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Szüreti felvonulás

A  szokásoknak  megfelelően  szombaton  kora  délután 
gyülekeztek a település központjában a szüreti felvonulás 
résztvevői  és  a  rosszidő  ellenére  jelentős  számú 
nézőközönség.
A Hősök tere tejlesen megtelt a felvonulásban résztvevő 
táncosoktól, hintóktól és lovasoktól. A menet 14 órakor 
indult  és  a  Perczel  utca,  Széchenyi  utca,  Bethlen  utca 
érintésével  megérkezett  az  Ady  utcai  „lányos”  házhoz. 
Természetesen  az  utat  énekelve  táncolva  tették  meg  a 
hagyományőrző  együttesek  résztvevői  a  közönség 
legnagyobb örömére. A „lányos” háznál a Dávid család jó 
gazda  módjára  megvendégelte  a  felvonulás  résztvevőit. 
Külön öröm számunkra, hogy  a meghívást elfogadta és a 
felvonuláson  szerepelt  a  testvértelepülésünk 
Gyergyószárhegy  fiatal  táncosai  is.  A  Református 
Gyülekezeti  Házhoz  vezető  úton  a  táncosok  többször 
megálltak  és  bemutatták  tudásukat.  A felvonulás  utolsó 
állomásaként minden résztvevő táncos egy nagy karikára 
állt össze, a kör közepén a legkisebbek, és együtt járták a 
hagyományos  sárközi  táncot.  A  Bogár  István 
Hagyományőrző  Egyesület  rendezésében  megtartott 
szüreti  felvonulás,  mint  minden  évben,  az  idén  is  nagy 
sikert aratott.                                                  Pollák Csaba

Bognár László
Az Ősz

Itt van az Ősz
Szüretek ideje

Megérett a szőlő
Jó bor lesz belőle

Most még csak must van
De így is iható

Óvatosan persze
Mert remek hashajtó

Letisztul majd
Mártonnak napjára
Meg is kóstoljuk mi

A hízott libára

Azért kiszáradni
Mi mégsem fogunk
Mert maradt bőven
Tavalyi jó borunk

Mert olyan az élet
Mint a motorbicikli

Ha úgy érzed nem megy
Be kell akkor rúgni
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Életút…I.

Száz éve született a „szarvasok atyja”
Party  István  Dusnokon  született,  1908.  augusztus  19-én, 
Szent István nap előestéjén, így kapta a keresztségben az 
István  nevet.  Édesapja,  Party  József,  a  Kalocsai  Érseki 
Uradalom főerdőmérnöke, a Doromlási Erdőgondnokságot 
vezette.  Tanulmányait  még  a  selmeci  erdőmérnöki 
főiskolán végezte (az iskola később Sopronba költözött).

„Hirs Vater” a szarvasok atyja otthonában a „vadonban”
Ebbe a miliőbe született Édesapánk. Csoda-e, hogy az erdő, 
vad  és  a  természet  szeretete  ilyen  meghatározó  lett  az 
életében?  Hiszen  már  az  anyatejjel  ezt  szívta  magába 
(Édesanyja  felmenői  is  erdészek,  erdei  emberek  voltak!) 
Elemi  iskoláit  részben  magántanulóként,  részben  a 
bogyiszlói elemi iskolában végezte, majd  11 éves korában 
Bonyhádi  Evangélikus  Főgimnáziumba  került.  Itt  hamar 
kitűnt erejével, ügyességével,  a sport iránti szeretetével,  s 
rövidesen a sportkör elnökévé választották. Ő lett egyben a 
céllövész  szakosztály  vezetője  is.  Élsportolóként  a 
legkülönbözőbb  sportágakban  (torna  –  korlát,  nyújtó, 
atlétika – stafétafutás, gerelydobás, diszkoszvetés) szerzett 
érmet. A sikeres érettségi vizsgák után a Soproni Erdészeti 
Főiskolán  folytatta  tanulmányait.  Az  iskolai  szüneteket 
természetesen  otthon,  Gemencben  töltötte.  Az  erdőtől,  a 
szarvasoktól sohasem tudott elszakadni. Itt a tanítómestere, 
a  gemenci  erdő  nagy  ismerője,  az  „öreg  Berek”,  aki  a 
Nagyapánk erdőgondnokságának alkalmazottja volt. Ő vitte 
magával  az  erdőbe,  gyakorlati  tanácsokkal  látta  el, 
megtanította  „a  szarvasok  fejével  gondolkodni”.  Sokat 
segített  az  „Öregnek”  a  szarvasok  selejtezésében  is.  A 
főiskolai  évek  alatt  sok  diákcsínyben  volt  része,  de  sok 
életre  szóló  barátság  is  született  s  soproni  évek  alatt.  A 
csínytevések közül csak egyet: Magával vitte a Szent Imre 
kollégiumba Matyi nevű magyar vizsláját. Természetesen a 
kollégiumba  tilos  volt  kutyát  tartani,  ezért  Matyit  egy 
katonaládában,  az  ágya  alatt  tartotta.  Kivinni  is  nagyon 
nehéz  volt,  legtöbbször  összekötözött  nadrágszíjak 
segítségével  engedték  le  az  ablakon  éjszakánként  a 
„szükségletek” elvégzésére. 
Sajnos a Sors kegyetlen, Nagyapánk fiatalon (56 évesen) az 
Örök Vadászmezőkre  költözött.  Ezért  Édesapánknak meg 
kellett  szakítania  a  tanulmányait,  meg  kellett  keresni  a 
tanuláshoz szükséges pénzt.  Amikor  meglett  a  diplomája, 
dolgozott  Pörbölyön,  majd  a  gróf  Károlyi  István 
tulajdonában  lévő  Füzérradványi  Hitbizományi  Uradalom 
vadászmesteri  posztját  töltötte  be  (Zemplén  megye). 
Mindez remek tanáraink segítségével sikerült.

Itt ismerkedett meg Édesanyánkkal, az ipartelep vezetőjének 
lányával,  Gösswein  Ellával.  Az  ismeretségből  szerelem, 
majd 1939-ben házasság lett. A Sors újból közbeszólt: kitört 
a II. világháború. Édesapánkat behívták katonának Kassára. 
Csak látogatóba jöhetett haza. Ez időben született meg lánya 
Ágnes (1940) és Gabriella (1944).
1945-ben  orosz  fogságba  került.  A  családnak  menekülni 
kellett,  mert  a  németek  elfoglalták  az  ipartelepet,  a 
lakásunkat.  Semmink  nem  maradt  egy  bőröndön  kívül. 
Győrbe mentünk,  anyai  nagyapánk öccséhez, de a lakás a 
vasútállomáshoz  közel  volt,  állandó bombázásnak  voltunk 
kitéve.  Újabb menekülés  következett  Mosonmagyaróvárra. 
Ezen az úton az utolsó bőrönd is elveszett, így se élelem, se 
ruha nem maradt  azon kívül,  ami  rajtunk volt.  Így ért  az 
oroszok bejövetele. A háború végén nagybátyánk hazakerült 
a  német  fogságból.  Ő  lett  Bánkon  (Debrecen  mellett)  az 
erdészet vezetője (Ő is erdőmérnök volt). Így vándorlásunk 
következő célpontja Bánk lett.  Édesapánk 1947.  december 
6-án  érkezett  haza  a  fogságból  Debrecenbe.  A 102 kg-os 
sportemberből egy 54 kg-os vézna roncs lett. Itthon csak 1 
pár  zokni  várta,  amit  Édesanyánk  kötött.  Miután  valami 
ruhát  sikerült  összeszedni  neki  és  egy  picit  feljavult, 
jelentkezett  a  Földművelési  Minisztériumban,  munka 
ügyben. 
1948-tól  vilyipusztai  (Zemplén  megye)  erdőgondnok  lett. 
1949-től  a  Földművelési  Minisztérium  vadászati 
osztályvezetőjének  nevezték  ki.  A  négy  fal  zártságát 
rabságnak érzete, az „irodista munka” nem neki való volt, a 
szíve  hazahúzta  szülőföldjére.  Így került  1950-ben  az  oly 
nagyon  szeretett  Gemencbe.  A  család  is  költözött. 
Őcsényben,  az  egykori  orvoslakást  (most  Badics-féle  ház) 
kaptuk  meg.  Eleinte  innen  járt  ki  lovaskocsival  (az 
őcsényiek  jóvoltából),  később  „szolgálati  kerékpárral” 
Gemencbe. Később kis Csepel (125 kcm-s) motorral hozta 
az akkori adminisztrátor, Böröczky Kornél.
Őcsénybe költözésünkkor első ismerős Deutsch Laci bácsi 
(akiről  az  a  hír  járta,  hogy  a  falu  legerősebb  embere  – 
később a disznóvágáskor Ő csinálta a finom hurkát), a Széki 
család.  Ők  segítettek  sok  mindenben,  örök  hála  Nekik 
mindenért!  Nekünk,  gyerekeknek  nagy  öröm  volt 
Székiékhez menni,  mert  egy tündéri,  göndör hajú, aranyos 
kislány (Sárika), a család szeme fénye, játszópajtásunk lett. 
Ebben  az  időben  építette  ki  az  egész  vadgazdaságot 
Édesapánk.  Természetesen  az  őcsényiek  lettek  a 
munkatársai, Széki bácsi, Molnár bácsi, Stiener János bácsi 
–  és  felesége  Annus  néni  -,  Dózsa  Pista  bácsi,  Balogh 
Gyurka,  Bauer  Józsi  bácsi,  Hamar  Sanyi  bácsi,  Szloboda 
Miska bácsi,  Deutsch Feri,  Hinek Pista,  Kurdi  Pali  bácsi, 
Fodor Pali bácsi, Illés Dani, Kissné Maris néni. (Ha valakit 
kihagytunk a felsorolásból,  elnézést kérünk, de akkor még 
gyerekek  voltunk,  lehet,  hogy nem emlékszünk  mindenre 
hitelesen!)  Nem  feledkezhetünk  meg  a  vadgazdaság 
halászmesteréről, Fehér Ferkó bácsiról és feleségéről, Bözsi 
néniről sem (aki oly szép verseket – saját verseit – mondott). 
Sok  kedves  emlék,  sok  finom  halászlé,  Decsi-hegyi 
szüretek, finom birkapörkölt, vidámság, kedvesség, szeretet. 
Csodálatos emberek voltak! 1954-ben megszületett öcsénk, 
István.                                           (folytatása következik)
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Gemenc

Az 178 km2 területű Gemenci Tájvédelmi Körzetet az 1977-es 
határozat  szerint  azzal  a  céllal  hozták  létre,  hogy „védje  és 
őrizze meg a táj  jellegzetes és változatos képét és természeti 
értékeit.” 

A mintegy 178 km2 területű Gemenci Tájvédelmi Körzetet az 
1977-es határozat szerint

Határai:  a  Dunán,  délen  az  1465,  míg  északon  az  1497,5 
folyamkilométerek, azaz a Bátai-Holt-Duna és a Sió torkolata. 
Keleti  széle az  árvízvédelmi  töltés,  amely a  folyó  bal  oldali 
partszélétől csak az Ósükösdtől észak-nyugatra található Vajas-
torok  melletti  Karaszi  erdőnél,  a  Baja  feletti  Koppány-
zátonynál  és  a  Szeremlétől  délkeletre  fekvő  Erősaljánál 
húzódik beljebb. A bal parti  védett területhez tartozik még a 
Baja alatt  lévő Pandúr-sziget  nagy része is.  Negyedik határa 
hosszú szakaszon a Duna jobb partjától 5-10 km-rel nyugatra 
épített árvízvédelmi töltés, amelynek északi végén a Hátfőnél 
megépített  árvízkapu  zárja  ki  az  árvizeket  a  Sió  védett 
területhez  tartozó  alsó  szakaszáról.  Itt  a  védvonalon  kívül 
Szomfovai-  erdészház  környéki  és  a  Gyöngyösoldali 
erdészházhoz délre fekvő Keskeny-oldal  erdő tartozik még a 
természetvédelmi oltalom alá. 
Gemenc  a  Közép Duna magyarországi  szakasza alsó részén, 
nagyrészt  a  Duna  jobb  partján  Sárköz  szívében  fekszik.  A 
Dunához  az  Ipoly  és  a  Dráva  torkolata  között  jelentősebb 
mellékfolyó  nem  csatlakozik,  így  a  folyó  felső  szakaszáról 
magával  hozott,  görgetett  hordalékát  fokozatosan felaprózza. 
Uszód térségében még találhatók benne borsószem nagyságú 
hordalékok is, azonban a Sió torkolatától lefelé csak a finom 
homok a jellemző. Egyúttal a hordalékban lebegtetett mellett a 
mederfenéken görgetett aránya itt már elenyésző. Ez hatással 
van  a  meder  alakulására:  a  meginduló  oldalerózió  során  a 
partokból  kimosott  anyagot  a  Duna  lejjebb  lerakja  és  a 
térségben  erősen  kanyargóssá  válik.  Errefelé  a  szigetek  már 
nem az ágakra szakadozás következtében keletkeztek, hanem 
túlfejlődött  kanyarulatok  átszakadása  után  lefűzött  hurkok 
ölelték körbe a szigetté váló szárazulatokat. A hurkokban, más 
néven a morotvatavakban meginduló folyamatok eredménye a 
legmélyebb  részükön  kialakuló  belső  tó,  majd  végül  az  is 
feltöltődik.  A szabályozásokig  a folyóvölgy alakját  az  ilyen, 
állandó  változásban  lévő  kanyarulatok  különböző  fejlettségi 
fokban lévő kusza szövevénye  jellemezte.  Előzőek mellett  a 
Duna  szélső  vízszintje  közötti  jelentős,  8-9  m-nyi 
szintkülönbség olyan dinamikát ad a hullámtéri élővilág faji

sokféleségének,  amely  Gemenc  kimagasló  értékét  úgy  a 
múltban, mint a jelenben és a reményeink szerint a jövőben 
is biztosítja. 

A Duna mederváltozásai Gemenc térségében az elmúlt két  
évszázadban 

(Ihrig D.: A magyar vízszabályozás története)
  A  honfoglaláskor  megélhetését  alapvetően  halászattal, 
vadászattal  és  legeltető  állattenyésztéssel  biztosító 
magyarság  által  megszállt  Sárköz  települései  –  a  Duna 
vízjárásához  alkalmazkodva  –  az  ártér  szigetszerű 
kiemelkedésein  alakultak  ki.  A  térségbe  hívott 
szerzetesrendeknek is köszönhetően egyre fontosabbá váló 
földművelés nyomán megindult a természet visszaszorítása, 
meghódítása.  A  török  hódoltság  alatt  „a  természet  ismét 
korlátlan úr lesz a Sárközben” – írta Pataky József 1955-
ben.  A  török  idők  után  az  egykor  innen  elmenekültek 
leszármazottainak  visszatelepülése,  illetve  a  Habsburg 
uralkodók  és  az  uradalmak  birtokosai  által  szervezett 
betelepítéseknek  köszönhetően  a  térség  ismét  kultúrtájjá 
kezdett válni.  A helytartótanács 1765-ös évben rendeletben 
utasította  Tolna  vármegyét  a  folyók  kiöntésének 
megakadályozására és az utak rendezésére.  Ezt követően 
1771 december 30-án kiadták a Sárvíz szabályozására szóló 
rendeletet,  majd  tervek  készültek  a  Duna  „kiöntéseinek 
elgátolására”.  A munkák  nehezen  indultak  és  rövid  időn 
belül  elakadtak.  A  Sárvíz  szabályozásának  újraindítására 
1811-ben  került  sor.  A  Duna  medrének  munkálatai  csak 
1818-as  évet  követően  folytatódtak.  Az  1820-21-es 
években Baja és Báta között végzett 4 átmetszés kb. 40 km-
rel  rövidítette  meg  a  Dunát.  A  folyó  kiöntésének 
megakadályozására  épült  töltések  még  nem  nyújtottak 
megfelelő védelmet: ekkor még a Sárköz alulról nyitva állt 
Dunán és a Sárvizen betörő áradások előtt. Állandó volt a 
panasz,  hogy  a  Duna  Bátánál  gyakran  visszaszorítja  a 
Sárvizet, és a felduzzasztott víz a Sárköz nagy részét elönti. 
A  baj  megelőzésére  az  a  gondolat  vetődött  fel,  hogy  a 
folyót  már  Szekszárd  közelében  mintegy  3  km-es 
mesterséges  meder  segítségével  kell  a  Dunába  vezetni. 
(folytatása következik)
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Ovisok Cserencen

Jól  indult  az  október  az  őcsényi  ovi  nagycsoportja 
számára. A tavalyi évhez hasonlóan csodaszép időben a 
cserenci vadászházhoz kirándultunk. Konyecsnyi Károly 
fővadász,  és  az  ott  dolgozó  vadászok  sok  szeretettel 
fogadtak  minket.  Bödök  Berci  bácsi  régi  ismerősként 
üdvözölt  minket.  A  vadászházba  lépve  mesélt  a 
gyerekeknek  egy keveset  Sárköz  történetéről  és  a  régi 
idők használati tárgyairól.

Láthattunk  régi  halász-vadász  munkaeszközöket.  A 
teremben a belépőket lenyűgözi a berendezett folyó,  az 
élethű erdő részlet. 

Berci  bácsi  mesélt  az  erdei  állatokról,  életükről, 
szokásaikról,  utánozta  hangjukat,  megmutatta 
hogyan  csalogathatjuk  őket.  Mindenki  nagyon 
figyelt!  Az  udvaron  viszont  örülhettek  az  élő 
vaddisznóknak  és  a  kicsi  vadmalacoknak, az 
őzikének, a szarvasoknak.

Különösen  örülhettünk,  hogy  Paméla,  az  idősebb 
szarvas tehén, dacára a fájós lábának kijött elénk és 
megmutatta  kis  gidáját.  Ezek után kipróbálhattuk  a 
magasleseket. Majd megmértük hány ovis éri körbe 
az óriás tölgyet. Fájó szívvel intettünk búcsút!

Ábelné Sütő Erika védőnő

Érdekességek Őcsény történetéből
A török hódoltság hosszú ideje alatt Sárköz sokat hanyatlott.  A nép állandóan szegényedett, erre elég az őcsényi  Sörös 

(Seres???) András példáját megemlítenünk: a török elleni felszabadító hadjárat során 4 fia közül egy részt vett a harcokban a 
magyarok oldalán. Sebesülten török fogságba került, s állítólag egy veszprémi török borbély gyógyította. A kiadatás váltságdíja 
igen magas volt: eladtak érte 6 ökröt, 14 hízót, búzát, sőt szőlőt is, és még kölcsönt is kellett felvenniök. A kezesül ajánlkozott 
apa és a 3 fiútestvér a sebesültet nem találta már Veszprémben, és amikor az elszegényedett család unszolására az apa újra 
felkerekedett, hogy a fiát megkeresse, kóborló rác martalócok megölték.

Őcsény a sok sanyargattatás közepette is a török korban mindvégig lakott helyként szerepelt az összeírásokban. 1572-ben 
Őcsényben csak 55 ház volt. 1690 körül Őcsény a „Bat vize mellett” 95 lakost számlál, van három háromkerekes malma.

A felszabadító  háborúk során Őcsényt  ismét  minden  oldalról  sarcolták:  „Az fel  s  alá  járó Budai  és  Egyebünnen  lévő 
sajkásoknak, Felséges Császári Tiszteknek adtunk kenyeret... bort és amivel leltünk kedvességét fejünknek . . ."

„A Duna Szigetiben tsavargó, huzó, vonyó, Rácz Haramiák vontanak erő hatalommal rajtunk 400 forintokat" - olvassuk két 
régi,  Rákóczi-kori nyugta másolatán. Ez idő tájt  nemcsak harcoló, hanem kifejezetten rabló csapatok is tanyáztak a Duna-
árterekben,  akik  kihasználták  a  zavaros  közállapotokat.  Ezek  ellen  a  búvóhelyeken  lappangó  rác  rablók  ellen  csak  úgy 
védekezhettek a sárköziek, hogy összefutottak és így nagyobb számmal egymást támogatva ellenállhattak. Ezért futottak össze 
Györkéről, Ózsákról, Kisőcsényről a megmaradtak Őcsénybe.

A Duna  mente  rejtegette  és  segítette  a  kurucokat  is.  Nem ok  nélkül.  Ők  védték  meg  gyakran  őket  is  a  rácok  ellen. 
Ugyanakkor  azonban  belőlük  is  éltek.  1700-ban  „magyar  Kurucz  Haramiák"  300  forint  sarcot  csikartak  ki  Őcsényből,  a 
Rákóczi-párti Mérey szekszárdi apát helyébe ültetett labanc Frozer György váltságdíjaként. Az őcsényiek kénytelen-kelletlen 
fizettek, hogy uruk jóindulatát megnyerhessék. Ebben az időben valószínű többször elhagyták hosszabb-rövidebb időre a falut 
és  behúzódtak  a  környező,  nehezen  megközelíthető  szigetecskékre.  Ennek  emlékét  őrizte  meg  a  „Földházak  göröngye" 
elnevezés is.

1703-as összeírásban 25 családdal Őcsény már Decs után a vidék második legnépesebb faluja. Alig kezdődik azonban meg 
1712-ben a békés építő munka, ennek a terhét is a nyakukra rakják: robotszolgáltatásaikon felül kötelezik őket, hogy erdeikből 
vágott fával építsék és tartsák fenn az újpalánki fontos Sárvíz-hidat, ahol harmincadhivatal állott és egyben a kamarai provizor 
is lakott. A teher igen súlyos volt, mert a hidat „sok helységek építették, mostan tsak az egy szegény falu nyakára szakadt a 
terhe", ugyanakkor mikor a megye többi részére adómentességgel és különböző kedvezményekkel csalogatták a messziről jött 
telepeseket. Őcsényből ekkor „16 kenyeres gazda; ki Baranyára, ki Tolnára és egyéb Helységekbe" ment el. „Igen sok sellyér és 
gazda költözött el."
(Forrás: Katona Imre:    Sárköz Budapest, 1962; Tanulmányok Tolna megye történetéből) 
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Gyergyószárhegyiek a szüreti felvonuláson

Gyergyószárhegy küldöttsége  a  CIKA Hagyományőrző 
csoport  volt  a  település  vendége  szeptember  utolsó 
hétvégéjén.

A Gyergyószárhegyi  küldöttségét  Danguly Ervin a 
CIKA Hagyományörző csoport vezetője vezette.  A 
csoport  csütörtök  este  9.00  órakor  érkezett 
Őcsénybe,  hosszú  és  fárasztó  utazás  után.  A 
vendégeket népes csapat fogadta, az önkormányzat 
részéről  Fülöp  János  polgármester,  a  Bogár  István 
Hagyományőrző  Egyesület  részéről  Scultéty 
Erzsébet.  A 14 gyermek és 10 fős felnőtt  kísérője 
rövid beszélgetés után nyugovóra tértek. A felnőttek 
és a gyermekek családoknál lettek elszállásolva. 

Ezzel  is  elősegítve  a  két  település  lakóinak 
barátságát.  Péntek  reggel  9  órakor  gyülekezett  a 
gyermekcsapat  egy  pécsi  kirándulásra  A  régió 
legnagyobb városában a rengeteg látnivaló alaposan 
kifárasztotta  a csapatot.  Talabos Gáborné és Kisné 
Juhász  Ilona  mutatta  meg  Pécs  szépségeinek  egy 
részét,  Terrárium,  Dzsámi,  Székesegyház.  A 
felnőtteknek ezen a napon külön programjuk volt. A 
csoport  egy része  a  Simon  tanyával  ismerkedet,  a 
másik  fele  pedig  meglátogatta  a  kalocsai  érseki 
palotát és a város nevezetességeit. A felnőtteket az 
őcsényi  vendéglátók  kalauzolták.  Szombaton 
délelőtt  a  felkészüléssel  és  táncpróbákkal  telt  el, 
hiszen  délután  és  este  a  fellépés  volt.  Az  Erdélyi 
gyerekek  a  felvonuláson  és  a  Református 
Gyülekezeti  házban  bemutatták  a  székely 
hagyományokra  épülő  táncaikat.  Talán  nem túlzás 
leírni,  hogy az Őcsényi  publikum hatalmas tapssal 
fogadta a műsort. Örömmel láttuk a kis csapat egy 
éves fejlődését, egyre érettebb szereplését. Vasárnap 
a  szállást  adó  családokkal  pihenhettek  a 
Gyergyószárhegyiek.   Vasárnap esete  köszönt  el  a 
két  testvértelepülés  egymástól,  melynek  mottója 
lehet, hogy jövőre augusztusban Gyergyószárhegyen 
és  szeptember  végén  október  elején  Őcsényben 
ismét találkozhatunk.                             Pollák Csaba

Bognár László 
Szüreti felvonulás

Össze jött a falu
Apraja és nagyja
Mert ma van Őcsény
Szüreti napja
Szárhegyről, Nagydorogról
Jöttek most vendégek
Jó szívvel, szeretettel
Köszöntsük most őket
Induljon a menet
Körbe a faluba
Vidámságot, jókedvet
Vigyünk mindenhova
Megállunk e háznál
Mi most egy kicsit
Mert a táncos lábú
Buszsofőrünk lakik itt
Táncos lábbal ütemesen
Nyomja Ő a gázt
Az utasokra ezzel
Hozza rá a frászt

Sógora a Lacika
A borászok gyöngye
De úgy látom a kínálat
Itt is nagyon gyönge
Jó bort is tudna szerezni
Ezt Te nekem hidd el
Ha szomjas vagy megkínál
Biztos tiszta vízzel
A Kiwi-kocsma előtt vagyunk
Ahol megállt a menet
Akinek sürgős a dolga
Az most ide bemehet
Ihat ott bent kedvére
Ne legyen gondja rája
Legfeljebb a végeztével
Pénztárcája nagyon bánja
Itt aztán megálljatok
Karikázót Ti járjatok
A Bírónét köszöntsétek
Ne büntessen benneteket 

Férfiak vigyázzatok
Szemet ne vessetek rája
Mert aki ezt elfelejti
A kedves párja levadássza
Gyertek, gyertek csak közelébb
Itt sütik Őcsény kenyerét
Ne féljetek gyertek bátran
Most nem kaptok a péklapáttal
Járjatok itt is egy táncot
Fiuk, lányok nagyon szépet
Köszöntsétek ezzel is Ti
Őcsényben a Gálity péket
Bemegyünk a kultúrházba
Ott hoz benneteket lázba
A hagyományőrző csoport
Nem nézzük majd a kort
Táncolhat öreg, fiatal
Reggelig is ha akar
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Idősek napja 2008

A szokásoktól eltérően az idén október 6-án került 
sor  az  idősek  köszöntésére.  Sajnos  az  iskolások 
felkészülésében közbeszólt a kora őszi járvány. A 
település jelenlévő idősebb polgárai ezt egyáltalán 
nem bánták, hiszen a gyönyörű műsor kárpótolta a 
késedelmet. 

A  műsor  kezdetén  Fülöp  János  polgármester 
köszöntötte  a  jelenlévőket.  Kiemelte,  hogy  az 
idősek  gondozása  fontos  feladat,  hiszen  e 
korosztálytól lehet még mindig a legtöbbet tanulni. 
A rendezvény a település összefogásával készült. A 
települési  önkormányzat,  a  Cigány  és  a  Német 
kisebbségi  önkormányzatok  anyagi  támogatása 
mellett az Általános Művelődési Központ tanulói 

és dolgozói vettek részt a munkában. A köszöntő után a 
4. osztályos  tanulók – Dombiné Mihályi  Edit  tanárnő 
vezetésével  –  köszöntötték  a  jelenlévő  nyugdíjas 
őcsényi polgárokat. Minden tanuló egy-egy rövid – az 
alkalomhoz illő – veret szavalt. A műsor fénypontja A 
rátóti csikótojás című darab előadása volt.

 „Ez biz, vagy valami, vagy megy valahová” állapította 
meg a falu bírája sommásan. A gondoskodás ellenére 
csak nem akart kikelni a tojásból a csikó.
A szépen megrendezett  műsorért  a jelenlévők nagyon 
hálásak  voltak,  ezt  bizonyította  a  szűnni  nem  akaró 
taps. A szokásoknak megfelelően a műsor után jól esett 
egy kis beszélgetés az elmúlt szép időkről, valamint az 
ifjúság ügyes előadásáról.                          Pollák Csaba 

Oltsunk vagy ne?
Egyre  több  védőoltásról  értesülünk,  a  TV-ből, 
rádióból,  vagy  újságokon  keresztül.  Nehéz  dolga 
van  a  szülőknek,  hogy  mit  is  tegyenek.  Néhány 
információval  szeretném  megkönnyíteni 
döntésüket. Az influenza elleni védőoltás már „régi 
ismerős”.  Az influenza elleni védőoltás 1-2 héten 
belül  a  rendelőkbe  kerül.  Az  oltóanyag  a 
hiedelmekkel  ellentétben  nem  tartalmaz 
legyengített kórokozót, tehát nem betegíti meg az 
oltandót.  A  védőoltás  ajánlott  mindenkinek,  aki 
munkakörülményei miatt fokozottabban van kitéve 
a  fertőzésnek.  Javasolt  a  krónikus  betegek  (pl.: 
asztma, cukorbetegség, szívbetegség…) idősebbek 
számára,  ill.  mindenkinek,  akinek  legyengültebb 
valamilyen  okból  a  szervezete.  Gyermekek 
körében 1 éves kor alatt a védőoltás nem javasoljuk 
általában, csak a krónikus betegségben szenvedők 
számára.  Csecsemők,  és  egészséges  kisdedek 
esetében  a  szülőt  vagy  a  szülőket  kell  beoltani, 
illetve azokat a családtagokat, akik „kijárnak” a

családból. A gyermekek körében is a krónikus betegek 
(asztma,  allergia  betegség…)  számára  mindenképp 
javasolt a védőoltás. Okt. 1-től: 0-2 év korú gyermekek 
számára  Streptococcus  pneumone  elleni  védőoltás,  a 
Prevenar,  ingyenessé  vált.  Természetesen  nem emiatt 
javasoljuk  a  védőoltás  beadását.  A  streptococcus 
baktériumok „felelősek” leggyakrabban, a csecsemő és 
kisgyermek  korban  előforduló  tüdőgyulladás, 
középfülgyulladás  súlyos  esetben 
agyhártyagyulladásokért,  vérmérgezésekért.  A  súlyos 
betegségek  leghatékonyabb  megelőzési  módja  a 
védőoltás.  A HPV 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.   (folyt. .a 7. old.) 
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Oltsunk vagy ne?    (folytatás)

A  fertőzés  korai  időszakában  semmiféle  tünetet 
nem okoz sem a nőknél, sem a férfiaknál. A férfiak 
tünetmentes hordozók.(!)
Jó tudni,  hogy a nemiszervi szemölcsök a nők és 
férfiak mintegy 10%-nál 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 körtében 
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.  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  védőoltások  életet  védenek, 
betegségeket előznek meg.
Remélem minél többen, fordulnak háziorvosukhoz!
                                              Ábelné Sütő Erika védőnő

„aranyat érő támogatás… ”
Ez  volt  2008-ban  a  Szoptatás  Világhetének  a 
jelmondata. A cél: 
-küzdjünk  azért,  hogy  minden  kisbaba 
megkaphassa  az  aranyat  érő  támogatást,  az 
anyatejet ameddig csak lehet… 
-tudatosítani  az  anyákban  mennyire  értékes  az 
anyatejes táplálás.
-kapja meg az anya az együttérző figyelmet, a friss 
információkat,  gyakorlatias  segítséget  és 
támogatást,  hogy  le  tudja  gyűrni  az  esetleges 
(szinte mindig) felmerülő kétségeiket, a szoptatást 
illetően.

Szép  hagyományként  évek  óta  Őcsényben  is 
megrendezésre  került  az  Anyatejes  nap  2008. 
október 08-án. Ez a nap a születésről, az anyákról 
és  kisbabáikról  szól.  Nagyon  sok  anya  és  baba 
tisztelt  meg megjelenésével,  köszönöm nekik. Dr. 
Omacht Erika és Dr, Beck Mária Zsuzsanna, újfent 
megerősítettek minket abban a hitünkben, hogy

mennyire  jól  tesszük,  ha  szoptatunk,  hisz  egyszerre 
szolgáljuk a gyermek egészségét, és optimális lelki és 
szellemi fejlődését is amellett, hogy helyesen, kornak 
megfelelő  tápláljuk.  Megelőzhetjük  korunk 
népbetegségeit, a cukorbajt, hízást, allergiát…

Varga  Istvánné  Kati  néni  a  „mi  VÉDŐnénink”  el 
tudott  hozzánk  jönni,  nagyon  nagy  örömünkre! 
Sokunkat  megismert,  szeretettel  emlékezett  ránk, 
remélem nem sokára, újra találkozunk vele. Azt ígérte 
örömmel jön el több, mint 20 év munka után pihenni is 
Őcsénybe.
Pécsiné  Kati  védőnő  kolléganőmet  is  sokan  ismerik, 
szeretik.  Nagy  örömömre  Ő  is  elfogadva 
meghívásomat,  és el  tudott  jönni  hozzánk,  ünnepelni 
is.  Köszönöm  az  iskola  részéről  Deutschné  Rózsa 
tanárnő,  az  ovi  részéről  Vajdáné  Hajni  óvó  néni 
megjelenését. Külön köszönöm, hogy Polgármester úr, 
Jegyző úr, és a hivatali dolgozók is el tudtak jönni a kis 
ünnepségünkre.                     Ábelné Sütő Erika védőnő
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Tisztelt Őcsényiek!

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete és a 

Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2008. november 3-án hétfőn 18.00 órakor
a Közösségi Házban.

Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete 

Napirendi pontjai:

1. Beszámoló az elmúlt két év munkájáról

Előadó: Fülöp János polgármester

2. Tájékoztató a ciklus 3-4. évi tervekről

Előadó: Fülöp János polgármester

3. Egyebek

Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  képviselő-testülete 
Napirendi pontjai:

1. Beszámoló az elmúlt két év munkájáról

Előadó: Kalányos János elnök

2. Tájékoztató a tervekről

Előadó: Kalányos János elnök 

3. Egyebek

Német  Kisebbségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Napirendi pontjai:

1. Beszámoló az elmúlt két év munkájáról

Előadó: Hamar Vilmos elnök

2. Tájékoztató a tervekről

Előadó: Hamar Vilmos elnök 

3. Egyebek

Megjelenésükre  feltétlenül  számítunk,  várjuk  ötleteiket, 
javaslataikat, észrevételeiket, kritikáikat.

Őcsény, 2008. október 16.

Fülöp János           Kalányos János Hamar Vilmos
polgármester    CKÖ elnök    NKÖ elnök

Nyugdíjas Klub életéből
2008. szeptember 28-án külön busszal 46 fővel a 
Mórahalmi  Erzsébet  Gyógyfürdőben  voltunk 
kirándulni.
2008.  október  11-én  „gyaloglás  világnapján” 
sétát  szerveztünk  községünkben.  Közel  40  fő 
vett részt, a legfiatalabb 9 éves, a legidősebb 70 
éves  volt.  A  Rózsa  Tanyán  gyönyörű  lovakat 
láttunk,  lovasbemutatóban  volt  részünk. 
Megtekintettük  a  vasútállomásnál  az  M6-os  út 
építését,  majd az Aréna Bárban finom falatokat 
és italokat fogyasztottunk.
Nagy  sikere  volt  tagjaink  körében  a 
kedvezményes  alma,  hagyma,  burgonya 
vásárnak.  Most  az  őrölt  paprika  vásárlását 
szervezzük. Amennyiben tagjaink körében igény 
lesz, úgy füstölt áru és száraztészta vásárlást is 
szervezünk.                                   Dávid Kálmán

Szemétgyűjtés
Az Állami Közútkezelő Kht. Kezdeményezésére 
a  Szekszárd-Őcsény-Várdomb  összekötő  út 
mentén  2008.  október  13-án  került  sor 
hulladékgyűjtésre. Hasonlóan a tavaszi akcióhoz 
a település most is részt vett a munkálatokban. 

Őcsény község közigazgatási határain belül 10fő 
vett  részt  az  akcióban  és  az  út  mentén  lévő 
szemetet  zsákokba  gyűjtötték.  Sajnos  ahhoz 
képest, hogy áprilisban volt megtisztítva a terület 
18  zsákkal  gyűlt  össze.  A  hulladékkezeléssel 
kapcsolatban  nem  csak  az  ilyen  akciók  a 
fontosak, hanem az ismeretterjesztés, az oktatás 
is.
A  jóérzésű  polgárok  nevében  köszönjük  a 
részvételt.                                        Pollák Csaba

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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