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MULTI-KULTI

SZENNYVÍZ HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK

Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2014.
szeptember 27-én szombaton
megrendezendő MULTIKULTI napon.
Idén is bebarangoljuk Európát:
Svédország, Írország, Skócia,
a Törpe államok, Oroszország,
Horvátország, Szlovákia lesz
terítéken, és kicsit rendhagyó
pavilonunk is lesz: bemutatkozik Győr városa testvériskolánk, a győri Radnóti Miklós
Általános Iskola diákjainak és
pedagógusainak jóvoltából.
Bemutatjuk az országok
természeti kincseit, ökogazdálkodását, és betekintést
nyerhetnek a gasztronómiájukba is!
A program: 9.00 Megnyitó,
pavilonok megnyitása. 10.00
Az országok felvonulása, majd
bemutatkozó műsoruk. Vendégszereplőként közreműködik a tamási Musette Harmonika Együttes. A pavilonokat 12.00 órakor zárjuk.
Várjuk Önt és kedves családját! Jó szórakozást mindenkinek!

Talajterhelési díj
Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 8/2014. (VIII.28.) önkormányzati
rendeletében szabályozta a talajterhelési díj alóli
mentességek körét. Talajterhelési díj alóli
mentességet kérhet mindazon személy, aki a
közműfejlesztési hozzájárulást megfizette, vagy
annak megfizetésére részletfizetési kedvezményt
kapott és azt folyamatosan teljesíti. Az erről szóló
helyi rendeletet szeptember elején minden
háztartásba eljuttattuk, továbbá megtalálható a
www.iregszemcse.hu/rendeletek honlapon is. A
mentesség tehát egyetemlegesen minden, a fenti
feltételeknek megfelelő ingatlantulajdonosra
vonatkozik 2015. június 20-ig. Kérjük, lehetőség
szerint ezen időpontig kössenek rá az elkészült
hálózatra!
Üzemeltetés és szolgáltató, díj és díjfizetés
Iregszemcse Község Önkormányzata tagja a Revíz Duna-menti Kft.-nek és 2014. június 30.
napján bérleti-üzemeltetési szerződést kötött az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel a települési
víziközmű-és csatornamű üzemeltetésére. A
tervek szerint a lakossági szennyvízkezelés-és
elvezetés díja 365,-Ft+ÁFA/m3 lesz. Alkalmazása a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatal engedélyező eljárásának
lezárása után lehetséges. A díjfizetés kezdő
időpontja várhatóan 2014. október 1. Az ingatlan
tulajdonosokkal és a közületekkel új közüzemi
szerződést köt az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. A
számlázás havonta történik, a szolgáltatási díjat

TÁJÉKOZTATÓ
Iregszemcse Művelődési Ház
2014. október 7.
9.00-11.00 (2 óra)
-nitrátérzékeny területek
gazdálkodási előírásai
-Talajmintavétel
-nitrát adatszolgáltatás
-Gazdálkodási Napló vezetése
Kérem a részvételi szándékát
legkésőbb 2014. október 6-ig
jelezze turi.erika@nak.hu címen
vagy a 70/337-1254
telefonszámon!
Vejteyné Turi Erika

tehát havonta kell fizetni.
Meghibásodás, üzemzavar bejelentése
A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenességeket a Felhasználók telefonon, levélben,
vagy személyesen jelenthetik be. Telefonon
folyamatosan a Víziközmű-szolgáltató központi
telefonos ügyfélkiszolgáló rendszerén, a 0674/411-858 számon. Személyesen munkaidőben a helyi vízmű-kezelőnél /Frank László
+3630/3649934/ vagy a Víziközmű-szolgáltató
ügyfélszolgálati irodáiban és Ügyfélszolgálati
pontjain.
Helyreállítások
A csapadékos időjárás gyakran hátráltatja a
helyreállítási munkák elvégzését, abból a
szempontból viszont jótékony hatású, hogy a
nyomvonal rejtett üregei a bemosódás során
láthatóvá válnak. Nagy valószínűséggel még
hónapok múlva is lesznek kisebb-nagyobb
beszakadások, üregek, de folyamatosan
dolgozunk ezek elhárításán. Kérjük Önöket,
hogy az észlelt hibákat továbbra is jelezzék a
polgármesteri hivatal felé (személyesen, vagy
telefonon), mi ezeket továbbítjuk a kivitelező
felé. Igyekszünk minden hibát a lehetőség szerint
minél gyorsabban elhárítani, türelmüket és
megértésüket kérjük!
Az elkészült közműre a kivitelező 4 év garanciát
vállalt.
Süvegjártó Csaba polgármester

FELHÍVÁS

ÉRTESÍTÉS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy intézményünk szívesen fogad
ruhaadományt.
Kérjük, hogy amennyiben családjában
feleslegessé vált ruhanemű van, azt
intézményünk részére, ruhaadományozás
céljából átadni szíveskedjen.
Kérjük, hogy a mások által még
használható ruhaneműt tiszta, rendezett
állapotban juttassa el hozzánk.
Egészségügyi okokból alsóruházatot nem
fogadunk.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

Köszönettel:
az Iregszemcse és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény dolgozói

RUHAADOMÁNYOZÁST
szervez.
Elsősorban azokat a családokat, személyeket
várjuk, akiknek a ruhanemű beszerzése különösen
nagy anyagi terhet jelent.
Dátum: 2014. november 5. szerda
Időpont: 9.00- 13.00
Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház, 7095
Iregszemcse, Bartók B. u. 1.
Köszönjük mindazoknak, akik ruhaadományukkal
hozzájárulnak számos család életkörülményének
javításához:
Az Ellátási Intézmény Vezetője

-2 -

XII. évfolyam, 3. szám, 2014. szeptember

Magyarország választ
Az ország 3177 települése közül kettőben - a Tolna megyei
Aparhanton és a Vas megyei Tanakajdon - marad el a polgármesterválasztás október 12-én, mert egy jelöltet sem vettek
nyilvántartásba a választásra. A többi településre összesen 8142
jelöltet vettek nyilvántartásba, közülük 6506-an (79 százalék)
függetlenként indulnak.
A tízezer lakosnál kisebb településeken egyéni listán választják
meg a képviselő-testületek tagjait, eredetileg összesen 14 572-t. A
Baranya megyei Kishajmáson és a Vas megyei Tanakajdon
azonban nem indult annyi jelölt, ahány tagból állna a testület, így e
két településen elmarad a képviselő-választás. A Nemzeti
Választási Iroda (NVI) nyilvántartása szerint a választási
bizottságok 35 914 egyéni listás jelöltet vettek nyilvántartásba,

több mint 86 százalékuk függetlenként indul.
A 169, tízezernél több lakosú településen vegyes választási
rendszerben, egyéni választókerületben és kompenzációs listán
juthatnak a jelöltek mandátumhoz. Az 1638 egyéni
választókerületi mandátumért 8302-en versengenek, ebből 759-en
függetlenként. A kompenzációs listás mandátumokat a jelöltek
töredékszavazatainak arányában osztják szét az indulók között.
A budapesti főpolgármester-választásra hét jelöltet vettek
nyilvántartásba.
A települési nemzetiségi választásokra 12 212 jelöltet vettek
nyilvántartásba.
http://valasztas2014.hir24.hu

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A Helyi Választási Iroda értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014. október 12-re kitűzött önkormányzati képviselők,
polgármester választásra és roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra Iregszemcse Község Helyi
Választási Bizottsága a következő polgármester, önkormányzati képviselő és roma települési nemzetiségi önkormányzati
képviselő jelöltek nyilvántartásba vételéről döntött:
Polgármester jelöltek:
1. Kelemen Sándor (7095 Iregszemcse, Jókai u. 12.) független jelölt
2. Bakonyi Erzsébet (7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 27/B) független jelölt
3. Süvegjártó Csaba (7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 111/g) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata
Néppárt jelöltje
4. Nagy Rudolf (1213 Budapest, Poprádi u. 4/A) független jelölt
Képviselő jelöltek:
1. Horváth Tibor (7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 46.) független jelölt
2. Kajtár József (7095 Iregszemcse, Jókai u. 45.) Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje
3. Jakab János (7095 Iregszemcse, Dózsa Gy. u. 60.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltje
4. Dr. Csap László Attila (7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 10.) független jelölt
5. Bakonyi Erzsébet (7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 27/B) független jelölt
6. Varga István (7095 Iregszemcse, Ifjúság u. 24.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje
7. Németh László, 1990.09.28. (7095 Iregszemcse, Zrínyi u. 8.) Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje
8. Prantner Józsefné (7095 Iregszemcse, Arany J. u. 1.) független jelölt
9. Horváthné Csikós Andrea (7095 Iregszemcse, Béke u. 7.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata
Néppárt jelöltje
10. Horváth Sándor (7095 Iregszemcse, Dózsa Gy. u. 49.) független jelölt
11. Schmidt László (7095 Iregszemcse, Ifjúság u. 14.) független jelölt
12. Dobos Andrea (7095 Iregszemcse, Dózsa Gy. u. 52.) független jelölt
13. Treitz János (7095 Iregszemcse, Napraforgó u. 1/3.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltje
14. Kelemen Sándor (7095 Iregszemcse, Jókai u. 12.) független jelölt
15. Németh László, 1968.11.26. (7095 Iregszemcse, Zrínyi u. 8.) Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje
16. Szalai Károly (7095 Iregszemcse, Kölcsey u. 18.) független jelölt
17. Réz Zsoltné dr. (7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 4.) FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltje
Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek:
1. Ignácz László (7095 Iregszemcse, Kölcsey u. 12.) „Lungo Drom” jelöltje
2. Ignácz Lászlóné (7095 Iregszemcse, Kölcsey u. 17.) „Lungo Drom” jelöltje
3. Ignácz Mária (7095 Iregszemcse, Munkás u. 1.) „Lungo Drom” jelöltje
4. Kőszegi Józsefné (7095 Iregszemcse, Jókai u. 29.) „Lungo Drom” jelöltje
A Helyi Választási Iroda tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 160. § (1)
bekezdése értelmében az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.
Iregszemcse, 2014. szeptember 9.

Fata Istvánné
HVI vezető
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Fizetett választási hirdetés

Kormányzati támogatással, szakértelemmel, nyolc év tapasztalatával
és kapcsolati tőkéjével Iregszemcséért.
Mert nekem Iregszemcse a legfontosabb!!!

Fizetett választási hirdetés
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Fizetett választási hirdetés

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! KEDVES IREGSZEMCSEIEK!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni az Önök támogató
bizalmát, amely a gyűjtő íveken hozzám eljuttatott több száz
aláírásban nyilvánult meg. Ezzel lehetőséget adtak nekem arra,
hogy polgármester-jelöltként további öt évre az Önök
felhatalmazását kérjem a nyolc évvel ezelőtt megkezdett munka
folytatásához.
Tősgyökeres iregi lévén, két polgármesteri ciklussal a hátam
mögött nem hiszem, hogy itt és most valamiféle személyes
bemutatkozással kellene folytatnom. Inkább az elmúlt nyolc év
eredményeit idézném fel, valamint a következő öt esztendőre
vonatkozó terveimet mutatnám be Önöknek nagy vonalakban.
Hangsúlyozni szeretném, hogy nem ígéretekről, hanem tervekről
van szó.
Mindannyian tudjuk, hogy a Tamási kistérség egésze és ennek
részeként Iregszemcse is az ország leghátrányosabb helyzetű
térségei közé tartozik. Az országos átlagtól elmaradó
infrastrukturális, gazdasági és társadalmi mutatókkal relatív
hátrányban éljük az életünket. Abban biztos vagyok, hogy ezt a
helyzetet egyik pillanatról a másikra nem tudjuk megváltoztatni,
de apró lépésekben, kisebb - nagyobb léptékű fejlesztésekkel
javíthatunk életfeltételeinken, komfortérzetünkön. Kollégáimmal
együtt ennek érdekében dolgoztam az elmúlt nyolc évben, és kész
vagyok erre a továbbiakban is.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a különféle pályázati
konstrukciók révén elérhető támogatásokra. Elért eredményeinket tekintve, a kistérség 32 települése közül csak néhány
büszkélkedhet hasonló eredményekkel. Nyolc év alatt mintegy
kétmilliárd forint fejlesztési forrást használhattunk fel
Iregszemcse fejlődésének érdekében. Ennek legnagyobb része,
hozzávetőlegesen 1.25 milliárd Forint természetesen a
szennyvízberuházásra fordítódott. A közmű megépítése
mindamellett, hogy törvényben előírt kötelezettségünk volt, a
település komfortfokozatát jelentősen emelte. Az idei csapadékos
időjárás ugyan nem kedvezett a helyreállítási munkáknak, de
folyamatosan orvosoljuk a felmerülő problémákat. Egy több mint
230 milliós projekt keretében, 2011 novemberében került
átadásra az alapfokú szociális- és egészségügyi szolgáltatásoknak
helyet biztosító integrált intézmény az új fogorvosi rendelővel,
védőnői tanácsadóval, idősek klubjával és családsegítő
központtal. Felújítottuk a tornatermet és az egykori pártházban
lévő kisiskolát. Ez utóbbinál a parkolás és az akadálymentes
bejutás lehetőségének biztosítása a közeljövőben fog
megvalósulni. Szintén pályázati forrás révén kerékpártárolók
épültek az általános iskolában. Vis maior támogatásból elkészült a
vendéglő udvarában a partfal megtámasztása és ugyan ilyen
forrásból részben megújult az óvoda is. A sportpályán a
világításkorszerűsítés és a villamosítás mellett egy új vizesblokk
is elkészült. Mindez a rendezvények magasabb színvonalú
lebonyolítását teszi lehetővé. A Polgármesteri Hivatal
korszerűsítése és akadálymentesítése az ügyfelek számára is
„ügyfélbaráttá” tette a hivatalt. Ez a felsorolás nem teljes az elmúlt
nyolc év infrastrukturális fejlesztéseit tekintve, hiszen
mindezeken túl számos kisebb nagyobb ilyen jellegű beruházás
történt és zajlik jelenleg is Iregszemcsén. Ki kell emelnem még a
településen 2011. óta zajló Startmunka programot, amely az
elmúlt évek során több mint száz embernek biztosított és biztosít
jelenleg is munkát és jövedelmet. Kezdetben igen sok kritika érte
a közfoglalkoztatást, de úgy látom, a lakosság egyre inkább
pozitívan reagál az elért eredményekre. Több területen is zajlik a
program és egyre inkább látható annak értékteremtő mivolta.
Építünk, kertészkedünk, gyümölcsöst telepítettünk és gondozzuk
azt. Tervezzük egy almaültetvény létrehozását is. Jelenleg közel
40 hektáron gazdálkodunk, amelyhez 10 hektárnyi szántóterületet
pályáztunk és kaptunk a Nemzeti Földalaptól.
Az önkormányzatok számára a központi költségvetés által

biztosított források sokszor szűkre szabottak. Éppen ezért kiemelt
figyelmet fordítottunk a takarékosság lehetséges területeire is. A
gázfüggőség mérséklése érdekében fatüzelésű kazánt szereltettünk az óvodába, a polgármesteri hivatalban és a művelődési
házban faaprítékkal üzemelő kazánok kerültek beépítésre. Az
intézmények nagy részében világításkorszerűsítés, homlokzati
hőszigeteléssel és nyílászáró cserével megvalósult energetikai
felújítás is történt. Mindezek révén az energiaköltségeink
tekintetében milliós nagyságrendű megtakarítást értünk el.
A közétkeztetésben a felhasznált zöldségfélék nagy részét a
közmunka programban magunk állítjuk elő, ami jelentősen
csökkenti kiadásainkat. A konyha működésének racionalizálása, a
beszállítói kör átvilágítása és átalakítása 2013 és 2014 első
negyedévét összehasonlítva több millió Forint megtakarítást
eredményezet. Mindezt úgy, hogy minőségben is és
mennyiségben is többet tudunk a korábbiaknál nyújtani. Ha
terveink megvalósulnak és korszerűsíteni tudjuk a konyhákat,
lehetőség lesz a további színvonalemelésre. Jelenleg két nagyobb
léptékű pályázatunk vár elbírálásra. Egyik az orvosi rendelők
energetikai korszerűsítésére és akadálymentesítésére nyújthat
forrást, másik szintén energetikai tárgyú napelemes rendszerek
létrehozását támogatja a közintézményeink egy részében.
Mindkettő 100%-os támogatást tartalmaz.
És akkor lássuk a jövőre vonatkozó terveket. Mint azt már
korábban említettem, tervekről van szó, nem ígéretekről. Az
alábbi felsorolás mindegyike olyan elképzelés, amely több annál,
mint hogy „beszéltünk róla”. Többnyire kész tervekkel,
dokumentációkkal, árajánlatokkal rendelkezünk ezek tekintetében, ami annyit jelent, hogy minimális módosításokkal,
aktualizálásokkal, az engedélyeztetési eljárások megindításával
azonnal használhatók a pályázati kiírásokban. Az ilyen szintű
előkészítettség idő- és költségmegtakarítást is jelent.
- az általános iskola bővítése és korszerűsítése a Móricz Zsigmond
utcában,
- korszerű konyha és ebédlő megépítése az iskolabővítés
keretében,
- új óvoda építése (az önkormányzat 2009-ben 3,5 millió Forintért
vásárolt telket erre a célra a református egyháztól),
- Művelődési Ház komplett felújítása (több alternatív terv is
született),
- szennyvízcsatorna-hálózat kibővítése a Komló utcára
kiterjedően,
- Szentháromság-szobor környékének átépítése, településközpont
felújítása,
- utasvárók elhelyezése buszmegállókban,
- ravatalozók felújítása,
- közlekedésbiztonság fokozása forgalomlassító sziget és
csomópont megépítése révén,
- közbiztonság fokozása térfigyelő rendszer megépítésével,
- játszótér kialakítása,
- lehetőség szerint a közmunka program további területekre
történő kiterjesztése és a foglalkoztatottak számának növelése. A
mezőgazdasági programban a tárolás, hűtés és feldolgozás
feltételeinek megteremtése hűtőház építésével,
- belterületi utak, járdák, vízelvezető árkok folyamatos felújítása,
- diákotthon épületének felújítása
(A Tamási Kistérség fejlesztési terve 2014-2020
www.iregszemcse.hu/pályázatok)
Természetesen a felsoroltakon kívül rengeteg megoldandó feladat
és hiányosság van, amire lehetőség szerint megoldást kell
keresnünk. Például a település ivóvízének minőségjavítására,
(Folytatás a következő oldalon)
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egészséges ivóvízre a pusztákon, a mozi és a vendéglő épületének
hasznosítására, hogy csak néhányat említsek.
Tisztelt Választók!
Magyarország 2014 és 2020 között is jelentős EU-s forrásokra
számíthat. A források egy részének elosztása az úgynevezett
Területi Operatív Programok (TOP) keretében fog megtörténni.
Számos, az önkormányzatok által pályázható keret megyei
szinten kerül elbírálásra. Az elmúlt nyolc év tapasztalata és
kapcsolati tőkéje megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy ezekre a
forrásokra sikeresen pályázzunk. A kormányon lévő FideszKDNP, valamint Hirt Ferenc országgyűlési képviselő támogatásával Iregszemcse továbbra is a fejlődés útján maradhat. Az

Fizetett választási hirdetés
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októberi választásokon a Fidesz-KDNP megyei közgyűlési
listáján jelöltként szerepelek, ami lehetőséget adhat arra, hogy
közgyűlés tagjaként még hatékonyabban képviselhetem
Iregszemcse érdekeit a következő önkormányzati ciklusban.
Október 12-én Önök választanak. Ne feledje, csak az szavaz
igazán, aki elmegy szavazni. A Fidesz által támogatott, a
községért tenni akaró képviselőjelöltekkel együtt számítok az
Önök bizalmára és szavazatára. Közös célunk és érdekünk
Iregszemcse további fejlődése, gyarapodása. Mindez csak
közösen, együtt, egymással összefogva sikerülhet.
Süvegjártó Csaba

Fizetett választási hirdetés

Kedves Iregszemcsei Lakosok!
A község iránti hűségemet bizonyítva, és
egészségügyi programom megvalósítása
érdekében önkormányzati képviselőként
indulok az októberi választáson.
Ha támogatja jelölésem, kérem
dr. Csap László Attila mellé tegyen egy X-et,
hogy én is tehessek Önért!
Egészségügyi programom:
- Helyben szervezett szakorvosi szűrések
- Egészséghét
(kirándulásokkal, sporteseményekkel)
- Falusi rendezvények egészségügyi biztosítása
- Iskolai és óvodai oktatás,
szexuális felvilágosítás
(dohányzás, alkohol és drog prevenció)
- Kihelyezett eszközpark
(Vércukor, vérnyomásmérő készülékek)
Ezúttal köszönöm a képviselő testület és
Süvegjártó Csaba Polgármester Úr bizalmát.
Sok sikert kívánok a választáson.
Tisztelettel: dr. Csap László Attila

Prantner Józsefné
Független Önkormányzati
Képviselőjelölt

Köszönöm azoknak a támogatását, akik
engem választottak jelöltnek, és
hozzásegítettek, hogy bekerülhessek a
választható képviselők közé.
Szeretném kérni bizalmukat és
támogatásukat a 2014. október 12-ei
választáson, hogy közösen tudjunk tenni
egy jobb, becsületesebb
lakókörnyezetért, egy élhetőbb
Iregszemcséért!
Köszönettel: Prantner Józsefné
("Bati" Teca)

Földterületet vennék, vagy hosszú távon bérelnék
a 65-ös főút mellett. Tel.: 70/376-5808

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:

Kovács Ferencné, Szabó István, Tóthi István, Uszinger Péterné,
Pintér József, Tóth Istvánné, Nagyné Kun Mária

Barna Eszter, Schmidt Benedek, Papp Levente,
Orsós Máté Roland, Balog Bence, Bene Noel Tamás,
Sere Katalin, Darabos Félix Junior
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Tisztelt Iregszemcseiek!
A szokásos kampányfogások helyett én máshogy szeretnék Önök elé állni.
Meggyőződésem, hogy a múlt felemlegetése nem visz előre bennünket. Most a
megváltoztatható jövőre kell koncentrálni. Fontos, hogy a jó és értékes
hagyományainkat és az elkezdett munkát folytassuk és újakat kezdeményezzünk a
falu lakóiért, a családokért, gyerekekért, az idősekért, a pusztákon lakó emberekért.
Célom, hogy minden jó kezdeményezésre nyitott legyek és megkeressem a
megvalósítás lehetőségeit. A jó szándékú és tenni akaró emberekkel szeretnék együtt
működni.
Csupán a bizalmukat kérem Önöktől.
Elsődleges feladatnak tekintem a település és intézményeinek zavartalan,
kiegyensúlyozott működésének biztosítását, fejlesztését a lakosság életkörülményeinek javítását. Mindezek érdekében fontos a gazdasági lehetőségek feltárása, a
területfejlesztési és az Európai Uniós források hatékony kihasználása.
Községünk költségvetése nem hagy nagy mozgásteret, ezért a pályázatok maximális
kihasználása az egyetlen lehetőség az előre lépésre.

Fejlesztések, beruházások:
Az iskola felújítása, a konyhák energiatakarékosabbá tétele, vagy új építése, amely csak pályázati
forrás igénybevételével valósítható meg
új óvoda, melyhez a telket az Önkormányzat az előző ciklusban megvette. A beruházáshoz pályázati
erőre van szükség
jó lenne egy feldolgozó üzemet létrehozni, akár a szomszéd településekkel együtt is a már működő
kertészetre alapozva
a település megérdemelne egy új játszóteret
pályázat révén a falu be és kihajtójánál lassító szigetek építésének szorgalmazása
helyreállító munkák további figyelemmel kísérése és koordinálása
Munkahelyteremtés:
közmunkaprogram folytatása
határozottan kiállok a mellett, hogy iregszemcsei munkahelyen iregszemcsei munkavállaló élvezzen
előnyt, ha a munkavégzéshez megfelelő képesítése van
a fejlesztésekben leírt feldolgozóüzem is teremtene munkahelyet
a vállalkozók és vállalkozások támogatása is teremthet munkahelyeket
A civil szervezetekkel szoros együttműködést szeretnék ápolni. A Polgárőrség tevékenységének megbecsülése, támogatása a
település biztonsága érdekében kiemelten fontos.
Lehetőségekhez mérten támogatni szeretném a civil szervezeteket. Segítségükkel szeretnék létrehozni egy kis faluházat,
ahova még meg lehetne menteni és kiállítani a falu megmaradt emlékeit és értékeit.
Ez csak az Önök segítségével lehet megvalósítani.
Céljaim összefoglalva:
Szoros és folyamatos együttműködés a falu lakóival. Folyamatos tájékoztatás (helyi újság minden házhoz, honlap). Oktatás,
nevelés támogatása. Az egészségügyi ellátás, az idősellátás és gondozás támogatása, fejlesztések a lehetőségekhez mérten.
Megfelelően védett játszótér létrehozása. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Faluház létrehozása.
Ezeket a célokat csak Önökkel együtt, az Önök segítségével lehet megvalósítani.
Megválasztásom esetén azon fogok munkálkodni, hogy településünk akaratát, szándékát, erejét tiszteletben tartva
összefogást segítsek elő, hogy otthonunk békésen fejlődhessen, és mindnyájan büszkék lehessünk rá. Büszkék arra, hogy az
eredményeket közösen, saját akaratunkból, összefogással, hittel értük el.
Önéletrajz
1952-ben születtem Iregszemcsén. Általános iskolámat itt végeztem. 1972-ben elvégeztem az egészségügyi szakiskolát,
majd 1975-ig a szekszárdi kórházban dolgoztam. A Tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumban érettségiztem.
1975-ben Dr. Varga József hívására hazajöttem a körzeti rendelőbe, ahol a mai napig dolgozom az Önök szolgálatában.
Megválasztásom esetén más területen, de továbbra is az Önök javára szeretnék munkálkodni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Együtt Iregszemcséért, a jövőnkért mindenre képesek vagyunk!
Bakonyi Erzsébet
polgármesterjelölt
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Tisztelt Iregszemcsei Választópolgárok!
Az alábbiakban polgármesterjelöltként mutatkozom be Önöknek önéletrajzom közzétételével.
Hamarosan megismertetem Önökkel részletesen kifejtett programomat, elképzeléseimet,
koncepciómat településünk jövőjével kapcsolatban. Őszintén remélem, hogy mindehhez sikerül
elnyernem az Önök rokonszenvét, támogatását, igenlő szavazataikat, és az elkövetkező öt esztendőben
együttes erőfeszítéssel és közös munkálkodással sikerül felvirágoztatnunk szeretett szülőfalunkat,
Iregszemcsét.
Őszinte tisztelettel:
Nagy Rudolf
polgármesterjelölt

Önéletrajz
Földi pályafutásomat 1965-ben Csehi puszta és
Pincehely között kezdtem egy zötyögő mentőautóban.
Kisgyermekként Csehi és Iregszemcse adott számomra
otthont. Iskoláimat Budapesten végeztem, ahol a
gimnáziumi, majd a szakközépiskolai érettségi vizsgát
egy felsőfokú vendéglátó és kereskedelmi iskolai jeles
végbizonyítvánnyal egészítettem ki.
Tanulmányaim befejezését követően alkalmazottként
dolgoztam 25 éves koromig, majd 1990-tõl egy saját,
akkor még bérelt étteremben folytattam a munkát.
Néhány éve már kizárólagos tulajdonomban lévő
étteremmel rendelkezem.
Életem eddigi részében a nyári időszakra a kemény
munkavégzés esett, ezért a telet általában külföldön
munkával, tanulással töltöttem, egy olyan korszakban,
amikor még az emberek nem egzisztenciális
kényszerből hagyták el otthonaikat, családjaikat a
biztosabbnak, ésszerűbbnek látszó nyugati világ felé
véve útjukat. Nem csak rengeteg tapasztalatot
szereztem ez idő alatt, hanem németül, angolul is
megtanultam, s feleségemnek köszönhetően a spanyol
nyelvvel is elboldogulok. Két gyermekünket születésük
óta oktatjuk az általunk beszélt nyelvekre.
Kisebb megszakításokkal tíz esztendőt éltem az
Amerikai Egyesült Államokban legálisan, elnyerve az
amerikai állampolgárságot, egyúttal a „bachelor”, azaz
főiskolai képesítést is megszereztem. 2009-ben
döntöttem úgy életem párjával, hogy hazatérünk, s
gyermekeink nevelését, okítását Magyarországon
folytatjuk tovább. A nyári időszakban éttermünkben
dolgozunk, a téli szezonban pedig a szülőfalumnak
tekintett Iregszemcsén.
Minthogy őseim révén érzelmileg is erősen kötődöm a
községhez, nagyszüleim házát 2009-től kezdődően
felújítottam. Egyre több időt töltöttem el Iregszemcsén,
ahol mára egy sikeres háztáji gazdaságot sikerült
felépítenem és üzemeltetnem, kizárólag helyi
vállalkozók, gazdák segítségével és két kezem
munkájával. 2013 telén érlelődött meg bennem

véglegesen az a szándék, hogy megmérettetem magam
az idei helyhatósági választásokon, s megpályázom a
polgármesteri széket.
Mik a motivációs tényezőim? Sikeres, tevékeny és a
helyi közösségért áldozatokra is kész embernek tartom
magam, s ekként ítélnek meg szűkebb-tágabb
ismeretségi köröm tagjai is: a család, barátok, üzleti
partnerek. Miért van szükségem egy hálásnak
legkevésbé sem nevezhető munka elvállalására? A
válasz egyszerű: amennyiben van rá lehetőségem,
jobbá, élhetőbbé, esztétikusabbá szeretném tenni
embertársaim lakókörnyezetét, szeretném bizonyítani
azt, hogy becsületes hozzáállással, szorgalmas
munkavégzéssel, vállalkozói szemlélettel helyi szinten
is lehet és kell is a 21. század elejének megfelelő
életkörülmények között létezni. Szeretném bizonyítani
azt, hogy egy kis településen is, közös erőfeszítéssel
megteremthető a lehető legnagyobb rész lehető
legnagyobb boldogsága.
Biztos vagyok abban, hogy ez mind Magyarországon,
mind azon belül egy olyan kistelepülésen is, mint
Iregszemcse sikerülhet. Hiszek abban, hogy Iregszemcse, illetve az itt élő honpolgárok igenis képesek
önmaguk eltartására, sőt lakóhelyük fejlesztésére,
gazdagítására és megszépítésére. Ezt, ha Önök is úgy
akarják, be fogom bizonyítani, be fogjuk bizonyítani
együtt, hisz sem az önkormányzat,sem annak vezetője
nem kiskirály, nem élet-halál ura, hanem a közösség
érdekeit mindenekfölött tiszteletben tartó, választott
döntéshozó, akinek egyéni és családi érdekeit is a
községben élő emberek boldogulásának kell
alárendelnie. Ez az emberi és politikai hitvallásom, s
ennek reményében indulok az október 12-ei
önkormányzati választásokon a polgármesteri tisztség
elnyeréséért.
Iregszemcse, 2014. szeptember 7.
Nagy Rudolf
polgármesterjelölt
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FÉL ÓRA KALANDOZÁS TELJES SÖTÉTSÉGBEN,
VAKVEZETŐ KÍSÉRETÉBEN
Képzeld el, hogy kialszik minden fény…Nem látsz. Hiába
tapogatsz, semmit nem találsz. Ijesztő? Érdekes? Furcsa? A
Láthatatlan Kiállítás egy különleges interaktív utazás egy
láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhatsz meg
eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. Ezt
próbálhatták ki iskolánk 3. a osztályos diákjai 2014. szeptember 12én Tamásiban, ahova a budapesti kiállítás egy része költözött néhány
napra. A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan
berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történt, ahol egyedi
hanghatások és helyszínre szabott illatok segítették, hogy igazán
életszerű élményben legyen részünk. Megtapasztalhattuk, milyen
érzés lehet az egyik legtöbb információt adó érzékszervünk, a
látásunk nélkül élni, és hogyan erősödnek fel egyéb érzékeink. A
kiállításon csupán tapintás, hallás, szaglás és egyensúly érzékelés
útján jutottunk információkhoz. A látáshiány okozta új helyzetben a
nehézségek mellett azt is megtapasztalhattuk, hogy a szem, mint
érzékszerv kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ. A Láthatatlan
Kiállítás Budapest a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni
egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan
segíthetjük, s miképpen érthetjük meg őket.
Veldi Ágnes szervező

Vakon egy bot segítségével tájékozódhattak a gyerekek a
felépített labirintusban

Az általános iskola 2014-2015-ös tanévének rendje
Tanítási napok száma: 181
A szorgalmi idő első tanítási napja: 2014. szeptember 01. (hétfő), utolsó tanítási napja: 2015. június 15. (hétfő).
A szorgalmi idő első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók
szüleit az első félévben elért eredményekről.
Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2014. október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-tól 2015. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2015.január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap április 08. (szerda).

KEDVENC TÁBORUNK IREGSZEMCSÉN
Már második éve, hogy részt vehettünk az
iregszemcsei kézművestáborban. Nagymamánk
beszélt rá bennünket, nagyon jól tette, mert egy
csodálatos hetet töltöttünk az iregi gyerekek között.
Andi néninél agyagoztunk. Ez nagyon érdekes volt.
Égetés után hazavihetjük munkáinkat. Mónika néni
és Anita néni papírfonást tanított nekünk. Ilyet még
nem is láttunk, ez is érdekes volt. Mi kosarat
fontunk, amiben otthon játékokat tartunk. Éva néni
érdekes rajz és festési technikákat mutatott. A
munka mellett jutott idő a játékra, barátkozásra is. A
segítők Lilla, Kristóf, ha valamiben elakadtunk
segítettek, és játszottak is velünk. A tábor végén
kiállítást rendeztünk a munkáinkból. Köszönjük
Andi néni és Mónika néni, hogy ilyen jó tábort
szerveztek nekünk! Reméljük, jövőre is ott
lehetünk!
Üdvözöljük a Felnőtteket és az iregi Barátainkat:
Gyugyi Bori és Lőri és Perger Lili
Közös fénykép is készült, amit itthon gyakran nézegetünk
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ÚJ LELKÉSZCSALÁD A GYÜLEKEZETBEN
Több mint két év helyben lakó pásztor nélküli időszak után az
Iregszemcsei Református Gyülekezetbe Isten kegyelméből új
lelkészcsalád költözött. Emberileg szólva köszönhető ez Rácz
József Esperes Úr közbejárásának, és a gyülekezet, illetve a
presbitérium élni akarásának, amellyel nem nyugodtak bele abba,
hogy a gyülekezeti életet a kötelezően minimális szinten,
„takarékon” üzemeltessék, hanem kinyilvánították, hogy fejlődést,
növekedést, lelki épülést, jövőt akarnak ennek a közösségnek.
Ennek pedig nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétele egy helyben
lakó lelkipásztor jelenléte. Az alábbiakban ismerkedjünk meg vele
és családjával.
Kedves testvérek! Harsányi Bélának hívnak, Isten
kegyelméből 33 éves vagyok, Kárpátalján, Gát községben,
református családban születtem és nevelkedtem. Teológiai
tanulmányaimat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián
fejeztem be 2007-ben. 2005 őszétől 2013 végéig segédlelkészként,
később beosztott lelkészként, majd önálló lelkipásztorként
szolgáltam a kárpátaljai Izsnyétén és Guton. Feleségemmel
Harsányi (született: Gál) Viktóriával 2009 augusztusában
házasodtunk össze, és Isten megajándékozott minket két
gyermekkel, a most 4 éves Olíviával és a két és fél éves
Barnabással. Feleségem egyébként tanárnő. Isten kegyelméből
2014. június 16-tól a Dunamelléki Református Egyházkerület
Püspöke kirendelt beosztott lelkészként Iregszemcsére, helyettes
lelkészként pedig Nagyszokolyra. Az elmúlt néhány hetet tehát a
községgel, a gyülekezettel való ismerkedéssel töltöttem. Ez a
folyamat természetesen még nem zárult le. Ugyanakkor arra elég
volt az itt eltöltött idő, hogy lássam, milyen irányba kell elkezdeni a
gyülekezeti munkát. Néhány presbitertestvérrel és gyülekezeti

munkatárssal elkezdtük meglátogatni a családokat, idősebb
gyülekezeti tagokat ismerkedés, hívogatás céljából. Beindítottuk a
heti rendszerességű ifjúsági bibliaórát minden péntek délután 18
órától. Elindítottuk gyülekezeti újságunkat is, melynek első számát
már kezükbe vehették a tisztelt olvasók és természetesen vannak
hosszabbtávú projektjeink is, amelyekről azonban majd a maga
idejében tájékoztatjuk a közvéleményt. Itt talán hadd emeljem még
ki a legaktuálisabbakat: az ősztől kezdődő gyermekek közötti
szolgálatokat. Egyrészt az iskolai tanév keretében elkezdődik a
hitoktatás, amely kapcsán hadd kössem komolyan a református
szülők szívére, hogy gyermekeiket, hitükhöz hűen, részesítsék
református hitoktatásban.A fakultatív, szabadon választható
hitoktatásra még mindig van lehetőség beíratni gyermeküket.
Másrészt a hitoktatással párhuzamosan 2014. szeptember 14-től
szeretnénk elindítani a vasárnapi gyermek-istentiszteletek
alkalmát, amelyekre a gyülekezeti istentisztelettel egy időben,
vasárnap 10 órától a gyülekezeti teremben kerül sor. Ezzel az
alkalommal szeretnénk segíteni azokat a szülőket, édesanyákat is,
akik esetleg a gyermekfelügyelet megoldatlansága miatt nem
tudnak részt venni a gyülekezeti istentisztelet alkalmain.
Mindezekkel a célunk nem titkoltan az, hogy Isten igéjét minél
szélesebb körben terjesszük, hirdessük, Isten hívását minél többen
meghallják, és engedelmeskedjenek annak. Ez által
gyülekezetünk, melyről hisszük, hogy Isten népe és temploma
ebben a világban, épüljön és növekedjen.
Cím: 7095 Iregszemcse, József Attila utca 2.
Tel: 06-74-679-331
E-mail: harsanyibela@freemail.hu
Harsányi Béla

XII. évfolyam, 3. szám, 2014. szeptember
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KÖSZÖNJÜK
TÁMOGATÓINKNAK!
Agroireg Kft.
Bakonyi Erzsébet
BRA-KO HÚS KFT.
Buczkó József
Csicsmann Imre
Csór Gabriella
dr. Lückl Tibor
dr. Vásárhelyi János
Eke Etelka Aranka
Éva Vegyesbolt
Gyurák Sándor
Illés Gábor
Iregszemcse Község Önkormányzata
Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány
Iregszemcse Polgárőr Egyesület
Keviterv Aqua Kft.

Kop-Ka Zrt. Tamási
Kreszl Pékség Kreszl Zsolt
Matus Tamás
Mosberger Attila
Schmidt László
Sendex Trafik Bt.-Tácsik Attila
Somogyi Marcsi
Süvegjártó Csaba
Szabó János
Szalai Térkő-Szalai József
Tam-Bau Kft.
Tati-Autó Kft.
Tóthi Ernő Mihály
Trimat Kft.
Varga Vendégház

Köszönet illeti
mindazokat, akik
összehangolt
munkájukkal
biztosították a
rendezvény hátterét!
ALISCA BAU Építőipari Zrt.
H-7100 Szekszárd, Munkácsy u. 29.
Tel.: 74/528-070, Fax: 74/528-072
E-mail: szekszard@aliscau.hu
Internet: www.aliscabau.hu
TEVÉKENYSÉGEK

Közműépítés
Műemlékvédelem
Támfalépítés
Közintézmények

Pinceprogram
felújítása
Egyéb mélyépítés
Csarnoképítés

Köszönjük a fellépő
művészeti csoportoknak,
hogy produkcióikkal
emelték a rendezvény
színvonalát!
Szervezők

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
Szeptember 27. 9 órakor
MULTI-KULTI NAP
Általános iskola udvarán

HÉTFŐ
Néptánc:17-18
Refrén kórus: 18-19.30

KEDD

Szeptember 30. 16 óra
KERÁMIA SZAKKÖR

Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
Kerámia szakkör gyerekeknek:
16-17 első csoport
17-18 második csoport
KRESZ tanfolyam: 17-19

Október 7. 14.30
IDŐSEK VILÁGNAPJA

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

Október 10. 17.15.
KAPOSVÁRI SZÍNHÁZ
A bérlet első előadása
A busz 17.15-kor indul a
művelődési háztól

CSÜTÖRTÖK
KRESZ tanfolyam: 17-19
Aerobic: 17.30-18.30
Zumba: 18.30-19.30

Október 15. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
A bérlet első előadása

PÉNTEK
Mazsorett: 16-18

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MŰSOR
November 6. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZ
A bérlet második előadása
November 10-14-ig
naponta 18 órától
ÉLNI TUDNI KELL!
Előadássorozat

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS:
MINDEN KEDDEN 8.30-11.30-IG
A VERS NAPJA

ÁPRILIS 11. SZERDA 18.30-TÓL

IFJÚSÁGI HANGVERSENYBÉRLET
IREGSZEMCSÉN
HÁROM ELŐADÁS 1200 FT

2014. OKTÓBER-NOVEMBER

SZIMFONIKUS VARÁZSLATOK - PÉCSI SZIMFONIETTA
VEZÉNYEL: STAURÓCZKY BALÁZS, MODERÁTOR: DR. LAKNER TAMÁS
2015. JANUÁR
Iregszemcse, Művelődési Ház

A VIRTUÓZ ZONGORISTA - BALOG JÓZSEF - ZONGORA
MODERÁTOR: DR. LAKNER TAMÁS

November 11. 17 óra
MÁRTON NAPI OVIS
LÁMPÁS FELVONULÁS
November 15. 19 óra
A HÁROM SÁRKÁNY
Zenés vígjáték
3 felvonásban az ITAT
előadásában
November 22. 20 óra
JÓTÉKONYSÁGI
KATALIN BÁL AZ
ÓVODÁÉRT

SZOMBAT
Mazsorett: 16-18

2015. MÁRCIUS - ÁPRILIS

ZENÉL A FILM - PHILHARMONIC BRASS
MODERÁTOR: DR. LAKNER TAMÁS

KERÁMIA SZAKKÖR
INDUL!
A kerámia szakkör első foglalkozása
szeptember 30-án (kedden)16 órakor
lesz a Művelődési Házban.
Felnőttek részére is indítunk szakkört!
Első alkalom és megbeszélés
október 1-jén (szerdán) 17 órakor.
Vezető: Révész Zsolt

Az előadások délelőtt 9 órakor
kezdődnek, melyekre felnőttek is
válthatnak bérletet
a művelődési házban.
Kiadja az
IREGSZEMCSE KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

Felelős kiadó: Gyugyi Gézáné
Szerkesztés:
Dobos Andrea, Kántor Mónika
Szerkesztõség: BBMH 7095
Iregszemcse, Bartók u. 1.,
Tel./Fax.: 74-480-764
Hirdetésfelvétel:
A Művelődési Házban
1 oldal: 12.500 Ft.,
1 /2 oldal: 6.400Ft.
1 /4 oldal: 3.200 Ft.,
1/8 oldal: 1.600 Ft.

