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HAZAI ÉS HORVÁT 
BAJNOK AZ IREGI FiÚ
Lückl Levente sportsikereirõl 
olvashatnak a 2. oldalon. 
Ugyanitt invitálja Antalné 
Gombai Éva zenetanár a 
januárban induló Biga Csiga 
zenebölcsibe az érdeklõdõ 
anyukákat és gyerekeket.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
HÍREI
Megváltoznak az Önkor-
mányzat számlaszámai, ezért 
jövõ év január 1-tõl a 
lakosoknál lévõ csekkek 
befizetésre nem használható-
ak. Ugyanitt számol be a 
jegyzõ a testületi ülésen 
történtekrõl. 3. old.

KÉK HÍREK 
Az elmúlt idõszak bûn-
cselekményeit foglalta össze 
Barna Tibor körzeti megbízott 
a 6-7.. oldalon.

ÖSSZEFOGÁS AZ 
ÓVODÁSOKÉRT
Nagykorúvá vált a Katalin 
bál, hiszen 18. alkalommal 
rendezték meg, melynek 
bevételét karácsonyi ajándé-
kokra költhetik a csoportok. 
Leghálásabbak természetesen 
a kicsik. 7. oldal.

KÖNYVTÁRÚT
A Könyvtárút az olvasás, a 
könyvtárak népszerûsítésére 
indított kezdeményezés. 
2011-ben Pécstõl Várpalotáig 
14 könyvtár látta vendégül az 
utazókat, köztük Iregszemcse 
Községi Könyvtára is. Varga 
Csaba beszámolója a 8-9. 
Oldalon. Az utóbbi oldalon 
Novákné Bitai Éva nyújt 
betekintést az olvasókör 
novemberi összejövetelérõl.

A mûvelõdési ház decemberi 
programjait az utolsó oldalon 
olvashatják.

November 4-én ünnepélyesen felavatták közel 183 millió forintos, részben uniós 
Iregszemcsén az új integrált mikrotérségi támogatással megvalósult beruházás során a régi 
egészségügyi és szociális szolgáltató központot. A épületet részlegesen lebontották, a megmaradt 
21. század elvárásainak megfelelõ intézményben épületrészt teljesen felújították. A belsõ felújítás  
kapott helyet az új fogorvosi rendelõ és a védõnõi részben önerõbõl  már korábban megtörtént. Az 
szolgálat, onnan szervezõdnek a szociális épület egy új, kétszintes szárnnyal is bõvült. 
alapellátási, gyermekjóléti és családsegítési Kialakítottak egy gépkocsi- és hulladéktároló 
feladatok, továbbá az idõsek nappali ellátása épületet, parkolóhelyeket, pihenõparkot, utakat. A 
keretében ott alakították ki a korszerû idõsek fejlesztés részeként több, mint 31 millió forintos 
klubját is.  Évekig tartó szakmai elõkészítés után a eszközbeszerzés is megvalósult. A mikrotérségi 
község által benyújtott pályázat támogatói döntése társulásban Iregszemcse,  Magyarkeszi ,  
tavaly áprilisban született meg. Augusztusban Nagyszokoly, Felsõnyék és Újireg települések 
aláírták a támogatói szerzõdést, a tamási Tam-Bau vesznek részt.
Kft. idén január 31-én kezdte meg a munkát. A 

FELAVATTÁK AZ INTEGRÁLT 
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT 

TETÕ ALÁ HOZTÁK AZ ÖLTÖZÕT
Összefogással valósították meg a 
sportöltözõ nyeregtetõ fedését szak-
emberek Gebhardt Pál, Novák Lajos, 
Ferenczi László, Mónos János, Viszló 
József, sportolók és focirajongók két-
kezi  munkájukat felajánlva. Az építési 
anyag nagy részét az önkormányzat 
állta, a csapatmunkából az alkalma-
zottak is kivették a részüket, az elõtetõ 
költségeit pedig a nyári jótékonysági 
dalest bevételébõl fedezték az önkéntes 
kivitelezõk. Kódiás János az építkezés 
résztvevõinek ellátását szervezte meg 
Antal Imre, Csicsmann Imre, az Éva 
Bolt, a Retro 65Pub és a Vass Húsbolt 
támogatásával.  

Az önerõbõl felújított öltözõ tetõszerkezetét Gebhardt Pál 
és Óvári Zoltán fejezi be.
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„Fogjunk össze az 
egészségért” 

Közhasznú Alapítvány
Tájékoztatás az Alapítvány céljairól és 

feladatairól

Az Alapítvány célja, hogy a szociálisan rászorulók 
részére az egyéb forrásból nem fedezhetõ belföldi és 
külföldi gyógykezelés költségeihez fedezetet 
nyújtson, ideértve az utazás, szállás, szükség szerint 
kísérõ és/vagy tolmács költségeit, a gyógykezelés, az 
utókezelés, a gyógyászati segédeszközök és 
gyógyszerek valamint, gyógyhatású készítmények 
vásárlásához nyújtott támogatás.
Az Alapítvány egészségmegõrzõ szociális-, sport és 
gyermekprogramok szervezésével hozzájárul 
Iregszemcse és környéke lakosságának jólétéhez, 
tevékenységével tudatosítja az egészséges életmód 
értékeit.
Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek és 
pályázatok alapján nyújthat. A támogatott 
személyek vagy szervezetek tevékenysége az 
a l ap í tvány i  cé lokhoz  kapcso lód ik ,  azok  
megvalósítását segíti. A Kuratórium döntéseit a döntés 
idõpontját követõ két héten belül írásban  igazolható 
módon  közli az érintettekkel. Az Alapítvány 
ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat.
Az Alapítvány székhelye: 7095 Iregszemcse Rákóczi 
u. 1.

Alapítvány Kuratóriumának Tagjai

  BIGA CSIGA 
ZENEBÖLCSI  
pár hónapos kortól 3 éves korig

Kedves Anyuka!

Vegyél részt gyermekeddel a család
legfiatalabb tagjainak szóló 

zenei foglalkozásaimon! 

Ha szeretnél Biga Csiga zenebölcsis lenni, 
akkor gyere hozzám 

2012. január 9-tõl, hétfõnként délelõtt 9.50 órakor 
Iregszemcsén, a Bartók Béla Mûvelõdési Házba!

Már pár hónapos korában elhozhatod gyermekedet, mert az itt 
hallott dalokat és mondókákat nagyon változatosan lehet 

játszani. Miért hagynánk ki a legkisebbeket a jóból, hiszen 
születésük óta dédelgetjük, ringatjuk, ölelgetjük õket?!

Felejtsd el azokat a mondatokat, hogy: „Én nem is tudok 
énekelni! Mit fognak szólni a hangomhoz a többek?” Te is tudod, 
nem ez a lényeg. Az számít csak, hogy együtt vagy a kicsiddel, 

és neki szenteled teljes figyelmedet. Különben is,
egy kisgyermek számára az anya hangjánál nincsen szebb a 

világon!

Szeretettel várok a zenebölcsibe  minden olyan anyukát, apukát, 
nagyszülõt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, 

oldott, szeretetteli légkörben.

A foglalkozásokat Antalné Gombai Éva zenetanár vezeti.
Érdeklõdni, jelentkezni a 06 20 229 0839-es telefonszámon 

vagy a Mûvelõdési házban lehet.

 

Mindenkit szeretettel vár
Katica BoltjaKatica Boltja

Iregszemcsén

a KORONA udvarban!a KORONA udvarban!
Nyitvatartás:

H-P: délelõtt 5.30-11.30-ig

délután 14-18-ig

szombaton 5.30-12-ig

Kínálatunkban 

megtalálja a helyben 

sütött péksüteményeink,  
friss kenyér és pékárú 

termékeink széles 

választékát 

valamint tejtermékek és 

fél literes üdítõk is 

kaphatók!

Kínálatunkban 

megtalálja a helyben 

sütött péksüteményeink, 

friss kenyér és pékárú 

termékeink széles 

választékát 

valamint tejtermékek és 

fél literes üdítõk is 

kaphatók!

 

HAZAI ÉS HORVÁT 
BAJNOK AZ IREGI FIÚ

Második ízben gyûrték egymást a kicsik a Magyar Gyermek és Ifjúsági Brazil 
Jiu Jitsu Országos Bajnokságon október 8-án a Vályi Péter Szakképzõ Iskola 
Tornacsarnokában, ahol négy korcsoportban mérkõztek meg a héttõl tizenhét 
éves földharcosok. A Max Carvalho bíráskodása alatt zajló küzdelmek kiváló 
harcokat hoztak, a kicsik bizony odatették magukat. Az iregszemcsei Lückl 
Levente (Gracie Barra - Tamási) lett kategóriájának gyõztese, aki a   negyedik 
Nyílt Horvát Brazil Jitsu Gyermek Bajnokságon november 26-án Dakovóból 
szintén aranyéremmel tért haza. Levente mestere Szõts Gábor, az Aiki Hikari 
Ryu Harcmûvészeti Iskola vezetõje. Gratulálunk, további sikeres felkészülést 
és versenyzést kívánunk.

Lückl Levente a dobogó elsõ fokán
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TESTÜLETI ÜLÉSEN 
TÖRTÉNT

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2011. 
november 30-án megtartott ülésén a következõ napirendeket 
tárgyalta :

1.)Beszámoló a háziorvosi szolgálat és a fogorvosi szolgálat 
mûködésérõl. A napirend megvitatása után a képviselõ-testület a 
beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
2.)Beszámoló a településüzemeltetési csoport munkájáról. A 
képviselõ-testület a napirendi pontot a beszámoló értékelése után 
egyhangúlag elfogadta.
3.)A 2011. évi költségvetés három negyedéves teljesítésének 
értékelése. A képviselõ-testület a napirend tárgyalása során 
megállapította, hogy a bevételek és a kiadások egyaránt 
idõarányosan teljesültek. A költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4.)Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció 
megvitatása, elfogadása. A napirend tárgyalása során a képviselõ-
testület a következõket állapította meg: A jelenlegi központi 
költségvetési tervezet ismeretében megvonásra kerül a települési 
önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás jogcímen kapott 
támogatás, melynek összege 2011. évben 73.116 e Ft volt. Elõzetes 
ismereteink alapján a 2012-re központilag megállapított személyi 
jövedelemadó 8 %-a  is 2,5 millió forinttal csökken. Az átengedett 
központi adók körébõl kikerül a gépjármûadó bevétel, mely szintén 
16.000 e Ft elõirányzat csökkentéssel járhat a jövõ évben. Az 
iparûzési adó egy részét is átcsoportosíthatják a központi adók közé, 
ennek számítási módja még nem ismert. Amennyiben a 
költségvetési törvény a fentiek szerint kerül elfogadásra, úgy 
önkormányzatunk  90 M Ft csökkentésre számíthat 2012-
ben.Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a fent 
leírtaktól függetlenül úgy döntött, hogy  a jövõ évben nem kíván új 
adónemet bevezetni és a jelenlegi adónemek mértékét sem kívánja 
emelni. Ezzel együtt megállapította, hogy 2012. évben szigorú 
költségvetési politikát kell folytatnia a stabilitás érdekében. A 
napirendet a képviselõ-testület ezt követõen egyhangúlag elfogadta.
5.)Az önkormányzat 2012. évi belsõ ellenõrzési terve. Az 
önkormányzat és intézményeire vonatkozó 2012. évi belsõ 
ellenõrzési tervet a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.
6.)Egyebek. E napirendi pont keretében döntött a képviselõ-testület 
- Iregszemcse községben bejelentett lakóhellyel és életvitelszerûen 
itt élõ 70 éven felülik 3000,-Ft összegû támogatásának 
megállapításáról.
- Az iregszemcsei általános iskolásba és óvodába járó gyermekek  
részére 1000,-Ft/fõ karácsonyi csomagot biztosít, melyet  a 
Mindenki Karácsonyán vehetnek át a gyermekek.

Fata Istvánné jegyzõ

ELHUNYTAK
2011. október-november hónapban elhunytak:

Császár Csaba, Varga Károlyné, Sziber Lászlóné, 
Tollár Attila

GÓLYAHÍR
2011. szeptember-október-november

 hónapban születtek:
Debreczeni Bence, Ferenczi Míra, Szabó Maja Veronika, 

Magyar Attila, Pálos Maja, Jankó Dániel, 
Varga Nikoletta, Kun Krisztofer, Kun Richárd, 

Agócs Mátyás, Horváth Richárd Patrik

A N Y A K Ö N Y V I  
H Í R E K

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1. napjától az 
Önkormányzat számlaszámai megváltoznak. E naptól az 
Önöknél  lévõ csekkek  BEFIZETÉSRE  NEM 
HASZNÁLHATÓAK!

2012. január 1. napjától számlaszámaink a következõk:

Költségvetési elszámolási számla:      71800219-11156507

Magánszemélyek kommunális adója:  71800219-11156514

Iregszemcse illetékbeszedési számla:  71800219-11156538

Iparûzési adó beszedési számla:      71800219-11156545

Bírság számla:      71800219-11156552

Késedelmi pótlék számla:      71800219-11156569

Idegen bevétel elszámolási számla:     71800219-11156576

Termõföld bérbeadásából származó jöv. Szla.
                                                             71800219-11156600

Egyéb bevételek beszedési számla:     71800219-11156617

Gépjármû adó beszedési számla:      71800219-11156686

Máténé Szabó Mária adóügyi fõelõadó

Iregszemcse Község 
Polgármesteri Hivatala és 

Képviselõ-testülete nevében 
községünk minden lakójának békés, 
boldog karácsonyt és új évet kíván:

Süvegjártó Csaba            Fata Istvánné
                   polgármester                       jegyzõ

 

IDÕSEK 
VILÁGNAPJA

Igazi csemege volt az idei Idõsek világnapja rendezvény. Az idén 
Bakonyi Erzsébet alpolgármester köszöntötte a rendezvényen 
megjelent idõseket. A tánc, versszavalás és a helyi amatõr 
énekesek mellett felléptek a Gyönki Nyugdíjas Klub tagjai, akik 
nagy elszántsággal mutatták meg, hogy valóban „nem csak a 
húsz éveseké a világ”. A délután igen kellemesre sikerült, amely 
nem valósulhatott volna meg a támogatóink nélkül. Köszönjük! 
Valamint köszönjük azoknak is, akikért, és akiknek szerveztük 
ezt a délutánt, hogy elfogadták a meghívásunkat.

Támogatóink:
Polgármesteri Hivatal Iregszemcse, 
Bartók Béla Mûvelõdési Ház,
Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Iskola konyha dogozói, 
Deák Ferenc Általános Iskola konyha dolgozói, 
Kupi Ferenc  „Fecó zöldségbolt”, Kreszl Zsolt, 
Tóth Istvánné -„Éva bolt”, Sz. Papp László, 
Sziberné Cseke Julianna.

Barnáné Markovics Beáta
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ÉN NEM TUDOM...
Én nem tudom, hogy miért nem látjuk végre is megjelent) „tanulságos, igaz történet”. Bár ingatlant eladták. Mióta azonban nyertes 
be, hogy csak egy irányba mehetünk, az igazságtartalma erõsen megkérdõjelezhetõ, pályázatunk van a szennyvízelvezetésre és 
pedig nem más, mint az elõre. tanulságot valóban le lehet vonni belõle. tisztításra, csak a társulathoz való 
 Aki olvassa a Magyar Nemzetet, annak talán Többet is. De errõl majd késõbb. Én nem egységesített csatlakozási szándéknyilat-
ismerõs lehet a címként plagizált néhány szó. tudom, hogy büszke lennék- e rá, ha egyedüli kozat aláírása, és az érdekeltségi hozzá-
Bár nem szándékozom Kristóf Attila tollával képviselõként nemet mondanék egy olyan járulás megfizetésének alternatív módjáról 
ékeskedni, mégis engedtessék meg nekem, fontos dologra - ami azon túl, hogy történõ nyilatkozat aláírása után áll 
hogy e helyen én is értetlenkedjem egy kicsit. egyébként törvényi kötelezettségünk - az módomban az engedményezésrõl lemondó 
Tenném ezt azért, mert nem tudom általam is képviselt lakosság nagy részének nyilatkozatot aláírni. Ezt a lehetõséget 
értelmezni a 2011. november 17-i „Sárga az érdekeit hivatott szolgálni. Hogy ki hozott természetesen Kelemen úrnak is felajánlot-
Hirdetõ”-ben megjelent, iregszemcseieknek felelõsségteljes döntést akkor? Az igennel tam. 
szóló hirdetéseket. Már ha annak lehet õket szavazó 9, vagy a nemmel szavazó 1? Én nem Mindezek után persze lehet engem 
nevezni. Mert ezek inkább nevezhetõek tudom. Egyébként meg jegyzõkönyv készül zsarolónak kikiáltani. Egy vád, egy jelzõ a 
sértõdöttségbõl, frusztrációból eredeztethetõ a képviselõ-testület minden ülésérõl. Készült sok közül, amivel az elmúlt években illettek. 
gáncsoskodásnak, bizonyos esetben pedig egy 2010-ben akkor is, amikor a képviselõ- Lehet rám, Süvegjártó Csabára haragudni is 
tudatlanságból fakadó, mások okulására testület a szennyvízpályázat beadásáról vélt, vagy valós sérelmek miatt, de azt 
szolgáló tanmesének szánt agymenésnek. döntött. A Hivatalban megtekinthetõ. Más gondolom, hogy az ellenem viselt had oltárán 
Ami a hasmenéshez hasonlóan veszélyes is kérdés, hogy 2010 õszén hogy szavazott a feláldozni Iregszemcse jövõjét, több mint 
lehet. Ám, míg a bélbajok okozta probléma képviselõ úr…. felelõtlenség. Én azt gondolom, hogy az én 
folyadékbevitellel orvosolható, elõbbire Nem kívánnék foglalkozni a Svájci Frank dolgom a település érdekeinek a képviselete, 
nincs egyértelmûen bevált medicina. alapú hitelekbe „beleszaladókkal” és az és én ezt teszem, mert a választók többsége 
Én nem tudom, miként értelmezzem a kis annak kiváltását szolgáló alternatív ezzel bízott meg. Pontosan tisztában vagyok 
falunkban - egyelõre - páratlan pénzintézet megoldásokkal. Én magam is érintett vagyok azzal, hogy egy polgármesternek bizony nem 
hirdetését. Nekem leginkább egy nyuszikás a témában, még ha csak csekély mértékben csak szimpatikus döntéseket kell hoznia, 
vicc jut eszembe róla, amelynek a csattanója is. Ez szerintem mindenkinek a saját hanem adott esetben olyanokat is, amelyek 
valahogy úgy szól „Csak reszelem a körmöm problémája, ami igazándiból nem tartozik valaki(k)nek kevésbé tetszenek, akár az 
és közben butaságokat beszélek”. Mert én másra. Senkinek nem volt kötelezõ ilyen érdekeit is sérthetik, viszont a többség, vagy 
ebben a hirdetésben semmi konkrét formában eladósodni, bár akkor jó mások számára vélhetõen kedvezõ kimene-
információt nem látok. Gondolok itt például megoldásnak tûnt. Tanulság: bízni kellett telûek lesznek. 
olyanra, hogy ha valakinek lejárt a volna a jó öreg Forintban. Egy dolog azonban Tisztában vagyok azzal is, hogy a jelenlegi 
Fundamentája, fektesse „ágy”betétbe a piacit biztos, most aki teheti, megpróbál élni az gazdasági helyzet nem kedvez az ilyen és az 
jócskán meghaladó kamatozás mellett. Mert adódó lehetõséggel, hogy terheit kissé ehhez hasonló beruházásoknak. Talán nem is 
akkor mindkét félnek jó lesz és olyan sok elviselhetõbbé tegye. És én ezt meg is értem. a legszerencsésebb idõszakban kényszerü-
pénze lesz az ügyfélnek rövid idõn belül, De…És ez is egy tanulság. Mielõtt az ember lünk mélyen a zsebünkbe nyúlni. Mégis az a 
hogy az érdekeltségi hozzájárulást zsebbõl aláír valamit, nem árt, ha el is olvassa azt tény, hogy október végéig a lakosság 64%-a a 
kiteszi az asztalra, amikor arra szükség lesz. (ahogy mondani szokták, az apró betûs részt csatlakozás mellett döntött és kész arra, hogy 
De itt nem errõl van szó. Nyíltan a is, mert az ördög, az bizony mindig a a projektet lebonyolító víziközmû-társulatot 
szennyvízberuházás ellen, annak ellehetet- részletekben bújik el). Lett légyen az akár (VK Iregszemcse) megalakítsa, arra enged 
lenítésére bíztat. Nyilván ezerféle dologra hitelszerzõdés, vagy éppen megtakarítás következtetni, hogy a többség jól látja a 
felhasználható lenne a lejáró megtakarítás céljából kötött megállapodás. Én nem tudom, beruházás lényegét és fontosságát. (Vagy 
összege, lehetne rajt tévét, hûtõt, laptopot a volt képviselõ úr miért állítja azt, hogy az rendszeres „vendég” az udvarában a 
venni, vagy utazni, de lehet belõle szennyvíz- önkormányzat zárolta az ö megtakarítását. szippantó kocsi.) Tudja azt, hogy bár 
beruházáshoz szükséges önrészt is finan- Éppen ö volt az, aki 2006-ban, hasonlóan törvényi kötelezettségünk is, elsõsorban nem 
szírozni. (Csak úgy érdeklõdöm, a több száz szerzõdõhöz (akik valószínûleg emiatt, hanem az utánunk jövõ generációk 
svájcifrankosoknak jelenleg mit tetszenek mind elolvasták a szerzõdést az elsõtõl az miatt indokolt a beruházás megvalósítása. És 
ajánlani? Esetleg majd kedvezõ hiteleket utolsó betûig, mert ez idáig senki nem persze tudni kell azt is, hogy ha most ne adj' 
fognak kínálni a lakosság és az önkormány- állította, hogy - Kelemen úr szerint  Isten elszalasztanánk a lehetõséget, erre a 
zat számára 2015 után a környezetterhelési megszívatták) aláírásával vállalta, hogy célra többet nem kapunk támogatást, és mint 
bírságok megfizetéséhez? ) Én minden esetre LTP-s megtakarítását az akkor még csak a jogszabályt be nem tartók 2015 után 
azt tanácsolnám minden Fundamentásnak tervezett, de a futamidõ végéig valószínûleg szankcionálva leszünk. Na, az vezetne 
(meg mindenkinek, akinek kétségei vannak), elkészülõ szennyvízberuházáshoz kapcsoló- leginkább a falu és a lakosság eladóso-
hogy részletes tájékoztatásért inkább a dó lakossági érdekeltségi hozzájárulás dásához. Kelemen úr idõt, fáradságot és most 
polgármesteri hivatalhoz, vagy ha gondolják, biztosítása céljából engedményezi a projekt már pénzt sem kímélve („svájcifrankosként” 
hozzám forduljanak.  Már volt, aki megtette megvalósítására majdan létrejövõ víziközmû a nem csekély hirdetési díjat is vállalva) 
és az esetek többségében hiteles információ- -társulatra. Tehát ez esetben nem a mégis, minden eszközzel küzd a beruházás 
nak fogadta el azt, amit itt kapott. Állok megtakarítás zárolásáról, hanem annak szer- ellen és vélt igazáról másokat is nyomós 
rendelkezésükre. zõdéssel történõ átruházásáról van szó. Még érvekkel próbál meggyõzni. Kvázi Don 
Tovább lapozva az „irigy” hirdetõben…. egyszer mondom, mindig mindent  Quijoteként vívja harcát a gonosz óriás 
Én nem tudom, miként értelmezzem olvassanak el, nehogy késõbb baj legyen önkormányzat ellen. Irományában többször 
Kelemen Sándor (ex képviselõ) úr belõle. szól a lakosság nevében. Csak úgy 
gondolatait. Persze egészen egyszerûen Egyébként valóban hozzájárultam az emlékeztetném rá, hogy már nem képviselõ. 
mondhatnám azt, hogy „no comment”, de azt engedményezés feloldásához korábban, de Én ugyan nem tudom, de azt gondolom nincs 
hiszem, mégsem hagyhatom szó nélkül, mert csak azok számára, akik ingatlanukat itt szükség sem helyi Robin Hoodokra, sem 
rengeteg valótlanságot tartalmaz az eladták, lebontották, elköltöztek, illetve ha a helyi vészmadarakra, sem a kisnyugdíjasok 
(egyébként az iwiw nevû közösségi oldalon szerzõdõ elhunyt és a hozzátartozók az fogadatlan szószólóira. Pont ez utóbbiak 
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azok  és minden tiszteletem az Övék  akik nekünk sajnos nem járható út. Minden mellett döntöttek? Szóval én nem tudom, ex 
2006 óta szorgalmasan takarékoskodnak. ese t re  Németkér t  I regszemcsével   képviselõ úr mire alapozza idevonatkozó 
Akiknek pedig  és tudom, hogy sokan l e g a l á b b i s  s z e n n y v í z  ü g y b e n  -  állításait. Minden esetre a kétkedõknek 
vannak ilyenek  gondot okoz a hozzájárulás összehasonlítani kb. olyan, mint egy riadt ajánlom Dittrich Ernõt, a PTE-PMMK 
összegének elõteremtése, nos, nekik õzikét a jámbor magyartarka tehénnel. Környezetmérnök Tanszékének egyetemi 
igyekszünk a lehetõségekhez mérten olyan Mindkettõ kérõdzõ, egyik kisebb, másik adjunktusát megkeresni, aki a téma avatott 
alternatívát biztosítani, amivel ez jóval nagyobb és természetesen mindkettõ szakértõje.
viszonylag alacsony havi költséggel (2000 káros anyagot bocsát ki. De míg egy Még egy fontos dolog: ha nincs szennyvíz, 
Ft/hó) megoldható. Bár azt is tudom, hogy õzikepuki majdhogynem észrevétlenül nincs költség. Nincs rendelkezésre állási díj 
hosszú idõre (10 év) szóló elkötelezett- eloszlik a levegõben, addig a mi méltán sem. Ugyanúgy nincs, mint ahogy az ivóvíz 
séggel jár. világhírû bocink szellentése jókora lyukat esetében sincs ilyen. Persze ez valószínûleg 
De van itt más is… ejt a felettünk elterülõ, sajnos amúgy is csak lakatlan ingatlanok esetében lehet 
Én nem tudom, miért állítják egyesek megtépázott ózonpajzson, hozzájárulva kérdés.
példaként elénk folyton Németkért. Ezt a ezzel a gyermekeink jövõjét is súlyosan Mindent egybevetve, azt gondolom 
települést citálták a választási kampányban, veszélyeztetõ globális felmelegedéshez. egyesek szándékosan, vagy anélkül  
és teszik ezt megint a sárga hirdetõ lapjain. Persze ez azért enyhe túlzás, de azt bevallottan - tudatlanságból eredõen olyan 
Ismerik Önök Németkért, jártak már gondolom, az arányokat tekintve a fenti információkkal próbálják meg a lakosságot 
Németkéren? Pakshoz közel fekszik, elég összehasonlítás jól érzékelteti a különb- befolyásolni, amelyek nyilvánvalóan 
rossz utak vezetnek oda és legfõbb ségeket. Talán nem véletlen az, hogy az köszönõ viszonyban sincsenek a való-
ismertetõ jegye, hogy az ereszcsatornák országban csupán néhány tucat településen sággal. Engedtessék meg nekem, mint a 
enyhén szólva érdekesen végzõdnek a (a 3200-ból) alkalmazzák a természet település polgármesterének, hogy a falut 
házak homlokzatán. Mit tudunk mi közeli szennyvíztisztítási technológiát, érintõ hiteles és valódi információknak 
Németkérrõl és az ottani szennyvízkeze- ezen belül Tolna megyében- legalábbis én  leginkább én legyek a birtokában. És én ezt 
lésrõl? És mit tud errõl Kelemen úr? kettõrõl tudok. A másik Aparhanton van. De szívesen, sõt kötelességbõl meg is osztom 
Leginkább annyit, amit idõnként a megyei képzeljük el azt, hogy Iregszemcse ebben Önökkel. Persze nem kell nekem mindent 
lap megír, azon belül is csak azt, amit az godolkodik…..Kellene hozzá jó 6-7 hektár elhinni, de azt kell, hogy mondjam, ez a 
újságíró fontosnak tart. Németkér terület, vagy több. Hol legyen? Télen, lényegen nem változtat.  
tulajdonképpen egy kistelepülés néhány- mínusz 20 fokban, amikor befagy a terület Remélem, hogy sikerült néhány dolgot a 
száz ingatlannal, tõlünk teljesen eltérõ hova folyna el mintegy 1000 háztartás és a fent leírtak segítségével más megvilá-
domborzati és talajviszonyokkal. Én nem közintézmények szennyvize? Hány gításba helyezni. Biztosan lesznek, akik e 
hinném, hogy Németkéren feltalálták a jármûvet kellene hozzá üzemeltetni? Mert sorokat olvasva nem igazán értik mirõl is 
spanyolviaszt. Egyszerûen arról van szó, hát nyílván mindenkinek egyedi zárt van itt szó. Nos, a fenti gondolatok 
hogy mivel a falu adottságai ezt lehetõvé tárolóban kellene gyûjteni az „anyagot” a leginkább azok számára érthetõek, akik az 
tették, pályázati támogatással megépítettek rendszeres szippantatás terheinek viselése elõzményeket is ismerik, azaz olvasták a 
egy természet közeli tisztítót, ahol mellett. Szerintem a legtöbben pont ezt nem „hirdetéseket”. Akik meg nem voltak ilyen 
mellesleg energiafûz is nõ, amit majd szeretnék. Egyedi zárt tárolót az udvarba és „szerencsések”, azokat arra kérem, ne 
valamelyik intézményükben fûtõanyagként rendszeresen a kertet taposó, kellemetlen törjék magukat a megsárgult lapok 
felhasználnak. Ezután is szippantó autóval szaghatással együtt járó szippantó felkutatása érdekében, mert nem ér annyit. 
szállítják el a szennyvizet minden udvarból, jármûvet. Más kérdés persze, hogy a Én nem is kívántam volna a Kelemen úr 
és gondolom elõbb, vagy utóbb minden- szakemberek által elkészített, úgynevezett egypercesével ennyit foglalkozni, ha nem 
kinek zárt egyedi szennyvíztárolót kell megvalósíthatósági tanulmány pontosan lettem volna abban zsarolással megvádol-
majd ott is építeni. Hiszen mire lenne jó az azért kötelezõ eleme a pályázatnak, mert va.  Minden esetre a magam részérõl ezzel a 
ottani megoldás, ha továbbra is megmarad- abban meghatározták a szóba jöhetõ témát lezártnak tekintem.  
hatnának a szikkasztós pöcegödrök? Mert szennyvízkezelési megoldásokat. Sajnos Hogy Kelemen úr tollából olvashatunk-e 
ugye akkor  ahogy mondani szokták  adtak nem a település nagysága, vagy a lakosság még tanulságos, igaz történeteket, vagy 
a sz…nak egy pofont (szó szerint). És ugye pénztárcája, legkevésbé a polgármester megtudhatjuk-e azt, hogy mibe kellene 
senki nem gondolja azt, hogy ott ingyen szeszélye dönti el azt, hogy hol, milyen apránként összerakott Forintjainkat 
szippantanak. De ez legyen az õ gondjuk. megoldás alkalmazható. Kölesden, fektetnünk és egyáltalán kinek ártanak és 
Egyébként nekem is szimpatikus a Varsádon, Szakadáton meg Kurdon  hogy kinek használnak az ilyen „hirdeté-
megoldás és én is nyilván szeretném minél csak azokat a közeli kistelepüléseket sek”…én nem tudom.
kisebb költséggel, vagy lehetõleg ingyen említsem, ahol most készültek el a 
megúszni a szennyvíz-kérdést. De ez beruházással  vajon miért a csatornaépítés Süvegjártó Csaba

TISZTELT OLVASÓK!
Sokan érdeklõdtek az elmúlt idõszakban a szennyvíz-beruházással kapcsolatban. Ezúton tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot, hogy a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások zajlanak, a víziközmû-
társulat várhatóan 2012. januárjában kerül megalakításra. A  honlapon 
hamarosan külön menüpont alatt tájékozódhatnak a szennyvíz-beruházással kapcsolatos 
aktualitásokról.

Süvegjártó Csaba 
Polgármester

www.iregszemcse.hu
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Iregszemcse: idõben a Nagyszokoly, Petõfi Sándor utcában szidalmazta, 
Egy nagyszokolyi szülõ feljelentést tett egy gyermekkorú becsületének csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette.
nagyszokolyi lakos ellen, aki 9 éves fiát 2011. szeptember 01.-én 14 

Egy nagyszokolyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, óra 30 perc körüli idõben, az Iregszemcse, Kossuth téren lévõ 
akik 2011. szeptember 29.-én 12 óra körüli idõben a családi házánál buszmegállóban azzal zsarolta meg, hogy ha nem visz másnapra 
a megbeszélt 50 mázsa aprított fa helyett kb. 16 mázsa fát az udvarra neki az általános iskolába 800 Ft-ot, akkor meg fogja verni. A 
lepakoltak, azonban az 50 mázsa fa ellenértékének megfelelõ 90 gyermekkorú kisfiú ellen zsarolás miatt büntetõeljárás indult.
000.- Ft-ot átvették, ezzel a sértettet tévedésbe ejtették, és neki a 34 

Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett zaklatás elkövetése miatt mázsa le nem szállított tûzifa árával kárt okoztak.
egy szintén iregszemcsei személy ellen, aki 2011. szeptember 02.-át 

A Nagyszokolyi Óvoda feljelentést tett egy nagyszokolyi férfi megelõzõ idõben rendszeresen veréssel fenyegette, gyermekeivel 
ellen, aki 2011. október 24.-én 06 és 08 óra közötti idõben óvodás szemben trágár szavakat használt. Ezzel zaklatja a feljelentõt és 
korú gyermekét bántalmazta, melynek következtében a gyermeken gyermekeit. 
több látható sérülés keletkezett. 

Egy magyarkeszi lakos 2011. október 13-án 18 óra 12 perckor az 
Büntetõeljárás indult egy tûzifa-kereskedõ ellen, egy nagyszokolyi általa vezetett személygépkocsival Iregszemcse lakott területén a 
lakos sérelmére elkövetett csalás miatt, mivel a kereskedõ az eladó Hajnal utcában Nagyszokoly irányába közlekedett, amikor késõn 
által kiállított szállítólevélen feltüntetett és fizetendõ 22,9 mázsa észlelte az elõtte tehergépkocsival megálló nagyszokolyi lakost. 
tûzifa helyett 8,6 mázsa fát szállított ki 1800 Ft/mázsa egységáron. Vészfékezett, azonban a jármûvével nem tudott megállni, és az 
A csalással okozott kár 25 740.-Ft. A bûncselekménnyel elõtte megálló jármûnek ütközött.  A baleset során személyi sérülés 
gyanúsítható személyt a rendõrség a helyszínen elfogta és a Tamási nem történt. Az anyagi kár kb. 260 000.-Ft.
Rendõrkapitányságra elõállította. 

Egy tamási lakos 2011. október 19.-én 14óra 10 perckor a 65-ös fõút 
Magyarkeszi:61/400-as km szelvényében Daránypuszta és Iregszemcse között 
A Keszi-Sertés Kft. vezetõje feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, közlekedett az általa vezetett személygépkocsival Iregszemcse 
aki 2011. szeptember 08.-án 02 óra 50 perc körüli idõben a Kft. felé. Elindulás elõtt nem megfelelõen rögzítette a jármû 
Magyarkeszi, Rákóczi utca végén található sertéstelepén 1 db. tetõcsomagtartóján szállított festõ létrákat, melyek közül 2 db. 
hízósertést agyonütött, és megpróbálta eltulajdonítani. A menetközben az autóról leesett. Ennek következtében a létrák 
bûncselekménnyel okozott kár: 28 000.-Ft.nekiütköztek a szembõl szabályosan közlekedõ jászberényi lakos 

által vezetett gépkocsinak, valamint a mögötte szabályosan A Tamási Kop-Ka Zrt. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
közlekedõ siófoki lakos által vezetett tehergépkocsinak.  A baleset 2011. október 01.-én 02 óra és 06 óra közötti idõben a Magyarkeszi, 
során személyi sérülés nem történt, az anyagi kár kb. 600 000.-Ft. Batthyány utca 1. sz. alatti élelmiszerbolt hátsó ajtaja melletti 

pékárú tárolóba lakatpánt leveréssel behatolt és onnan különbözõ Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett egy szintén iregszemcsei 
pékárút ( kenyeret, kalácsot) tulajdonított el 620 .-Ft értékben. A lakos ellen, aki 2011. november 07.-én 16 körüli idõben 
rongálási kár 1 000.-Ft.Iregszemcse, József Attila utcáról leágazó földúton tõle pénzt 

követelt, majd miután nem adott neki, ekkor megtámadta több Egy fiatalkorú magyarkeszi lakos feljelentést tett egy szintén 
alkalommal megütötte, és a földön fekve megrúgta õt. fiatalkorú magyarkeszi lakos ellen, aki 2011. október 26.-án 15 óra 
A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos 55 perc körüli idõben a Magyarkeszi, Kossuth Lajos utcában 
orrcsonttörés sérülést szenvedett. Az elkövetõt Rablás található buszmegállóban tisztázatlan okból több alkalommal arcon 
bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt a Tamási ütötte, illetve megrúgta. A sértettnek a bántalmazás következtében, 
Rendõrkapitányságra elõállítottuk. az elsõdleges orvosi vélemény alapján sérülése nem keletkezett. 

Eljárás indult egy nagyszokolyi lakos ellen, aki 2011. november Felsõnyék:
13.-án 16 óra 40 perckor iregszemcse lakott területén belül a Hajnal Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
utcában az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a 2011. szeptember 18.-án 20 óra és 2011. szeptember 19.-én 08 óra 
közúti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése elõtt szeszesitalt 15 perc közötti idõben lakóházának bekerítetlen udvarán lévõ 
fogyasztott. nyitott garázsában álló gépkocsi bal elsõ ablakát kitörte és az 

autóból eltulajdonított 1 db. kártyaolvasós rádiót. Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
A lopással okozott kár 10 000.-Ft, rongálási kár 15 000.-Ft.2011. november 13.-án 12 óra és 2011. november 14.-én 09 óra 

közötti idõben a tulajdonában lévõ fémhulladék átvevõ telepére Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
kerítésbontás módszerével bement majd az ott lévõ épületbe 2011. szeptember 18.-án 21 óra és 2011. szeptember 19.-én 04 óra 
rácsbenyomás, lakatlevágás módszerével behatolt, és onnan réz 45 perc közötti idõben a lakóházához tartozó szerszámos 
hulladékot vitt el. mûhelybõl eltulajdonított 1 db Husqvarna típusú motoros 
A bûncselekménnyel okozott kár 230 000.-Ft, a rongálási kár 10 láncfûrészt és egy motoros fûkaszát. 
000.-Ft. A bûncselekménnyel okozott kár 115 000.-Ft.

Egy helyi lakos feljelentést tett, édesapja nevében ismeretlen tettes Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
ellen rongálás miatt, aki 2011. november 07.-én 18 óra és 2011. 2011. október 16-át megelõzõ 3 hétben a lakatlan felsõnyéki 
november 14.-én 09 óra közötti idõben a feljelentõ udvarában lakóházának melléképületébe tetõbontás módszerével behatolt, 
parkoló, de az édesapja tulajdonát képezõ személygépkocsi elsõ majd onnan terménydarálót, alumíniumhordókat, síneket 
szélvédõjét kõvel bedobta. tulajdonított el. 
A bûncselekménnyel okozott kár 30 000.-Ft. A bûncselekménnyel okozott kár 50 000.-Ft, a rongálási kár 50 

000.-Ft. Nagyszokoly:
Egy nagyszokolyi lakos feljelentést tett egy szintén nagyszokolyi Egy felsõnyéki lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 
lakos ellen, aki 2011. szeptember 25.-én 09 óra 30 perc körüli 2011. október 15.-én 15 óra és 2011. október 21.-én 11 óra közötti 

KÉK HÍREK KÖRNYÉKÜNKRÕL
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Antal Imre Éva bolt Kereszt Réka Társulat Szalai Olivér
Arizona Presszó Fecó Zöldség Kocsis István Ötvös László Szalai Térkõ
Balogh Ferenc Ferrary Jeans Kömüves Anita Péti Gábor Szalai Szíber Nikolett

Barna Tibor Fóti Judit Községi Önkormányzat Pop Sándor Szûcs László
Barnáné Markovics Gesztenyesor Patika Kreszl Zsolt Retro 65 pub Sz. Papp László

Beáta Hajdú Katalin László János Réz Zsoltné Szíberné Cseke Julianna
Bálint Attila Hajdú László Macher Róbert Rózsa Attila Takarékszövetkezet

Bögösné Kukor Erzsébet Hajdú Lászlóné Matusné Szakács Irénke Sendex Kft Takács Anita
Bõsze-Kereszt Zsófia Hajdú Miklós Molnár Ágnes Sere's Vendéglõ Treitz János

Csicsman Imre Horváth Györgyné Molnár Miklós Somogyi Mária TRIMAT BT
Csikós Anikó Hutter Tibor Mudris Nándor Somogyi Orsolya Turcsányiné Sipos 
Csór Gabriella Illés Gábor Mûvelõdési Ház Süle Jánosné Krisztina

Dr. Kaáli Sándor Iregi Erdélyi Kft dolgozói Süvegjártó Csaba Vargáné Kolláth Judit
Dr. Lückl Tibor Katica pékség Novákné Kántor Borbála Szabó Józsefné Városi György

Ezerjó ABC Kemény Tamás Operetta Színjátszó Szalai József Vörös Anett

November 26-ára ismét bebizonyosodott, hogy sok iregszemcsei tudunk játékokat vásárolni a gyerekeknek. A játékeszközök 
vállalkozó, szülõ, magánember kész segítséget nyújtani a gyerekek pótlására, kiegészítésére pedig nagy szükség van , mert bizony 
érdekében.  Ezen a napon tartottuk meg az évrõl-évre ismétlõdõ sokkal hamarabb elhasználódnak, mint otthon, másrészt pedig 
Katalin bált, szinte hihetetlen, de 18. alkalommal. Ez a szám szeretnénk mindig az életkoruknak megfelelõ eszközöket a 
tükrözi, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzet sem szünteti kezükbe adni. 
meg az emberek adakozó kedvét. Számunkra nagyon fontos ez a Nagyon köszönjük, hogy csoportonként 42.200  Forint értékben 
rendezvény, mert minden évben karácsonyra ennek a bevételébõl kerül ajándék a karácsonyfa alá!

ÖSSZEFOGÁS AZ ÓVODÁSOKÉRT

Támogatóink:

Áldott, békés Karácsonyt és egészségben, 
sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! 

Nefelejcs óvoda dolgozói

idõben a családi háza udvarába kerítés átmászás módszerével A bûncselekménnyel okozott kár 60 000.-Ft, a rongálási 5 000.-Ft. 
behatolt, majd a melléképület mellett lévõ vasszekrénybõl 

Kérjük a lakosságot, hogy idegen, gyanús személyek vagy különbözõ vashulladékot, szögvasat, laposvasat, és zárszelvényt 
jármûvek észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a tulajdonított el, összesen kb. 50 kg. Mennyiségben.
Rendõrséget a 107 illetve 112 ingyenes segélyhívó számon, vagy A bûncselekménnyel okozott kár 6 000.-Ft. 
a 06-74/573-910 közvetlen telefonszámon.

Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2011. október 27.-én 19 óra és 2011. október 28.-án 07 óra közötti Segítségüket köszönjük!
idõben kerítés kivágás módszerével a lakóháza udvarára behatolt Barna Tibor r. ftzls. körzeti megbízott
és a baromfiólból eltulajdonított 10 db., egyenként 4 kg-os                                                                                                                       
házikacsát. 
A bûncselekménnyel okozott kár 25 000.-Ft, a rongálással 5 000.-
Ft kár keletkezett.

Egy székesfehérvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki 2011. október 28.-án 12 óra és 2011. október 29.-én 15 óra 30 
perc közötti idõben felsõnyéki lakatlan házának melléképületébe 
lakatlevágás módszerével behatolt, és eltulajdonított 1 db. Bosch 
ütvefúrót, 1 db. Black and Decker rezgõcsiszolót, 1 db. STRAUS 
sarokcsiszolót, 1 db. akkus fúrót, 5 db. öntöttvas petróleumlámpát, 
4 liter benzint és 10 db. spot lámpát. 
A lopással okozott kár 37 500.- Ft, a rongálási kár 500.- Ft.

Egy felsõnyéki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2011. október 28.-án 18 óra és 2011. október 29.-én 07 óra közötti 
idõben a családi háza hátsó udvarának nagykapuját leemelte, és a 
drótkerítést egy szakaszon megbontva az udvarra behatolt, majd az 
ott lévõ disznóólból egy hízósertést az udvaron leölt és 
eltulajdonított. 

A község valamennyi tisztességes, 
becsületes lakosának Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és 

eredményekben gazdag Boldog Új 
Évet kíván az 

Iregszemcsei Rendõrség!
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községi könyvtárnak is helyet adó környékét díszítik. A Könyvtárút az olvasás, a könyvtárak 
csodálatos épületben fogadott bennünket Iványi-Grünwald Béláról, életérõl, népszerûsítésére indított kezdeményezés. 
Lenkey Tibor polgármester úr és lelkes munkásságáról külön állandó kiállításuk 2011-ben Pécstõl Várpalotáig 14 könyvtár 
csapata, akik mindent megtettek azért, hogy van a házban, ahol többek között a mûvész látta vendégül az útrakelõket, akik 
vendégeik jól érezzék magukat. Elsõ látásra képeinek reprodukciói is megtekinthetõek. bejegyzés és aláírás után vitték tovább az e 
szembe tûnõ volt a nagy gonddal és A falusi turizmus népszerûsítésére is célra létrehozott Díszkönyvet, majd adták 
igényességgel, egyszerû eleganciával gondolva minden év júniusában megren-tovább a következõ állomáson olvasni 
létrehozott sokcélú közösségi ház, melyet dezik a „Somi Süti Fesztivált”, ami a szeretõ társaiknak. Az iregszemcsei 
2005-en adtak át a falu 850 fõs közkedvelt fánk és különbözõ sütemények Olvasókör tagjai egy kis ünnepi megemlé-
lakosságának. Ebben a szép és praktikusan versenye is. A következõ nagy beruházásuk kezés keretében október 5-én vehették át ezt 
kialakított „sokcélú házban” kapott helyet , egyike  Iregszemcséhez hasonlóan  a a könyvet  tamási barátaiktól, akik 
mint már említettem a Községi Könyvtár, a szennyvíz elvezetési rendszer és a kerékpárral tették meg a 12 km-es utat. 
Helytörténeti    Múzeum    és   Kiállítás   is, szennyvíztisztító megépítése illetve egy Novákné Bitai   Éva   a   községi   

melegvizes fürdõ létrehozása, ami nemcsak 
a falusi turizmus fellendítését szolgálja 
majd, hanem a helyieknek további számos 
munkalehetõséget fog biztosítani. A 
felsoroltakból mindannyian megállapít-
hattuk, hogy a polgármester úr joggal lehet 
büszke a falura, annak polgáraira és nem 
utolsó sorban az elmúlt 21 év alkotásaira, 
szorgos, hagyománytisztelõ munkájukra. 
Beszédében megemlítette még, hogy 
rendezvényeikre szeretettel hívja és várja a 
szomszéd megye, szomszéd falujának, 
Iregszemcsének lakóit is és szívesen 
vennének részt a somi emberek is az iregi 
megmozdulásokon. Kifejtette reményét a 
két szomszédos falu jövõbeni még jobb 
együttmûködésére, s mint mondta a 
megyehatár nem lehet akadálya ennek. A 
polgármesteri tájékoztató után megtekin-
tettük a falu méltán híres, - a megye 
egyetlen fatornyos  katolikus tempolomát, 
ami 1757-ben épült és többek között a nagy 
forgalmú 65-ös út közelsége miatt is eléggé 
felújításra szorulna. Szintén személyesen 
kalauzolt bennünket a polgármester úr az 
1826-ban épült református templomban és 
a templomkertben álló elsõ és második 
világháborús hõsi halottak emlékmûvét is.

melynek megtekintése nagy élmény volt vezetõje fogadta és köszöntötte a tamási Visszatérve a Közösségi Házba, a II. 
mindenki számára. Továbbá elõadóterem, vendégeket, akik miután megismerkedtek Könytárút  Pécstõl Várpalotáig kulturális 
táncterem, konditerem és különbözõ civil Iregszemcse fõ neve-zetességeivel, program keretében megtekintettük egy 
szervezetek számára kialakított többcélú történetével, egy nagyon jól sikerült nagyon jó és Magyarország különbözõ 
helyiségek kaptak még itt helyet. Itt irodalmi mûsor részesei lehettek velünk tájegységeit bemutató, gyönyörû felvéte-
ülésezik a somi Önkormányzat öt fõs együtt a könyvtárban. Ezt a szép irodalmi lekkel illusztrált vetített képes elõadást is. 
vezetõsége is Lenkey Tibor polgármester út összeállítást a Deák Ferenc Általános Az elõadó Dr. Farkas Sándor tanár úr volt a 
irányításával. Polgármester úr ismertette Iskola három hatodik osztályos diákjának siófoki kórház sebészetének nyugalmazott 
Som község régi és újkori történetét. Egyik köszönhetjük,  név szerint :  Berki  osztályvezetõ fõorvosa. Az elõadás címe 
büszkeségük többek között a pár éve Gabriellának, Csonka Natáliának és Libik pedig: 3000 km Magyarországon a 
átadásra került Somi Nagytérségi Viktóriának. Köszönet érte! Elõadás „Kék.kör” útvonalán. Elõadásában 
Hulladékkezelõ Központ, mely négy közben frissen sült pogácsával, süte- szemléletesen mutatta be hazánk tájainak 
megye 76 településének szilárd hulladékát ményekkel, üdítõvel kedveskedtek a páratlan szépségét  és hosszú élményekben 
fogadja és dolgozza fel, munkalehetõséget vendégeknek. A mûsort követõen az gazdag vándorlásainak történetét számos 
adva ezzel több somi családnak is. iregszemcsei Önkormányzat jóvoltából egy irodalmi példával is színesítette. Nagyon 
A falu híres szülöttje Iványi-Grünwald Béla nyolcfõs küldöttség autóval vihette át a élvezetes elõadás volt és bizonyára 
festõmûvész is, akinek tiszteletére évente Díszkönyvet  Somba,  megkímélve sokunkban megfogalmazódott hazánk 
megrendezésre kerül a „Nemzetközi bennünket a 65-ös úton való életveszélyes szebbnél szebb tájegységeinek az 
Képzõmûvész Alkotótábor és Kiállítás”. Az kerékpározástól. A küldöttség vezetõje „apostolok lován” történõ „emberközeli” 
alkotótábor résztvevõit minden nyáron egy Gyõri Terézia tanárnõ volt, aki egyben a megismerésének igénye. Mindenesetre 
hétre vendégül látja a község és cserében az helyi Olvasókört is szervezi. Som tanulságos és bizonyára egészséges is lenne 
elkészült alkotások a Közösségi Házat és községben az új közösségi házban, a rohanó vi lágunkban egy hasonló 

könyvtár

AZ IRODALOMTÓL A FESTÉSZETIG… 
Avagy a „II. Könyvtárút” középsõ állomásai 2011. október 5-én: Tamási  Iregszemcse  Som

Az iregszemcsei könyvtárban a résztvevõk együtt jegyeznek be az emlékkönyvbe
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2011. október 24-én este egy rendhagyó foglalkozásra gyûltünk án hajnalban már osztogatták is a gyárak bejáratánál. A délelõtt 
össze, olvasóköri tagok, a mûvelõdési házban. Az 1956-os folyamán érkeztek sofõrök a Mûszaki Egyetem kapujához, s szerte 
forradalomra emlékeztünk vasárnap délelõtt  október 23-án  a az országba elvitték a röplapokat. Délután indultak el a Kossuth 
községi ünnepélyen, s most pedig ennek mintegy folytatásaként térre. Útközben sokan csatlakoztak hozzájuk: más egyetemisták, 
meghallgathattuk Kamarás Gábor nyugdíjas gépészmérnök úr civil lakosok. Az emberek ujjongva üdvözölték õket.A Kossuth 
visszaemlékezését 1956-ra. Kamarás úr a forradalom idején téren hatalmas tömeg gyûlt össze. Kérték a vörös csillag 
Budapesten lakott kollégiumban és a mûegyetem hallgatója volt. eltávolítását. Egy fiatalember kivágta a zászló közepébõl a címert. 
Élvezetes elõadását hallgatva szinte a szemünk elõtt peregtek le az Így vált a lyukas zászló az 1956-os forradalom egyik jelképévé. 
események „filmkockái”. Kamarás úr részt vett Rajk László Kamarás úr az élménybeszámolóját képekkel és idézetekkel tette 
temetésén 1956. október 6-án. Elmondta, annak ellenére, hogy nem még színesebbé. Úgy érzem, minden jelenlévõ számára közelebb 
tették közzé a temetés idõpontját, mégis rengeteg ember gyûlt össze hozta a távoli múltat. Köszönjük neki!
a Kerepesi úton és a temetõben is. Megtudhattuk beszámolójából, Egy másik vendéget is köszönthettünk köreinkben : Partmann 
hogy az egyetemi diákság októberben diákparlamentre készült  és a Tibor költõt, aki itt él Iregszemcsén. Elbûvölten hallgattuk verseit 
lengyelországi események hatására szimpátia tüntetést szerveztek. Terka néni -volt magyartanára- tolmácsolásában.
Megfogalmaztak egy 16 pontból álló kiáltványt, melyben leírták a Kellemes este volt.
követeléseiket: például azt, hogy a szovjet katonák menjenek haza. Novákné Bitai Éva
Az egyetemi sokszorosítóban kinyomtatták a röpcédulákat és 23-

MÚLT, JELEN ÉS JÖVÕ

A rabság szabadsága
A költõ léte fogság, melyet maga vállal.
Lelke rabmadara tövisbéklyókkal szárnyal.
Teremtési vágy láncolja meg - Õ védtelen.
Õre az ész, társa proccen álvó érzelem.
Kitágult tere elmefalak közé zárja.
Logika a tolla, s gondolat a tintája, 
Mellyel szavait árva sóhajokra vési -
E sóhajok ízén tud felhõkhöz érni...

S bár cellája örökre az alkotás marad,-
Csak rabsága árán lehet végtelen-szabad.

Partmann Tibor

gyalogtúra, vagy  csak ennek töredékének is  a 
teljesítése. Mindenesetre Farkas tanár úr jó példát 
mutatott, abból a szempontból is, hogy 70 év felett is 
lehet hasznos elfoglaltsága az embernek és van 
alternatívája a Tv nézésnek! Az elõadás után  szíves 
vendéglátás közepette  Gyõri tanárnõ ünnepélyesen 
átadta a somiaknak a „Könyvtárút könyvét”, amit 
aztán már õk vittek tovább október 6-án  Nemzeti 
Gyásznapunkon- a balatonvilágosi olvasni szeretõ 
embereknek.
Végezetül Lenkey polgármester úr egy oklevéllel 
köszönte meg és tette még emlékezetesebbé minden 
iregszemcsei résztvevõnek a II. Könyvtárút somi 
állomását.
Egy élményekben gazdag, de fárasztó nap után 
szintén az Önkormányzat buszával  ez úton is 
köszönet érte  térhettünk haza Iregszemcsére.

Varga Csaba 

Gyõri Terézia az olvasókör tagja adja tovább a 
Könyvtárút emlékkönyvét a somi 
intézményvezetõnek

Partmann Tibor mutatja be verseskötetét az 
olvasókör összejövetelén
A képen balról jobbja: Vekler Elemérné, 
Partmann Tibor, Partmann József, Lódi 
Károly, Bitai Mihály.



A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

   

December 10. 17 óra

ADVENTI KONCERT

A katolikus templomban.

December 14. 10 óra

60 PERC ALATT A 

FÖLD KÖRÜL - zenés 
barangolás a Hangfaragók 

Együttessel

A gyermekbérlet ultolsó 

elõadása

December 16. 18 óra

FALUKARÁCSONY

December 17-18. 17 óra

CSÓKOS ASSZONY
Operett 3 felvonásban

Az Operett Amatõr Színjátszó 

Egyesület elõadásában.

December 30. 17.15-kor

SZÍNHÁZBUSZ KAPOSVÁRRA

Pollak-Matuz:

AMINT A MENNYBEN - 

misztériumjáték

December 31. 20 órától

RETRO SZILVESZTER

2012. január 18. 9 órakor

TOLNA MEGYEI 

IFJÚSÁGI 

HANGVERSENYBÉRLET 

2. ELÕADÁSA 

Január 18. 11-15 óráig

KÖZSÉGI VÉRADÁS
A véradásra hozzák magukkal 

személyi igazolványukat és 

TAJ kártyájukat, vagy a 

kapott értesítõt. 

Január 25. 17 órakor

IREGSZEMCSEI 

ZENEISIKOLÁSOK 

HANGVERSENYE

Kiadja az 
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT 

ALAPÍTVÁNY

Felelõs kiadó: Gyugyi Gézáné

Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika 
Szerkesztõség: BBMH 7095 
Iregszemcse, Bartók u. 1.,  

Tel./Fax.: 74-480-764

Hirdetésfelvétel:
 A Mûvelõdési Házban 

 1 oldal: 12.500 Ft., 1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft., 1/8 oldal: 1.600 Ft.

H É T F Õ

Minden hó utolsó hétfõjén 
Olvasókör: 19-21-ig

K E D D
Falugazdász: 8-11-ig

Nyugdíjas Klub: 14-16- ig

SZERDA
Jogsegély szolgálat 

kéthetente 9.30-10.30-ig
Színjátszó kör:18-21-ig

CSÜTÖRTÖK

VASÁRNAP 
Mazsorett: 13.45-16.45-ig

INTERNET HOZZÁFÉRÉS

A Mûvelõdési Ház 
nyitva tartása alatt

Zenebölcsi: 
10-10.45-ig

Néptánc:17-18.30-ig

Kerámia szakkör: 16-17-ig

PÉNTEK
Zumba: 19.30-20.30

Á L L A N D Ó 
CSOPORTOK

December 16-án 18 órakor a 
Mûvelõdési Házban

A karácsonyi mûsorban fellépnek: 
Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda 

diákjai, pedagógusai és óvodásai  
Harmónia Énekegyüttes 

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

2011. december 6-án 
kedden 9  órától 

KARÁCSONYI 
KÉZMÛVES VÁSÁR 

nyílik helyi kézmûvesek 
munkáiból

A vásár december 20-ig tart a 
Mûvelõdési Ház nyitvatartási 

ideje alatt 

Meghitt  karácsonyt  és 
boldog új  évet  kívánunk 

minden  kedves olvasónknak 
és hirdetõnknek!

Iregszemcse Kultúrájáért
                     Alapítvány
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