Iregszemcsei Hírhozó
INGYENES KÖZÉLETI LAP

TARTALOM:
Hirdetések, adósságkezelési
tanácsadás időpontjai 2.
oldal.
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MÚLTBANÉZŐ
Iregszemcse 750 éves évfordulójára

Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felhívásai,
anyakönyvi hírek 3. oldal.
Vadászlövész sikerek európa
szinten 4. oldal.
Nyári bűnügyek 5. oldal.
Múltbanéző 6. oldal.
Civil hírek 7. oldal.
Művelődési Ház programjai
8. oldal.

TÁJÉKOZTATÓ
LOMTALANÍTÁSRÓL
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez
évben is megrendezi Iregszemcse területén a lakosság
részére térítésmentes őszi lomtalanítási akcióját. A lomok
elszállítása az alábbi időpontban történik:
OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK
ÉS OKTÓBER 18. PÉNTEK.
A hulladékot az adott napon
reggel 6 óráig kell kihelyezni a
gyűjtőjárat számára úgy, hogy
a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok
gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Az akció során nem
helyezhetők ki a következő
anyagok:
- építési törmelék,
- állati tetemek,
- zöldhulladék,
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, gumiabroncs,
növényvédőszeres-festékes dobozok
stb.)

- elektronikai hulladék
(tv, hűtőszekrény stb.)

Felsőireg 1903
Szentháromság-tér, Bagaziom, Csárda-lap,
Lófingató, Öreg utca, Bika rét, Kis utca,
Benedek-köz, Iparoskör, Vitéztelek, Torzsa utca,
Kasté, Bántova, Békarékató- mi idősebbek még
emlékezünk ezekre a csak iregiek által használt
nevekre, amiket a népnyelv adott a falu egy-egy
részének. Ezek a nevek visszanyúlnak
történelmünkbe, lehet, hogy csak néhány
évtizedre, de az is lehet, hogy néhány száz évre
is.
750 éves településünket ünnepeljük, melynek
írásos említésével egy 1263-ban kelt oklevélben
találkozhatunk, melyet IV Béla király adott a
cisztercita apátság alapításának megerősítésére,
és amiben akkori gazdája Moys (Mózes) és
rokonai egész ireget a kolostornak adják. A falu
nevének jelentéséről nem találtak hitelt érdemlő
adatot. Többféleképpen hívták az évszázadok
során: Irek, Ireg, Iregd, Irugh, Ürög majd a
legismertebb Felső-Ireg.
A falu azonban már sokkal régebb óta fennállhat,
mert visszakeresve néha-néha előfordul a régi
iratok böngészése közben is. A régészeti
feltárások bizonyítják, hogy már az őskorban is
lakott hely lehetett, és római korra utaló

leleteket is találtak környékünkön. A
honfoglaláskor ezt a vidéket az Árpád család
vette birtokba, Ete és Bojta fejedelmek családjai
éltek itt. 1387-ig Ireg királyi falu volt.
Több tulajdonos is büszkélkedhetett vele:
először, a már említett Ete és Bojta családja,
majd a ciszteri kolostor, később Ozorai András és
fiai. Zsigmond király 1387-ben a Thamássy
famíliának ajándékozta hűséges szolgálatuk
jutalmául, akik a tamási várbirtok tulajdonosai
voltak. Amikor a család kihalt, a Héderváry
család örökölte a birtokokat, így Ireghet is.
Adatunk van arról, hogy 1507-ben II Ulászló
vámszedési jogot ajándékozott a falunak, olyan
feltétellel, hogy hidakat építsen, mert a falu
területén több patak folyt és sáros, iszapos
területei a közlekedést szinte lehetetlenné tették.
Ekkor kapott mezővárosi rangot Ireg.
A török uralom alatt a vidék elnéptelenedett, a
helyükre idegenek, rácok települtek. Ezen a
környéken Szokoly volt tiszta rác település. De
sokáig megkülönböztettek rác-Ürögöt és
magyar-Ürögöt is. A krónikák elmondják, hogy a
rácok nem a régi falu helyén telepedtek le, hanem
a ma kisszokolynak nevezett részen, ireg
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SÍRKŐ
Gránit, műkő, ablakpárkányok
Régi sírok lefedése, felújítása

Baranyai Péter
Bábonymegyer

06 30/292-1432
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PANKA
PÉKÁRU
Szeptemberben megnyílott
Panka Pékáru üzlet kínálata
TEJTERMÉKEKKEL illetve különböző
ÉDESSÉGEKKEL bővül októbertől.
ÚJDONSÁG:

CSERPES SAJTMŰHELY TERMÉKEI!
Szeretettel várom kedves Vásárlóimat hetente
megújuló akciókkal, házi-kovászos kenyerek,
rozstermékek széles választékával, édes és sós
péksütemények változatos kínálatával!

Telefon: 06-20/384-3593

Üzlet:
Korona Udvar
7095 Iregszemcse,
Kossuth tér 9.

Nyitvatartás:
H-P: 6-12, du: 13-18
Szo: 6-12

Adósságkezelési tanácsadás
Segítünk





Ha
Ha
Ha
Ha

fizetési nehézségei adódtak,
közüzemi tartozásai halmozódtak fel (villany, gáz, víz, szemétszállítási díj),
nem érti a számlát, amit a szolgáltatótól kapott,
spórolni szeretne, de egyedül nem megy

Forduljon bizalommal A TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0017 „Közösséget a jövőért” projekt
adósságkezelési tanácsadójához!
Miben segítünk Önnek és családjának?











Segítünk sz eladósodás okainak feltárásában és kezelésében
Segítünk a családok pénzügyi helyzetének stabilizálásában
Közreműködünk közüzemi szolgáltatói kedvezmények igénylésében
Fogyasztói tanácsokat adunk a túlfogyasztás mérséklésére és megelőzésére
Segítünk az új hátralékok keletkezésének megelőzésében
Segítünk a háztartásgazdálkodásának stabilizálásában
Segítünk tartozásainak az átütemezésében
Segítünk a védendő fogyasztói státusz elérésében
Segítünk a háztartásvezetési praktikák megismerésében
Megbeszéljük a háztartásának gazdaságosabb működési lehetőségeit

Ha felkeltettük érdeklődését jöjjön el! HELYE: IREGSZEMCSE MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDEJE: 2013. október 4. 9.00-10.00 ig
2013. október 18. 9.00-10.00 ig
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FELKÉSZÜLÉS ÉS MEGELŐZÉS OTTHONUNKBAN IS
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívásai
Kéménytűz, füstmérgezés, robbanás és szénmonoxid-mérgezés!

Szüret idején a pincékben szedi áldozatát a
mustgáz!

A fűtési szezon kezdetével országszerte egyre gyakrabban hívják
valamelyik esethez a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, és a
hírekben is többször találkozhatunk ilyen jellegű balesetekkel.
A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek a velük járó anyagi
károkkal, személyi sérülésekkel együtt kis odafigyeléssel és
tudatos felkészüléssel megelőzhetőek.
A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők és a
nyílászárók beszerelésétől kezdve a mindennapi használatig
figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek
tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.
A köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett szén-monoxid
veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre
gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság)
könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a
beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely
meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek
köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el.
Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden
lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál
figyeljünk a beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk
friss levegőről otthonunkban.
Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk
szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy
készülék, vagy rendszer megvásárlása előtt. Az időszakos és
kötelező felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzését is bízzuk
megfelelő szakképesítéssel rendelkező emberre. Tegyük lehetővé
a kéményseprők rendszeres ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok
megszüntetéséről a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk.
A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének hatékony kiegészítő
eszköze a megfelelően működő érzékelő berendezés. Elhelyezése
és használata előtt mindig figyelmesen olvassuk el a csatolt
tájékoztatókat, útmutatókat. Baj esetén azonnal hívjuk a
katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
segélyhívó számon!
A BM OKF figyelemfelhívó kisfilmjét az alábbi linken érheti el:
Http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_vi
deo_index2&vid=31

Sajnos, a figyelemfelhívások ellenére minden évben tragikus
események kapcsolódnak a szürethez, a borkészítéshez.
Számtalanszor hangoztatott óvintézkedés, hogy abba a helyiségbe,
ahol a must forr, csak a gyertyát magunk elé tartva szabad bemenni.
A gyertyaláng ad ilyenkor információt arról, hogy a pincében
elegendő oxigén van-e, le lehet-e oda menni. Ha kevés az oxigén, a
láng kialszik. Ilyenkor azonnal vissza kell fordulni.
Fontos tudnivaló. hogy a gázálarc betétje az embert csak az olyan
szennyezett levegőtől védi meg, amely elegendő mennyiségű
oxigént tartalmaz. Ez az érték minimálisan 17%, az ez alatti
koncentráció nem tudja biztosítani az életben maradást. Ha
végképp szükséges az erjedő mustot megnézni, akkor a
szemrevételezés előtt alaposan szellőztessük ki a pincét, majd
továbbra is a gyertyát alkalmazzuk jelző eszközként, melyet
maximum csak a mellkas magasságában tartsunk, hiszen a mustgáz
a levegőnél nehezebb, így a helyiség alját tölti ki először. Négylábú
kedvencünket se küldjük előre, mert lehet, hogy nekünk kell
kihozni őt.
Mit tegyünk akkor, ha valakit eszméletlenül még sikerül kimenteni
a gázzal teli helyiségből? Elsődleges szempont, hogy azonnal
vigyük friss levegőre, ruháit lazítsuk meg, hogy a vérkeringés is
helyreálljon. Mesterséges lélegeztetéssel és szívmasszázzsal is
segíthetünk rajta, de ezeket a módszereket csak kellőhozzáértéssel
rendelkező személy tegye meg, mert különben végzetes bajt
okozhat. Minden esetnél haladéktalanul értesítsük a mentőket és a
tűzoltókat.
Végezetül arra hívnánk fel a figyelmet, hogy aki embertársát akarja
kimenteni a gázzal teli pincéből, neki is meg kell tenni a szükséges
óvintézkedést, hiszen ő is ugyanolyan életveszélynek van kitéve,
mint bennrekedt társa. Tehát ne feledjük: a must forrása idején csak
égő gyertya társaságában szemrevételezzük munkánk leendő
gyümölcsét.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
H-7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
7102 Szekszárd, Pf.: 501
Tel: (36-74) 504-700
Fax: (36-74) 504-712
e-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

Kedves gyerekek, családjaik , ismerőseim!
Ezúton szeretnék mindenkitől sok szeretettel elköszönni, mivel személyesen nem volt erre
alkalmam. 2013.09.01-től lakóhelyemen, Tamásiban folytatom tovább védőnői

ELHUNYTAK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban elhunytak:
Müller Károlyné, Bukta János

munkámat. 11,5 évet dolgoztam Iregszemcsén. Ezen évek alatt nagyon sok emlék gyűlt
össze bennem. Jó szívvel gondolok vissza mindenkire, a mosolygós arcokra, az őszínte
beszélgetésekre. Remélem sokaknak tudtam tanácsaimmal, jó szóval,

SZÜLETTEK
Az utolsó megjelenéstől eltelt időszakban születtek:
Nosztics Attila Viktor, Ignácz Viktória,
Bogdán Ildikó, Gálosi Noel, Kutasi Dorina,
Barabás Márk, Bangócs Patrik, Guzslován Dorina,
Kertai Lili

csendes hallgatással segítségére lenni.
Köszönöm szépen az együttműködést, azt, hogy elfogadtak, segítették munkámat!
Kívánok mindenkinek boldog családi életet, jó egészséget!
Szeretettel: Kótainé Huth Márta védőnő

-4 -

XI. évfolyam, 3. szám, 2013. szeptember

VADÁSZLÖVÉSZ SIKEREK EURÓPA SZINTEN
Iregszemcsei lett az európa bajnok
2011 után idén ismét hazánkban rendezték
meg a Kombinált Vadászlövészeti Európa
Bajnokságot július 5-7. között. A versenyt
eredetileg Észak-Olaszországban tervezték megrendezni, de az olasz korongvadász
szövetség lemondott a rendezés jogáról,
ezért a már több nemzetközi verseny
lebonyolításával bizonyított sarlóspusztai
lőtérkomplexum lett az új helyszín.
Néhány szóban engedje meg a kedves
olvasó, hogy bemutassam magát a
sportágat. A verseny a mindennapos vadász
helyzeteket szimulálja, gyökerei a német
vadászati kultúrájú országokban erednek.
A verseny nehézségét az adja, hogy mind
sörétes, mind golyós fegyverrel egyformán, kiválóan kell teljesíteni a jó eredmény
eléréséhez. Napjainkban a legjobb eredményeket elérő csapata Csehországnak,
Szlovákiának, Norvégiának és Svédországnak vannak. Magyarországon
leginkább az állami erdőgazdaságok
közötti lőverseny sorozat hasonlít hozzá
leginkább szabályaiban, és ebből a
versenysorozatból is kerülnek ki az ország
legjobbjai. Kiemelkedő magyar sikerek ez
idáig csupán a sörétes részben születtek:
egyéni I. helyezés Kőfalvi Lászó-2010,
Szerdahelyi András-2011 valamint csapat
I. Helyezés 2010-Maribor, csapat
ezüstérem 2011-Sarlóspuszta.
A legjobb összetett egyéni eredmény eddig
15. hely volt (Rózsás György- Siemianowice, 2008, Varga András-Maribor,
2010).

A pontszámok felét 100 korong adja,
melyből 50 vadásztrap és 50 korongvadászat. A golyós rész 40 lövésből áll. Őz,
zerge, róka vaddisznó és futó vaddisznó
alakokra kell lövést tenni, különböző
vadászati helyzetekben is előforduló
testhelyzetekből, 100 m-ről. A használható
fegyverek: 12-es kaliberűnél nem nagyobb
sörétes, általában bock puska, maximum
28 g-os töltetű és 2,5 mm-es söréttel töltött
patron, míg a golyós fegyver minimum 22
Hornet kaliberű és megengedett legnagyobb tömege 5 kg céltávcsővel együtt.

Rózsás György, Tóth Emil, Jéri Tamás,
Fehér Péter és Varga András. A verseny
három napjának időjárása néha próbára tett
versenyzőt, bírót egyaránt. A 30 C-fok
feletti hőmérséklet, a tűző nap és
alkalmanként feltámadó szél miatt
kiemelkedő eredmény nem született sem
sörétes sem golyós számban, az
eredmények az előző Európa Bajnokságok
átlagához hasonlóak lettek.
Idén végre összetettben is örülhettünk
magyar sikernek, Varga András a Gyulaj
Zrt. dolgozója összetettben a 3. helyet
szerezte meg szétlövés után!

Varga András összetettben a III. helyen

Varga András az egyéni, söréteslövészet
kategória európa bajnoka
Egyéni sörétes

Név

A verseny alatt teljes burkolatú lövedék
nem használható, egyrészt a vadásziasság
miatt másrészt a gurulatok elkerülése
érdekében. Az idei megmérettetésen 155
induló érkezett 16 országból és 11 nemzet
indított csapatot. Legnépesebb delegációk
Svédországból, Csehországból és Németországból érkeztek. A magyar indulók
száma 16 volt. A nemzeti válogatott
kiválasztására 2 korábbi verseny szolgált, a
Füzesabonyban megrendezett országos
bajnokság valamint az MFB Zrt. és Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. által szervezett
erdőgazdasági kupa volt Sarlóspusztán,
melyre a lehetséges válogatott csapattagok
is meghívót kaptak. A két válogató után az
alábbi csapat állt össze: Kőfalvi László,

Ország

A magyar csapat nyerte a sörétes részt és
Varga András egyéniben is diadalmaskodott!
Bízom benne, hogy a fenti sikerek hatására
minél több vadász ragad fegyvert és látogat
ki a lőterekre gyakorolni vagy kipróbálni
saját tudását. Ennek a lövészeti ágnak a
potenciálja abban rejlik, hogy átlagos
felszereléssel is lehet kiváló eredményeket
elérni. Az 55.000 magyar vadász közül
bízom benne, hogy mind többen kapnak
kedvet ehhez a sportághoz, mivel a
gyakorlás a vadászatok eredményében is
biztosan jelentkezik.
Király Attila
kerületvezető vadász
Gyulaj Zrt.

Pontszám

Egyéni összetett

Név

Európa bajnok Varga András
Magyarország 97/100
II. hely
Johansson Christian Svédország
95
III. hely
Sadek Bostjan
Szlovénia
95

Európa bajnok
II. hely
III. hely

Johansson Christian Svédország 771/800
Lapinsh Einars
Lettország
769
Varga András
Magyarország 769

Ország

Pontszám
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IREGSZEMCSEI NYÁRI BŰNÜGYEK, BALESETEK
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett egy jánoshidai lakos ellen
csalás miatt, aki Interneten, az Apród.hu portálon Samsung
Galaxy S3 tip. mobil telefont hirdetett 65.000.-Ft értékben. Ezt
követően a sértett az eladóval telefonon megegyezett a vételárban
és az utánvételes Postai szállításban. A 2013. június 05.-én a
csomagszállítótól a vételár és a szállítási díj ellenében átvett
csomag kibontása után vette észre a sértett, hogy a csomagban egy
értéktelen régi mobiltelefon és tartozékai vannak. A csalással
okozott kár: 69.850.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett egy helyi lakos ellen, aki
2013. június 23.-án 17 órakor egy iregszemcsei Italbolt
kerthelyiségében egy állítólagos 1.500.-Ft-os tartozás
megfizetését követelte tőle, melyet a sértett nem akart elismerni,
ezért őt tettleg bántalmazta, 8 napon belüli sérüléseket okozva.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
június 25.-én 09 és 10 között bement a családi háza záratlan
melléképületébe, és onnan 2 műanyagvödröt, és azokban kb. 15 kg
szemes kukoricát tulajdonított el 800.-Ft értékben.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést egy német állampolgár
nevében ismeretlen tettes ellen, aki 2013. június 29.-e és 2013.
július 08.-a közötti időben a német állampolgár Iregszemcsén lévő
lakóházába dolog elleni erőszak nélkül behatolt, majd onnan 2 db.
Hi-fi hangszórót, továbbá 5 db. szőnyeget tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár 23.000.-Ft.
2013. július 09-én 12 óra 50 perckor egy móri lakos az általa
vezetett járműszerelvénnyel közlekedett Iregszemcse lakott
területén belül a 65 sz főúton Siófok irányából Tamási irányába.
Haladása során a Polgármesteri Hivatal előtt elsodorta az úttest
menetirány szerinti jobb szélén kerékpározó helyi lakost, aki a
baleset következtében 8 napon túl gyógyuló gerincsérülést
szenvedett. Az anyagi kár 10.000.- Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
július 10.-én 10 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti időben
feltehetően álkulcs használatával, vagy a nyitott ajtón át
lakóházába behatolt, és a kamrában eldugott 700.000.-Ft
készpénzét eltulajdonította. Továbbá ellopta még az asztalon lévő
pénztárcáját benne a Személyi igazolványával, Útlevelével és
3.000.-Ft kézpénzzel.
2013. július 12.-én 18 óra 15 perckor egy iregszemcsei lakos
bejelentést tett a Tamási Rendőrkapitányság Ügyeletére, miszerint
előzetes szóváltást követően az élettársa Őt a bal oldalán, lapocka
környékén egy kb. 22 cm penge hosszúságú késsel megszúrta.
A szúrás következtében a sértett súlyos-életveszélyes sérülést
szenvedett. Az élettárs az általa elkövetett cselekmény miatt
jelenleg előzetes letartóztatásban van.
Iregszemcsei lakos tett feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. július 12.-én 20 óra és 2013. július 16.-án 16 óra 30 perc
közötti időben lakóházának garázsáról, kamrájáról és pincéjéről a
lakatot lefeszítette, de onnan nem tulajdonított el semmit. A

BIOPHOTONIC SCANNER
Forradalmian új NON-INVAZÍV mérés,
mely megbízhatóbb, mint a vérteszt!

rongálási kár: kb. 4.500.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
július 15.-én 21 óra 30 perc és 2013. július 16.-án 16 óra közötti
időben a lakóházának bekerített udvarán található
szerelőcsarnokába lakatlefeszítés módszerével behatolt és onnan
eltulajdonított fűkaszákat, kábelt, gázolajat, valamint
megrongálta az udvaron nyitott állapotban álló tehergépkocsija
kesztyűtartóját. A lopással 125.434.-Ft, a rongálással 13.000.-Ft
kár keletkezett.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. július 15.-én 18 óra és 2013. július 17.-én 12 óra közötti
időben édesanyja családi házának hátsó udvarára a hátsó kaput
záró vasrúd kiemelésével behatolt és a hátsó udvarban a kulccsal
nem zárt műhelyépületéből 2 db. sarokcsiszolót, ívhegesztőt,
akkumulátortöltőt eltulajdonított. A bűncselekménnyel okozott
kár 34.500.-Ft.
Helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. július
20.-án 17 óra és 2013. július 21.-én 16 óra 45 perc közötti időben,
házának raktárhelyiségébe lakat lefeszítés módszerével behatolt
és onnan 4 db. 20 literes műanyag kannát tulajdonított el. A
bűncselekménnyel okozott kár 2.000.-Ft, míg a rongálási kár
1.500.-Ft.
Egy bátaszéki vállalkozó feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2013. július 20.-a és 2013. július 21.-én 16 óra közötti időben a
község egyik közterületen leparkolt gépeinek üzemanyagtartályát
lezáró lakatokat lefeszítette és azokból összesen 550 liter gázolajat
tulajdonított el 236.500.-Ft értékben. A rongálási kár 5.000.-Ft.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. július 24.-én 09 óra és 2013. július 26.-án 14 óra közötti
időben ismerőse bekerített udvarából eltulajdonította a Csepel
típusú kerékpárját. A lopással okozott kár 3.000.-Ft.
Egy helyi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
augusztus 15.-én 16 óra és 2013. augusztus 16.-án 16 óra közötti
időben ablakkifeszítés módszerével lakóházába behatolt és onnét
ékszereket és egyéb értéktárgyakart tulajdonított el.
Egy iregszemcsei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. augusztus 23.-át megelőző időben, a leánya tulajdonában
lévő lakóház bútorait megrongálta, valamint gázkonvektort
tulajdonított el.
Idegen gyanús személyek illetve járművek felbukkanása esetén
hívják a Tamási Rendőrkapitányságot a 107-es vagy 112-es
ingyenes, illetve a 06-74/573-910-es közvetlen telefonszámon!
Segítségüket, együttműködésüket köszönjük, a nyomravezetők
kilétét bizalmasan kezeljük!
Barna Tibor r. ftzls.
Körzeti megbízott

Vajon mérhető az egészség?
Az antioxidánsok jelentik a sejtjeinket folyamatosan támadó szabad gyökök
elleni védelem első vonalát. A biofotonikus szkenner segít meghatározni,
hogy a vizsgált személy megfelelő mennyiségű antioxidáns tartalmú
táplálékot vesz-e magához. Segítségével gyorsan, pontosan és
fájdalommentesen mérhető mindenkinek az antioxidáns-szintje.

2 PERC - 2000 FT

Mérés helye, ideje: Művelődési Ház, 2013. október 8. (kedd) 9-12 óráig
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MÚLTBANÉZŐ
(Folytatás az első oldalról )
határában. Érdekesség, hogy ez a terület hogyan került egy ideig
Szokoly birtokába az iregeik hamisságából: a rácok lakta falu
határában levő vásárban egy rác megölt egy embert, s mivel a
törököknek az volt a szokása, hogy ha a tettest nem találták meg a
falut büntették, melynek határában a bűntett történt, ezért az iregiek
inkább letagadták azt a határrészt. Később Viczay grófok
visszaperelték a szóban forgó területet.
Az anyakönyvek szerint azonban a faluban maradtak túlnyomóan
magyarok, jobbágyok voltak. 1507-1591-ig Ireg Várpalotához is
tartozott, oda is adózott, az ottani vitézek ellátásához járultak
hozzá. Emellett a töröknek is kötelesek voltak fizetni, Koppányba.
1628-ban változott a tulajdonos özv. Cziráky Mózesné, Káldy
Zsuzsanna lett. Ebben az időben salétrom égetés folyt a faluban, az
északi rész felől kifolyó kút eréből. Ezen az éren át híd vezetett a
faluba, a falun kívül pedig gáttal tavat alakítottak ki, melyre a
marhákat hajtották itatni. A víz sós lévén megspórolták a sózást.
1686-os hadjáratban újra elnéptelenedett ireg városa, de hamarosan
újra kezdett benépesülni. Ebben az időben már a Viczay család
birtokában van jogilag a falu, akik telepesekkel népesítették be a
vidéket. Ezekkel a telepesekkel szerződést írattak, mely szerint:
templomot építenek, papot és prédikátort tartanak, ezért 3 évig
mentesülnek az adó alól, a szolgálattól, használhatják a
mészárszéket és a kocsmát minden jövedelmével együtt. A
VÁROSÉ a malom jövedelme, kis mértékű adót von csak maga
után, a városhoz tartozó nyolc pusztát erdeikkel, rétjeikkel
szabadon használhatják Béka, Ocsmány, Kánya, Hékút, Szemcse,
Gonozd, Cseh, Mén. Bírákat választhatnak, törvényt szabhatnak,
az istenkáromlókat megbüntethetik, de a gonosztevőket továbbra is
a földesúr bünteti. Három év után, ha minden tartozásukat
kifizettek, szabadon elmehetnek (érdekes lenne tudni, hogy
közülünk kik azok, akik akkor itt maradtak).
A Rákóczi-szabadságharc idejére már 60 ház volt a faluban .Viczay
gróf megindíttatta a szemcsei malmot, Hékútra majort építtetett,
ahol nagy állatállománya volt. A szabadságharc azonban újra
csapást mért Iregre. Először a magyarok elhajtották a jószágokat, a
gazdaságot semmivé téve, majd a rácok rabolták ki a jobbágyságot
és felégették a falut. A szabadságharc leverése után lassan újra
betelepült a falu, de nagy nyomorúságban és elnyomásban élt.
Idegen katonák kellmetlenkedtek, ahol csak tudtak. Viczay Ádám
zálogjogon vejének Apponyi Lázárnak juttatta Ireget. Apponyi
1751-ben megparancsolta református jobbágyainak, hogy
kergessék el a prédikátorukat. Ehhez tudni kell, hogy Mária Terézia
uralkodása alatt a helvét, vagyis református vallást erősen
üldözték. A református jobbágyokra pedig a következő döntést
hozta: „örökös jobbágy pedig ne merészeljen sehova menni, tudom
nem megy Törökországba, megkapom, de megemlegeti az annya
kínját”. 1753-ban a lakók száma 1361 fő volt. 1780-ban Ireg
országos vásárt kapott.
Ekkor már állt az iregi kastély, igaz a régebbi, melynek maradványa
az emeletes szolgálati lakás a főkapu közelében. Híres ménese volt
a földesúrnak, cséplőmasinája és jól termelő földjei voltak.
1848-as szabadságharc idején Jellasics seregei érintették Ireget is,
ahol tábort vert 15000 ember, akiket élelmezni kellett és akiktől
nagyon sokat szenvedett a nép.1820 körül építették meg a ma is álló
klasszicista stílusú kastélyt.
1862-ben herceg Esterházi Pál vette meg az iregi uradalmat,
melynek része volt Ireg mezőváros is. Még ezen évben bérbe is adta
a Dőrieknek, akik tovább folytatták a virágzó termelést,

szeszgyárat, malmot építettek. Ebben az időben 1868-ban alakult
meg Szemcséd, melyet az iregi uradalomból és pusztáiból hoztak
létre. Mivel az alvég is ide tartozott a falu nevét Felső-Iregre
változtatták. De a hercegségnek csak nyűg volt a nyakán az iregi
uradalom, és eladták 1869-ben báró Schossberger Simon
Vilmosnak.
A kastély és a birtok az 1900-as évek elején került Weiss Manfréd
birtokába, aki leányának Eiss Mariannának adományozta
hozományul. 1919-ben ment férjhez báró Kornfeld Mórichoz.
Az egyházak létrejöttéről nincs pontos információnk, de az biztos,
hogy 1333-ban már létezett az iregi plébánia. 1721-es adat szerint
egy kis barlangoz hasonlító Szent Anna tiszteletére szentelt
kápolna volt. 1729. évi jegyzőkönyv szerint templom épült, ami 3
év alatt készült el. A mai katolikus templom építése 1761-ben
kezdődött 1766-ban fejeződött be. Ezt Viczay gróf özvegye, báró
Ebergényi Eszter adományából, Kovacsics János iregi plébános
hagyatékából, valamint Déry Péter iregi plébános adományából
tudták megtenni.
A református egyház megalakulásának ideje is ismeretlen, az
azonban ismert, hogy ez a vidék elég hamar részt vett a
reformációban. A legrégebbi adat 1629-ből való, amikor már
biztosan volt iregen prédikátor. A templomi anyakönyveket 1728tól vezették, vagyis ekkortól maradtak fenn. Több temlom is épült,
a ma is fennálló templomot éppen 150 éve 1863-ban fejezték be.
Mindkét felekezetnek volt iskolája egészen 1945-ig. A
reformátusról 1728-tól, a katolikusról 1721-től vannak
feljegyzések.
1753-ban a római katolikus vizitáció azt állapította meg, hogy
Iregben a nép nagyon heves és nagyon káromkodik.
Arról több feljegyzés is született, hogy a két felekezet folytonos
torzsalkodásban volt egymással, ez kettészakította a falut. Ez a
helyzet fennállt egészen 1945-ig, illetve 1948-ig.
A falu kulturális életét az iskolák mellet nagyban elősegítették a
különböző polgári egyesülések is, mint pl az iparos-egylet,
melynek jogelődjét illetve a céh-alakítási jogot 1736-ban Mária
Terézia engedélyeze. A joggal különböző privilégiumokat is
kapott az Iregh mezővárosi céh. A céh, illetve az iparos-egylet
dokumentációja sajnos 1949 után bezúzásra került.
Azt azonban tudjuk, hogy a műkedvelő művészeti tevékenység
már az ő kezdeményezésükre történt, ami aztán újra a fénykorát éli.
Műkedvelő színházi előadásokat szervezetek a katolikus kör tagjai
és a református ifjúsági egyesület is. Ezeknek a fénykora a 20.
század elejétől a két világháború közötti időre esik.
A falu mai nevét 1940-től a két település összevonásával ,
Szemcséd és Felső-Ireg Iregszemcse névre változott.
Természetesen az elmúlt 750, illetve sokkal több év történetét nem
lehet 5 percben összefoglalni, hiszen hála Istennek rengeteg adat áll
rendelkezésünkre. Én a magam számára érdekesebbeket
igyekeztem a meglévő gyűjteményekből kiragadni. A tervünk az,
hogy a következő hónapokban az Iregszemcsei Hírhozó című falu
újságban sok-sok érdekességet megosztunk iregi lakótársainkkal.
„Az ember hű kell maradjon önmagához és a múltjához akkor,
amikor a hűség már csak a múzeumokban található.” Wass Albert
Fenyő Magdi

Helytörténeti monográfia készül Iregszemcséről
Már több éve foglalkozik a település múltjának kutatásával Gazda István történész, melynek eredményét könyv formájában az év
végén szándékozik kiadni az Iregszemcse Kultúrájáért Alapítvány támogatásával. A kötet a művelődési házban megrendelhető.
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KÉZILABDÁS JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy
jótékonysági bál ilyen eseménynek minősül. Egy-egy ügyért való
összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki
egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja
megmutatni, mire képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem a
világ/ország megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a
közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni, gyermekeik
szakosztályában folyó munka szervezésében részt venni. Ilyen
összefogásnak voltunk részesei a kézilabdás jótékonysági bál
szervezésekor. 2013. szeptember 7. közeledtével egyre izgatottabbá
váltunk, hiszen kissé kockázatos ebben a válságos, nehéz
helyzetben bált hirdetni, mikor a családok megélhetése oly nehéz. A
pénteki díszítés jó hangulatban zajlott. Tanító nénik, szülők és
gyerekek közösen lampionokat rakosgattak a terembe. Mindenki
vidám, felszabadult volt, éppúgy, mint a bál utáni takarításnál.
Aztán a bál napján beindult a vásárlási láz és 100 jegy talált gazdára.
Annyira örültünk annak, hogy sok szülőt, számtalan jótékony
embert, fiatalt láthattunk. A bál, köszöntő beszéddel kezdődött,
majd egy emléklap átadásával folytatódott. Az emléklapot Dravecz

Károlyné vette át, férje Iregszemcse sportéletében nyújtott
munkájáért. A báli megnyitó után kezdődött az igazi mulatozás és
tartott reggelig, melyről a Szaturnusz zenekar gondoskodott.
Reméljük, a jövőben is érdemes lesz hasonló bálokat szervezni!
Mindenesetre bevételünk erről tanúskodik. A befolyt összeget idén
a gyerekek felszerelésének tökéletesítésére, versenyeken való
részvételéért, a gyerekek utaztatására fordítjuk.
,, Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
Az Iregszemcsei kézilabda szakosztály nevében Böjte Csaba
szavaival szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
valamilyen formában segítségünkre voltak a Jótékonysági bál
előkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen feladatot vállaltak
önzetlenül. Megköszönöm magam és az egyesület nevében a
tombolára küldött felajánlásokat, a támogatójegyek vásárlását.
Külön szeretném megköszönni azoknak, akik rendezvényünket
megtisztelték jelenlétükkel. Jó egészséget és szurkolást kívánok
mindenkinek!
Ferenczi Roland

TÁMOGATÓINK:
66.sz. Coop Abc Iregszemcse, Agócs László, Agócs Sándor,
Agócs Sándorné, Antal Imre, Bálint Attila, Baranyai Péter,
Barnáné Ágh Anikó, Bertus József, Bogdánné Rőnczős Jolán,
Bors Bálint Nagyszokoly polgármestere, Bögösné Kukor
Erzsébet, Buci Büfé, Csiák Katalin, Csicsmann Imre, Csikós
Anikó, Csór Gabriella, Darabos László, Dobos Andrea,
Domokos Jánosné, Drávecz fotó,
Eke Etelka, Ferenczi
László, Ferenczi Nikolett Ria, Ferenczi Roland, Gulyás
pékség, Horváth András, Horváth Boglárka Tamási, Horváth
Györgyné, Észak-Tolna Megyei Takarék Iregszemcse,
Iregszemcse Község Önkormányzata, Joó Szilárd, Kántor
Mónika, Kenesei József Ságvár, Kereszt Réka, Kínai áruház,
Köműves Anita, Kőrösi Klára, Matusné Szakács Irén, Megyeri
Nikolett, Molnár Ágnes, Mosberger Attila, Ötvös László, Péti
Gábor, Pétiné Czafit Andrea, Révész Zsolt, Sipos András,
Somogyi Mária, Schmidt László, Süni-Autókereskedés, Szabó
Nagyszokoly, Szabó Sándor, Szabó Tibor, Szalai térkő, Szász
László, Sziber Attila, Szűcs László, Tilk Attila, Tóthi Ernő
Mihály, Tőkéné Márta néni, Trimat Bt., Turcsányiné Sipos
Krisztina, Varga Tamás, Városi György, Vass húsbolt

2013/2014-BEN
Infó: www.iregkezi.gportal.hu
e-mail:ireghandball@freemail.hu

Ha van kedved mozogni, és kiszeretnéd próbálnia a
kézilabda sportágat, akkor ne habozz gyere el látogasd
meg edzésünket!
Edzés időpontok:
Hétfő , Szerda, Péntek: 17.00-18.30-ig
Csütörtök: 16.00-17.30-ig
Két korcsoport indul ebbe az évben!!!
I. csapat: 2004,2005,2006ban született fiúk
II. csapat: 2003-ban született fiúk
A jelentkezéseket szívesen fogadom!!!
Tisztelettel: Ferenczi Roland szakosztályvezető

HÍREK A NYUGDÍJAS KLUBBÓL
Június 27-én kulturális seregszemlére vártuk a megye nyugdíjasait.
A vendégeket köszöntötte Kereszt Józsefné klubvezető, és
Fenyvesné Palkó Mária megyei elnök, majd Bakonyi Erzsébet
alpolgármester megnyitotta a rendezvényt. A helyi klub tagjai
három dallal köszöntötték a résztvevőket. A közel 200 jelentkező
34 produkcióval ( szólóének, tánc, színpadi játék) szórakoztatta a
közönséget. A műsorvezetésre Dobos Andreát kértük meg. A
színes délelőtti program a látottak értékelésével, és az oklevelek
kiosztásával ért véget. A finom ebédet a Göllesz Viktor Intézmény
ebédlőjében fogyasztottuk el, majd visszatérve a Művelődési
Házba fergeteges mulatozás vette kezdetét, hat óráig önfeledten
táncoltak a nyugdíjasok, a talpalávalót a Berki házaspárnak
köszönhetjük. A rendezvény anyagi hátterét részben pályázati
pénzből, részben önzetlen támogatóink adományaiból
biztosítottuk. Itt szeretnék köszönetet mondani Varga Istvánnak,
Varga Andrásnak, Magyar Istvánnak, Schmidt Lászlónak, Kreszl
Zsoltnak, a helyi Polgármesteri Hivatalnak, Süvegjártó Csabának,
Fata Istvánnénak, Jankó Róbertnek, Nagy Bélának, Kőrösi

Csabának Molnár Áginak, Tóthi Dávidnak, Bene Editnek, Dobos
Andreának és Kántor Mónikának. Az ő támogatásuk, segítségük
nélkül nehéz lett volna ezt a napot úgy megszervezni, hogy
mindenki elégedetten, jó érzéssel emlékezzen az iregszemcsei
rendezvényre, amiről csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A
nyáron szüneteltek a rendszeres heti összejöveteleink, de hogy el
ne felejtsük egymást, két alkalommal találkoztunk. Júliusban én
hívtam meg a tagokat egy vacsorával egybekötött beszélgetésre,
augusztusban pedig Rab Marikánál sütöttünk szalonnát, és Marika
halászlét is főzött nekünk. Augusztus 30-án Faddra mentünk, ahol
megyei sportversenyen vettünk részt. Az eredményünkkel nem
dicsekedünk, de jól éreztük magunkat, jó hangulatú, kellemes
napot töltöttünk ott. Szeptember 21-én Pakson a megyei
kórustalálkozón vettünk részt, amire meghívást kaptunk.
Tervezünk még egy kirándulást az őszre, Bakony szépségeit
szeretnénk megnézni.
Kereszt Józsefné Klubvezető

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
C S O P O R TO K
MŰKÖDÉSE
HÉTFŐ
Néptánc:16.45-17.45
Angol nyeltanfolyam: 17-19.30

KEDD
Falugazdász: 8-11.30
Nyugdíjas Klub: 1 4 - 1 6
Német nyelvtanfolyam: 17-20
Refrén kórus: 18-19.30

IFJÚSÁGI
HANGVERSENYBÉRLET
2013/2014

SZERDA
2013. november
TENKES ZENEKAR
“Járd ki lábam”
Moderátor:
Czigány Tamás

Visual Art rajziskola:
15-18.30
Harmónia énekegyüttes:
17-18.30
Angol nyeltanfolyam: 17-19.30
ITAT:19-21

2014. február
SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES
“Vers és dallam”
Moderátor:
Dr. Lakner Tamás

CSÜTÖRTÖK
Német nyelvtanfolyam: 17-20
Néptánc felnőtteknek: 18-19

PÉNTEK
Mazsorett: 16-17.45

SZOMBAT

2014. március-április
PÉCSI SZIMFONIETTA
“Szórakoztató vagy komoly”
Moderátor:
Dr. Lakner Tamás
Az előadások délelőtt
9 órakor kezdődnek.
Bérletár: 1200 Ft
Alkalmankénti jegyár: 500 Ft
Bérlet váltható a
művelődési házban!

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!
Iregszemcse Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

2013. október 23-án
10 órakor
tartandó megemlékezésre
Program:
Ünnepi műsor a
művelődési házban,
koszorúzás az
56-os emlékműnél

Mazsorett: 10-13.30
INTERNET HOZZÁFÉRÉS
A Művelődési Ház
nyitva tartása alatt

1. OKTÓBER 11.
Eisemann-Zágon-Nóti: HIPPOLYT, A LAKÁJ
rendező: Guelmino Sándor
2. Lessing: A BÖLCS NÁTHÁN
rendező: Valló Péter
3. David Seidler: A KIRÁLY BESZÉDE
rendező: Funtek Frigyes
4. Molnár Ferenc: EGY, KETTŐ, HÁROM /
IBOLYA
rendező: Rátóti Zoltán
5. Osztrovszkij: JÖVEDELMEZŐ ÁLLÁS
rendező: Méhes László
Bérletesek kedvezményes (1500 Ft-os jegyárral)
plusz előadása:
Reginald Rose: TIZENKÉT DÜHÖS EMBER
rendezte: Kelemen József
A bérlet ára: 7500 Ft
Befizetési határidő: 2013. október 10.
Az előadások általában havonta egyszer
esedékesek, mindig péntek este 19 órai kezdettel!
A szervezett autóbusz indulása Iregszemcséről az
előadás napján 17.00-17.30 között, alkalmanként
fizetendő utazási költséggel, melynek összege
létszámtól és a busz nagyságától függ.
Jelentkezési határidő: 2013. október 7.
Művelődési Ház Iregszemcse
Tel: 480-764 Dobos Andrea 06/20-387-9306

FELNŐTT
NÉPTÁNCTANFOLYAM
indul
október 14-étől
hétfőnként 18 órától
a Művelődési Házban.
Tanfolyam vezető:
Bősze Zoltán

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.

