Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

HELYI START
A FÖLDEKEN
Iregszemcsén idén 25 fő foglalkoztatott dolgozik a mezőgazdasági
programban: 19 fő a kertészetben és a
szántóföldön, 6 fő a konyhára beszállított zöldségeket készíti elő.
Az önkormányzat kezelésében lévő
területeken árugabonát, a kertészeti
üzemben zöldségeket, gyümölcsöket
termesztenek. A kertészetben a lehető
legkevesebb növényvédő szer használata és kiegyensúlyozott tápanyagellátás mellett folyik a termesztés. Így
Iregszemcsén a menzán étkezők
megbízható forrásból származó szermaradvány mentes, helyi alapanyagokból készült ételeket fogyaszthatnak.
Idei fontos beruházás volt egy 90
köbméteres hűtőkamra létesítése, egy
professzionális zöldségaprító és egy
sorközművelő kultivátor beszerzése,
ezen kívül egy kisüzemi aszalógép
vásárlása, amit a konyha napelem
hálózatára termelt árammal működtetnek: szilvát aszalnak, petrezselyemzöldet, karalábét, paradicsomot
szárítanak.
A gyümölcsös is termőre fordult:
sárgabarackból a felesleget diákok
értékesítették a művelődési háznál
nyári munkavállalásuk ideje alatt,
illetve lekvárt is főzettek belőle a
nagyszokolyi feldolgozókkal. A gyümölcsös most ősszel gazdagodik, a 150
barackfa, és a 150 szilvafa mellé 150
almafa csemetét telepítenek a mezőgazdasági Start mintaprogram keretében.

*
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HELYI TERMÉKEK A BÖRZÉN
„Közfoglalkoztatási Kiállítás és Konferencia”címmel rendezte meg Tamási Város
Önkormányzata a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködve azt a
termékbörzét, ahol Iregszemcse is képviseltette magát szeptember 15-én a Városi
Művelődési Központ előtti rendezvénytéren.
A látványos termékkiállításon 17 település: közben zajló konferencián a települési
Belecska, Gyulaj, Iregszemcse, Kesző- polgármesterek, a programok vezetői kaptak
hidegkút, Kisszékely, Kurd, Nagyszékely, számos információt további munkájukhoz,
Nagyszokoly, Ozora, Simontornya, Szakály, hallhattak jó települési gyakorlatokról, a
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, szociális szövetkezeti forma előnyeiről. Az
Újireg és Varsád mutatta be annak a eseményt a generációk együttműködése
munkának az eredményét, melyet az jegyében - műsor is színesítette, a Tamási
önkormányzatok végeznek mezőgazdasági Aranyerdő Óvoda csoportjai, az Őszirózsa
közfoglalkoztatási programjaik keretében. Népdalkör és a varsádi „Remény” TáncA települések elsősorban a saját üzemel- csoport lépett fel a nagyszámú közönség
tetésű konyháikra, vagyis a közétkeztetésre előtt. A termékbörzéhez kóstoló is társult,
termelnek zöldséget, gyümölcsöt, ahogyan számos finomságot, ínyencséget ízlelhettek
Iregszemcsén is. A kisebb települések, akik meg a látogatók. Az iregszemcsei stand előtt
nem rendelkeznek saját főzőkonyhával, a aszalt szilvával, szárított paradicsommal és
lakosságnak értékesítik a megtermelt árut, a konyhán sült szilváslepénnyel, vagyis
akár feldolgozott termékként is. A kiállítás lábatlannal kínálták az érdeklődőket.

Az iregszemcsei stand

ISMÉT SZÜRETI FELVONULÁS
Napsugaras fiatalok szüreti felvonulásra készülnek Iregszemcsén! Mindezt a faluban élők összefogásával
tervezik és szervezik, mert hiszik, hogy a jövőnk a cselekvőképességünktől függ. Fontosnak tartják a
hagyományok ápolását, de leginkább a megélését! Szeretettel hívnak az október 8-i eseményre mindenkit!
Közben persze jó házigazdaként etetik és itatják a beöltözött felvonuló, szereplést vállaló népeket, s a
díszes szüreti hangulatot is megteremtik kocsikon és bálteremben. A Napsugár Pizzéria kezdeményezését
csak támogatni lehet, hiszen éppen tíz évvel ezelőtt 2006-ban volt az utolsó Szüreti Falunap a központban a
községháza és a művelődési ház között.
Dobos Andrea
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Tai Chi és Chi Kung
Kezdő csoport Indul Iregszemcsén!
Kínai egészségmegőrző és légzőgyakorlatok.
Könnyen végezhető akár idős korban is . A Tai Chi
célja elsősorban a belső energiaáramlás javítása, a
testi és lelki harmónia megteremtése .
Első alkalom október 7-én
pénteken 19.00-kor
Helyszín: Művelődési ház.
Érdeklődi: Joó Szilárd
Tel : +3670/7018-222
joofamilia@gmail.com
www.chentaichi.hu

Kedves Támogatóink!
Tisztelettel és szeretettel köszönjük önzetlen
támogatásukat! Jótékonysági bálunk az Önök segítsége
nélkül nem jöhetett volna létre!
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, a
belépőjegyek, a támogató jegyek és a tombolajegyek
megvásárlását. Ha jól érezték magukat, jövőre ismét
szeretettel elvárjuk Önöket a jótékonysági bálba!
Bevételünket gyermekeink szabadidős programjainak
hasznosabb eltöltésére fordítjuk.
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A NYUGDÍJAS KLUB
NYÁRI PROGRAMJAI
Mozgalmas nyár van mögöttünk. Június 25-én Faddon
kórustalálkozón voltunk, az egész napos programon nagyon jól
éreztük magunkat. Július 16-án hagyományosan nálunk
ünnepeltük az Annákat. A zord idő a lakásba kényszerített
bennünket, így a szabadtéri bográcsozás elmaradt, de a finom
csülökpörkölt és a sok sütemény kárpótolt bennünket. A délutánt
vidám nótázással zártuk.
Július 30-án Bátára mentünk a kulturális találkozóra, ahol utolsó
fellépőként fergeteges sikert arattunk. Finom ebédet kaptunk, és a
talpalávaló zenére nagyot táncoltunk.
Augusztus 19-én Rab Marika hívta meg a csoportot egy
babgulyásos délutánra. Nem először vendégeskedtünk Marikánál,
voltunk már nála szalonnasütésen, halászlé evésen, ilyenkor
mindig készül egy profi csoportkép, amit Drávecz Ferinek és
Marcsinak nagyon köszönünk.
29-én Németkéren voltunk a sporttalálkozón. A szabadtéri
programon a 15 csoportból idén először nem a sor végén, hanem az
5. helyen végeztünk. Itt is finom ebéddel és sok egyéb finomsággal
kínáltak bennünket, és ebéd után jó hangulatú táncos mulatság
következett.
Közben itthon felköszöntöttük a Máriákat, Rózsát, Editet, és a 70
éves Gyuricza Istvánt.
Szeptember 24-én csoportunk az Őrségbe kirándult, megnéztük a
tökfesztivál programjait, és az Őrség nevezetességeit. Köszönjük
az Önkormányzatnak, és a Családsegítő Szolgálatnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátották a buszokat.
Kereszt Józsefné klubvezető

A Göllesz iskola dolgozói
Támogatóink: Agócs Adrienn, AMON-RÉ Kreatív bolt, Bartók
Béla Művelődési Ház, Bujtás Krisztián, Butaki Kft - Hőgyész
(fadoboz.hu), Bakonyi Erzsébet, CBA Felsőnyék, COOP ABC
Iregszemcse, Csalló Tibor, Csicsmann Imre, Csikós Anikó,
Csikós Gyula, DÁM Gyógyszertár, Díszállat Szaküzlet Tamási,
Drávecz Ferenc, Drogerie Markt DM Tamási, Elektro - Téka
kisáruház (Ötvös László), Euro-Shop Tamási, EUROBITRADE 2014 Kft, Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet
(Iregszemcse), Éva bolt (Tóth Istvánné), Fata Istvánné, Fazekas
Ferencné, Fazekas József, Fából Álom (Horváth János) Ferrari
Jeans (Varga Ágnes), Formula papírbolt Tamási, Frank Szilvia,
Frányó Lászlóné,
Gáspár Ferenc, Gesztenyesor patika,
Gombosné Németh Ágnes, Hajdú Katalin (Tom Market),
Hajdú László, Harsányi Béla, Hegedűsné Szakács Ica,
HELKER-VILL BT (Horváth Ernő), Horváth Andrásné,
HUMAN-FOREST Kft, Illés Gábor,
Iregi Méhészet,
Iregszemcse SE, Joó Szilárd, Joó Judit, Kaposvári Egyetem
Kutató Intézete Iregszemcse, Hajdú Katalin (Tom Market),
Hajdú László, Harsányi Béla, Hegedűsné Szakács Ica,
HELKER-VILL BT (Horváth Ernő), Horváth Andrásné,
HUMAN-FOREST Kft, Illés Gábor,
Iregi Méhészet,
Iregszemcse SE, Joó Szilárd, Joó Judit, Kaposvári Egyetem
Kutató Intézete Iregszemcse, Kereszt Józsefné, Kereszt Réka,
Kiss Gyöngyi, Kóczián Nikolett Kócos szalon, Ifj.Kónya
Miklós, Kónya Kulcsmásoló Tamási, Körösi Csaba, Kőműves
Anita, Kreszl Zsolt (Pékség),
Levendula Virágműhely,
LUXFERO, Matusné Szakács Irén, Megyeri Nikolett, Mizerák
Milán, Molnár Ágnes, Orós Endréné, Parragh Katalin, Pech
Tibor, Pintér József, Polgármesteri Hivatal Iregszemcse, Révész
Zsolt, Sere Kisvendéglő, Süvegjártó Csaba, Szabó Lászlóné,
Szabó Sándorné, Szakács - Farkas Ágnes, Szalai Judit,
Szatócsbolt Tamási, Szép Heléna kozmetika, Sziber Attiláné
(Jutka), Szipli László, THERMAL SPA Tamási, Tilk Imre Attila,
Tórizs László, Tóthi Épületgépészet, Trimat BT, Varga István,
Vati József, Wolf Dávid Wolf Fotó Stúdió.

A nyugdíjas klub tagjai az Őrségi Tökfesztiválon

Változott a községi könyvtár
nyitvatartási ideje:
Hétfő: 16.00-18.00
Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 14.30-16.30
Csütörtök: 11.00-14.00
Péntek: zárva
Szombat: 9.00-12.00
Vasárnap: zárva
Könyvtár címe: Hajnal utca 15.
Telefon: +36-74/480-734
e-mail cím: iregikt@freemail.hu

XIV. évfolyam, 3. szám, 2016. szeptember

-3 -

SAKKOS SIKEREK A KISTÉRSÉGBEN
ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEN
Augusztus 7-én a Tamási Művelődési Ház adott otthont a Tamási
TSZSE Kupa gyermek sakkversenynek.A Tolna megyei
sakkozókon kívül Somogy és Zala megyéből is érkeztek
résztvevők.A 3 korcsoportban zajló versenyen az iregszemcsei
gyerekek közül a felsősök között Frank Benedek 5. lett. A
2005/2006-os korosztályban Tóthi Viktória a fiúk(!), míg Macher
Rózsa a lányok mezőnyében szereztek ezüstérmet. A
legkisebbeknél Bati Zsóka a lányok mezőnyében aranyérmes lett!
Ebben a csoportban Vecsei Benedek a 4.,míg az egész mezőny
legfiatalabb résztvevője, Buczkó Ábel a 6. helyen végzett. A
csapatversenyben a 14 csapatot felvonultató mezőnyben a Tóthi
Viktória, Frank Benedek, Frank Marcell összeállítású iregszemcseiek a 6. helyen végeztek. Soha rosszabb versenyt!
Szeptember 16-18. között került megrendezésre Nagykanizsán a
Batthyány-Kanizsa Kupa Nemzetközi Ifjúsági Sakkverseny. A
Tamási Szabadidő SE 5 fővel képviseltette magát a megmérettetésen. Frank Benedek, Frank Marcell és Erdélyi Borisz az
értékszám szerző csoportban próbáltak minél jobb eredményt
elérni. Próbálkozásuk sikerrel járt, hiszen több élő-ponttal
rendelkező sakkozót győztek le. Különösen Frank Benedek
jeleskedett, ő 50 % felett teljesített. Az amatőr csoportban a 10 év
alattiak mezőnyében Tóthi Viktória nem elégedett meg a lány
kategória első helyével, hanem a 36 fős mezőnyben a fiúkat is
megelőzve diadalmaskodott! A nagyobbak között Tóth Éva Kitti
bronzérmes helyen zárta a versenyt. Valamennyiüket dicséret illeti
a nagyszerű szereplésért!
Lódi László

Nagykanizsán versenyzők csapata

KIEMELKEDŐ MUNKÁJÁÉRT
BELÜGYMINISZTERI ELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLT BARNA TIBOR FŐTÖRZS
ZÁSZLÓS
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország belügyminisztere
Dr. Pintér Sándor a munkájukat kiemelkedően végző rendőröket
elismerésben, dicséretben részesítette. Rendőrségi tanácsosi címet
adományozott Barna Tibor főtörzs zászlósnak, a Tamási
Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának. Nős, két gyermek
édesapja, születése óta Iregszemcsén él. A Tamási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztálynál
kezdte hivatásos szolgálatát 1989. december 1-től. 1999. július 16tól az Iregszemcse Körzeti megbízott feladatot látja el. Pályafutása
során számos vezetői, magasabb vezetői, országos és miniszteri
elismerésben részesült, eredményes, kiemelkedő munkájáért.
Dr. Bognár Szilveszter r.ezredes,
rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

Barna
Tibor
főtörzs zászlós
Takács
Dominik
Tóth Boróka Hajna
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Tisztelt iregszemcsei Választópolgár!
Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött
ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarjae, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?”
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a
névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő
felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást
kaptak a Nemzeti Választási Irodától.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
személyesen szavazhat. A szavazás napján iregszemcsei
lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
(szombat) l6.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon,
illetve levélben vagy személyesen az iregszemcsei Helyi
Választási Irodában. (Iregszemcse, Kossuth tér 19.)
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt
gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig az iregszemcsei
Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a
szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell
a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja
nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó
választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia
kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri.
Mozgóurna iránti kérelem letölthető a:
http://valasztas.hu/hu/ovi/content/81-mozgourna.pdf honlapról.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet
az iregszemcsei Helyi Választási Irodához (Iregszemcse,
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Kossuth tér 19.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án
(péntek) 16.00 óráig.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a
szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár
személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén
személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas:
-magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány
(személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi),
-magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító
igazolvány,
-magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,
-magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél.
A személyi azonosító igazolására alkalmas:
-személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
-hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító
jelről.
A lakcím igazolására alkalmas:
-lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
-régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány
amennyiben a lakcímet tartalmazza.
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a
szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével
igazolható.
Iregszemcse község szavazóköreinek címében a 2014. évi
országgyűlési választások óta változás nem következett be. A
szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája
megtekinthető az alábbi honlapon:
http://www.valasztas.hu/dyn/onepsz201610mapedit/onepsz201610/map/index_frame_noborder.html.
Iregszemcse, 2016. szeptember 13.
Tisztelettel:
Fata Istvánné
Helyi Választási Iroda Vezető

JÓL SIKERÜLT JUTALOM
KIRÁNDULÁS
Augusztus 13-án Bonyhádra kirándultunk a XVI. „Tarka
Hétvége” fesztiválra. Érkezésünkkor már nagy volt a tömeg.
Vidám, jókedvű, sürgő-forgó különböző életkorú emberekkel
találkozhattunk, akik már készülődtek a főzőversenyre és az
ökörsütésre. A versenyen 136 csapat mérhette össze a
főzőtudományát. Az eredményhirdetés után a finom ebéd
tálalása, majd Bonyhád születésnapi nagy tortájának
felszeletelése és kínálgatása következett. Az egész napos
programok folyamatosan zajlottak, gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt. pl.: játszóház kicsiknek, nagyoknak, ügyességi és
fejlesztő játékok, néptánc, fúvószenekar, tréfás jelenetek. A
rendezvények fellépő sztárvendégek: Janicsák Veca, Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar, Tóth Andi, Kocsis Tibor és még más
előadók színvonalas előadásai szórakoztatták a közönséget. A
záró ünnepség utcai felvonulással, tűzijátékkal és bállal ért véget.
A dolgozók részéről köszönet az Iregi Kitti Bt. Kreszl Pékség
vezetőinek, amellyel lehetővé tették számunkra az egész napos
felhőtlen kikapcsolódást.
Külön köszönet Kreszl Zsoltnak a kiránduláshoz nyújtott anyagi
támogatásáért és Szarka György műszakvezetőnek a szervezésben nyújtott munkájáért.
Dolgozók

Iregszemcsén

október 20-án (csütörtök)
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FALUFEJLESZTÉSRŐL A KÖZMEGHALLGATÁSON
Testületi ülésen közmeghallgatás keretében számolt be Süvegjártó Csaba szeptember 21-én az önkormányzat munkájáról, ami az
előző évi beszámolótól eltelt időszakot ölelte fel. A lakosság részéről feltett kérdésekre és problémákra is választ adott a
polgármester. Az alábbiakban a beszámoló anyagát tesszük közzé.
Iregszemcse Község Önkormányzata 2016-ban 491.185.000
forintból gazdálkodhat. Ez biztosítja az intézmények (óvoda,
szociális intézmény, művelődési ház, hivatal, konyhák, település
üzemeltetés) zavartalan működését, és az önerőt a benyújtott,
illetőleg megvalósított pályázatokhoz.
A 2015-2016. évi pályázatok a következők:
1.) DDOP-3.1.3./G-14-2014-0058 Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Iregszemcsén (Rákóczi u. 10. szám alatti rendelő
felújítása) A beruházás összköltsége: 20.081.960,-Ft, a támogatás
intenzitása: 100 %-os volt. 2015. augusztus 10-én indult és 2015.
október 31-re teljesült.
2.) A Belügyminisztérium pályázati kiírására
a kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
akadálymentesítése céljára adott be pályázatot az önkormányzat, a
Garay u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítására, akadálymentesítésére. Beruházás összköltsége: 23.060.302,-Ft, a
támogatás összege: 21.907.287,-Ft, önerő: 1.153.015,-Ft, támogatás intenzitása: 95 %. A pályázat 2015-ben nyert, a megvalósítása
2016. december 31-ig történik meg.
3.) MVH által kiírt pályázaton a szociális étkeztetésre egy
Volkswagen Transporter mikrobusz beszerzésére kerülhetett sor. A
támogatás összege: 9.866.995,-Ft, az önerő az ÁFA tartalom. A
gépjármű 2015. októberétől áll rendelkezésre.
4.) A KEOP-4.10.0./N/14-2014-0289 azonosító számú pályázaton
fotovoltaikus rendszerek kialakítása keretében a hivatal, a
művelődési ház és a konyha épületén napelemes rendszer épült ki.
A támogatás összege:23.472.159,-Ft, , ebből 10 % volt az önerő.
5.) Belügyminisztériumi kötelező önkormányzati feladat ellátást
szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati kiírásra
benyújtott pályázat a Kölcsey út, a József Attila út, valamint a
Széchenyi utcát a Táncsics utcával összekötő út felújítására adott
lehetőséget. A támogatás összege: 13.473.165,-Ft, az önerő:
2.377.618,-Ft. A felújítás befejezésének határideje: 2016. november közepe. 5.) A Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítvány pályázati kiírása volt az I.
világháborús emlékmű és környezetének helyreállítása. A
támogatás összege: 2.000.000,-Ft. 100%-os intenzitás mellett. A
felújított emlékmű átadó ünnepségét az önkormányzat és a
támogató szervezet november hónapban tervezi.
6.) A TOP-1.4.1-15-TL1-2016-0014 A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírásra
támogatási kérelmet nyújtott be új óvoda építésére. Igényelt támogatás: építésre: 361.375.960.,-Ft eszközbeszerzésre:15.833.486,Ft , az előkészítés költségeire: 22.790.554,-Ft. Így a beruházás
költsége összesen: 400.000.000,-Ft.
7.) Az MVH által kiírt pályázaton a Településkép, közösségi tér
fejlesztése keretében a Bartók Béla Művelődési ház felújítása a
cél. Az igényelt támogatás összege: 50.000.000,-Ft. Önerő:
2.500.000,-Ft.
8.) TOP-3.2.1-15 azonosító számú pályázat az Iregszemcsei
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és Iregszemcse
és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény
kapcsán háztartási méretű naperőmű telepítése. Az igényelt
támogatás összege: 44.148.587,-Ft, ahol 100 %-os lesz a
támogatottság.
9.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást igényeltünk 200
db. tárgyalószék beszerzésére. A támogatási igény: 1.584.000,Ft,
önerő: 176.000,-Ft.
10.)Nemzeti Szabadidős-egészség Sportpark Program keretében 2
db. D típusú kültéri sportpark kialakítására pályáztunk.

(Kastélyparkban és a Hajnal utca lakótelep játszóterén).
Tervezett pályázatok:
1.) VP6-7.2.1 pályázati kiírás tervezet társadalmi egyeztetése
megkezdődött. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő-és munkagépek beszerzése.100 millió forintra lehet
pályázni külterületi önkormányzati tulajdonú földutak szilárd
burkolatának kialakítására.
2.) Várjuk a közétkeztetést ellátó konyhák fejlesztésére a pályázati
lehetőséget, a megvalósítás érdekében megvásároltuk a Garay
utcai 354/3 hrsz. alatti ingatlant, amely megfelelő lesz az új
konyha építésére. Rendelkezünk a konyha engedélyes tervével is.
Iregszemcse Község közvilágítási rendszerének rekonstrukciója
korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel már folyamatban
van. Lízingszerződést kötöttünk a Grenkeleasing Magyarország
Kft-vel, havi lízingdíj: 489.790,-Ft/hó, 72 hónap futamidővel.

Lámpatestek cseréje
Közfoglalkoztatás keretében megvalósult fejlesztések, beruházások 2016-ban:
Mezőgazdasági programban hűtőkamra létesítése a Bartók B.u.
39. szám alatt, 1 db. zöldségaprító, 2 db. fűkasza, 1 db. aszaló
berendezés beszerzése történt meg. 150 db. almafa telepítése
történik az ősz folyamán. Beszerzésre került 1 db. sorközművelő,
1 db. permetező.
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében a hivatali
raktár helyiség tetőfelújítása, a könyvtár felújítása, és 1 db.
állványlétra beszerzése valósult meg.
Belterületi közutak karbantartása programban 1 db. lapvibrátort
szereztünk be. Járdafelújítás történik a Dózsa Gy. , az Arany János
utcában, valamint árokprofilozás a Bartók Béla és a Rákóczi
utcában.
A szennyvíz beruházás befejezése óta az 1000 ingatlanból 778
rákötés valósult meg a mai napig. Aki még nem vette igénybe a
szennyvízszolgáltatást talajterhelési díjat kell fizetnie. Minden év
március 31. napjáig kell a vízfogyasztásra vonatkozó bevallást
megtennie, amennyiben ezt elmulasztja, az adóhatóság
közvetlenül megkéri a szolgáltatótól az elhasznált víz
mennyiséget és ez alapján veti ki a talajterhelési díjat.
2
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2016. ÉVI „NYÁRI DIÁKMUNKA” PROGRAM IREGSZEMCSÉN.
Iregszemcse Község Önkormányzatánál idén nyáron is sor került a „Nyári Diákmunka” program indítására. Több éve
rendszerint élünk azzal a lehetőséggel, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál
kérelmezzük a programban való részvételt.
Idén kettő turnusban tudtuk foglalkoztatni a szünidős diákokat.
Továbbá, lehetőség nyílt 6 illetve 4 órában történő munkavégzésre.
Ezen a nyáron a fiatalok megismerkedhettek a „nagybetűs élettel”
(hiszen a nyári diákmunka is hivatalos, bejelentett jogviszonynak
számít, és ezen időszak az öregségi nyugdíjazásuk elszámolásában
is benne lesz).
Megtapasztalhatták a mindennapos kora reggeli ütemezett ébredést,
hogy időben beérjenek a munkahelyre, ellátni a rájuk kiszabott
feladatokat, majd a munkaidő végeztével, kicsit fáradtan,
hazamenni. Bepillantást nyerhettek a közösségi életbe, új
kapcsolatokat teremthettek. Megtanultak csapatban dolgozni.
A tanulók idén a művelődési házban, a szociális intézményben, az
önkormányzat településüzemeltetési csoportjában és a közfoglalkoztatás keretén belül futó mezőgazdasági programjában dolgozhattak. Minden terület tartogatott számukra érdekes, új dolgokat,
ahol tapasztalatokat szerezhettek. Különféle munkakörökkel
ismerkedhettek meg. Például láthatták egy felettes (vezető)
munkáját, egy adminisztratív irodai munkakörben dolgozó
tevékenységét, egy szakképzett és egy segédmunkás beosztottat a
napi feladatai elvégzése közben.
A program végén a diákoknak egy beszámolót kellett elkészíteniük,
melyben a 2016. évi Nyári Diákmunkával kapcsolatos tapasztalataikról, élményeikről és gondolataikról számoltak be. Örömmel
olvastam minden egyes fogalmazást, hiszen majdnem minden
fiatalnál ezzel zárult a beszámoló „… Örülök, hogy részt vehettem a
diákmunkán. Jól éreztem magam, és új barátokat is szereztem.
Remélem jövőre is lesz rá lehetőségem, hogy az önkormányzatnál
dolgozhassak a nyári szünidőben.”.
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet, hogy a terveink közt szerepel
a közfoglalkoztatási programok mellett, 2017-ben is indítani a
diákmunka programot. Aki idén lemaradt, vagy még nem töltötte be
a 16. életévét, de jövőre szeretné kipróbálni magát a munka
világában, zsebpénzt szerezni vagy csak hasznosan szeretné
eltölteni pihenő idejét (amiért még fizetés is jár); akkor már most írja
be a naptárba, hogy 2017. május hónapjától érdeklődni lehet a
jelentkezési feltételekről a polgármesteri hivatalban.
Süle Anita Barackot árult Zsófi és Panka
A klubtalálkozókra havi egy alkalommal kerül sor,
minden hónap utolsó hétfőjén,
18 órakor a Bartók Béla Művelődési Házban.

A Boldogságprogram folytatódik!
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságprogramjának
köszönhetően szeptembertől ismét lehetőség van arra, hogy 10
hónapon át hatékony boldogságfokozó technikákat ismerhessünk
meg és gyakorolhassunk. A pozitív pszichológia kutatásai szerint
a boldogság tanulható, az egy fejleszthető képesség, melyet
rendszeres gyakorlással mindennapjaink részévé tehetünk.
Miben szeretne és hogyan tud segíteni Téged a
Boldogságprogram?
A Boldogságprogram a pozitív pszichológia tudományág
kutatásaira épül. Célja nem az, hogy problémamentes
életmodellt állítson eléd, hanem, hogy vezérfonalat adjon
ahhoz, hogy
- könnyebben nézz szembe a kihívásokkal,
- képes legyél hatékonyan megbírkózni a problémákkal,
- valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek
tanulmányozására kapj gyakorlati lehetőséget.

Szeptemberi témánk: A boldogságfokozó hála gyakorlása.
További témáink:
Október: Optimizmus gyakorlása
November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
December: Boldogító jócselekedetek
Január: Célok kitűzése és elérése
Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
Március: Apró örömök élvezete
Április: Megbocsátás
Május: Egészséges életmód
Június: Önbecsülés
A programhoz, illetve a klubhoz való csatlakozás folyamatos.
Regisztráció és bővebb felvilágosítás a
www.boldogsagprogram.hu oldalon található.
A tagság semmifajta elköteleződéssel nem jár.
Lehetőség van alkalmankénti klublátogatásra is.
Szeretettel vár mindenkit:
Az Iregszemcsei Boldogságklub Csapata
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NEMZETKÖZI EZÜST
A Magyar Majorette Szövetség Siófok város támogatásával rendezte meg a 13. Mazsorettsport Európa Bajnokságot és Európa
Kupát 2016. augusztus 25-28 között. A négy napos rendezvényen 10 ország, 41 mazsorett egyesülete, 600 kategóriában, négy
korosztályban, közel ezer mazsorett táncos versenyzett.
Ezt a közeli versenylehetőséget az iregszemcsei
Laguna kiscsoportja sem hagyta ki. Fantasztikus
eredményről számolhatunk be, hiszen a lányok
ismét nem okoztak csalódást, a színpadi
produkció és menettánc versenyszámok összesítésének eredménye ezüstérmet jelentett!!! A
nemzetközi rendezvényen tizenkét tagú zsűri
pontozott szigorúan, de igazságosan valamennyi
versenyszabályt figyelembe véve. Siófok főterén
felállított színpad előtt rengeteg magyar és
külföldi látogató figyelhette a gyakorlatokat, ami
hatalmas népszerűséget eredményezett a
sportágnak és a Lagunának is.
Nemzetközi megmérettetésen legközelebb
december 3-án vesz részt az iregszemcsei
Laguna Mazsorett Csoport Bécsben a „Vienna
Christmas Open” elnevezésű karácsonyi kupán.
A művészeti vezető, Fekete Pálné szerint ez a
felkészülési időszak százszázalékos odafigyelést
és erőbedobást igényel a csoport valamennyi
tagjától, persze ez nem zárja ki a jó hangulatot a
próbákon. A következetes szakmai vezetés
biztonságot, és kellő motiváltságot nyújt a
mazsoretteseknek a sikeres szereplésekhez,
A nyári versenycsapat díjátadás után
ezzel is hírnevet szerezve Iregszemcsének.
Dobos Andrea

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Október 6. 17 óra
OBSITOS című játékfilm

HÉTFŐ
Refrén kórus: 17-19

Filmvetítés és
közönségtalálkozó

KEDD
Nyugdíjas Klub: 1 5 - 1 7
KRESZ tanfolyam: 17-19

Október 7. 19 óra
TAI CHI első alkalom

SZERDA
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
ITAT:19-21

Október 8. 13.30-tól
SZÜRETI FELVONULÁS
ESTE SZÜRETI BÁL

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19

Október 13. 10 óra
VARÁZSÉNEK

PÉNTEK
Mazsorett: 15-19
Tai Chi: 19-20.30

A bérlet első előadása

INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitvatartása alatt

Október 14. 15 óra
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ünnepi műsor

November 3-án 17 órakor
ÉDES KÍSÉRTÉS
KAROLINNAL!

Október 23. 10 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Október 31. 19 órakor
ÁRVA BETHLEN KATA

Ötletek édes sütemények
díszítéséhez a kultúrházban

című monodráma a Reformáció
ünnepe alkalmából

Süteménydíszítő szakkör indul!
Első alkalommal az adventi
időszakban mézeskalács díszítés,
minden hét csütörtökén 17 órától.

November 10. 10 óra
ARANYECSET
A bérlet második előadása

Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

November 11. 17 óra
MÁRTON NAPI OVIS
LÁMPÁS FELVONULÁS

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764

November 15. 17 óra
IREGSZEMCSEI FESTŐK
KIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJA

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

November 26. 20 óra
JÓTÉKONYSÁGI
KATALIN BÁL AZ
ÓVODÁÉRT
Zenél a Sprint Zenekar

November 27. 16 óra
ELSŐ ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS
ÉS A KARÁCSONYI
KÉZMŰVESVÁSÁR
NYITÁSA

Iregszemcse Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2016. október 23-án 10 órakor

Iregszemcse, Művelődési Ház

tartandó megemlékezésre
Program:
Ünnepi műsor a művelődési házban
Koszorúzás az 56-os emlékműnél

