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Közmeghallgatás
Rendhagyó  módon  az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat közösen tartott közmeghallgatást. 
Az együttes közmeghallgatáson a két kisebbségi önkormányzat  a település széles köre 
előtt  tudott  bemutatkozni.  A levezető  elnöki  teendőket  ellátó  Fülöp János,  a  település 
polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A terem szinte teljesen megtelt az érdeklődő 
őcsényi  polgárokkal.  Első  napirendi  pontként  Hamar  Vilmos  a  Német  Kisebbségi 
Önkormányzat  elnöke  ismertette  a  Képviselő-testület  elmúlt  két  éves  munkáját. 
Hangsúlyozta:  annak ellenére nagyon jó munkát  végzett  a  testület,  hogy csak két  éve 
alakult  meg az önkormányzat  és nincs megfelelő tapasztalata a képviselőknek. Erre jó 
példa a feladat alapú támogatás, melyen messze átlag felett teljesített a Német Kisebbségi 
Önkormányzat. 2008. januárjában hagyományteremtésként sváb bált rendeztek. Minden 
települési rendezvényen részt vettek és a lehetőségekhez mérten anyagilag is támogatták. 
Fontos feladatának tekintette a testület a német 
nyelv  ápolását.   Ennek  érdekében  a  sikeresen 
nyelvvizsgázókat  anyagilag  támogatta.  Az 
oktatás  támogatása és az óvodai német  oktatás 
bevezetését  emelte ki az előadó. A tervek közt 
szerepel, hogy a jól bevált rendezvények mellett 
újabb ötletekkel  segítik  a németség minél  jobb 
színvonalú  hagyományainak  fennmaradását.  E 
téren egy új pályázat került kiírásra „A németség 
Őcsényben”  címmel.  Második  napirendként 
Kalányos  János  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  elnöke  ismertette  az  elmúlt  két 
évben végzett  testületi  munkát.  A legfontosabb 
rendezvénynek  a  Dunamenti  Nemzetiségi 
Találkozó megszervezését említette. A 2007. és 
2008-as évi rendezvények alapján, okulva a múlt 
hibáin,  újra  meg  kívánják  rendezni.  A 
nemzetiségi  fórumon  a  tizenhárom  hazai 
nemzetiségből hat képviseltette magát. A Német 
Kisebbségi  Önkormányzathoz  hasonlóan  a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is támogatta, 
és  részvételével  segítette  a  települési 
önkormányzat  rendezvényeit,  ünnepeit.  A 
tervekről Kalányos János elnök az eddigi munka 
folytatását  ígérte.  A közmeghallgatás  harmadik 
részeként a település polgármestere, Fülöp János 
részletesen  beszámolt  az  Önkormányzat  elmúlt 
két  év  munkájáról.  A  Képviselő-testületnek 
nincs szégyellni valója, sőt az elmúlt két év alatt 
160-170 millió forintos beruházás valósult meg 
a  településen.  2008-ban  Nyolc  beadott 
pályázatból  hetet  megnyerte  a  település,  ami 
példa nélküli a megyében.   (folytatás 4. oldalon)

Bognár László
Emlékek!

Van egy kis ház a faluba
Oda húz a szívem vissza

Ott laktam a szüleimmel én.
Ott voltam én kicsi gyerek

Kergettük a forgószelet
Az utca közepén.

Ráczék alatt a kis tóba
Volt ott hal meg sok-sok béka

De fürödni a medencére jártunk.
Esténként a rózsa kertbe

Csillagok közt elmerengve
Szerelmünkre vártunk.

Ifjúságom, szép madara
Elszáll most már tova-tova

Szép emlékek jutnak az eszembe.
Néha-néha visszatérek
Emlékeket felidézek

Öröm könnyet csal nekem szemembe.

Ismerősök, jó barátok
Hozzátok én el, eljárok

És élvezem a melegét a nyárnak.
Akkor lehet boldog lelkem
Ha van hová visszamennem

És tudom, hogy ott tiszta szívvel várnak.

Kívánom én szívből néktek
Éljetek át szép emléket

Az se baj, ha könny szökik szemedbe.
Hogyha elmész a világba
A hétköznapok sodrásába

Mi kis falunk jusson az eszedbe.
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Életút…II.

Száz éve született a „szarvasok atyja”
Amikor  az  1956-os  jeges  ár  veszélye  miatt 
kitelepítettek  a  faluból,  Fehér  Ferkó bácsiék  tanyáján 
kaptunk  menedéket.  Két  kis  földes  szobában  36-an 
aludtunk.  Ferkó  bácsiék  láttak  el  mindnyájunkat 
ennivalóval,  míg  valamihez  hozzá  nem  jutottunk. 
Öcsénk,  aki  akkor  még  nem  volt  2  éves  sem, 
tüdőgyulladást  kapott.  Orvost,  gyógyszert  szerezni  is 
Ők segítettek.

Találkozás egy árván maradt szarvas-borjúval.
A  gemenci  nagy  árvizek  alatt  a  vadmentésben  az 
őcsényiek  is  kivették  részüket.  Naszladi  Feri  bácsi  (a 
gépész, később mozdonyvezető) is tudna erről mesélni. 
Rengeteg  munkába  került,  míg  a  háború,  az  árvizek 
miatt  tönkrement  Gemenc  világhírnévre  tett  szert,  a 
gemenci szarvas fogalommá vált. Ez Édesapánknak és 
munkatársainak  az  érdeme.  A  nemzetközi  hírnevet 
Homoki-Nagy  István:  Gyöngyvirágtól  lombhullásig 
című filmje hozta meg. Az 1960-as évektől külföldiek 
(németek,  dánok,  hollandok)  is  kaptak  vadászati 
engedélyt  Gemencre.  Az  egyik  német  vadászvendég 
nevezte el Édesapánkat „hirschvater”-nek, a szarvasok 
atyjának.  Valóban  az  élete,  a  hobbija,  a  hivatása, 
mindene a szarvas volt. 
Az  1956-os  jeges  árvíz  és  az  utána  következő 
szúnyoginvázió  után,  ahol  rengeteg  szarvas,  és  a 
szúnyogok miatt még az az évi szaporulat is elpusztult, 
szeptemberben, az első szarvasbőgést levett kalappal és 
könnyes  szemmel  köszöntötte.  Mindent  megtett 
szarvasaiért:  ismeretsége  révén  takarmányt  (almát, 
sörtörkölyt,  silót)  szerzett,  sokszor saját  kukoricájából 
hordatott ki szórókra. 
Aki  ismerte,  azt  mondta,  jó  ember  volt,  akin  tudott, 
segített, az embereiért kiállt. Szigorú volt – elsősorban 
magával szemben – de egy-két dorgáló szón kívül más 
büntetés  nem  volt.  Soha  senkit  el  nem  küldött,  azt 
mondta:  „Ha  kenyeret  nem  adhatok,  legalább  el  ne 
vegyem!”  Társaságban  szórakoztató,  az  anekdotákból 
soha ki nem fogyó ember volt.

Ahogy idősödött, azon gondolkodott, hogy az utódját 
ki  kellene  nevelni.  Így  kerültek  hozzá  Sopronból 
gyakornokok  az  egyetemről  (Szoták  Ferenc,  Nyúl 
Bertalan,  Fodermayer  Vilmos  és  az  oly  fiatalon 
elhunyt  Egyed  István).  Mind  jó  szakemberként 
megállták a helyüket a munkában. 
Változtak  az  idők,  új  szelek  fújtak,  az  Ő  imádott 
szarvasainak  életterét  csökkentették,  az  addig  védett 
Gemenc átalakult,  a népszerűség,  az idegenforgalom 
felé.. 

Édesapánk otthonában a „Bagolyvárban”. 

Nem  látta  értelmét  a  szélmalom-harcnak,  1976-ban 
nyugdíjazását kérte. Utódjául Böröczky Kornélt jelölte 
meg,  bízva  abban,  hogy  –  mint  Gemencet  ismerő 
szakember – folytatja azt az utat, amit Ő elkezdett. 
Sajnos,  nyugdíját  nem sokáig élvezhette,  nem tudott 
az  erdő,  a  szabadság,  a  szarvasai  nélkül  élni, 
megbetegedett,  és  1977.  január  2-án  Ő  is  az  Örök 
Vadászmezőkre távozott.
Azt  hisszük,  emelt  fővel,  büszkén  vallhatjuk,  hogy 
Party István gyermekei vagyunk!
Mindig nyíltan, egyenesen élt és beszélt. Soha senkit 
nem  károsított  meg.  (Igaz,  sohasem  lettünk 
gazdagok!)  Hálásak  vagyunk,  hogy  így 
nevelkedhettünk, igyekeztünk a nyomdokain haladni, 
a munkában megállni a helyünket. 
Édesapánk, köszönjük az élményekben gazdag életet, 
az iránymutatást, a példát!  

   Party Ágnes, Gabriella és István
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Gemenc

Azonban az akkori  hibás szintezési  adatok alapján az 
ötletet  elvetették,  amely  végül  a  későbbi  –  már 
pontosabb – felmérések követően 1854. szeptember 14. 
és  1855.  november  26.-a  között  valósult  meg.  A 
helytartótanács rendelete nyomán 1855-ben megalakult 
a  Duna  Védtöltési  Egylet.  Folytatta  ugyan  a  töltések 
építését,  de a munkák igazából csak 1867.-ben kaptak 
lendületet.  Ekkor  kezdte  meg  a  Vármegye 
közgyűlésének megbízásából Simon Rudolf alispán az 
érdekeltekkel  folytatott  tárgyalásokon  a  Tolna-bátai 
Dunavédgát  Társulat  szervezését.  A  mai  Gemenc 
nyugati  határánál  kialakítandó  védgát  megépítésében 
nem sikerült  a  Kalocsai  Érsekséget  bevonni.  Így ez a 
terület  bevédetlen  maradt.  Így  keletkezett  a  gemenci 
nyílt  ártér  a  híressé  vált  vadrezervátumával.  A 
következő  években  elkészült  tervek  szerinti 
vonalvezetéssel  megépült  töltések és műtárgyak a mai 
Gemenc nyugati határai lettek. A Gemenc név 1740-ben 
készült térképen már megjelenik. A név szláv eredetű, 
jelentése  szérű.  E  terület  első  vadász  bérlője  a  Duna 
parti  részen  egy  hangulatos  vadászházat  épített.  A 
gemenci  területhez  számos  érdekes  nevű  erdőrész 
tartozik:  Taplós,  Góga,  Duna-erdő,  Sáros-alja  erdő, 
Hátfő-erdő,  Gemenci-erdő,  Keselyűs,  Fekete-erdő, 
Szomfova, Buvat, Gyöngyösoldal, Malomtelelő, Lassi, 
Veránka, Keskeny-oldal, Rezét, Sugó, Cserta, Koppány, 
Pörbölyi-erdő,  Gyűrűsalj,  Pandúr,  Kádársziget  és 
Erősalj a legjelentősebb közülük. Néhány név eredetét a 
néphagyomány  megőrizte.  Szomfova  a  feljegyzések 
szerint  az  egykori  Asszonyfalva  településről  kapta  a 
nevét.  Buvat  nevének  kialakulásában  az  játszott 
szerepet, hogy Decs határának a falutól legtávolabb eső 
része.  Malomtelelőre  vontatták  be  egykor  a  jégkár 
okozását  megelőzendő  a  hajómalmokat.  Gyűrűsaljon 
sok a gyűrűce bokor (veresgyűrű som),  amely ágait  a 
halászok  varsakarikának  használták  és  ebből 
származhatott  az  elnevezés.  A  Pörbölyi-erdő  neve  az 
itteni  uradalmak  közötti  pörböl  származik.  A Pandúr-
erdő névadója  a  hasonló nevű sziget  északi  részén,  a 
Duna  mederváltozásai  közben  a  XVIII.  század  végén 
eltűnt falu.
A Gemencet  országos  szinten  igazából  Homoki-Nagy 
István 1952-ben forgatott Gyöngyvirágtól lombhullásig 
című  természet  filmje  tette  ismertté.  Később  itt 
forgatták a  Tizenkét  hónap az erdőn című film egyes 
jeleneteit  is,  de  napjainkban  is  szívesen  keresik  fel  a 
természetet  filmezők  és  fotósok.  Több  könyv  is 
bemutatta a tájat, az itt élő emberek mindennapjait és a 
idillikusnak tűnő környezet élővilágát. 
A  Gemenci  Tájvédelmi  Körzetet  1996-ban  a  Duna-
Dráva  Nemzeti  Parkhoz  csatolták.  Rendelettel  3 
gemenci  területet  nyilvánítottak  erdőrezervátummá, 
lehetővé téve az itteni ökológiai rendszer folyamatainak 

kutatását és jobb megismerését: a Buvat erdőrészt a 
Keszeges-tó környékén, a Veránka sziget déli részén 
Sasfokot és a Kádár szigetet. Magyarország 1979-ben 
írta alá a hivatalos nevén az Egyezmény a nemzetközi 
jelentőségű  vizes  területekről,  különösen,  mint  a 
vízimadarak élőhelyéről egyezményt. Előzőek mellett 
az  Európai  Unió  egységes  természetvédelmi 
rendszere,  a  Natura  2000  hálózat  Gemencet 
Különleges  Madárvédelmi  és  Különleges 
Természetmegőrzési  Területként  tartja  nyilván.  A 
terület  nagy  részén  a  tulajdonos  uradalmak 
birtokainak  második  világháborút  követő 
államosítása  után  a  kezelők  Duna  Ártéri 
Erdőgazdaság és a Gemenci Vadgazdaság lettek. Az 
1968-as  gazdasági  reform során  a  Gemenci  Állami 
Erdő- és Vadgazdaság névvel egyesítették őket, majd 
1993-tól  részvénytársasági  formában  folytatják  a 
gazdálkodást.  A  Duna  ártéri  erdőgazdaság  területe 
Dunaföldvártól  a  Béda-Karapancsáig  húzódott, 
amelynek hullámtérig húzódó útjai az áradások után 
még  hetekig  járhatatlanok  maradtak.  A  nagy 
fakitermelés  szükségessé  tette  olyan  szállítási 
rendszer kialakítását, amely a víz levonulását követő 
kisebb  javítások  után  már  képes  volt  működni. 
Albrecht főherceg Mohács alatti egykori birtokán, az 
I. világháborút követően kisvasút szolgált  mintául a 
későbbi  fejlesztésekhez.  Az  elkészült  pályák 
hosszúsága  1966-ra  elérte  a  100  km-t.  A  kiépített 
vasúthálózat  gerincét  a  30  km  hosszú  Pörböly-
Gemenc-delta-Bárányfok  fővonal  alkotta,  amelyhez 
több  mellékvonal  is  kapcsolódott.  Az  ilyenek 
jellemzően  a Duna-parti rakodónál kezdődtek, ahová 
uszályon  vitték  a  mozdonyt  illetve  kocsikat,  majd 
csörlőkkel  tették  át  a  sínre  a  gépeket.  Az  1990-es 
évekre  csökkent  az  egy  tömbben  kitermelésre 
tervezett  erdőrészek  nagysága,  így  a  szállítási  mód 
átterelődött a közúti járművekre és a mellékvonalak 
zömét  felszámolták.  Ma az erdei vasút fővonalának 
két  végpontján  ökoturisztikai  központok  segítik  az 
ide érkezők ismerkedését Sárköz néprajzával, az ártér 
élővilágával  és  a  gazdálkodás  tárgyi  emlékeivel. 
Bárányfokon látható érdekesség Frigyes főhercegnek 
az  1896-os  Budapesti  Milleneumi  kiállításra 
vörösfenyőből  készült  pavilonja,  amely  2003-tól  az 
Élet a Duna ártéren kiállításnak ad otthont. 
Pörbölyön 2007. májusában átadott  látogatóközpont 
Európai  Uniós  színvonalú  szolgáltatásaival  fogadja 
Gemenc  megismerésére  vágyókat:  az 
alapszolgáltatásokon (például különböző közlekedési 
eszközökkel  szervezett  túrákon)  túl 
konferenciaterem,  múzeum,  és  jól  felszerelt  erdei 
iskola  várja  az  érdeklődőket. 
(folytatás a 4. oldalon)
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Gemenc (folytatás a 3. oldalról)

Pörböly  mellett  a  Nyéki-Holt  Duna  tanösvény, 
Bárányfoknál  a közeli  bemutatóút,  a Pandúr szigeten a 
Szeremlei-Holt-Duna  tanösvény,  míg  a  Veránka  sziget 
melletti – legegyszerűbb vasúttal elérhető – Malomtelelő 
tanösvény  megérinthető-megtapasztalható  közelségbe 
hozza a látogatók számára Gemenc világát.  A Gemenc 
legmélyebb  élőhelyei  a  vizek  partközeli  részének 
területei,  ahol a leggyakoribb a cserje nagyságúra növő 
csigolyafűz  és  mandulalevelű  fűz,  illetve  a  fává  is 
magasodó  fehér  fűz.  Mellettük  a  keserűfűfélék  és 
sásfélék családjának képviselői a jellemzők. A közepesen 
magas de még rendszeresen elöntött  szintek a fűz-nyár 
ligeterdőknek  adnak  otthont,  amelyikben  a  fehér  fűz 
kísérője főleg csörögefűz, s mellettük tipikus a fehér nyár 
és fekete nyár, míg cserjeszintjükben a hamvas szeder az 
uralkodó.  A  magasabb  ártér  fő  állományalkotója  a 
kocsányos  tölgy   kísérőként  gyakori  vénic-szil  és  a 
magyar  kőris,  vagy  magas  kőris.  A  Duna  érterének 
bennszülött  növénye  a  fekete  galagonya.  Az  elmúlt 
évtizedtől a természet-védelmi előírásoknak megfelelően

folyik  az  erdőszerkezet  fokozatos  átalakítása:  az 
őshonos  fajok  területét  növelik,  a  nem  őshonosak 
rovására.  A  számos  itt  megfigyelt  madárfaj  közül 
legfontosabbak zavarásra  érzékeny fekete  gólya,  és 
már  a  stabil  költöállományú  réti  sas.  A  védett 
ragadozó emlősök közül kiemelésre méltó a vidra, a 
vadmacska,  a  közönséges mókus és az 1996 őszén 
visszatelepített  eurázsiai  hód.  A  Gemencen  nagy 
számban élő gímszarvas és vaddisznó az idelátogató 
vadászok számára különösen fontos nagyvadak. 
Gemenc  múltja  egyben  jövője  is.  Nekünk,  akik  a 
szabályozások  előtti,  régi  Gemencet  nem  láttuk, 
hanem csak hallottuk vagy olvastunk róla, a védetté 
nyilvánítástól  eltelt  emberöltőnyi  idő  alatt  elért 
eredmények reményt adnak. Akik pedig közülünk ma 
a  XXI.  Század  elején  arra  vállalkoznak,  hogy 
Gemencet  meghódítsák  és  megismerjék,  azokat 
valószínűleg  Gemenc  fogja  a  varázsával  és 
gazdagságával meghódítani, illetve rabul ejteni.      
Forrás: www.termeszetvilaga.hu, www.chemonet.hu.

Közmeghallgatás (folytatás az 1. oldalról)
Felújításra  került  az  orvosi  rendelő,  a  Polgármesteri 
Hivatal, két EU-s előírásnak megfelelő játszótér készült 
el. Az Iskola akadálymentesítése és részbeni felújítása is 
megtörtént  több  mint  30  millió  forint  értékben.  Az 
útfelújítás sajnos nem a szándékaink szerint sikerül, de a 
Dózsa György u. teljes felújítása mellett a Rákóczi u. egy 
részét sikerült kiszélesíteni. Az iskola mellett a parkoló 
kibővítését  is  sikerült  megvalósítani.  Elkészült  a 
település  térfigyelő  kamera  rendszerének  első  üteme. 
Ezen  még  további  fejlesztésre  van  szükség.  A 
közbiztonság helyzetét szükséges tovább fejleszteni, mert 
sajnos  a  polgárőrség  nem  működik.  Az 
Önkormányzatnak  a  foglalkoztatás  területén  is  van 
feladata,  melyen  az  idén  több  mint  30  főnek  tudott 
munkát  biztosítani.  A  szociális  területen  is  minden 
lehetséges  módon  próbál  segíteni  az  önkormányzat  a 
rászorultaknak. A szociális étkeztetésben részesülők köre 
jelentősen bővült.
Az  étel  kiszállítása  megoldott.  Pályázaton  nyert  az 
Önkormányzat  egy  kilenc  személyes  autót,  mellyel 
tanyagondnoki,  falugondnoki  feladatokat  lehet  majd 
ellátni. A legfontosabb a településen az óvodai nevelés és 
az iskolai oktatás. E feladatra kiemelt figyelmet fordít a 
testület.  A  jövő  évi  tervek  között  szerepel  az  Óvoda 
akadálymentesítése  és  részbeni  felújítása,  a  Közösségi 
Ház  tetőterének  beépítése,  melyre  46  millió  forintos 
pályázat  került  benyújtásra.  Ugyancsak  az  elkövetkező 
időszakban  lenne  akadálymentesítve  és  felújítva  a 
Gyermekorvosi rendelő – Posta épülete és a „kisiskola” 
is. Az utóbbi két intézményre valószínű, hogy csak 2010-
ben  kerülne  sor.   Természetesen  a  nyertes  pályázatok 
függvényében.  

A közmeghallgatás közönsége
A  lakossági  hozzászólások  többsége  az 
Önkormányzat  munkáját  megköszönve  kifejtette, 
hogy az irány jó, továbbá hangsúlyozták a település 
lakosságának  összefogását  a  további  fejlesztések 
érdekében. Ezen összefogás a település szebbé tétele 
érdekében elengedhetetlen. 
Szóba került az ivóvíz hálózat szükséges felújítása is, 
melyre  Fülöp János polgármester  kifejtette,  hogy e 
területen két lehetőség is van, az egyik a Dél-Tolna 
Kft.  által  „gesztorált”  fejlesztés,  Bátaszék  és  Decs 
központtal,  míg  a  másik  a  Szekszárdi  Vízmű  Kft. 
általi  fejlesztés.  A településnek az előbbi megoldás 
lenne  a  jobb,  hiszen  akkor  a  vízhálózat  több  mint 
30%-át  ki  lehetne  cserélni.  Ehhez  azonban  még 
nagyon sok lobby munkára van szükség.

                                                  Pollák Csaba
– 4 –
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Hogy is van ez?

Tájékoztató a gallyazási, faeltávolítási munkák elvégzéséről
Tény, hogy ebben az évben már sokadik alkalommal 
változtatja  meg  az  E.ON  Dél  –  dunántúli 
Áramszolgáltató  Zrt.  a  gallyazási  és  faeltávolítási 
munkák  feltételrendszerét.  Természetesen  meg  kell 
érteni  azt  is,  hogy  a  szolgáltató  is  próbál 
alkalmazkodni  a  fogyasztókhoz,  próbálja  a  lehető 
legjobban  közelíteni  az  érdekeket.  Ezek  azonban 
inkább  csupán  az  anyagi  vonatkozásokat  érintette. 
Jelen  cikkben  az  intézkedés  törvényi  oldalát 
ismerhetik meg – mely jelzem, 2004. óta változatlan 
– és melyet  egy igen sajnálatos baleset  indította el. 
Egy  kis  településen  a  középfeszültségű  hálózat 
biztonsági  övezetében  lévő eperfára  felmászott  egy 
kislány,  akinek  a  súlya  alatt  az  ág  meghajlott,  és 
veszélyes  mértékben  megközelítette  az  áramvezetőt 
úgy, hogy az átívelés megtörtént, és a kislányt súlyos 
égési sérülésekkel szállították kórházba. Az ilyen és 
ehhez  hasonló  balesetek  megelőzése  érdekében 
ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a 
biztonsági  övezetekről  szóló  122/2004.  (X.  15.) 
GKM rendeletre, mely kimondja:
1.)  a  villamos  hálózatok  biztonsági  övezetében 
(22kV-nál, belterületen, a szélső vezetőtől 2,5-2,5 m, 
kisfeszültségnél 1-1 m) és környezetében lévő fák, 

bokrok ágait  az  ingatlan  tulajdonosa (kezelője) 
köteles rendszeresen  eltávolítani,  ha  azok  a 
szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
2.) A  biztonsági  övezetben  csak  olyan 
gyümölcs,  vagy  egyéb  fa  telepíthető,  illetve 
akkor  hagyható  meg,  ha  véglegesen  kifejlett 
állapotában a 22 kV névleges feszültség esetén 2 
méternél,  kisfeszültség  esetén  1,25  méternél 
jobban  annak  legkedvezőtlenebb  helyzetében 
sem közelíti meg az áramvezetőt.
Tehát:  miután  az  utcák  –  kevés  kivétellel  –  az 
Önkormányzat  tulajdonában  vannak,  így  az 
Önkormányzat kötelessége a fák, bokrok gallyazása 
és esetleges eltávolítása. Azonban a legtöbb esetben 
az  utcákon  lévő  fákat,  bokrokat  az  utcában  élők 
ültették,  gondozták.  Ebből  is  látszik,  hogy  a 
jogszabály  kötelezi  az  Önkormányzatot  és  a 
Lakókat is. Kérjük Önöket, hogy a jövőben a fenti 
rendeletben  olvasottak  szerint  telepítsenek  új 
növényeket, így elkerülhetővé válik a fák, bokrok – 
sokszor nem éppen esztétikus  -  megcsonkítása  is. 
Ez persze még évek kérdése, addig a még meglévő 
fákat gondozni kell.

Némethné Szebenyi Judit
Mit, miért, mennyit, hova, mikor?

Általában nem kedvelem a címben megfogalmazott, 
meglehetősen tömör kérdéseket, hiszen nem kellően 
határolják  be  a  kérdés  irányának  tárgyát.  Azonban 
mégis  úgy  érzem,  válaszolnom  kell  e  kérdésekre, 
hiszen nem titkokról van szó.
A  pályázatok  tárgyának  alakulása  megelőzi 
országunk  Európai  Unióba  történő  lépését,  hiszen 
már akkoriban is lehetett  eu – s pénzekre pályázni. 
Ilyen volt pl. a PHARE, Sapard. Az Unióba lépéssel 
megnövekedett  a  pályázatokra  elkülönített  források 
összege,  illetve  megjelentek  az  ún.  szakmai 
pályázatok,  melyek  vagy  társadalmi  szektoronként, 
vagy  tevékenységekként  választották  ki  a  pályázók 
körét. Eddigi tapasztalataim alapján a legszélesebb és 
talán legnagyobb forrásokat tartalmazó éra a 2007 – 
ig  tartó  finanszírozási  időszak  volt.  Azonban 
eljutottunk  arra  a  pontra,  hogy  meglehetősen 
behatárolódott  a  (leendő)  pályázatok  köre  és  a 
finanszírozásukra  fordítható  forrás,  azaz  nem  arra 
lehet – gyakorlatilag – pályázni, amire éppen szeretne 
a település, vállalkozó, civil szervezet,  vagy esetleg 
magánszemély,  hanem  arra,  amire  –  nem  szép 
szóhasználattal  –  engedik.  Egy  pályázatíró  viszont 
azért pályázatíró, hogy a nehezebb feltételek mellett 
is a lehető legjobban megközelítse azt a célt, melyet 
település vezetése megcéloz. És nem lehet figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt sem, hogy vannak kötelezően

ellátandó feladatok  és  vannak olyanok is,  melyek 
szekunder jellegűek. Tehát természetes, ha pl. egy 
akadálymentesítést  – mely kötelező feladat – nem 
az  adófizetők  pénzéből  finanszírozza  az 
Önkormányzat,  hanem  pályázatból.  Utak 
fejlesztésére  mindössze  egyetlen  pályázat 
(Decentralizált  támogatások)  van  évente,  de  az 
olyan  minimális  összegű,  hogy  –  miután  több 
fajtája van a decentralizált támogatásoknak – mást 
választunk  helyette.  Ebben az  évben 8 pályázatot 
adtunk be és  hét  nyert,  egyre  még várunk.  Tehát 
majdnem 100 % -os a „nyerési rátánk”. Ezt nagyon 
kevés Önkormányzat mondhatja el.
És  végül  egy  megjegyzés.  Nem  voltak  mindig 
pályázatok.  A  települések  mégis  működtek. 
Levágták a füvet (többnyire a lakosok), elfolyt a víz 
(mert mindenki tisztán tartotta a saját árkait), nem 
dőlt  ki  a  templom  oldala  (mert  elhanyagolták  a 
környezetét).  Miért  is?  Mert  nem  az  volt  a 
megszokott,  az  elvárt  dolog,  hogy  mindent  a 
település vezetése oldjon meg. Nem biztos, hogy ha 
valami újítás van, az rossz dolog csak azért,  mert 
más  talán  fontosabb  volna  első  látásra.  El  kell 
gondolkodni  azon,  hogy  mit  teszünk,  miért, 
mindezt  mennyiért,  hol  és  természetesen,  hogy 
mikor,  és  akkor  talán  már  fel  sem  kell  tenni  a 
kérdést.                             Némethné Szebenyi Judit
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Egészségnap
 Már  évek  óta  megrendezésre  kerülő  „nagy 
esemény„  az ovi életében az EGÉSZSÉG NAP!
Ez  a  nap  az  egészségről  szól.  Arról,  mit  kellene 
enni,  és  mit  nem,  mennyit  kellene  mozogni,  és 
mennyit  nem kellene ülni, s még sorolhatnám… A 
csoportokban lázas igyekezettel  folyt  a munka.  Az 
ételkészítés mellett, az egészséges életmódra nevelés 
párhuzamosan másik csoportokban is zajlott. A cikk 
szerzője az egészséges ételekre,  mozgás szerepére, 
mesén  keresztül  próbálta  ráébreszteni  a 
gyermekeket.  Misi  mókus  kalandjai,  című  mesét 
dián  kivetítve  izgulták  végig  a  csoportok.  Utána 
kérdésekre ügyesen válaszolva kaphattak színezőt a 
gyermekek. A harmadik szintér az udvar volt, ahol 
Omacht doktornő mozgatta meg az ovisokat, futás, 
mászás, csúszda, 

 labdahajítás  szerepelt  a  feladatok  között  „szupi” 
matricákért és nyomdáért cserébe.Az udvarról minden 
csoport a tornaterembe érkezett, ahol számot adhatott a 
tudásáról,  és  nyerhetett  némi  egészséges  édességet. 
Nem  paradoxon!  Türelmesen,  okosan  féllábbal  az 
iskolában, a nagyok „mindent tudtak”. A középsősök is 
roppant  okosak  voltak!  A  legkisebbek  is  jól 
szerepeltek!  Gyönyörűen  megterített  asztalon  látták 
viszont az ovisok,  saját  készítésű ételeiket.  Így lehet, 
úgymond,  első  kézből  megtanulni,  mennyit  jelent  a 
finom ízek mellett az esztétikus tálalás. Nehéz elhinni, 
hisz  mindenki  bőséggel  készítette  az  ennivalót,  de 
minden elfogyott!  De ezen a napon egészen biztosan 
mondhatom  mindenki  jól  lakott,  csupa  okos  dolgot 
látott, tanult, senki nem szaporította háját, csak a báját! 

   Ábelné Sütő Erika

Kézműves délután a hallowen jegyében
Igen népes, válogatottan tarka csapat gyűlt össze az 
őszi  szünetre  tervezett  kézműves  délutánon.  Bár 
még csak október 30.-a volt,  de egy sereg vámpír, 
varázsló, boszorka látogatott a Közösségi házba. 

Tényleg sokan voltunk….

Persze  szorgos  munka  folyt  és  gyönyörű  alkotások 
születtek!                                          Ábelné Sütő Erika

Újabb siker
Mint azt már több alkalommal is megírtuk, az idei esztendő nem szenvedett hiányt pályázatokban. Ebben az évben még 
egy pályázat  eredményére,  az Integrált  Közösségi és Szolgáltató Tér – IKSZT kialakítása, és további 3 (EMVA III: 
tengely, falumegújítás) kiírására várakozunk. Az IKSZT lényege, hogy a településen működő civil szervezetek, segítő és 
szolgáltató  szervezetek  egy  helyen  legyenek,  energiát  és  pénzt  megtakarítva  nem csupán  a  településnek,  hanem a 
lakosságnak is. A tervek szerint még ebbe az évben kiderül, elnyertük – e a címet, viszont konkrét beruházás csak a jövő 
évben várható.  A három EMVA pályázat  is  kezd körvonalazódni.  Célunk a  két  templom külső  felújítása,  illetve  a 
Bocskai utcában egy Művésztelep kialakítása. A templomok esetében a katolikus templom jobb helyzetben van, hiszen 
felállványozása  nem  kerül  sokba,  így  az  egész  épületet  fel  lehet  majd  újítani  és  a  kardinális  problémát  jelentő 
boltívbeszakadást is ki lesz javítva. Nem mondható el ugyanez a református templomról, hiszen ott az állványozás miatt a 
komplett külső felújítás kb. 30 millió forint lenne. A református templomnál  így a lábazatot újítjuk majd fel lélegző 
vakolattal és a hozzá tartozó járdákat fogjuk az eredetihez hasonló stílusban megújítani. A nyári akadálymentesítéses 
pályázataink  öröme  után  most  újabb  alkalom  van  az  ünneplésre,  hiszen  elnyertük  az  Európai  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési  Alapból  (EMVA)  nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  lakosság  számára  a  nyújtott  alapszolgáltatások 
körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímre az Opel Vivaro típusú kisbuszt, mely 
a jövőben sok – sok feladatot fog ellátni a település életének megkönnyebbítése érdekében.        Némethné Szebenyi Judit
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Ami az őszi szezonban történt

Miután  a  2007-2008-as  szezont  az  Őcsény  Sportkör 
labdarúgói  nagy  fölénnyel  megnyerték,  (hatvan  éves 
történetük alatt hivatalosan először) szomorúan vettük 
tudomásul  azt  a  tényt,  hogy anyagi  okok miatt  nem 
indulhatunk egy osztállyal feljebb a Magyar Bajnokság 
harmadik  vonalában.  Sok  játékos  hangot  is  adott 
csalódottságának  és  közölték  a  vezetőkkel,  hogy 
valószínűleg elhagyják a klubot. Néhányan távoztak is 
tőlünk: Borbély István, Demkó Attila Dusnokra, Weisz 
Tamás Tapolcára (NB-III. Bakony csoport), Gaál Attil 
Decsre,  a  csapat  nagy  része,  főleg  őcsényiek,  úgy 
döntöttek, (szerintem érzelmi alapon), hogy maradnak 
itthon  a  nevelőegyesületüknél.  Nagy  örömünkre  a 
kerethez csatlakozott a Budapest Honvédot és a Paksi 
SE-t  megjárt  Juhász  Szabolcs  is.  Ezekkel  az 
előzményekkel  vágtunk neki  a  2008-2009-es  bajnoki 
évadnak.  A  sportvezetés  a  csapat  elé  a  három-hat 
helyek egyikét tűzte ki célul. A Tolna megyei sajtóban 
megjelent esélylatolgatás szerint az őcsényi egylet csak 
a  hetedik  hely  megszerzésére  képes.  Ez  a  nem  túl 
hízelgő  nyilatkozat  is  motiválta  a  társaságot  a  plusz 
lendület adott a csapatnak. A 15 mérkőzésből álló őszi 
szezont  három  öt  meccses  periódusra  bontottuk.  A 
maximális  elérhető  15 pontból  10 pont  megszerzését 
tűztük ki magunk elé, ekkor még úgy gondoltuk, hogy 
a  30  pont  elérése  egy  jó  pozíciót  nyújt  a  tavaszi 
folytatáshoz.
Az első öt mérkőzés a következő eredményeket hozta:
Majos-Őcsény 1:2
Gólszerzők:  Jaksa  Péter,  Jaksa  Gábor.  Idény  eleji 
forma, de a miénk a 3 pont.
Őcsény-Dunaszentgyörgy 0:0
Ezen  a  mérkőzésen  a  játékosok  be  voltak  oltva  gól 
ellen.
Dunakömlőd-Őcsény 0:1
Gólszerző:  Batánovics  Péter.  Nagyon  nehezen  törtük 
fel a kömlődi védelmet. 3 pont.
Őcsény-Bátaszék 1:1
Gólszerző:  Kocsis  Balázs.  Kiváló  játék  a  jó  erőkből 
álló csapat ellen. 1 pont
Zomba-Őcsény 0:6
Gólszerzők: Kocsis Balázs 2 gól, Jaksa Gábor, Kutasi 
Adrián,  Babanics  Gyula,  Miklós  Tamás.  Meggyőző 
fölénnyel vittük a 3 pontot.
Összegzés az öt mérkőzés után: 11 megszerzett pont, 
3. hely a tabellán. 
A második öt mérkőzés eredményei a következők:
Őcsény-Tolna 6:3
Gólszerzők:  Juhász  Szabolcs  4  gól,  Jaksa  Gábor, 
Babanics Szilárd. Az idény eddigi legjobb mérkőzésén 
szereztük meg a 3 pontot. 
Ozora-Őcsény 3:1 

Gólszerző: Kutasi Adrián. Ezzel a mérkőzéssel 
reméljük, hogy letudtuk e leggyengébb 
teljesítményünket. 0 pont.
Bölcske-Őcsény 1:3
Gólszerzők: Juhász Szabolcs, Jaksa Gábor, Babanics 
Szilárd.  Remek  játékkal  győztük  le  mindaddig 
hibátlan Bölcskét. 3 pont.
Őcsény-Szedres 2:1
Gólszerző:  Batánovics  Péter  2  gól  A  tíz  emberel 
védekező  vendégeket  nehezen  tudtuk  két  vállra 
fektetni. 3 pont
Tevel-Őcsény 1:3
Gólszerzők:  Juhász  Szabolcs  2  gól,  Jaksa  Gábor. 
Ismét egy parázs mérkőzés, először nyertünk vesztett 
állásból. 3 pont
Összegzés  a  második  öt  mérkőzés  után:  12 
megszerzett pont, 4. hely a tabellán.
A harmadik öt mérkőzés eredményei:
Őcsény-Dunaföldvár 2:0
Gólszerzők:  Jaksa  Gábor,  Juhász  Szabolcs.  Megint 
egy előttünk álló jó csapatot vertünk meg. 3 pont.
Simontornya-Őcsény 0:2
Gólszerző: Juhász Szabolcs 2 gól. Nyögvenyelős, de 
kötelező győzelem. 3 pont. 
Őcsény-Gerjen 6:0
Gólszerzők:  Juhász  Szabolcs  4  gól,  Jaksa  Gábor, 
Miklós  Tamás.  Végre  örömfocival  leptük  meg  a 
szépszámú közönségünket. 3 pont.
Kakasd-Őcsény 1:2
Gólszerzők: Jaksa Péter, Kocsis Balázs. A két sérülés 
rányomta a bélyegét a mérkőzés összképére. 3 pont.
Őcsény-Decs 1:1
Gólszerző:  Juhász  Szabolcs.  Szomszédvár  ellen  700 
néző előtt megvívott csata. 1 pont.
Összegzés  a  harmadik  öt  mérkőzés  után:  13 
megszerzett pont, 2. hely a tabellán.
A sok probléma ellenére a csapat kiválóan teljesített 
az  őszi  idényben  és  a  várakozáson  felül  szerepelt. 
Olyan együtteseket utasított maga mögé, amelyeknek 
a  költségvetése  2-3  szorosa  az  őcsényinek.  Már 
negyedik éve játszanak egy csapatban, de még messze 
a  legfiatalabb  csapat  a  megye  I-ben  az  őcsényi.  A 
felnőtt  csapat  évek óta  tartó  kiváló  szereplése  miatt 
sok  fiatal  kezdett  focizni  az  egyesületben.  Az 
egyesületben a labdarúgók száma jelenleg 103 fő.
A sikerek nagy részét a két edzőnknek, Boros Attila 
felnőtt,  és  Győrfi  Péter  utánpótlás  trénereknek 
köszönhetjük.  Köszönjük a  segítségét  azoknak,  akik 
támogatják  az  egyesületünket.  Remélem,  hogy  sok 
örömet  és  dicsőséget  szerezhetünk  még  a  falu  focit 
kedvelő lakóinak.
HAJRÁ ŐCSÉNY                                Figler József
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 Őcsényi Hírmondó 2008. novemberi szám
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban  részesülők 

2009. évre
1. Tóth Erzsébet, Garay u. 16.
2. Fenyvesi Vivien, Garay u. 6.
3. Gellér Zoltán, Fő u. 58.
4. Szűcs Annamária, Kazinczy u. 28.
5. Fehér Balázs, Széchenyi u. 77.
6. Bakó Dóra, Arany J. u. 8.
7. Balogh Tímea, Szekszárdi u. 6.
8. Hajnovits Hajnalka, Kinizsi u. 9.
9. Németh Fruzsina, Ady u. 2.
10. Csapai János, Jókai u. 18.
11. Kovács Zsuzsanna, Rákóczi u. 6/A.
12. Kovács Ágnes, Rákóczi u. 6/A.
13. Glaser Lejla, Jókai u. 15.
14. Weisz Tamás, Ifjúság u. 8.
15. Sütő Gábor, Rákóczi u. 54.
16. Brunner Kitti, Ifjúság u. ¾.
17. Prókai Zoltán, Kossuth u. 4.
18. Matusz Viktória, Kossuth u. 13.
19. László Anasztázia, Árpád sor 51.
20. Markó Zsuzska, Árpád sor 39.
21. Markó Gábor, Árpád sor 39.
22. Frey Péter, Kodály u. 1.
23. Horváth Alexandra, Kossuth u. 14.
24. Kalányos János, Árpád sor 50.
25. Kalányos Éva, Árpád sor 50.
26. Katona Ildikó, Széchenyi u. 14.
27. Jaksa Péter, Ifjúság u. 21.
28. Kocsis Balázs, Sallai u. 12.
29. Kozma Zsuzsanna, Széchenyi u. 11.
30. Gréczy Gábor, Babits u. 9.
31. Hajdú Irina, Szekszárdi u. 4.
32. Kósik László, Bercsényi u. 3.
33. Lázár Ágnes, Bogár u. 4.
34. Szabó Anett Laura, Kossuth u. 16.
35. Jakab Erika, Lehel u. 6.
36. Görzsöny Erika, Szekszárdi u. 27.
37. Jaksa Annamária, Árpád sor 46.
38. Sági Csilla, Ifjúság u. 16.
39. Nagy Judit, Széchenyi u. 70.
40. Péter Lívia, Bethlen u. 30.
41. Bárdos Zoltán, Rákóczi u. 27.
42. Bárdos Gyöngyi, Rákóczi u. 27.
43. Győri Erzsébet, Bem u. 2.
44. Holczer Tamás, Rákóczi u. 3/A.
45. Holczer Dóra, Rákóczi u. 3/A.
46. Dombi Laura, Babits u. 1.

MEGHÍVÓ
2008. december 3.-án (szerda) 17.00 órakor Dr Braun Márton 

Országgyűlési képviselő fogadóórát tart az Őcsényi Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében.

Tisztelt Szülők!
2008.10.29.-én Őcsény Község határozatot hozott,  hogy az állandó 
őcsényi lakhellyel rendelkező családok esetében az 1995. január 1-je 
és  december  31-e  között  született  lánygyermekek  HPV  elleni 
védőoltását  70%-ban  fizeti,  ha  a  szülők  vállalják  a  maradék  30% 
kifizetését, ill. a védettséghez szükséges mindhárom oltás beadatását. 
Tehát körülbelül 21 000-ot fizet a szülő a három darab védőoltásért, 
hat hónap leforgása alatt, 90 000 Ft helyett.
Mi is az a HPV?
Először  néhány szót  ejtenék  a  humán  papilloma  vírusról  (röviden 
HPV). A vírusnak több mint 100 típusa van, de ezek közül csak 30 
fertőzi és betegíti meg a nemi szerveket és azok környékét. Bizonyos 
típusai méhnyakrákot, hüvelyrákot vagy szeméremtestrákot okoznak, 
más  típusai  nemi  szervi  szemölcsöt  okozhatnak.  A  nők  80%-a 
fertőződik a vírussal élete során, és a becslések szerint a szexuális 
élet  első  néhány  évében  kapja  el  a  fertőzést.  A  fertőzés  korai 
időszakában  semmiféle  tünetet  nem  okoz  sem  a  nőknél,  sem  a 
férfiaknál. A férfiak tünetmentes hordozók (!). Jó tudni, hogy a nemi 
szervi szemölcs a nők és férfiak mintegy 10%-ánál jelentkezik életük 
során.  A vírus  gyakori  és  könnyen  fertőz,  de  szerencsére  csak  az 
esetek 20%-ban marad tartósan a szervezetben a rákkeltő HPV típus, 
és okozhat a későbbiekben méhnyakrákot. A fiatal nők körében ez a 
második  leggyakoribb  halálok.  Elég megdöbbentő,  hogy a  világon 
naponta 600, Európában minden 18. percben meghal egy nő ebben a 
betegségben.  Ma  már  lehetőség  van  arra,  hogy  a  leggyakrabban 
rákkeltő  HPV  típusok  ellen  védőoltással  védekezhessünk.  A 
védőoltás saját immunrendszerünket készíti  fel meghatározott  HPV 
típusok  által  okozott  fertőzések  kivédésére.  A  védőoltással  a 
méhnyakrákos esetek jelentős hányadát okozó, leggyakoribb rákkeltő 
HPV  típusok  biztonsággal  kivédhetők.  Az  oltás  hatékonyságát 
növeli, ha az a serdülés korai időszakában történik meg.  A védettség 
megszerzéséhez  3  védőoltásra  van  szükség.  Az oltásokat,  az  elsőt 
követően meghatározott időnként kell beadni 6 hónap alatt. Az oltás, 
mint  jeleztem  nem olcsó,  de  halálos  betegség  ellen  ad  egy  életre 
szóló védettséget. Tehát rendkívül nagy anyagi áldozat, de életmentő, 
életre  szóló  ajándék  az  életet  éppen  hogy  elkezdő  gyermekek 
számára.  A  védőoltás  hatékony,  véd  a  HPV  okozta  nemi  szervi 
szemölcsök ellen is és a rákkeltő típusokon kívül még 10 másik HPV 
ellen is keresztvédettséget ad: azaz a szervezet ezeket is felismeri, és 
védekezni tud ellene. Ezzel a védőoltással a fiúk is védetté válnak. 
Amennyiben a védőoltás mellett döntenek, már jól döntöttek. Őcsény 
Község Önkormányzata már jól döntött. Hisszük és reméljük, hogy 
sok őcsényi szülő is jól fog dönteni.

Ábelné Sütő Erika védőnő, Dr. Omacht Erika gyermekorvos

Az Őcsényi Hírmondót kiadja Őcsény Község Önkormányzata
Címe: 7143 Őcsény, Fő u. 35. telefon: 74/496-872
Felelős kiadó: Fülöp János
Szerkesztőség tagjai:, Pollák Csaba, Talabos Gáborné 

Nyomtatás: Böcz  Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430
A  szerkesztőség  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  a 
beérkezett írásokat megszerkeszti.
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