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Engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket az Új év alkalmából az Őcsényi Hírmondó ez
évi első számában.
A 2009-es év a pénzügyi válságról szól az egész világon, sajnos Magyarországon
különösen súlyos a válság. Munkahelyek 10ezrei szűnhetnek meg, és ha Szekszárdon is
lesznek leépítések azok hátrányosan érintik a településünket. Az Önkormányzat megtesz
minden tőle telhetőt, hogy az emberek és a családok ne kerüljenek kilátástalan helyzetbe.
Az út a munkához program keretében mintegy 30 főnek kívánunk munkát biztosítani.
Ahhoz, hogy az emberek hasznos munkát tudjanak végezni kérjük az Önök segítéségét,
várjuk ötleteiket, javaslataikat. Télen az egyedül élő idős emberek jobban kivannak
szolgáltatva, ha az Önök szomszédságában él ilyen személy és szüksége van segítségre
jelezzék az Önkormányzat felé. A Családsegítő, házi segítségnyújtó, ebédszállítást végző
munkatársak segítséget nyújtanak, de kisebb munkákat/bevásárlás, gyógyszerkiváltás, fa
hasogatás, fabehordásban a hivatal munkatársai is állnak rendelkezésre.
Február közepétől a falugondnoki busz is rendelkezésre áll, a doktornő által levett vért
beszállítjuk Szekszárdra. Bizakodunk a pályázataink sikerében, a közösségi ház
tetőterének beépítésében február végén várható döntés, a Bocskai utcai alkotóház
felújítására benyújtott pályázat esetén pedig március végén várható döntés. Az igények és
az állami normatíva alapján szeretnénk az Óvodát bővíteni, mégpedig bölcsödét
szeretnénk építeni. Továbbra is kiemelt cél a település pénzügyi stabilitásának megőrzése
és a munkahelyek megtartása. Mindenkinek kívánok jó egészséget, sikerekben gazdag
Boldog Új Évet!
Fülöp János polgármester

Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az
általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (ez jelenleg 42.750,- Ft) feltéve, hogy a
lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladja. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert
havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2009. évben 450,- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
- ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
- ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
- ha a háztartásban három személy lakik
55 m2
- ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2
- ha négy személynél több lakik a háztartásban akkor 65 m2 és minden további személy
után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek egy
hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás
mértékének szorzata, de nem kevesebb, mint 2.500,- Ft. A támogatás mértékét a
Szociális törvényben meghatározott számítási mód szerint kell megállapítani.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Parraghné Csuka Anna
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Testületi ülés – december
December 17-én 18 órai kezdettel került sor a 2008-as
év utolsó Képviselő-testületi ülésére. Az évzáró ülésen
a szokásoknak megfelelően minden képviselő jelen
volt. A napirend elfogadása után Fülöp János
polgármester egy rövid értékelést adott a 2008-as
évről, mely szerint 10 rendes, 10 rendkívüli és 2
közmeghallgatás volt, melyben összesen 167
határozatot hozott és 29 rendeletet alkotott a testület.
A 29 rendeletből 5 rendelet alaprendelet, 24 pedig
módosító rendelet volt.
Az értékelés a napirendek között is szerepelt, a
hagyományoknak megfelelően az Önkormányzati
adóhatóság
tevékenységéről
hallgattak
meg
beszámolót a képviselők. (E témakörről külön cikkben
tájékoztatjuk a lap olvasóit).
Az ÁMK és az
Önkormányzat közötti megállapodás módosítását
hagyta jóvá a testület. Mint ismeretes, az intézmény
részben önálló költségvetési szervként végzi a
munkáját. 4. napirendi pontként egy jogtechnikai
aktusra került sor, melyben a jogszabályi
deregulációról (hatályba lévő helyi rendeletek
csökkentése) döntött a Képviselő-testület. Sajnos az
utolsó 2008-as testületi ülés sem volt mentes
áremeléstől. A képviselők elfogadták hosszabb vita
után az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás díjait. 2009.
január 1-től az ivóvízért 193,- Ft + ÁFA a szennyvízért
309,- Ft + ÁFA díjat kell fizetni köbméterenként.
Ugyancsak többet kell fizetni a hulladékgazdálkodási
rendeletben meghatározott szippantott szennyvízért is:
lakossági megrendelés esetén 1300,- Ft/m3 + ÁFA,
közületek esetén 1500,- Ft/m3 + ÁFA összegben.
A 7. napirendi pontként a képviselők a 2009. évi
munkatervről tárgyaltak. A munkaterv része a
település rendezvénynaptára is. Természetesen a
rendezvénynaptár eseményeit a KOIS Bizottság a
település civil szervezeteivel több bizottsági ülésen
megtárgyalta, és ez alapján terjesztette a testület elé. A
munkatervet a rendezvény naptárral együtt a
képviselők egyhangúan elfogadták.

(A rendezvénynaptár a Hírmondó decemberi, januári
és varhatóan a februári számaiban megtalálhatóak. ) A
településen a 2008-as évben 100 millió forint
nagyságrendű
beruházást
hajtott
végre
az
önkormányzat, reményeink szerint a település lakóinak
megelégedésére. A beruházások egy része a
Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, melyet az
Önkormányzat szigorúan betartott. Várhatóan a 2009es évben is lesz több, ekkora volumenű beruházás. A
pontos feladat - végrehajtás érdekében a képviselők
megalkották a közbeszerzési szabályzatot. A 10.
napirendként a Báta - part és a Sportpálya fűnyírási
munkáinak
elvégzésére
lefolytatott
egyszerű
közbeszerzési eljárásról: a beérkezett három pályázat
közül a legelőnyösebbet, Patyi Dénes vállalkozó
pályázatát hirdette ki győztesnek a Képviselő-testület.
A szerződés a kiírásnak megfelelően aláírásra került.
Ugyancsak döntött a testület az Őcsényi TV
üzemeltetéséről. A megállapodás szerint Markó Gábor
fogja továbbra is e tevékenységet végezni. A kultúra
és a művelődés mindig fontos volt a település
életében. E szempont értelmében a testület 40.000,forinttal támogatta a 7-8. osztályosok Munkácsy
kiállítás megtekintésének költségeit.
Utolsó napirendként egy nagyon nehéz döntés várt a
képviselőkre. Az Erzsébet kert fái sajnos nagyon
megöregedtek egy részük beteg kiszáradás előtt áll,
veszélyezteti a közút forgalmát és a mellette lévő
ingatlan épségét. Az önkormányzat szakértő
véleményt kért a liget állapotáról. A szakértő szerint 3
fát sürgősen ki kell vágni, egy fa állapotáról tavasszal
lehet dönteni. 7 fa a jelenlegi állapot szerint
egészséges, de két-három évenként felül kell vizsgálni.
A testületi ülés végén a Polgárőrségről hangzott el
kérdés, melyre Fülöp János polgármester válaszában
kitért, hogy sajnos nem működik, nincs a működésben
megfelelő személyi állomány, pedig jelenleg több,
mint 300ezer forint állna a civil szervezet
rendelkezésére.
Pollák Csaba

A helyi adókról
Magánszemélyek kommunális adójában a változás
2009. január 01-től: 11.000,-/év, melynek felét
március 16-ig, másik felét szeptember 15-ig lehet
megfizetni pótlék mentesen. A 70 év feletti
egyedülállók 2009 évre 5.500,- Ft-ot fizetnek, mely
összeget az előzőekben említettek szerint kell
megfizetniük.
Iparűzési adó mértéke 2009.01.01-től 2,0 %. A 2008.
évi elszámolást még 1,6 %-kal kell megtenni, azonban
2009. évre az előleget már 2,0 %-kal kell számolni.
Ideiglenes iparűzési adó 5000,- Ft/nap.
Talajterhelési díj: azon fogyasztók, akik 2008-ban a

szennyvízcsatornára nem kötöttek rá, talajterhelési
díjat kell fizetniük a 2008-ban elfogyasztott
vízmennyiség után. A 2008-ra fizetendő talajterhelési
díj 324,- Ft/m3, mely 2009. évre 360,- Ft lesz.
Mentesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól az
ingatlanon egyedül élő 70 éven felüliek, illetve, akik
lakásfenntartási támogatásban részesülnek.
Gépjárműadó: az 1991. évi LXXXII. Tv. alapján 6. §
(1) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem
értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban
feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
(folytatás a 3. oldalon)
–2–

Őcsényi Hírmondó

2009. januári szám

A helyi adókról (folytatás)
Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító
gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve,
akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell
osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai
szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági
nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét
nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító
gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes
közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű
teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot
kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a
lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya). Az adó alapja a
tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége
(raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke
Személygépjármű esetében az adó mértéke a 6. § (1)
bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300
Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260
Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200
Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160
Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt
követő naptári években 120 Ft/kilowatt.
Egyéb gépjárművek esetén az adó mértéke a 6. § (2)-(3)
bekezdései szerinti adóalap minden megkezdett 100
kilogrammja után 1200 Ft. Az „E” betűjelű ideiglenes
rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után
8000 Ft, míg a tehergépjármű után 40 000 Ft adót kell
fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása

esetén 20 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó
rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1.
napjától az adófizetési kötelezettségre az általános
szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági
nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott
gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát
adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót
megfizetni.
Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a
tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet
megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége
nem keletkezett,
c) a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító
gépjármű,
d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági
szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő
gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz
elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet
korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen
szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a
továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a
tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el
nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a
személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi
után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
Kisné Juhász Ilona

Amit az adóváltozásokról tudni kell
2009. január 1-jétől az a mezőgazdasági őstermelő minősül
mezőgazdasági kistermelőknek, akinek az e tevékenységből
az adóévben megszerzett bevétele nem haladja meg a 8
millió forintot (a 2008. évi 7 millió helyett) nem változott az
évi 4 millió forint bevételt realizálók tételes költség
elszámolása, továbbra is 20%-ról kell a nevére kiállított
számlával rendelkezni. Az általány adózó őstermelők
esetében az értékhatár 15 millió Ft.
Illetéktörvény változása: Örökösként 20 millió forintig
illetékmentes az örökhagyó szülője, gyermeke, háztartásában
eltartott szülő nélküli unokája, házastársa által örökölt
vagyon. Ha a vagyon értékű jog értéke nem éri el a 20
milliót, a fennmaradó összegig egyéb örökölt vagyontárgyak
(pl.: készpénz, ékszer, üdülő) után sem kell illetéket fizetni.
Ha az örökölt ingatlant értékesítik 5 éven belül, és jövedelem
keletkezik, akkor személyi jövedelem adót továbbra is kell
fizetni.

Termőföld-értékesítés: Az adómentesen megszerzett
termőföld értékesítése utáni jövedelmet nem kell az
adóbevallásban feltüntetni. A termőföldet értékesítő
magánszemély jövedelméből 200ezer forint, gyes esetekben
a teljes bevétel akkor adómentes, ha a vevő megfelel a
feltételeknek. Ilyen feltétel, hogy az eladó éves jövedelme ne
legyen több 304 millió forintnál, a vevő rendelkezzen
regisztrációs számmal (vállalkozó, őstermelő) és vállalja,
hogy legalább 5 évig ténylegesen termőföldként használják.
A feltételek megfeleléséről a vevőnek nyilatkozni kell az
eladó felé. Járulék nem fizetők vizsgálata: Az OEP köteles
átadni az APEH-nak a nyilvántartásában szereplő, de van
biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult
magánszemélyek adatait, aki felszólítja a magánszemélyt,
hogy jogosultságát igazolja. Ha a magánszemély határidőn
belül nem bizonyít, az adóhatóság határozatban állapítja meg
a fizetendő összeget.
Fülöp János
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Hogy is van ez? – Tájékoztató a 164/2008. (XII. 20.) a veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló FVM rendeletről
A rendelet alkalmazási köre: az ebek kötelező
veszettsége elleni védőoltása, a rókák veszettség
elleni orális immunizálása, az egyéb álaltok
veszettségének megelőzése, az embert támadott,
illetve mart állatokkal kapcsolatos eljárás, továbbá a
veszettség leküzdése.
A veszettség külön jogszabály szerinti bejelentési
kötelezettség alá tartozó állatbetegség!
(Jelen cikkben az ebekkel kapcsolatos jogszabályi
előírásokkal foglalkozunk a joganyag terjedelme
miatt – Némethné)
Az eb tartója köteles az állata állat–egészségügyi
felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni,
ha az állata a 3 hónapos kort elérte, elhullott, vagy
elkóborolt, illetve új tulajdonoshoz került.
Az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idősebb
ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal

beoltatni, az alábbiak szerint: a 3 hónapos kort
elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6
hónapon belül, ezt követően évente. Az oltási
könyvet meg kell őrizni a hatóságok felszólítására
bemutatni és/vagy átadni, továbbá biztosítani, hogy
az ebre felügyelő személy közterületen az oltási
könyvet tartsa magánál. Az oltási könyv
megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző
állatorvostól 8 napon belül az oltási könyv pótlását
kell kérni. Az állatorvos köteles az oltás beadását a
helyszínen az oltási könyvben igazolni, az adatokról
(állattartó neve, címe, az állat tartási helye, a beoltott
eb azonosítása, oltási könyvének sorszáma, a
védőoltás időpontja, az oltóanyag neve, gyártási
száma) nyilvántartást vezetni és azokat 5 évig
megőrizni.
Forrás: Magyar Közlöny

Némethné Szebenyi Judit

Hogy is van ez? – Tájékoztató a 346/2008. (XII. 30.) a fás szárú növények védelméről
szóló Kormányrendeletről
A rendelet hatálya az erdőről és az erdő védelméről,
valamint a természet védelméről szóló törvények
hatálya alá tartozó; az eltérő szabályt megállapító
külön törvény hatálya alá tartozó; energetikai célból
termesztett, illetve szennyvíz, szennyvíziszap és
hígtrágya elhelyezésére és hasznosítására szolgáló
fás szárú növények kivételével minden fás szárú
növényre vonatkozik.
Fás szárú növény csak az ingatlan azon részén és
oly módon telepíthető, hogy az emberi életet és
egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos
közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem
okozhat
kárt
a
meglévő
építményekben,
létesítményekben és nem akadályozhatja azok
biztonságos üzemeltetését (lásd korábbi cikk az
utcákon lévő fák telepítéséről és kezeléséről). Ha az
ingatlan
tulajdonosa,
kezelője,
használója
(továbbiakban: használó) inváziós fajú – lásd lejjebb
– fás szárú növényt telepít, meg kell akadályozni
azok továbbterjedését. Közutak esetében a pótlást
csak az adott fasorra jellemző faj, fajta
felhasználásával történhet.
Tilos a fák felületének megsértése, csonkítása,
továbbá részeinek közvetlen, vagy közvetett
károsítása, kivéve az adott faj, fajta fenntartását,
tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezelést,
pótlást. A használó köteles gondoskodni az
ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet,
egészséget veszélyeztető részeit eltávolítani/tatni. A
használó köteles továbbá a növények emberi életet,

egészséget
veszélyeztető
származékainak
összegyűjtéséről is, amennyiben a humuszképződés
nem ellentétes a terület rendeletetésével. Belterületi
közterületen – kivéve úttest – a síkosság –
mentesítésre olyan anyag használható, mely a fás
szárú növény egészségét nem veszélyezteti.
Közterület – bontás alkalmával a fás szárú növény
töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő
felületet kell hagyni.
A közterületen lévő fás szárú növények kivágását
a fás szárú növény helye szerinti illetékes jegyző
engedélyezi. Az engedélynek tartalmaznia kell a
kivágás indokát, a fával rendelkezni jogosult
hozzájáruló nyilatkozatát, a fa kivágásának pontos
helyét, darabszámát és 1 m magasságban mért
törzsátmérőjét, a kivitelezés részletes leírását,
valamint a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot faj, fajta,
darabszám és hely feltüntetésével. A jegyző a
növény kivágását megtiltja, ha a kérelmező a
felhívás ellenére sem tett nyilatkozatot a pótlásról, ha
természet-, vagy környezetvédelmi érdekeket sért, és
ha a fa áttelepítése megoldható lenne. A település
szempontjából kiemelt értéket képviselő fás szárú
növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az
eljárás megindításáról szóló értesítést 3 napon belül
hirdetményi úton, valamint a település hivatalos
honlapján is közzéteszi. A település belterületén a fás
szárú növénynek az élet-, egészség- vagy
vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén a
kivágás tényét az azonnali (folytatás az 5. oldalon)
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Hogy is van ez? – Tájékoztató a 346/2008. (XII. 30.) a fás szárú növények védelméről
szóló Kormányrendeletről (folytatás a 4. oldalról)
intézkedést foganatosító 3 napon belül kell
bejelenteni az illetékes jegyzőhöz. Ha a pótlás
feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost pótlásra
kötelezi. A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkező
jogosultat a növény kivágására felszólítja, ha az élet-,
vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély
máshogy nem hárítható el. Amennyiben a kötelezett a
határidőt nem tartja be, úgy a jegyző intézkedik a
szükséges munka elrendeléséről. Közterületen lévő
fás szárú növények kivágását követő 1 éven belül
intézkedni kell a pótlásról A telepítendő cserje
esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább
azonos területi borítást. A pótlást a jegyző ellenőrzi.
Amennyiben közműfektetés a növény megtartásával
nem valósulhat meg, a jegyző a kivitelezőt kötelezi.
Amennyiben a pótlás az adott helyen nem valósulhat

meg, a jegyző egy új területet jelöl ki a növény/ek
elhelyezésére. Aki a fás szárú növények telepítésére,
fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét
nem teljesíti, ötvenezer forintig terjedő, aki a fás
szárú növényt jogellenesen kivágja, százezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Inváziós fajú fás szárú növények
Magyar név
Tudományos név
*
Akác
Robinia pseudo - acacia
Amerikai kőris*
Fraxinus americana
*
Bálványfa
Ailanthus altissima
Gyalogakác
Amorpha fruticosa
Kései meggy
Prunus serotina
Zöld juhar
Acer negundo
* Kivéve a kertészeti változatok

Forrás: Magyar Közlöny

Némethné Szebenyi Judit

BÓDAI ÉVA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
az „ŐCSÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYEREKEKÉRT”
Hónapokkal ezelőtt Budapestről kerestek. Számomra
ismeretlen hölgy, megkérdezte tőlem, ismerősen
hangzik-e a Bódai Éva név. Sajnos csak ismerősen
csengett, de nem tudtam róla semmit. Akkor ért a
meglepetés! Kovácsné Dienes Emőke (mert Ő volt a
telefonáló), elmondta, hogy Bódai Éva meghalt, és
végrendeletében 1.000.000,- Ft-ot hagyott az iskolára,
melyet egy közalapítvány számlájára helyezve, a
kamatait a nehéz sorsú gyerekek tanulásának
támogatására kell fordítani. A meglepetésemnél, az
örömöm volt nagyobb, mikor végre „felfogtam” mit
is hallok. Azóta megkezdtük a közalapítvány
létrehozását, mely a fenti nevet kapta. Mindenben
Bódai Éva végakaratának megfelelően jártunk el.
Kérem Önöket, hogy ismerjék meg ezt a nagyszerű
embert, aki sikeres életutat mondhat magáénak,
mégsem feledkezett meg arról a kis faluról ahol
született, élt, és arról az iskoláról sem, amelyik útra
bocsátotta őt!
Általános
iskolai
tanulmányait
Őcsényben,
középiskolai tanulmányait Szekszárdon, a Garay
János gimnáziumban végezte, ahol az 1951/52
tanévben érettségizett. Sikeresen felvételizett a Pécsi
Állami Pedagógiai Főiskolára, ahol 1956. július hó
11. napján magyar szakos általános iskolai tanári
diplomát szerzett. Pályafutásának első három évében
Sióagárdon tanított, majd Szekszárdra került, ahol 2
évet töltött el. Nagy kihívás és lehetőség volt a
pályázat útján elnyert budapesti tanári állás, ahol 13
évig tanított. Ezt követően húsz évig tanügyi
igazgatási munkakörben és szakfelügyelőként
tevékenykedett.
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Dr. Dávid Marzloffné Bódai Éva Aranydiplomás
pedagógus Született: Őcsény 1934. december 24.

Önzetlen és gyermek centrikus munkáját számos
kitüntetéssel díjazták, Miniszteri dicséretek, Ifjúságért
emlékérem, Oktatásügy kiváló dolgozója, és Tanácsosi
cím formájában. Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma
alkalmából a Pécsi Tudományegyetem aranyoklevelet
állított ki számára 2006. május havának 27-dik napján.
Elhunyt: Budapest 2008. január 17.
Ősze Józsefné
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Érdekességek a Sárköz történetéből
A Tolna megyei Sárköz a régi Sárvíz és a Duna
közötti lapályos terület, amely észak-déli irányban
Tolna községtől Bátáig, nyugatról kelet felé haladva
pedig a szekszárdi hegyek lábától a Dunáig terjed
Ma a következő hat községet foglalja magába:
Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Pörböly és Báta.
Az időszámításunk kezdete körüli években a
rómaiak végleg meghódították Pannóniát: kiépültek
az utak, az erdőrendszer, tovább fejlődött a
gazdasági élet is. A kelta-római korból Sárközben is
sok emlék maradt fenn, a régészeti leletek közül a
halsütő rács érdemel említést, amelyhez hasonlót a
legújabb időkig használtak. A Mecsekből átnyúló
szekszárdi kötött, sárga agyagtalajú hegyeken
valószínűleg még a kelták honosították meg a szőlőt,
a táj egyik fontos kultúrnövényét. A kelta-római
kacorhoz (szőlőmetsző kés) hasonló eszközök
használatban maradtak itt a múlt század végéig. Az
Őcsény melletti római castellum alapjai is láthatóak
voltak, feltöltött útját a nép Ördögvettetésnek
nevezi.
Az i. sz. V. századtól kezdve rövid időközökben
különféle nomád népek követték egymást: a sárközi
mocsárvilágban legeltettek és halásztak, és a
Sárközre nyíló völgyekben temették el halottaikat. A
temetkezési helyekről került elő néhány hun kori
sírlelet, többek között egy mesterségesen torzított
koponya, és találtak néhány feltűnően nagy, néha
több száz sírból álló avar kori temetőt is. A
honfoglaló magyarok feltehetően egy szláv. és avar
elemekből álló nép által más aránylag sűrűn lakott
területet hódítottak meg itt, maga a sárközi
mocsárvilág azonban lakatlan volt.
A honfoglalás korában a fejedelmi Megyer törzs
szállásterületének legdélibb csücske lehetett, a
mocsárvilág természetes választóvonalként határolta
el a délebbre települt Botond törzstől. A sárközi és a
környékbeli helynevek eredete a legkorábbi
századokba nyúlik vissza: Őcsény, Decs neve
bizonytalan eredetű, többen a fejedelmi családdal
hozzák kapcsolatba, Nyék egy honfoglaló
törzstöredék nevéből, Pilis talán szláv földrajzi
elnevezésből származik; a később elpusztult Ete
pedig személynévből eredhet. A környékbeli Fajsz,
Solt és talán Szekszárd neve is a fejedelmi család
emlékét őrzi, Koppány pedig nemzetségnév.
A Sárközben lakó avar-szlávság és az újonnan
letelepült magyarság a XI. századra már
összeolvadt; és megkezdődött az állandó jellegű
letelepülés is. Ez időben kaptak helyet Sárközben a
török nyelvű, mohamedán vallású besenyők, akik a
XII. századra olvadtak össze magyarsággal.

Emléküket mindmáig sok helynév őrzi: Besenyői-tó,
Besenyői-fok, Taksony, Bogra, Baj, Baja és talán a
sűrűn előforduló Báta szó is.
Sárköz területén a korai századokban a térítő
(bencés) apátságok kaptak szántót, halászó helyet és
erdőt. A Koppány-lázadás leverése után a távolabbi
pannonhalmi és pécsváradi apátság kap birtokokat,
később rövid időközökben sorra alapítják Sárköz
peremén is az apátságokat: egy ún. pogánylázadás
után 1061-ben a szekszárdit, a besenyők térítése
végett 1092-ben a bátait, és végül 1142-ben a
bátaszékit (cikádorit), amely elsősorban föld- és
szőlőműveléssel foglalkozott. Ezeken kívül a
távolabbi dömösi, féjérvári prépostság, a titeli,
tihanyi és felhévízi apátság is élvezett itt
javadalmakat, világi birtokosa alig volt e
területeknek. A birtokosok nemcsak a dombságokon,
hanem az ártereken is osztoztak; a szeszélyesen
egymásba fonódó birtokhatárok miatt szinte
napirenden voltak a pörösködések, birtokháborítások
és a határjelek rongálása.
Sárköz középkori társadalmáról, gazdasági és
kulturális viszonyairól nagyon keveset tudunk. A
korai századokban a társadalom rendkívül tagozott
volt: legfelül a királynak adózó szabad magyarok; a
katonai szolgálattal tartozó várjobbágyok, az
egyháznak adományozott szabad fegyveresek és a
lovas kísérők voltak. Ez a több-kevesebb
szabadságot élvező réteg a középkor derekán már
félszabad libertinusokból és praediális (egyházi)
nemesekből állott, akikből még később a számbelileg
is igen jelentékeny sárközi köznemesség alakult ki; e
nemesek a fajszi szék keretén belül önálló területi
önkormányzatot építettek ki.
A korai századokban az egyházi és világi
földesuraknak alávetett szolganép foglalkozása
szerint igen sokféle szolgáltatással tartozott; s a
természeti viszonyoknak megfelelően elsősorban
halászatból és állattartásból elégítette ki urait. A
földművelés, szőlő- és gyümölcstermelés már a
középkor folyamán mind nagyobb teret hódított,
ennek megfelelően a jobbágyok munkáját is egyre
inkább ez töltötte ki. A kötelező kilenced, tized és a
robot mellett természetesen más szolgáltatásokkal is
tartoztak, de a szerencsés természeti, gazdasági és
forgalmi helyzet következtében a sárközi telkes
jobbágyok a XV-XVI. században már jobb
viszonyok között éltek, különösen Ete mezővároska,
valamint Decs és Őcsény falu lakosai.
Forrás: Katona Imre Sárköz Budapest 1962.
Összeállította: Pollák Csaba
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Szemelvények a BIHE életéből…(2008.)
A tavalyi év is igen mozgalmasan zajlott, sok
fellépéssel, utazással és saját rendezvény
szervezésével. Januárban és februárban a 10 éve
hagyományos jogászbáli fellépésre próbált a
táncosok egy része, mely aztán nagyon-nagy sikert
hozott.

Nőnaphoz kapcsolódóan évről-évre megrendezésre
került a „Sárközi Bál”. A jó hangulatú bál minden
tekintetben sikeresnek volt mondható. Szintén
márciusban rendezte a Huharay E. Népművészeti
Szövetség
Kalocsán
a
„Fülöp
Ferenc”
szólótáncversenyt, melyen három pár táncos vett
részt. Dicséretben részesültek. Április 12-én került
megrendezésre (LEADER pályázat keretén belül)
az Egyesület fennállásának 75. évfordulójára a
„Sárközi Jubileumi Tánctalálkozó Őcsényben”
című program, mely a tavalyi év legösszetettebb és
legnagyobb rendezvénye volt. Emlékfa avatásra Dr.
Andrásfalvy Bertalan professzor Urat, a
fotókiállítás megnyitójára Dr. Balázs Kovács
Sándort kértük fel, mindkét helyen a decsi
„Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület
kórusa énekelt. A műsor a Gyülekezeti Házban
folytatódott. Dr. Balázs Kovács Sándor történeti
áttekintő beszédében megemlékezett a régi időkről,
táncosokról, és vezetőikről: Bogár Pista bácsiról, és
Horváthné Mónus Éváról is, és a még élő „régi”
táncosokat is egy-egy szál virággal köszöntötték.
Majd következett a jó hangulatú műsor, melyet a
sárközi hagyományőrző egyesületek adtak, nagy
sikerrel. A műsort Decsi Kiss János újságíró
vezette, s tette még színesebbé. A programot
vacsora zárta. Májusban Nagydorogon néptánc
fesztiválon vett részt a csoport, júniusban
Alsónyéken volt a Sárközi tánctalálkozó, júliusban
Őcsényben a II. Duna-menti Nemzetiségi
Találkozó, mindhárom szereplés sikert hozott az
Egyesület számára.

Szeptember 6-án rendezték meg Sárpilisen a Szüreti
Felvonulást és mulatságot, ahol az őcsényi és a pörbölyi
hagyományőrző egyesületek voltak a vendégek. A
hónap végén, 27-én került sor az „Őcsényi Szüret”
megrendezésére, mely a délutáni felvonulással
kezdődött. Az idén a bírói pár szerepét Dávid Ágnes és
Kántor Gábor vállalta. Két vendégcsoport szerepelt:
Erdélyből, Szárhegyről a „Cika” Tánccsoport, és a
Nagydorogi Néptánc Együttes. Kiváló táncaikkal
emelték a műsor színvonalát. Este nyitótánccal
kezdődött a Közösségi Házban a hagyományos batyus
bál. A hajnalig tartó bálban a „Hangulat” zenekar
muzsikált, nevükhöz híven igen jó hangulatot
teremtetek. Október közepén, a gesztenyeszüret idején
tartják minden évben Pécsváradon a „Leányvásár” című
programot. Az idei évben is kapott az együttes
meghívást, melynek Tímár Sándor: „sárközi táncok”
című koreográfiáját vitték színpadra, mely nagy sikert
aratott. Novemberben a csoport új koreográfiát kezdett
tanulni, Szabadi Mihály (művészeti vezető) ”Generációk
tánca” című munkáját. Remélhetőleg jövő évben
Minősítő Fesztiválon vehet részt az Egyesület ezzel az
új koreográfiával. A csoport december 12-én
közgyűléssel és vacsorával zárta az évet, melyen nem
csak Augusztusban általában a külföldi utazások ideje.
Az idei évben a Gyergyószárhegyi Búcsú ás Falunapok
rendezvényére volt meghívása az Egyesületnek. Az ott
töltött egy hét alatt bejárták a könyék nevezetességeit,
de kirándultak a távolabb lévő Brassóba is.

Alig érkezett meg a csoport Erdélyből, máris a helyi
Szent István Napi Búcsú folklór programjában szerepelt
augusztus 20-án a szabadtéri színpadon.egyesületi tagok
vettek részt, hanem azok a személyek is, akik
valamilyen formában támogatták az egyesületet, ily
módon köszönve meg segítségüket.
Scultéty Erzsébet elnök
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Rendezvénynaptár 2009. II.
Hónap
Május

Június

Július

Nap

Rendezvény
megnevezése

Rendezvény
helyszíne

Információ kérhető

Cím,
telefonszám

Repülőtér

Együtt Őcsényért Egyesület, 06-70/946-84-15,
06-20/978-58-90,
Repülőklub,
06-74/496-872
Önkormányzat

24.

Majális
Kakaspörkölt-főző
verseny
Repülőmajális
Gyermeknap

Repülőtér

Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna
Őcsény Környezetvédelméért
Közalapítvány Ranga Józsefné

2.

Kerti parti

Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

13.

Holt-Sió

Őcsényi Horgász Egyesület
Király László

06-20/398-59-31

13.

Sárköz-kupa
Meghívásos
horgászverseny
Tanévzáró

Általános iskola

ÁMK Ősze Józsefné

06-74-496-782

24.28.

Sárközi lakodalom

Közösségi Ház
Alsónyék-Pörböly

Lovas tábor

Rózsa-tanya

Művésztelep

Közösségi Ház

06-74/496-465

18.

Művésztelep –
kiállítás

Polgármesteri
Hivatal

18 v.
19.

Duna-menti
folklór fesztivál

Közösségi Ház

Gránátalma Egyesület
Cs. Vasváry Ibolya
Patyi Dénes
Gránátalma Egyesület
Cs. Vasváry Ibolya
Patyi Dénes
Cigány Kisebbségi
Önkorányzat
Kalányos János

Sárközi lakodalom

Közösségi Ház
AlsónyékPörböly?

1.

Üdülés vagy
Kirándulás

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
Kalányos János
Őcsényi Horgász Egyesület
Király László

06-70/946-84-15

06-20-945-7510
06-74/496-912

06-20-421-4926
06-74/496-465
06-20-421-4926
06-30-968-5532

6-30-968-5532

Augusztus

20.

Meghívásos
horgászverseny

Holt-Sió

Szeptember

1.

Tanévnyitó

Általános Iskola

ÁMK Ősze Józsefné

06-74-496-782

26.

Szüreti felvonulás,
mulatság

Közösségi Ház

BIHE
Scultéty Erzsébet

06-74-496-360,
06-74-495-660

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

06-20-398-59-31

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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