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ASSZONYFARSANG

Erre a kérdésre kaphat
választ az olvasó a
3.oldaltól a 6.oldal hasábjain, ahol a tavalyi és az
idei év költségvetésének
alakulásáról tájékoztat az
önkormányzat.

ÚJ HIVATALI
ÜGYFÉLFOGADÁS
Március elsejétől munkaidő után is intézhetjük
ügyeinket a polgármesteri
hivatalban. Ezt hetente
egyszer tehetjük meg,
ugyanis hétfőnként este
hatig lesz ügyfélfogadás. A
megváltozott rendet a 6.
oldalon találják.

RENDŐRSÉGI
HÍREK
Az év végi és az év eleji
bűnügyeket foglalta össze
Barna Tibor körzeti megbízott a 7. oldalon, ahol a
megsokasodott besurranások és trükkös lopások
leggyakrabban alkalmazott bűnözői módszereire
is felhívja az itt élők
figyelmét.

N E M Z E T I
ÜNNEPÜNK
Március 15-én 10 órakor
tartjuk a községi megemlékezést és koszorúzást a
Kossuth szobornál. A műsorban általános iskolás
tanulók és felnőttek is
szerepelnek. Ünnepeljen
együtt az egész falu, ezért
számítunk részvételükre!

A szervezők csapata (felső sor balról): Schmidt Lászlóné, Mónos Lajosné, Molnár Miklósné,
Ferenczi Roland, (középső sor balról): Schmidtné Térmeg Aranka, Ágh Anikó,
Bódogné Pozsgai Márta, Kárászné Major Mónika, Gyeneiné Fejes Gabriella, Bősze Zoltán,
(lent): Furján Nikolett, Ferenczi Nikolett Ria
A l3-a megtette a hatását! 2010.
február l3-án fergeteges asszonyfarsangot csaptak Iregszemcse és
környéke hölgyei: lányai,
asszonyai, nagymamái. Létszám
tekintetében a bál rekordot
döntött. Kis túlzással elmondhatjuk, hogy a pincétől a padlásig
össze kellett szedni a székeket,
hogy mindenki leülhessen. A
jelmezes fellépők között voltak
kedves, szelíd gésák, bájos és vad
boszorkányok, üldöző macskák
és menekülő egerek, vágtató
lovasok, vadnyugati girl-ök,
„tökös lányok”, aranylábú
álombrigád, na és a nagy múltú
Mojsejev táncegyüttes. Szívesen
sorolnánk tovább, ha még több
jelmezes lett volna! Reméljük,

jöv ő re hosszabban tart a
felsorolás! A játék hevében az
egyik csapat kellékei véletlenül
önálló életre keltek és fejbe
koppintottak a szó szoros
értelmében néhány kedves nézőt.
Reméljük, nem lesz belőle örök
harag. Az iregszemcsei
Asszonyfarsanghoz évek óta
hozzá tartozó kaposvári Senior
Együttes most sem okozott
csalódást!
A hangulat „220
felett” volt, ahogy velük együtt
énekeltük a népszerű Neoton-dalt
és még sok mást is. Támogatóink
jóvoltából sok-sok tombolaajándék gy ű lt össze, amik
rátaláltak szerencsés gazdáikra.
Akinek véletlenül nem jutott tixó,
az ne adja fel, próbálkozzon újra a

jövő évi farsangon! Kedves
résztvev ő lányok, anyukák,
nagymamák! Örülünk, hogy
közösen jó bulit csináltunk
magunknak! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a bált
tombolaajándékkal vagy egyéb
módon támogatták. A bál
nyereségét jótékony célra fordítjuk: egy részét alapítványi
számlára fizettük be, egy
részébő l pedig sportszereket
vásárolunk az általános iskolás
tanulók részére.
A farsangról Csukor Zsolt
készített bravúros felvételt, mely
megvásárolható az Általános
Iskolában és a M ű vel ő dési
Házban.
Szervezők
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“Minden helyzetben létezik egy csipetnyi
szabadság, amely lehetővé teszi a
felelősségteljes döntéseket!”
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BÉRLETÁRUSÍTÁS
A KORONA UDVARBAN!!!

TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Szeretettel meghívjuk Önöket a
Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezésében
megrendezésre kerülő gazda-fórumra
BENCZE JÁNOS - a Jobbik Tolna Megyei 5.
számú választókörzetének képviselő-jelöltje

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG
De: 7.30-12-ig
Du: 13-17-ig
SZOMBATON:
8-12-ig

Vendégünk: VARGA GÉZA a Jobbik
Mezőgazdasági Kabinetjének vezetője

Időpont: 2010. március 18. 18.30-kor
Iregszemcsei Művelődési Ház
Minden érdeklődőt és gazdálkodót szeretettel
várunk!
“Cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi, jól bevált
magyar erkölcsre, nyújtson valóban testvérkezet minden
magyar minden magyarnak és az Úr Isten erőt ad újra, hogy
építhessünk együtt egy szabad és igaz ÚJ
MAGYARORSZÁGOT!”

Wass Albert

MÉTER ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET
Kínálatom:
-Bébiruhák, teák,
bébiételek,pelenkák
(folyamatosan bővülő kínálata)

- Előnyomott kézimunka
-Hímző cérnák
-Ajándéktárgyak
-Új-és használt ruha

-Szivacstörmelék, tömb
-Ágynemű garnitúrák
RUHASZERVÍZ stb...

Nyitvatartás:
Hétfőtől - péntekig
De.: 8-11.30
Du.: 15-17.30
Szombat
8-11.30
Tel.: 70-258-8557
Várom régi és új
vásárlóimat!
Süléné Ica
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL,
FŐBB TEVÉKENYSÉGEIRŐL
Az önkormányzatok költségvetési keretének nagy részét
az állam által, a kötelezően ellátandó feladatokhoz biztosított
pénzeszközök teszik ki. Sajnos ezek a források évről évre
csökkennek. Ráadásul a gazdasági válság negatív hatásai az
önkormányzatokat sem kerülték el. Az állami normatíva már a
kötelező feladatellátás finanszírozására sem elegendő, fejlesztési
célokra pedig egyáltalán nem biztosítanak fedezetet. Az állami
költségvetésből kapott finanszírozáson túl a költségvetés fontos
elemei az önkormányzatok saját bevételei, amelyek az utóbbi
időben felértékelődtek.
A tamási kistérség egyike a 33 leghátrányosabb
magyarországi kistérségeknek. Ez a besorolás magáért beszél. Az
ilyen kistérségekben ma még növekvő probléma a szegénység, a
munkanélküliség, a működő vállalkozások és a minőségi
közszolgáltatások hiánya, az esélytelenség, a rossz
infrastrukturális helyzet, az elmaradt fejlesztések.
Ezekben a kistérségekben az önkormányzatoknak a
tervezett fejlesztések megvalósításához sokkal nagyobb hangsúlyt
kell fektetniük a pályázatok útján elnyerhető támogatásokra. Saját
költségvetésből maximum a kisebb pályázatok önrészének
biztosítására tudnak pénzt elkülöníteni, de sok településnek még
erre sem futja, így pályázni sem tudnak.
Nekünk is bőven van lemaradásunk, jócskán akad
fejlesztésre szoruló szolgáltatásunk, intézményünk, felújításra
váró épületünk. A lemaradást behozni, a hátrányokat leküzdeni
egyik napról a másikra nem lehet, hiszen minden pénzbe kerül. Az
önkormányzati költségvetés körültekintően végzett tervezése és
teljesítése révén rendelkezésünkre áll az a pénzösszeg, ami módot
ad számunkra a pályázati kiírásokon való részvételre.
Nyilvánvaló, hogy ez is csak bizonyos nagyságrendig terjed.
Iregszemcse 2009-ben sem került az adóssággal terhelt települések
közé, de a nagyobb mértékű fejlesztések érdekében beadott
pályázatok mint például az iskola, óvodafejlesztés és építés, vagy
a szociális intézményünk felújítása - nagyobb önrészt igényelnek,
amelyeket valószínűleg mi is csak banki finanszírozás révén
leszünk képesek biztosítani.
Úgy gondolom, hogy kellő körültekintés mellett
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 konstrukcióit, különböző ágazati- és
egyéb operatív programokat, pályázati kiírásokat 2010-ben is
folyamatosan figyelemmel kísérjük és ha a kiírások találkoznak
fejlesztési céljainkkal, a pályázat beadásra kerül.
Az önkormányzat által benyújtott és megnyert
pályázatok a következők:

A Bartók Béla Művelődési Ház által beadott és
megnyert pályázatok:

Deák Ferenc Általános Iskola által benyújtott és
megnyert pályázatok a következők:
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Az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokon alkalmas pályázat kerül kiírásra, azon mindenképpen részt
elnyert összeg: 164.175.778,-Ft volt 2009-ben.
kívánunk venni. A tűzoltó jellegű megoldásokat nem tartom hosszú
távon
kielégítőnek.
Beadásra került és elbírálás alatt lévő pályázataink:
Folytatódott a járda felújítás. A Rákóczi utca most már teljes
Integrált mikrotérségi egészségügyi és szociális hosszában felújításra került. Idei évben is folytatni kívánjuk a járdák
szolgáltató központ infrastrukturális fejlesztésére benyújtott javítását, elsősorban azokban az utcákban, ahol a gyalogos forgalom
pályázatunk a község elavult szociális- és egészségügyi az úttesten nem biztonságos a nagyobb járműforgalom miatt.
infrastruktúráját hivatott fejleszteni. A pályázat tartalma a jelenlegi Gondolok itt elsősorban a József Attila utcára, Arany János utcára,
épület (ÖNO) akadálymentesítése, felújítása és bővítése illetve Jókai utcára. Mindez az anyagi lehetőségeink függvénye lesz, mert
eszközbeszerzés. A bővítés során az épületben kialakításra kerül ezeket önerőből tudjuk csak megvalósítani, közhasznú munkások
többek közt egy új fogorvosi rendelő, két védőnői tanácsadó bevonásával.
helyiség valamint az idősek nappali ellátását szolgáló közösségi tér.
Idén is folytatni kell a településtisztasági munkákat, hiszen
Az első fordulóban 175.676.978 Ft összegű támogatást ítéltek meg az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a környezetünk tiszta,
számunkra. A pályázat második fordulója - melynek feltételeit gondozott legyen. A közmunka program keretében lehetőség szerint
teljesítettük - remélhetőleg márciusban, szintén pozitív döntéssel idén is őrszemélyzettel kívánjuk biztosítani a szeméttelep rendjét, a
lezárul.
vágóhíd környékét kerítéssel látjuk el. A lakossági zöldhulladék
Továbbra is a legfontosabb pályázatként tartjuk számon az elhelyezésére a szeméttelep mellett kijelölt területen lesz lehetőség.
óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás feltételeinek javítását Folyamatosan karban tartjuk a közterületeket és a tavalyi évben
célzó kiírást. Ez a pályázat decemberben beadásra került, mintegy vásárolt rézsűkaszával a külterületre vezető utak mentén is
600 millió forint támogatást remélünk ennek keretében. Tartalma elvégezzük a fűkaszálást.
egy új óvodaépület, valamint az általános iskola felújítása, bővítése
A lakossági hulladékszállítás díjait 2009-ben sajnos a
4 új tanteremmel, új konyha és ebédlő megépítése a Móricz lakosságra kellett áthárítanunk, mivel a költségvetési keretünk nem
Zsigmond utcai központi intézmény területén. A pályázat elbírálási engedte meg ennek további finanszírozását. A lakossági terheket
szakaszban van. A tervezett új óvoda a református templom mögötti enyhítendő ezzel párhuzamosan a kommunális adót 10.000,-Ft-ról
területén épülhet meg, nagyjából a volt iskolai gyakorlókert helyén. 4.000,-Ft-ra mérsékeltük. Az évközi ÁFA emelés kismértékben
Az önkormányzat a területet decemberben vásárolta meg a módosította a februárban bevezetett árakat. Az idei évben az
Református Egyházközségtől 3.5 millió forintért.
infláció, a jövedéki adó, és az üzemanyagár emelkedése miatt a
Az általános iskola fenntartójaként a leghátrányosabb szolgáltató 5 %-os áremelést kívánt végrehajtani. Hosszú,
helyzetű kistérségek számára elkülönített keretből 100 millió többfordulós egyeztetés alkudozás után 3 %-ban állapodtunk meg.
forintnyi önerő nélküli támogatásra nyújtunk be pályázatot Így a szemétszállítási díj 110 l-es edényre vonatkozóan 317
„Lépjünk ki a hátrányos helyzetből- a gyermekek/tanulók Ft+ÁFA=396,-Ft, ez éves szinten nem egészen 600 Ft emelkedést
felkészítése a jövőre a kultúra eszközeivel” címmel.
jelent.
A Művelődési ház felújítását szolgáló, úgynevezett
Az I. számú háziorvosi körzetben az orvosi rendelőnél a
integrált közösségi tér kialakítására kiírt pályázaton mintegy 50 betegszállítás megoldása érdekében ajtó- és válaszfalbontás,
millió forintos támogatást szeretnénk kapni, erre nyújtottunk be valamint építés történt. Az általános iskola konyháján az összes
igényt. A pályázat elbírálás alatt van. Ennek tartalma az épület polcrendszer és tároló cseréje megtörtént. Felújítottuk az óvodában
akadálymentesítése, a homlokzat és a tető felújítása, a színházterem az udvari játékokat, bútorokat. Az elmúlt évben konyhakertet
felújítása valamint az épület utca felőli traktusában egy vizesblokk kezdtünk művelni, a megtermelt zöldárut a saját konyhánkon
kialakítása is.
használtuk fel. Az idei évben bővíteni kívánjuk a területet és a
Az UMVP III. tengely kiírása keretében pályázatot termelendő növények fajtáit is. Az elmúlt évben a
nyújtottunk be a ravatalozók felújítására, körülbelül 22 millió Forint közfoglalkoztatási terv bevezetése miatt csak márciustól indult a
közcélú foglalkoztatás, 55 főt alkalmaztunk ennek keretében,
támogatási igénnyel.
átlagosan
90 napig foglalkoztattunk egy-egy főt. A kötelező
A megsüllyedt óvoda helyreállítására 54 millió Forint vis
feladataink
ellátása mentén, a szociális intézményben, iskolában,
maior támogatás iránt nyújtottunk be pályázatot.
óvodában, művelődési házban és a település-karbantartásban
A KEOP-ba intézmények energetikai korszerűsítésére foglalkoztattuk ezeket az embereket. A téli-tavaszi
tervezzük pályázatok benyújtását, ez jelen pillanatban előkészítés közmunkaprogram keretében március 31-ig 5 főt alkalmaztunk.
alatt van. Folytatjuk az iskola tej programot az idén is. Várjuk a Ezen felül a közcélú foglalkoztatás kezdetéig, április 15-ig
szennyvíz pályázat kiírását.
közhasznú foglalkoztatásban tudtunk 5 főt alkalmazni. Így összesen
A falunaphoz, és egyéb kulturális rendezvényekhez ( az állandó alkalmazottakon kívül 65 főt foglalkoztattunk 2009-ben.
pl:Csárdáskirálynő), a gyerekek nyári sóstói táboroztatásához, az
Az elvégzett munkák, a megvalósult fejlesztések a
óvodai játékok vásárlására és egyéb programokra több mint fél
befektetett munkán túl nem csekély anyagi terhet is róttak az
millió forintot sikerült támogatásként megszerezni az
önkormányzat költségvetésére. Mégis úgy gondolom, a
önkormányzattal valamilyen kapcsolatban álló szolgáltatóktól és
lehetőségeinkhez mérten idén is komolyabb összegeket kell
cégektől. (Aquainvest Kft. Bio-Kom kft, Alisca Bau, Tam-Bau Kft.
fejlesztési célú pályázatok előkészítésére, az elnyert
stb.)
támogatásokhoz a saját erő biztosítására, valamint önerőből végzett
2009- ben a munkatervben vállalt feladatokat szinte 100 %-ig felújítások finanszírozására fordítani. A település vezetése és a
teljesítettük, sőt azon túl is sikerült fejlesztéseket megvalósítani. A képviselő-testület továbbra is elkötelezett a fejlődés irányában.
sportpályán saját kivitelezésben a nyilvános WC és mosdó készült Célunk, hogy Iregszemcse egy komfortos, élhető település legyen,
el. A labdarugó pályán kispadokat helyeztünk el, felújítottuk a megtartó ereje ne csökkenjen.
labdafogó hálókat. A sportpályára bevezető út, a közvilágítási
A község lakóinak, vállalkozóinak megköszönünk minden
hálózatra lett kapcsolva vagyonbiztonsági okokból. Kitisztítottuk
eddigi támogatást, legyen az erkölcsi vagy anyagi, a továbbiakban is
az aljnövényzetet, az öltöző és sportpálya villamoshálózata
örömmel fogadunk minden segítséget, építő jellegű kritikát, jelzést,
felújításra került. Megteremtettük a megfelelő körülményeket a
amely településünk fejlődését szolgálja.
falusi-, és sportrendezvények számára. Természetesen ez nem
Süvegjártó Csaba
jelenti azt, hogy nincs még mit felújítani. Az öltöző megfelelő
polgármester
mértékű felújítása önerőből nem megoldható, de amennyiben erre
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IREGSZEMCSE KÖZSÉG
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat elsődleges feladata a törvényben rögzített
kötelező feladatok ellátása, melyhez a szükséges forrást az
intézmények biztonságos működéséhez biztosítani kell. A
költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott
költségvetési előirányzat, illetve a helyi pénzügyi szabályozás
elgondolásait figyelembe véve állítottuk össze.
A költségvetés kialakításánál kiemelt cél a kötelező feladatok
ellátása, a már megkezdett beruházásokhoz a saját forrás
biztosítása és minden területen az ésszerű, hatékony és takarékos
gazdálkodás.
Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszeg 583.104 E Ft-ban
kerül meghatározásra a javaslatban.
Bevételek indoklása
A bevételek tervezésénél a következőkre támaszkodtunk:
- az önkormányzatot 2010. évben megillető költségvetési
kapcsolatokból származó bevételi forrásaira,
- az önkormányzat azon rendeleteire, melyek az egyes
bevételek jogalapját képezik: pl.: helyi adó rendeletek
- az önkormányzati bevételekhez kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokra (bevételi előírásai) pl.: hosszú távú
bérleti szerződéseken alapuló bérleti díjakra, stb.
- tapasztalati adatokra
egyes esetenként előforduló
bevételek: bírság, stb.
- a 2009.09.01-én bekövetkezett szerkezeti és funkcionális
változásra, melynek következménye lett, hogy Értény és
Koppányszántó kilépett a szociális társulásból, de a
szociális étkeztetés, a védőnői szolgálat és a fogászati
feladatok ellátása Magyarkesziről, Felsőnyékről és
Nagyszokolyról Iregszemcséhez került
Intézményi működési bevételek:
E bevétel az önkormányzat és költségvetési szervei alapító
okiratában, költségvetési alapokmányában meghatározott
feladatainak, alapvető tevékenységeinek ellátása során elérhető
bevételek számbavételére szolgál.
Ezen belül legjelentősebbek a szennyvíz szolgáltatás
igénybevételéből, bérbeadásból származó bevételek, a szociális
ágazat ellátási díjai, az alkalmazottak térítései és az ezekhez
kapcsolódó általános forgalmi adó bevételek.
Az önkormányzat intézményi működési bevételi terve 47.346 E Ft,
az előző évi e címen tervezett bevételnek 133,11 %-a. A növekedés
a szociális ágazat intézményi ellátási díjaiból adódik, melyhez az
említett szerkezeti változás is hozzájárult.
Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek előirányzata
tartalmazza a helyi adó bevételeket, az átengedett személyi
jövedelemadó, gépjárműadó, valamint a bírság, pótlék és az egyéb
saját bevételeket, melynek tervezett összértéke 137.245 E Ft, a
2009. évi költségvetés 109,42 %-a.
Helyi adóbevételek: között legjelentősebb az iparűzési adó,
melynek tervezett előirányzata 19.000 E Ft. A magánszemélyek
kommunális adójából 5.000 E Ft-ra számítunk.
Az átengedett központi adók: között tarjuk számon a
gépjárműadót, melyből várhatóan 17.000 E Ft bevétel keletkezik.
Ez 25,93 %-os emelkedést jelent, mivel az adó mértékét 2010.
január 01. napjától a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény (Gjt.) értelmében átlagosan 15%-kal emelkedett.
Az átengedett személyi jövedelemadó részesedésünk két részből
tevődik össze. A községünket megillető személyi jövedelemadó 8
%-a, mely 16.275 E Ft, valamint az SZJA jövedelem különbség
mérséklése, mely 78.850 E Ft.

Az egyéb sajátos bevételek: előirányzatát a lakások bérbeadásából
származó lakbér jelenti, mely 760 E Ft.
Az önkormányzat költségvetési támogatása a normatív
támogatásokból, központosított előirányzatokból, normatív kötött
felhasználású támogatásokból adódik.
A normatív állami hozzájárulás: jelentős forrása
költségvetésünknek, melynek alapvetően az a célja, hogy eltérő
mértékben, de hozzájáruljon a kötelező feladatok ellátásához, mint
például az oktatás, a szociális ellátás és a kultúra kiadásaihoz. A
normatív állami hozzájárulás előirányzata 208.428 E Ft, mely 8,25
%-os csökkenést mutat az elmúlt évhez képest (csökkenés
összege: 18.734 E Ft).
Központosított előirányzat: a kisebbségi önkormányzat
működésének támogatása, mely 570 E Ft.
A normatív kötött felhasználású központi támogatás mértéke:
61.833 E Ft, ezen belül az egyes szociális feladatok kiegészítő
támogatása 35.273 E Ft, a közcélú foglalkoztatás 26.557 E Ft. Ez
jelentősen emelkedett a 2009-es mutatóhoz viszonyítva a szociális
társulás átalakulásából eredően, valamint a közcélú foglalkoztatás
ez évi állami finanszírozása miatt, mivel ezt tavaly még nem
lehetett a költségvetésbe betervezni.
Működési célú támogatásértékű bevétel: előirányzata 113.185 E
Ft, mely 24,46 %-os bevétel növekedést jelent a 2009. évhez
képest. A növekedés fő oka a szociális társulás átalakulásából eredő
többletfeladatok finanszírozása.
- Az iskolatej támogatására befolyó összeg 880 E Ft,
- az OEP-től átvett védőnői és fogorvosi szolgálat
támogatása 21.924 E Ft,
- Kistérségi társulástól oktatási célra 31.709 E Ft, szociális
szolgálatra 8.158 E Ft,
- a társult polgármesteri hivataloktól védőnői szolgálatra
1.432 E Ft, fogorvosi feladatra 679 E Ft, szociális ellátási
intézmény működéséhez 1.268 E Ft, oktatási célra 45.442
E Ft,
- Tamási Város Önkormányzatától könyvtár működéséhez
(mozgókönyvtár) 480 E Ft, elkülönített állami
pénzalaptól 1.213 E Ft (bértámogatás).
Pénzforgalom nélküli bevétel:
Előző évi pénzmaradvány összege 14.497 E Ft. (2009. december
31-én)
Kiadások indoklása
A költségvetés kiadásainak jelentős részét a működési kiadások és
ezen belül a személyi juttatások és járulékok képezik.
A kiadások tervezésénél a következőket vettük figyelembe:
- a 2010. évi költségvetési törvény szerint a közszférában a
bérek nem növekednek,
- a közalkalmazotti illetménytábla és
- a köztisztviselői illetményalap továbbra is változatlan
maradt,
- funkcionális átalakulás a Szociális Intézményben.
Az ellátandó feladatokhoz viszonyítottuk a korábbi évek
tapasztalati adatait.
A 2010. évben az önkormányzat tervezett költségvetési kiadása
583.104 E Ft, ebből a Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda
tagintézményeinek előirányzata 287.554 E Ft, a Szociális Ellátási
Intézményé 84.275 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzaté
570 E Ft, mely összesen 372.399 E Ft. A 2009. évben az
intézmények összes kiadási előirányzata 329.366 E Ft volt (
emelkedés összege: 43.033 E Ft, 13,07 %).

-6 Személyi juttatások:
Ezen az előirányzaton kerül megtervezésre a költségvetési
intézmények közalkalmazottainak, köztisztviselőinek, a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak és közhasznú
foglalkoztatottainak a bére.
A személyi juttatások összege: 127.848 E Ft. A 2009. évi
előirányzat 98.536 E Ft volt. Az emelkedés elsősorban a Szociális
Intézmény átalakulása miatt történt, továbbá átsorolásból és
jubileumi jutalomból adódik. Ezen felül az elmúlt éven a
közfoglalkoztatásra nem tervezhettünk előirányzatot.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A személyi jellegű juttatások után fizetendő munkaadót terhelő
járulékok önkormányzati szinten tervezett összege: 30.758 E Ft.
A jogszabályi előírással összhangban kerültek tervezésre a
járulékok, amelyek mértéke az előző évihez képest részben
változtak. A társadalom-biztosítási járulék a 2009.07.01-i változást
követően maradt 26 % (jövedelemhatár nélkül), munkaerő-piaci
járulék 3 %-ról 1 %-ra csökkent, a tételes egészségügyi
hozzájárulás (1.950 Ft) megszűnt. Itt kell tervezni még a dolgozók
után fizetendő táppénz hozzájárulás összegét is.
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Dologi kiadások összege: 67.796 E Ft. A 2009. évhez képest az
emelkedés minimális 2,14 %. Itt mindenkép figyelembe kell venni
az önkormányzat által gyakorolt megszorításokat, hiszen a
Szociális Intézmény funkcionális átalakulás miatt az intézmény
dologi kiadása 2009. évi előirányzatról (8.859 E Ft), 18.276 E Ft-ra
emelkedett a 2010. évi tervezésben.
Szociális juttatások:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvényben, és a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvényben foglalt szociális ellátások, és az önkormányzat
által folyósított támogatások fedezetét tartalmazza (jellemzően
időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás, ápolási díj stb.).
A szakfeladati rend átalakulása miatt a szociális juttatások
szakfeladatonként kerültek tervezésre és kimutatásra. Az összesített
tervezett kiadási előirányzat: 49.494 E Ft. Ez 71,2 %-kal több a
2009. évi 28.910 E Ft előirányzathoz képest. Ezen jogcímen
könnyen magyarázható a drasztikus emelkedés, hiszen a
munkanélküliség országos szinten átlagosan a legfrissebb
statisztikai jelentések szerint 10,6 %-kal emelkedett, helyenként
még a 35 %-ot is eléri. Térségünkben 10-20 % között mozog.
Továbbá a szociális juttatások közül például a rendelkezésre állási
támogatást sem tervezhettük az elmúlt évben. Itt kerül tervezésre a
BURSA-Hungarica felsőoktatási ösztöndíj program támogatására
560 E Ft.
Működési célú pénzeszköz átadása:
A civil szervezetek működési támogatására 3.000 E Ft-ot különített
el az önkormányzat.
Közcélú foglalkoztatás keretében 28.260 E Ft kiadási előirányzatot
terveztünk.(Ennek 95%-a pályázati támogatás)
Tartalék alakulása:
2010. évben a tervezett tartalék összege 16.209 E Ft. Az összeg
pályázati előleget és pályázati önerőt biztosít az önkormányzatnak.
Összefoglalás:
A 2010-es költségvetési évben komoly pénzügyi és gazdasági
fegyelem betartására lesz szükség, mind a Polgármesteri Hivatal,
mind az önkormányzati intézmények részéről, az önkormányzat
2010. évi gazdálkodásának korábbiakban ismertetett lehetőségei
alapján.
Süvegjártó Csaba
polgármester
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KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik az
elmúlt évben, az „Út a munkához” program keretében, valamint a
Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása által szervezett közmunka-programokban
részt vettek. Munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak teljesítéséhez,
valamint ahhoz, hogy a község közterületei, intézményei, a puszták
és az oda vezető utak menti területek tiszták, rendezettek.
Bízom benne, hogy az idén is lehetőségünk lesz közfoglalkoztatás
keretében napi, rendszeres munkát, ezáltal jövedelmet biztosítani
mindazoknak, akik átmenetileg, vagy tartósan munkanélkülivé
váltak. Talán sikerül ily módon enyhíteni a napi létfenntartás egyre
nehezedő terheit.
Süvegjártó Csaba
Polgármester

MEGVÁLTOZOTT AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
Értesítjük Iregszemcse község lakosságát, hogy a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2010. március
hó 1. napjától a következők szerint változik:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő
745 - 1800 óráig
(meghosszabbított ügyfélfogadás)
Kedd
745 - 1200 óráig
45
30
Csütörtök
7 - 16 óráig
45
00
Péntek
7 - 12 óráig
Az ügyfélfogadás szünetel:
Kedden
1200 1630 óráig
Szerdán egész nap
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy hivatalos ügyben az
ügyfélfogadási időben szíveskedjenek az ügyintézőket
felkeresni. Az ügyfélfogadási szünet idején az ügyfélfogadási
időben elindított eljárások, kérelmek feldolgozása és
adminisztrációja történik. Az ügyfélfogadási idő módosítására
az Önök érdekében és a megnövekedett ügyszám miatt került
sor.

ANYAKÖNYVI
HÍREK
ELHUNYTAK
2009. december, 2010. január, február
hónapban elhunytak:
Herczeg Józsefné, Kari Fazekas Attila, Németh Károlyné,
Dr. Sipos Ilona, Bódog György, Kolláth József,
Gyurák Jánosné, Tóth Miklós, Berky Miklósné,
Kőműves József, Varga János, Kőmíves Ilona, Csönge Ferenc

GÓLYAHÍR
2009. november-december, 2010. január, február
hónapban született:
Orsós Róbert, Bati Levente, Magyar Krisztina,
Viszti György, Bornemissza Balázs, Ignácz Balázs,
Egyed Edmond, Óvári Kitti, Illés Hanna, Rádi Ramóna
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Egy helyi vállalkozó feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2009. december
03-án 13 óra 30 perc és 14 óra közötti
időben az általa üzemeltetett büfében
hivatalos ellenőrzést színlelve a tulajdonostól 30 000.-Ft készpénzt csalt ki.
2009. december 04-én 09 óra 25 perckor
Iregszemcse lakott területén belül a
Rákóczi utca 10. számhoz tartozó parkolóból egy iregszemcsei lakos az általa
vezetett gépkocsival hátramenetet hajtott
végre, a párás hátsó szélvédőn nem látott
hátra és elütötte a 65-ös főút szélén álló két
helyi lakost. A baleset során az egyik
gyalogos 8 napon túl gyógyuló súlyos
sérülést szenvedett.
Egy helyi fiatalember feljelentést tett egy
szintén helyi fiatal ellen, aki 2009.
december 06-án 01 óra és 01 óra 30 perc
között, a Művelődési Ház mögött előzetes
szóváltás után sörös üveggel fülön ütötte.
Nevezett személy az ütéstől 8 napon belül
gyógyuló fülsérülést szenvedett.
2010.01.14-én a Tamási Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az egyik
iregszemcsei iskola vidéki tanulója ellen,
aki kábítószert fogyasztott, mert a vele
szemben alkalmazott drogteszt pozitív
eredményt mutatott.
Eljárás indult két dombóvári lakos ellen,
akiknél 2010. január 22-én 15 óra 20

TRÜKKÖS LOPÁSOK
MEGELŐZÉSE
Felhívjuk a lakosság figyelmét a bűnözők
által leggyakrabban alkalmazott
módszerekre:
Földmérés, ároktisztítás, fakivágás,
vadháló kifeszítés, oszlop állítás. A felsorolt
indokokkal kéredzkednek be a házakba,
általában 3-4 személy, akik közül 1 vagy 2
személy kicsalja a házból a lakót, a fenti
munkák elvégzésének megtekintése miatt.
Ez idő alatt a házban vagy az udvarban
maradt személyek a lakásba behatolva az
értékeket kikutatják és ellopják. A károsult
csak a bűnözők távozása után veszi észre,
hogy meglopták.
Nyugdíjigazgatóság, Egyházügyi hivatal,
E.on. Az említett hivatalok munkatársainak
adják ki magukat, arra hivatkozva, hogy
nyugdíjemelés, egyházadó vagy
villanyszámla illetve gázdíj visszatérítés
miatt végeznek ellenőrzést. Ilyenkor a
sértettet megkérik, hogy mutasson fel
befizetési szelvényt, majd ez után nagyobb
címletű összeget adnak át és megfigyelik,
hogy a pénzt a sértett hova teszi el. Ezt
követően a sértettet a lakásból kicsalják és ez
alatt egyikük a lakásba visszamenve a
kifigyelt helyről ellopja az értékeket.
Ajándéksorsoláson nyert ajándék
átvétele. Ebben az esetben arra hivatkoznak,

perckor az Iregszemcse Rákóczi utcában
történt közúti ellenőrzés során az általuk
használt gépkocsi hátsó ülésén kb. 160
gramm kábítószer gyanús anyag került elő.
Egy zánkai lakos 2010. január 17-én 19 óra
50 perckor az Újiregi elágazó és Iregszemcse között közlekedett az általa vezetett
gépkocsival. Menet közben a havas úttesten
nem az útviszonyoknak megfelelő
sebességgel közlekedett és egy közepesen
jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát
a járműve felett, áttért a menetirány szerinti
baloldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben szabályosan
közlekedő újiregi lakos által vezetett
gépkocsival. A baleset során a két
járművezető, valamint az újiregi lakos 4
utasa (1 felnőtt, 3 gyermek) 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket, míg a gépkocsiban
utazó csecsemő súlyos koponyasérülést
szenvedett. A járművekben kb. 600.000.-Ft
anyagi kár keletkezett.Az eljárás adatai
szerint ha csecsemőt a törvény által
kötelezővé tett biztonsági gyermekülésben szállítják a balesetet feltehetően
sérülés nélkül átvészelte volna!

-A járművezető menetközben kézben tartott
mobiltelefont használ,
-a járművezető, illetve a jármű utasa a
biztonsági övvel felszerelt járműben
biztonsági övvel nem rögzíti magát,
-a járművezető a 150 cm-nél alacsonyabb,
illetve a 3 évnél fiatalabb gyermeket
gyermekbiztonsági rendszerben nem
rögzítette,
-a járművezető vagy utasa motorkerékpárral, illetve segédmotoros kerékpárral
becsatolt bukósisak nélkül közlekedik,
lakott területen belül 10 000.-Ft, lakott
területen kívül 20 000.-Ft, autóúton 30
000.-Ft, autópályán 40 000.-Ft pénzbüntetésre számíthat.
A biztonsági gyermekülés használatának
elmulasztása lakott területen belül 15 000.Ft, lakott területen kívül 30 000.-Ft,
autóúton és autópályán 45 000.-Ft
pénzbírsággal jár! A fenti szabálysértések
helyszínen nem bírságolhatók, a
szabálysértést elkövetőkkel szemben a
Rendőrség közigazgatási eljárást
kezdeményez. Gyermekeink, utasaink és
saját magunk élete, testi épsége megóvása
Ismételten felhívom a Tisztelt olvasók érdekében ajánlott a fenti előírásokat
figyelmét, hogy 2009. augusztus 01-i betartani!
hatállyal életbe lépett a 156/2009 (VII.29.) A fenti bűnügyekben várjuk a lakosság
Kormány rendelet, mely 4 szabálysértést segítségét!
közigazgatási eljárás keretébe utalt:
Barna Tibor körzeti megbízott
hogy egy tárgynyeremény sorsoláson
ajándéktárgyat nyertek, melyet ingyenesen
vehetnek át, csak a kiszállítási díjat kell
kifizetni, mely általában 20-30 000.-Ft. A
kifizetés után gyorsan távoznak és a károsult
csak ezután veszi észre, hogy a nyereménye
értéke a kiszállítási díj töredéke.
Tűzifa és szén árusok. Házaló tüzelőanyag
kereskedőktől soha ne vásároljanak! Ezek a
személyek általában kifizetett tüzelőanyag
mennyiség töredékét rakják le és közben
WC-re kéredzkedés, vízivás vagy más
trükkel a lakásba bemennek és az ott lévő
értékeket ellopják. A szállítás időpontját és
vételárat előre beszéljék meg és a későbbi
bonyodalmak elkerülése érdekében kérjenek
számlát vagy szállítólevelet.
Balesetet szenvedett autós vagy
hozzátartozó. Általában külföldinek adják
ki magukat, akik balesetre hivatkozva az
orvosi ellátás vagy a gépkocsi elszállításához
kérnek kölcsön készpénzt és biztosítékként
hamis ékszert vagy becsomagolt értéktelen
dolgot hagynak a megkárosítottnál. A
károsult csak pár nap múlva kezd gyanakodni
arra, hogy becsapták.
Beteg gyermek vagy jótékonysági
szervezet részére adománygyűjtők. Az
ilyen személyek túlnyomó többsége jó
szándékú, nemes cél érdekében gyűjti az
adományokat, de sajnos néhány csaló is
kihasználja az emberek segítő szándékát.
Hogy ezt elkerüljék minden esetben kérjék el

az adománygyűjtő fényképes kitűzőjét, a
személyi igazolványát és az adománygyűjtésre felhatalmazó iratot, valamint a
befizetett összegről kérjenek számlát. Ezek
hiánya esetén alapos a gyanú arra, hogy az
adományt gyűjtő saját zsebére dolgozik.
Álrendőrök, álpolgárőrök. Nagykónyiban
és a megye több településén is, általában idős
embereknél jelentek meg magukat
nyomozónak, vagy polgárőrnek kiadó
személyek, akik hamis pénz utáni nyomozást
színlelve kérték a károsultak félretett pénzét,
amit „megvizsgáltak és bűnjelként
lefoglaltak” és magukkal vittek. Ezek a
személyek általában „Police” vagy „Polgárőrség” feliratú láthatósági mellényt viseltek,
civil autóval érkeztek a helyszínre és „Polgárőrség” feliratú mágnes feliratot helyeztek
fel a gépkocsijuk oldalára. Tudni kell, hogy
Polgárőrök semmiféle bűnügyben nem
nyomozhatnak, intézkedési joguk nincs!
Csak a személyesen is ismert Polgárőrtől
fogadjanak el segítséget, mert Ők valóban a
Rendőrség munkáját segítik! A civil ruhás
nyomozó minden esetben az intézkedés előtt
felmutatja „Rendőrségi” szolgálati igazolványát és a hozzá tartozó azonosító számmal
ellátott „Rendőrség” feliratú azonosító
jelvényét.
Értesítsék a Rendőrséget a 107 vagy a 112
ingyenes segélykérő telefonszámon, vagy a
Tamási Rendőrkapitányságot a
06-74/573-910 közvetlen telefonszámon!
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IREGSZEMCSÉRE ÉRKEZETT A SZENT KORONA
Január 19-én, kedden Iregszemcsére
érkezett a Szent Korona Lovagrend.
K é p v i s e l e t ü k b e n D r. B a k o s B a t u
nagymester, Hummel Gizella ötvösművész
és Simák Rita lovagrendi tagok jóvoltából
fogadhattuk az iregszemcsei művelődési

dogmatikai alapja Mária mennybe fölvétele.
Történelmi alapja a magyar nép ősi
Boldogasszony hagyománya, továbbá
annak bizonyossága, hogy Magyarországot
Szent István a Szent Szűz oltalmába
ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Korona

A Szent Korona másolatát Király Istvánné, a jogart Berki Gabriella, az
országalmát pedig Vass Vanessza helyezte a közönség elé
házban a Magyar Szent Korona hiteles
másolatát a koronázási jelvényekkel, az
országalmával és a jogarral együtt. A Szent
Korona Lovagrend országjárása során
juttatta el Iregszemcsére a Szent István
király által felajánlott becses történelmi
emlékeket, melyek hiteles másolatát
Hummel Gizella ötvösművész készített. A
Magyarok Nagyasszonya Szent Korona
Lovagrend előadásain 14 órától a gyerekek,
17 órától a felnőtt látogatók vehettek részt.
Mindkét előadáson teltházas nézőközönség
előtt Dr. Bakos Batu a Lovagrend
Nagymestere tartott előadást. A gyermekek
részére kötetlenebb, egy rendhagyó
történelem óra keretében, míg a felnőtt
előadás a Szent Korona Tanra épült. A Szent
Koronát mindkét előadáson székely
népviseletben Király Isvánné, a Jogart Berki
Gabriella és az Országalmát Vass Vanessza
vitte a terembe. A bevonulást követően
Király Istvánné előadásában hallgathatta
meg a közönség mindkét előadáson a „Bús
magyarok imádkoznak” című székely
népdalt. Ezt követte a Himnusz, majd az
előadások. Dr. Bakos Batu a Lovagrend
Nagymestere az előadásokon sok történelmi
újdonságot mondott el a jelenlévőknek a
Szent Korona keresztény ikonográfiájáról,
illetve a Lovagrend Mária tisztelettel
kapcsolatos küldetéséről, a Regnum
Marianumról. A Magyarok Nagyasszonya
Magyarország patrónusa, minden magyarok
Úrnője, a Szent Koronának, amelyben Isten
Égi és földi birodalmának az egybeszövődése fejeződik ki, a harmadik
központi alakja. Ennek a felfogásnak

tanának megalkotása után a magyar nemzet
hitében: a Regnum Marianum gyönyörű
eszméjében váltak megbonthatatlan
egységgé az angyal hozta Szent Korona és a
Nagyasszony, a magyarok hites, igaz
védelmezője, Égi Királynője. Nincs is hát
abban semmi hiteltelen, hogy a Szűzanyát és
a Szent Koronát magyar földön felfoghatatlanul nagy tisztelet övezi, minden
magyar egyéni és közösségi (családi, lovagi,
állami) életében. Magyarország felajánlása
a Nagyasszonynak a magyar nép korábbi,
még a Szent István előtti időkből való Nagyboldogasszony hitével összhangban
megtörtént, a Szent Korona pedig a magyar
államhatalom alanyává vált, kötelező erejű,
világszerte magasztalt közjogi tanná.

A Magyarok Nagyasszonya lovagjai
fentiekből következően kötelességüknek
tekintik, hogy a Szent Korona szakrális, a
magyar küldetést meghatározó igazságában
elmélyüljenek. Megismerkedjenek a Szent
Korona misztériuma összes kérdésköreivel,
megismerjék a Szent Korona tanát és
levonják a következtetéseket a Szent
Korona tana azon legfontosabb tételéből,
hogy miképpen a király sem, a nemzet sem
határozhatja meg a Szent Koronához való
viszonyát, és nem kevésbé komolyan veszik
a magyar küldetésnek a jelen viharos
korunkban megfelelő azon egyéni,
közösségi feladatokat, melyek közül
kiemelkedik a nemzeti engesztelés. Ilyen és
még ehhez hasonló információkkal
gazdagodhattunk a kitűnő előadásokon! Az
előadások végén mindenki közelről
megtekinthette a koronázási ékszereket. „Se
közéletünkből, se lelkünkből ne száműzzük
többé a Szent Koronát!” II.János Pál
mondta Magyarországi látogatásakor.
"Amit ez a Korona tanít, az világosítson
meg benneteket!" Az előadások a Szózattal
és a Székely Himnusszal fejeződtek be.
A felnőtt előadás végén kérdéseket lehetett
feltenni Dr. Bakos Batu nagymesternek a
Szent Koronával kapcsolatban.
Ezúton mond köszönetet a Jobbik
Magyarországért Mozgalom helyi
szervezete, mint szervező, a hallgatóság és a
támogatók nevében a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrendnek, az Élő
Égi Igazság szolgálatáért magasztos
küldetésükben!
Továbbá köszönetet mondunk a program
támogatóinak: Sere Márk; Szűcs László;
Szabó Gábor; Csanádiné Kelemen Gizella;
Kelemen Sándor; Matus Tibor.
Magyar! Legyen hited s újból lészen
országod!
Kersák Lajos
Fotó: Szomolányi Éva, Teplán László

Felsőnyéki diákok is megtekinthették a koronázási ékszereket
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BEMUTATKOZIK AZ IREGSZEMCSEI LAGUNA
MAZSORETT CSOPORT
Az Iregszemcsei Mazsorett Csoport 2008.
szeptemberében alakult. Tagjai iregszemcsei, nagyszokolyi és újiregi diáklányok 10től 14 éves korig.
Jelenleg 15 fő táncol a csoportban:
Bordás Ernesztina, Csalló Noémi,
Csanádi Fanni, Matus Boglárka,
Matus Hajnalka, Mészáros Patrícia,
Mónos Kitti, Petrik Panna Regina,
Rádi Dorina, Szalai Szimonetta,
Tamás Franciska, Terbe Petra,
Tórizs Roxána, Tóthi Vivien,
Vecseri Lilla
Művészeti vezető Fekete Pálné Klári, aki a
Siófoki Majorette Sporttwirling, Tánc-

twirling és Sporttánc Egyesület elnöke és
oktatója.
Eddig két elkészült koreográfiát mutattak
már be az iregszemcsei Majális, Suli-Buli,
Falunap rendezvényeken, de felléptek
Újiregben és Nagyszokolyon is. Ősszel
beneveztek a Tabon megrendezett
regionális moderntáncok koreográfia
versenyére, ahol bronz minősítést kaptak.
Ez kezdő csapatként nagyon nagy
elismerésnek számít.
2010. január 23-án az I. Vállalkozók Bálját
nyitották meg műsorukkal, szerepelnek
majd május 1-én és augusztus 14-én a
falunapon is. Szeptemberben Hőgyészre
kaptak felkérést egy fesztiválon való

fellépésre. Készül új, esernyős koreográfiájuk is.
A csoportot a szülők, az önkormányzatok és
az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány,
illetve ezen keresztül az M63 Kft támogatta
anyagilag.
A lányok felszerelését ( jelenleg 2 kosztüm,
egy mazsorett csizma, egy mazsorett bot és
két pom-pom ) a szülői befizetések és az
alapítványra érkezett pénzösszeg biztosította. A ruhák elkészítéséért Széllné Árvai
Gyöngyinek és Horváthné Bihari Szilvinek
külön köszönet!
A mazsorett csoport próbáit a művelődési
házban tartja vasárnaponként 13.45-15.45
óra között.

ÖT ÉVES AZ IREGI OLVASÓKÖR
2004 őszén kezdődött…
Öt-hat lelkes olvasó ember havonta
találkozott a községi könyvtárban. Kötetlen
beszélgetéseket folytattunk olvasmányélményekről, egy-egy szép verset is
felolvastunk. Mivel tagjaink létszáma elérte
a huszonötöt ezért összejöveteleinket a
Művelődési Házban tartjuk. Az eltelt öt év
alatt kölcsönösen gazdagítottuk irodalmi
élményeinket. Számon tartjuk költőink,
íróink születési-és halálának évfordulóját.
Alkalmanként az ő verseikből olvasunk fel,
életrajzukkal ismerkedünk. Kirándulásokat
is szervezünk. Pl: elutaztunk Pécsre a
Munkácsy- kiállításra, jártunk Szekszárdon

a Székely Bertalan tárlaton. A művelődési
házban több alkalommal szerveztünk íróolvasó találkozót. Itt járt pl. Hegedűs Gyula
tamási író, Fazekas Imre Pál dunaújvárosi
költő.
Kedvenc színészeink közül
meghívtuk pl. Bicskey Tibort, Hűvösvölgyi
Ildikót. Nagy élményt szereztek a
megjelent lelkes közönségnek. Jelenleg egy
kiállítást szervezünk Széchenyi István
halálának 150. évfordulója alkalmából.
Március végére összegyűjtjük az anyagot, a
kisteremben szeretettel várjuk a kultúrát
kedvelő, érdeklődő közönséget.
Az iregi olvasókör nevében:
Lódi Károlyné

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
VENDÉGÜNK:

ÉKES LÁSZLÓ
író, újságíró
Helyszín:
Művelődési Ház
Időpont:
2010. március 22. 17 óra
Szeretettel vár mindenkit az
Iregszemcsei Olvasókör

ELSŐ VÁLLALKOZÓK BÁLJA VÉRADÁS
Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket
és egymást azzal, hogy a Vállalkozók első bálján részt vettek. A bált a
hagyományteremtés céljával szerveztük, a vállalkozók iregszemcsei
közösségének építéséért.
Az est bevételéből az iregszemcsei Laguna mazsorett csoportnak
húszezer forintot ajánlottunk fel.
Köszönjük a tombola
felajánlásokat:
Bakonyi Erzsébet
Bálintné Tóth Ágnes
Csanádi Járműalkatrész bolt
Csicsmann Imre
Csór Gabriella
Éva bolt
Farkasné Gyöngyike
Fazekas Zoltán
Horváth András
Kereszt Réka
Kersák Sándor Magyarkeszi
Kertai Gyula
Keszthelyi Sándor
Kőműves Anita
Kreszl Zsolt

Lexi Stúdió
Matusné Szakács Irén
Molnár Ágnes
Novák László
Péti Ferenc
Péti Gábor
Schmidt László
Sere Vendéglő
Süle Jánosné
Szűcs László
Takács Géza
Takarékszövetkezet
Tórizs László
Trimat Bt.
Varga István

2010. Január 5-i véradáson
41-en vettek részt. Ebből
37-en adhattak vért.
2 új véradó volt.
A következő alkalom előreláthatóan
május 26-án lesz.
A szervezők köszönetet mondanak
minden véradónak!

BŐRALLERGIA SZŰRÉS!
2010. március 29-én (hétfő) 13 órakor
Iregszemcsén Dr. Kaáli Sándor háziorvos
rendelőjében.
A bőrallergia szűrés keretén belül lehetőség van
szakorvosi konzultációra is!

A részvétel ingyenes!

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ
C S O P O R TO K
HÉTFŐ
Március 8. hétfő 18 órától
NŐNAPI OPERETT GÁLA
Operett, musical, sanzon,
gondolatok
Belépő: hölgyeknek 500 Ft.
Uraknak: 1000 Ft.

Zenebölcsi:
10-10.45-ig
Néptánc nagyoknak:
16-17.30-ig
Minden hó utolsó hétfőjén

Március 13. szombat 20 órakor
TAKÁTS ESZTER ÉS A
GUMIZSUZSI - KONCERT

Nyugdíjas Klub
14-16-ig
Kresz tanfolyam
17-19.30-ig

Olvasókör: 19-21-ig

KEDD

Előzenekar: Horváth Dorka
(gitár, ének) és Fenyő Lina (konga)

SZERDA
Színjátszó kör
14.30-15.30-ig
Énekkar:
17-19-ig

Március 15. hétfő 10 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
a Szoborparkban

CSÜTÖRTÖK

Március 19. péntek 10-17-ig
Március 20. szombat 9-14-ig
KÁBELTÉVÉS
SZERZŐDÉSKÖTÉS -Tarr Kft.
Március 22. hétfő 17 óra
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Az Olvasókör vendége
Ékes László író, újságíró
Március 26. péntek 17. óra
ÖRKÉNY: KULCSKERESŐK
című előadásra 17 órakor indul
a színházbusz!
Március 29-től 31-ig
DIÁKHÉT
A Deák Ferenc Általános Iskola
szervezésében
(A rendezvényről részletesen a
2. oldalon olvashatnak)
Április 3. szombat 21 órakor
RETRO-BULI

Társas és moderntánc szakkör
14.30-15.30-ig
Néptánc kicsiknek, nagyoknak:
16-17-ig

2010. március 15-én
10 órakor
ünnepi megemlékezést
tartunk a Szoborparkban
Ünnepeljen Ön is velünk!

VASÁRNAP
Mazsorett:
13.45-15.45-ig
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház nyitvatartása
alatt

INGYENES
Tömegsport !
március hónaptól
minden pénteken
15,30 -16,30 ig

Az iskola tornatermében ,
általános iskolásoknak
·
mozgásfejlesztés,
·
kondicionáló gyakorlatok ,
·
birkózás ,földharc
( submission grappling ,
új olimpiai sportág születik )

Belépő: 600 Ft.

Április 4. vasárnap 20 órától
HÚSVÉTI BÁL
Zene: REFLEX DUÓ
Április 17. Szombat 20 óra
KONCERT
Fellépő zenekarok:
BLUESFACTORY, VERONA,
TEMPERA
Belépő: 1000 Ft.

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.

Bbmh@freemail.hu

