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ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

(Erdőd, 1848. november 17–30.)
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Képviselő-testület munkája
Képviselő-testületünk május óta négy alkalommal ülésezett.
(Beszámoló a lényegesebb, közérdekű döntésekről)
2013. június 14-én a képviselő-testület döntött:
- LEADAER pályázat benyújtásáról a Borsoskalács fesztivál fejlesztésére
- a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására feljogosított személy
kijelöléséről.
2013. június 28-án a képviselő-testület döntött:
- Kiírásra került a háziorvosi feladat-ellátási pályázat.
2013. július 22-én a képviselő-testület döntött:
- Róka Edit összeférhetetlenség (Önkormányzati Hivatalban való munkavállalás) miatt
lemondott képviselői mandátumáról, helyére Erős István Ákos került, aki ez
alkalommal esküt tett.
2013. szeptember 10-én a képviselő-testület döntött:
- elbírálásra került a Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda vezetői pályázata. A
képviselő-testület Kovács Lászlóné-t bízta meg a vezetői feladatok ellátásával.
- rendeletben került szabályozásra az üzletek, vendéglátóhelyek éjszakai
„nyitvatartási” rendje: hétfőtől – csütörtökig és vasárnap 23 órától 6 óráig, pénteken és
szombaton 24 órától 6 óráig kell zárva tartani. Rendkívüli alkalmi engedély kérésével
lehet eltérni ezektől az időpontoktól.
A Képviselő-testület munkájáról készült jegyzőkönyvek, a testület határozatai,
rendeletei megtekinthetőek Szeremle község honlapján (www.szeremle.hu), illetve a
hivatalban.

Digitális Átállás
A földi sugárzású analóg tv adások 2013. október 31. napjával megszűnnek, ezért azok számára akik nem
készültek fel a földi sugárzású digitális adások vételére, vagyis nincs kábeltévé, IPTV, vagy műholdastelevízió előfizetésük hamarosan megszűnik a televízió-vétel lehetősége.
Akik szociális helyzetük miatt saját erejükből nem tudnák megvalósítani az átállást, azokra a digitális
átállás folyamatát irányító Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság különös figyelmet fordít és számukra a
digitális adások vételéhez szükséges eszközök beszerzését és beszerelését díjmentesen biztosítja.
Szociálisan rászorult:
- rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, saját jogon
nevelési ellátás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, saját jogon járó hadigondozotti
pénzellátás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás ellátásban
részesülők;
- továbbá a 2013. évben legalább a 70. életévét betöltött vagy betöltő személy, aki nyugellátásban,
nyugdíjszerű szociális ellátásban részesül és az ellátás összege nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét (57 000 Ft).
A támogatás feltétele még, hogy a rászoruló most kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel
rendelkezik!
A fenti körbe tartozók közül, akik nem kapják meg a szükséges segítséget az Önkormányzati Hivatalhoz
forduljanak!
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Háziorvosi ellátás
Tisztelt Szeremlei Olvasó!
A szeremlei háziorvosi ellátás kapcsán a következő, szándékom szerint objektív tájékoztatást
szeretném adni:
(Ez a tájékoztató részben az aláírásgyűjtésekre válaszként született meg.)
Évekkel ezelőtt, amikor dr. Szalma Mihály szeremlei háziorvosként praktizált,
képviselőtestületünk azzal a kéréssel fordult a Doktor úrhoz, hogy hetente egy napon 16 óra
után biztosítson rendelési időt a munkába járóknak. Erre Ő nem volt hajlandó. Közben
általános felmérést is végeztünk, amelyből egyfajta elégedetlenség volt megállapítható
háziorvosunk személyével kapcsolatban. Mindezek ellenére kerestük azt a megoldást, ami a
szeremlei praxis jobb finanszírozhatóságát szolgálta volna. Tárgyaltam Érsekcsanád,
valamint Vaskút község polgármesterével is egy közös körzet létrehozásáról. A tárgyalások
nem vezettek eredményre, mert a jogszabályi környezet és a várható finanszírozás
megvizsgálását követően le kellett mondanunk ezekről a tervekről. Miután semmilyen
megoldás nem körvonalazódott, ami többletfinanszírozást jelentett volna háziorvosunknak,
úgy döntött, hogy feladva a szeremlei praxist, megpályázza a vaskúti felnőtt háziorvosi
körzetet, amelyet sikeresen elnyert.
Ezt követően került sor első ízben arra, hogy Képviselőtestületünk pályázat kiírása
mellett döntött a megüresedett háziorvosi körzet betöltésére. Egyetlen pályázóként Dunafalva
község háziorvosa jelentkezett, akivel Önkormányzatunk határozott idejű szerződést kötött.
A szerződés lejártát követően a Doktornő nem kívánta tovább ellátni a szeremlei körzetet.
Ekkor került sor helyettesítési szerződés megkötésére dr. Szalma Mihály vaskúti háziorvossal
arra az időszakra, amíg a szeremlei háziorvosi körzetbe nem találunk orvost. Mivel ez a
helyettesítési idő elhúzódott, immáron csökkentett finanszírozást kap az Önkormányzat a
feladat ellátásához. Látva, hogy a jelen állapot végtelenségig nem tartható fenn és a szeremlei
körzet leépüléséhez vezet (egyre nehezebb, majd lehetetlen lesz orvost találni Szeremlére),
személyes felelősségemnek tartom, hogy legyen háziorvosa a községnek. Szeretném
hangsúlyozni, hogy jelenleg nincs. Ezért kérem mindazok megértését, akik dr. Szalma
Mihály vaskúti háziorvoshoz ragaszkodnak, nincs módunkban a jelenlegi helyzetet
fönntartani (helyettesítéssel elláttatni a háziorvosi feladatokat), ha van támogatható
érdeklődő a szeremlei körzet iránt.
Köszönöm megtisztelő figyelmét és megértését!
Tisztelettel: Varga György polgármester

Járási Hivatal
A Járási Hivatal ügysegédi szolgálatának ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint
változott:
Szeremle Községben minden páratlan hétfőn 14.30-16.00 óra közötti időpontban
tart ügyfélfogadást a járási hivatal ügysegédje.
Időpontok az idei évben:
2013. szeptember 23.
2013. október 7.
2013. október 21.

2013. november 4.
2013. november 18.
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2013. december 2.
2013. december 16.

Lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Szeremle
község területén a lomtalanításra
2013. szeptember 23 – szeptember 26.
között kerül sor a megszokott rendben.
Útvonalterv:
2013. szeptember 23. Hétfő:
Mező u.
Széchenyi u.
Hunyadi u.
Wesselényi u.
Bercsényi u.
Rákóczi u.
Dunaszél u.
Munkástelep u.
Kinizsi P. u.
2013. szeptember 24. Kedd:
Ady E. u., Fő u. a Kinizsi P. utcáig
Köztársaság u. a Kinizsi P. utcáig
Horgász u.
Köztársaság u. a Kinizsi P. és a Rózsa u. közti része
Kossuth L. u.
Szabadság u.
Dózsa Gy. u. a Petőfi S. utcáig
Béke sor a Petőfi S. utcáig

2013. szeptember 25. Szerda:
Fő u. a Petőfi S. utcáig
Rózsa u.
Petőfi S. u.
Móricz Zs. u.
József A. u.
Zrínyi M. u.
Táncsics M. u.

2013. szeptember 26. Csütörtök:
Ságvári u.
Radnóti M. u.
Határ u.
Új sor
Köztársaság u. a Petőfi utcától
Fő u. a Petőfi utcától
Béke sor a Petőfi utcától
Dózsa Gy. u. a Petőfi utcától

A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan előtti közterültre szíveskedjenek
kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a
rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!
A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
 Nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy…),
 Fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
 Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni:
 A kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
 A növényi eredetű hulladékokat összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak,
lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra!
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel
mozgathatóak legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra
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