kár keletkezett.
Iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2008.12.12.-én 21 óra és 2008.12.13.-án 09 óra 30 perc közötti időben a
lakóházába a nyitott kapun és nyitott műhelyajtón keresztül behatolt és
onnan eltulajdonított 1 db Husqvarna 281 XP típusú motorfűrészt. A
lopással okozott kár 100 000.- Ft.
Helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2008.12.12.-én
18 óra és 2008.12.15.-én 08 óra közötti időben lakóházához tartozó
szerszámtárolóba hamis kulcs használatával behatolt és onnét 1 db
Husqarna típusú láncfűrészt és 1 db ács szekercét tulajdonított el. A
Farsang idején szabad a tánc, a bálok szervezése és a házasságkötés, bűncselekménnyel okozott kár 53 000.-Ft.
tulajdonképpen a húsvétot megelőző negyven napos böjt előtti féktelen Egy kaposvári lakos 2008.12.18.-án 17 óra 05 perckor Iregszemcse és
mulatozás időszaka. A szokásjogon alapuló merev szabályok pár hétre Medgyespuszta között a 6510-es számú mellékútvonal 8/100-as km
megszűnnek létezni, a világ kifordul önmagából. Tetőpontját a
szelvényében közlekedett gépkocsijával Iregszemcse irányából. Egy
hamvazószerdát megelőző héten éri el, az utolsó napok jelentőségét
balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és átsodródott
bizonyítja, hogy minden egyes napnak külön elnevezése alakult ki a
az
úttest menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávjába, ahol
magyar nyelvben. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok
felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény nélküli frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő
bolondázás az álarc névtelensége mögött vagy a nemi szerepek felrúgása székesfehérvári lakos által vezetett gépkocsival. A baleset
következtében a kaposvári gépkocsivezető a Dombóvári kórházban
asszonyfarsangkor.
Fontosabb népszokások: Asszonyfarsang: rendszerint a farsang utolsó elhunyt, utasai közül egy személy 8 napon túl gyógyuló bal bokatörést
szakaszában csak az asszonyok részvételével tartott farsang. Az év -, egy másik utas 8 napon belül gyógyuló - agyrázkódást -, míg a másik
egyetlen napján a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi gépkocsi vezetője 8 napon belül gyógyuló -bokaficamot - szenvedtek.
módra mulattak.
Farsangi dramatikus és alakoskodó játékok: A járművekben kb. 3 500 000.- Ft anyagi kár keletkezett.
jelmezekkel, maszkokkal előadott „szerepjátékok”, felvonulások. Az Iregszemcsei Kittenberger Vadásztársaság feljelentést tett
Legtipikusabb jelmezek: ördög, koldus, török, kereskedő, cigányasszony, ismeretlen tettes ellen, aki 2008.12.11.-e és 2008.12.19.-e közötti
állatmaszk és jelmez valamint fiúk-lányok/férfiak-asszonyok ruhacseréje. időben, ajtóbefeszítés módszerével behatolt az Iregszemcse, SimonFarsangi ételek: kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús, cibereleves, majorban lévő vadászházba és onnan 1 db 140 literes hűtőszekrényt
káposzta, farsangi fánk. A megmaradt ételt kiszárították és az állatok tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott kár 90 000.-Ft. A
ételébe szórták. Farsang farka: farsang utolsó három napja.
rongálási kár 20 000.-Ft.
Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyókedden általában Egy helyi vállalkozó feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a 2008.12.26.-án kb. 12 óra 30 perc és 13 óra közötti időben az
telet. Eljegyzés: báli szezon és táncmulatság lényege. A falvakban a
Iregszemcse, Zardóka-major ipari területen lévő épületébe rácslevágás
legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát
módszerével behatolt és az épületből eltulajdonított 2 db.
adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános
színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. A villanymotort. A lopással 110 000.-Ft, a rongálással 2 000.-Ft kár
húsvéti böjt időszakában tilos volt esküvőt tartani, ezért a farsang fontos keletkezett.
„esküvői szezon”, Hamvazószerda: február 25. a böjt első napja. A fenti bűnügyekben kérjük a lakosság segítségét, a nyomravezető
személyét bizalmasan kezeljük!
Húshagyókedd: február 24. A farsang utolsó napja.
Konc király és Cibere vajda: Európa szerte elterjedt szokás, dramatikus Decemberben és januárban is felbukkantak községünkben besurranó
játék. Konc király a zsíros ételek, Cibere vajda a böjt jelképe. Vízkeresztkor bűnözők, akik Önkormányzati telek kimérés és villanyóra leolvasás
és húshagyókedden megküzdöttek egymással, első esetben Konc király, ürügyén akartak idős emberek házaiba bejutni, ami a lakosok
másodízben Cibere vajda nyerte a párviadalt.
Köszöntők: más elővigyázatosságának köszönhetően meghiúsult.
ünnepekhez hasonlóan farsangkor házról házra jártak, jókívánságokat
mondtak és adományokat gyűjtöttek. Lányok vasárnapja: hajadonok Kérjük a lakosságot, hogy gyanús személyek és járművek
megjelenése esetén értesítsék a Rendőrséget 107-es vagy a 112-es
vettek rész rajta, házról házra járva adományokat gyűjtöttek.
ingyenes, illetve a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon!
Torkos csütörtök: február 26.
Hamvazószerda után tartott ünnep, tulajdonképpen már a böjti időszakra Segítségüket köszönjük!
eső lakmározás. A farsangkor megmaradt ételeket fogyasztották el.
Barna Tibor
Fenyő Magdi
Körzeti megbízott
A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor (január 6.) indul és
a húsvéti ünnepkör kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsang
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá
jelentős vallási ünnep, alapvetően a néphagyományokra épül. A farsang
azon kevés népszokásaink egyike, amely életben maradt a múlt században
és él, (igaz már nagyon modern, néha rongyrázó formában) a 21. század
kezdetén is. A magyar nyelvben szemben a legtöbb európai nyelvvel a
farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál helyett. A német eredetű
fasching szóból származó kifejezés jelentése húshagyókedd, ami az ünnep
végére, a húsvétot megelőző böjt kezdetére utal. A karnevál jelentése
valószínűleg ugyanez: cardo és vale fordítása „hús, Isten hozzád!”

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
Február 7. szombat 15 óra
ÓVODÁS FARSANG

HÉTFŐ
Baba-mama klub
Kéthetente hétfőn
10-12-ig
Aikido óvodásoknak:
16.15-17-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

Február 13. péntek
FELSŐS FARSANG
Február 14. szombat 20 órától
ASSZONYFARSANG

Olvasókör: 19-21 óráig

KEDD

Február 25. szerda 18 órától
TEAHÁZ
A Nagyszokolyi énekkar
közreműködésével

Zenebölcsi:
10-10.30-ig
Nyugdíjas Klub
14-16 óráig
Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig

Február 27. péntek
ALSÓS FARSANG

SZERDA
Aikido óvodásoknak:
16.15-17-ig
Néptánc:
16.30-17.30-ig
Énekkar:
17-19-ig

CSÜTÖRTÖK
MEGJELENT A FOLKTRONIKA
EGYÜTTES ELSŐ CD-JE

Megkerülném az eget címmel
Az iregszemcsei közönség a 2008-as falunapon
hallhatta őket. A cd a művelődési házban kapható

Doce pares harcművészet:
16.30-19-ig

PÉNTEK
Moderntánc klub
17-18-ig
Személyügyi szervező és
Szállítmányozási szak:
16-20 óráig

SZOMBAT
Személyügyi szervező és
Szállítmányozási szak
8-14 óráig

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig

A művelődési házban működő
felnőttoktatás
Szigma + Gimnázium és
Szakképző Iskola
vizsgarendje:
Írásbeli vizsgák:
február 2. hétfő 14-18 óráig
február 3. kedd 14-18 óráig
február 4. szerda 14-18 óráig
Szóbeli vizsgák:
február 17. kedd 8-16 óráig
február 18. szerda 8-16 óráig

A vizsgák ideje alatt a
művelődési ház
Zárva tart!

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

A Műv. Ház nyitvatartása
alatt
Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Számítógépes feldolgozás:
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.

Fizetett hirdetés

Apróhirdetéseket is
Megjelentetünk!
bbmh@freemail.hu

