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1848. március 15. 
Március 15-én 1700-kor tartotta megemlékezését a település Önkormányzata és az 
Együtt Őcsényért Egyesület - hagyományosan a kopjafánál. A rendezvény a Himnusz 
hangjaival kezdődött, majd Fülöp János polgármester ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy 1948 üzenete az összefogás, szebb jövőt csak közösen tudunk létrehozni.  A 
jelenlévő több, mint száz résztvevő főhajtása mellett a civil szerveztek képviselői 
helyezték el koszorúikat, virág csokraikat. A hősökre való megemlékezés zárásaként a 
jelen lévők meghallgatták a Szózatot.  Patyi Dénes a Szózat hangjai alatt meggyújtotta 
az emlékezés mágjáját. A március 15-i megemlékezést Bognár László költeménye adja 
vissza talán a legjobban. 
Egy kopjafa áll a kispark szélén 
Fák között szerényen a múltat idézvén 
Megállok előtte s lehajtom a fejem 
Sok-sok év emléke sejlik fel előttem 
Itt állok fejet hajtva az ősök előtt 
De mennem kell építeni egy szebb jövőt. 
Köszönjük a színvonalas műsort. Köszönjük, hogy 
jelenlétükkel megtisztelték az egyik legszebb magyar 
ünnepet.                        Pollák Csaba 

Petőfi Sándor   NEMZETI DAL.                                             

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! – 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 

Kik szabadon éltek-haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 

Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk! 
 

 

Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 

És mi mégis láncot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy hiréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
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Közmeghallgatás – 2009. 

A szokásoknak megfelelően az idén is az éves 
költségvetés elfogadása után illetve az előző évi 
zárszámadás számainak ismeretében került 
megrendezésre a Közmeghallgatás. A napirendi 
pontok között szerepelt a Szekszárd- Paksi 
Víztársulat tájékoztatója a kötelezően fizetendő 
érdekeltségi hozzájárulásról. Tóth István elnök a 
Víztársulás multáról és jelenérő tartott részletes 
beszámolót. A Társulat munkaszervezet nélkülivé 
vált, így a működés a régi szisztémával nem tud 
működni. Jelenleg egy sajátos önkormányzattal 
rendelkezik a Víztársulás. Tagjai a földtulajdonosok, 
akik a törvény erejénél fogva a tulajdonosi voltuk 
alapján tagok. Sajnos a hozzájárulást fizetni kell, 
ugyanis ezen összegből lehet a szervezetet 
fenntartani, és ami még ennél is fontosabb a 
vízelvezetési rendszer karbantartását csak így lehet 
megoldani. Az őcsényiek 2008-ban 1325 ezer 
forintot fizettek be, ami a kivetés 72-75%-a. 
Egyszeri hozzájárulás 750 ezer forintos költségbe 
kerül. 2009-es tervek között szerepel a Kis-Duna 
rendbetétele, ami természetesen csak pályázati 
forrásból lehet.  
Második napirendként a Magyar Közút 
képviseletében Juhász István adott tájékoztatást a 
5113-as Szekszárd-Őcsény-Várdomb összekötő 
felújítására. Az 5114-es számú Őcsény–Szőlőhegyi 
út teljes rekonstrukciójára az M6-os autópálya 
projekt keretén belül fog elkészülni, várhatóan az 
idén augusztusban legalább az aszfaltozás. Az 5113-
as út jelenleg úgy néz ki, mint az ementáli sajt, ami 
egy út esetében erős kritika. Tovább rontotta a 
helyzetet az autópálya építése is.  Az útfelújítás a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik ezen 
esetben még a tervek elkészítése is. A tervezés 
csúszásban van, már tavaly novemberre engedélyes 
tervekkel kellene rendelkezni, ez még nincs meg. A 
teljes út felújításra kerül. Útburkolat megerősítésre 
kerül. Az egyik módszer a közterületen teljes 
felmarás és cement hozzáadásával újra leterítésre 
kerül. Út korrekciójára is sor kerül a Raitmann 
kanyarnál, valamint a forgalomcsillapító sziget is 
kialakításra a benzinkútnál. Természetesen az 
útstabilizáció után két végleges aszfalt is terítésre 
kerül. Még az EU-val nincs támogatói szerződés, 
ehhez kell az érvényes építési engedély. A felújítás a 
padka és az árkok kialakítása is beletartozik. Sajnos 
veszélybe van a beruházás, de mindent megteszünk 
azért, hogy a projekt megvalósuljon. A 
forgalomcsillapító szigeteket ki kell világítani, amit 
az önkormányzatnak kell működtetni. További 
három út kezelése a közúté, az Árpád sor és a  

Kossuth utca, valamint a Kinizsi utca. Az Árpád sor 
marad a Közút kezelésében és szeretnénk felújítani, de 
jelenleg nincs rá fedezet. A közút szerepelteti a tervei 
között, remélhetőleg pár éven belül meg fog valósulni. 
A Kossuth és a Kinizsi utcák átadásra fognak kerülni, 
természetesen a Közút valamilyen felújítást előtte el 
fog végezni reményeink szerint.     
     A Közmeghallgatás harmadik napirendi pontjaként 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kalányos 
János tartott beszámolót a 2008-as évről. A 
megalakulás óta takarékos gazdálkodás folyik, erre 
példa, hogy minden évben jelentős pénzmaradvánnyal 
zárták az évet. A legfontosabb rendezvény a II. Duna-
menti Nemzetiségi Találkozó volt, melyen 8 
magyarországi kisebbség vett részt. 2009-ben az elmúlt 
évekhez hasonlóan szeretnék megvalósítani a 
Nemzetiségi Találkozót. Negyedik napirendi pont a 
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Hamar 
Vilmos a szokásoknak megfelelően értékelte az elmúlt 
évben végzett munkát. Nagyon fontos, hogy az őcsényi 
németség a kisebbségi önkormányzatot sajátjának 
érezze, és részt vegyen a kezdeményezésben. Minden 
települési rendezvényen aktívan részt vett a kisebbségi 
önkormányzat és anyagilag is támogatta azt. Fontos az 
óvodai német oktatás, amit 2008-ban sikerült 
bevezetni. A 2009. évről előadásában Hamar Vilmos 
elmondta, hogy az elmúlt éveknek megfelelően 
szeretnék a németséget minél jobban bevenni a 
munkába. 
Ötödik napirendi pontként a hagyományos települési 
beszámolóra került sor. Fülöp János polgármester 
részletesen ismertette a 2008-as év beruházásait, ami az 
utóbbi időszak legnagyobb ilyen célra fordított összeg, 
összesen 89 millió forint értékben. Ezen jelentős 
fejlesztés az alábbi tételekből állt össze: 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, felújítása, 
Iskola akadálymentesítése, részleges felújítása, 
Könyvtár bejárat felújítása, Eü. Központ utolsó része, 
útburkolat felújítások, kátyúzások, Perczel utcai 
parkoló tovább építése, játszótér teljes felújítása, 
ingatlanvásárlás, Árpád sori buszmegálló lecserélése, 
valamint egy falugondnoki kisbusz beszerzése. 
Fontos, hogy az elmúlt év fejlesztéseit hitel nélkül 
sikerült megvalósítani. Igaz, az elmúlt évben minden 
szerencsésen alakult. A településműködtetés jelentős 
összegbe került. Az iskola, óvoda, a közművelődés, az 
egészségügy, a hivatal, a szociális hálózat jól és 
problémamentesen működött. Ezen területekre a 
szükséges források mindig időben rendelkezésre állt. 
Az önkormányzat mindig időben rendelkezésére állt. 
Az önkormányzat mindig időben, határidőre tudja a 
fizetési kötelezettségeit teljesíteni.  (folyt. a 3. oldalon) 
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Közmeghallgatás – 2009. (folytatás) 

 A 2009-es tervekről Fülöp János polgármester 
elmondta, hogy minden képlékeny, a fejlesztések a 
beadott és a beadásra kerülő pályázatok eredményétől 
függ. A település működtetése hasonlóan az előző 
évekhez rendelkezésre állnak majd a források. Igaz, 
hogy további szigorú költségtakarékosságra van 
szükség. Jelentős változás az út a munkához program, 
amely teljesen átalakította az eddigi segélyezési 
rendszert. A foglalkoztatási tervet a Szociális 
Kerekasztal és a Munkaügyi Központ jóváhagyta A 
Munkaügyi Központ a megyében elsőként nagyon 
jónak minősítette. A testületi jóváhagyásra a március 
utolsó hetében várhatóan megtörténik. A település 
életében a legfontosabb a fejlesztés. Az idei 
költségvetésben 125 millió forint összegű fejlesztés 
szerepel, igaz, hogy ehhez 37 millió forint összegű hitel 
felvétele szerepel. Az önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a hitelfelvételére ne kerüljön 
sor. A legfontosabb fejlesztési tervek az alábbiak: 
Óvoda akadálymentesítése 20 millió, Közösségi tér 
kialakítása a Közösségi Ház tetőterében 43,6 millió, 
Népi Iparművészetek Háza kialakítása a Bocskai u. 4 
számú ingatlanon 14,3 millió, Gyermekorvosi rendelő 
akadálymentesítése 15 millió, útfelújítások 5 millió, 
Könyvtár épületének felújítása 800 ezer forintértékben. 

További beruházások a reptéren faházépítés 5 millió, 
ingatlan vásárlás a Hivatal melletti épület 6,5 millió, 
Regionális Hulladéklerakó önrész 3,2 millió, fűnyíró, 
fűkasza, informatikai eszközök 1 millió 
forintértékben. A tervezett beruházásokhoz tartozik a 
rendezési terv módosítása 3,5 millió, csapadékvíz 
elvezetés terve 3,5 millió, valamint a Balassai 
útfelújítási terve 3,5 millió forintértékben. A fenti 
beruházások megvalósulása csak abban az esetben 
képzelhető el, ha a település sikeres pályázatokat tud 
benyújtani és a szükséges forrásokat megfelelő 
időben biztosítani tudja. A tervezet elég merész, de a 
település összefogásával nagy valószínűség van rá, 
hogy megvalósítható. Természetesen a beruházások, 
illetve a pénzügyi beszámoló a 2010-es évre 
áthúzódhat. 
 Dávid Kálmán a civil szervezet támogatásáról 
kérdezett. Fülöp János válaszában elmondta, hogy 4 
millió forint áll rendelkezésre, amit a közalapítvány 
fog elosztani. Az elosztáshoz a KOIS Bizottság készít 
egy javaslatot, de a döntést az Őcsény Községért 
Közalapítvány fogja saját hatáskörben eldönteni. 
Csak azon civil szervezetek kaphatnak támogatást, 
amelyek igényt nyújtanak be. 

                                                     Pollák Csaba
Talajterhelési díj 

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX 
törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21. §-ának (2) illetve 26. 
§-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
környezet és természet védelme, terhelésének 
mérséklése, a környezet és természet megóvását 
szolgáló tevékenységre való ösztönzés, valamint a 
környezet- és természetvédelem helyi forrásainak 
növelése érdekében alkotta meg 13/2004.(VII.8.) Ök. 
számú rendeletét a talajterhelési díj megfizetésének 
szabályairól. 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási 
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a 
közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési 
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe 
helyezését követő 90. naptól terheli. 
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 
meghatározott alapja, a meghatározott egységdíj, 
valamint a település közigazgatási területére vonatkozó 
területérzékenységi szorzó határozza meg. A 
talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. 
Területérzékenységi szorzó Őcsény Községben 3. A 
talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi 

vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, 
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, mely adatot a 
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. szolgáltatja 
számunkra.  
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a 
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti 
elhelyezését igazolja. 
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 
2004. évben az e törvény alapján megállapított 
talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. 
évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 
90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni. 
Mentességek: 
Azt a lakossági kibocsátót, aki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény alapján lakásfenntartási támogatásban 
részesül, a megállapított támogatás időtartamára 
díjfizetési mentesség illeti meg. Mentes az egész éves 
díjfizetési kötelezettség alól az az általa használt 
ingatlanában egyedül élő lakossági kibocsátó is, aki 
70. életévét betöltötte, illetve aki a tárgy évben tölti 
be 70. életévét. 

Kisné Juhász Ilona
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SZAVALÓVERSENY 

Február 26-án az alsó tagozatos osztályok 
legügyesebb versmondói mérhették össze 
szavalóképességüket. Az elsősök bemutatkozó 
versmondással köszöntötték a versenyzőket, a 
közönséget és a zsűrit. A helyezettek oklevelet, 
jutalomkönyvet kaptak. Aki nem ért el helyezést, 
emléklappal térhetett haza. 
Helyezettjeink: 
2. osztály 1. Kapéter Dominik 
2. Steiner Armand 
3. Galág Botond 
3. osztály 1. Ignácz Vivien 
2. Csepella Dávid 
3. Jánosits Viktória 
4. osztály 1. Horváth Ferenc 
2. Hajnal Barbara 
3. Köteles Gábor 

Március 5-én délután a felső tagozatos gyerekeknek 
tartottuk meg a szavalóversenyt. Húsz tanuló mutatta 
be szép versmondását. Mindenki becsülettel vett részt, 
annak ellenére, hogy többen betegek voltak. A 
„nagyok” közül is a legjobbak könyvjutalomban 
részesültek. 
Helyezettjeink: 
5-6 osztály 1. Ignácz Dávid és Molhim Katalin 
2. Almási dalma és Nagy Alexandra 
3. Pusztai Szabrina 
7-8 osztály 1. Csiszár-Szabó Antónia 
2. Balla Ildikó 
3. Vincsákovics Bálint 

A versenyekről minden versenyző és néző egy-egy 
szép versel gazdagodva tért haza. 

ZRINYI ILONA NEMZETKÖZI MATEMATIKA TANULMÁNYI VERSENY 
Február 20-án iskolánk 13 tanulója Szekszárdon 
oldotta meg a matematika verseny feladatait. A 
verseny előtt a tanulók, több régebbi feladatsor 
megoldásával készültek a versenyre. A versenyt az 
életkoruknak megfelelő számú, gondolkodtató 
feladatból állították össze a versenyszervezők. A 
feladatok megoldásakor több válasz közül kellett a 
helyeset megtalálni. Iskolánk tanulói becsülettel 
teljesítették a nehéz feladatot, amit vállaltak. 
3. osztály ( a megye 208 versenyzőjéből): 
Demkó Csenge 70. 
Steiner Armand 182. 
Matematikatanítója: Kovács Józsefné 
4. osztály (a megye 249 versenyzőjéből) 
Csontos Gábor 22. 
Köteles Gábor 94. 
Matematikatanítója: Dombiné Mihályi Edit 
5. osztály (a megye 187 versenyzőjéből) 
Szűcs Patrícia 137. 
Matematikatanára: Ősze Józsefné 
6.osztály ( a megye 194 versenyzőjéből) 
Kónya Boglárka 65. 
Schweitzer Krisztina 87. 
Nagy Viktória 172. 
Matematikatanára: Ősze Józsefné 
7.osztály ( a megye 149 versenyzőjéből) 
Lovas Anett 42. 
Hajnal Roland 112. 
Matematikatanára: Jaksa Jánosné 
8.osztály ( a megye 126 versenyzőjéből) 
Szentgyörgyi Rita 1. 
Martinovits Gábor 29. 
Kerekes Máté 106. 
Matematikatanára: Jaksa Jánosné 
 

Március 6-án délután Bonyhádon a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnáziumban volt az ünnepélyes 
eredményhirdetés. Ott tudtuk meg, hogy 

 

 

 
Szentgyörgyi Rita ebben az évben is első helyezett lett. 
Emlékül egy szép könyvet, arany érmet kapott. A 
díjátadón külön kiemelték, hogy Rita 3. osztályos kora 
óta minden évben az első helyezettek között volt és 
ebben az évben másodjára lett megyei első. Ezért 
külön könyvjutalomban részesült. Április 8. és 10. 
között Kecskeméten vesz részt az országos versenyen. 
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Iskola Óvoda hírei 

CIRKUSZ LÁTOGATÁS BUDAPESTEN 
Március 5-én 42 alsós kirándult Budapestre. Az egész 
napos eső ellenére jó hangulatban telt a nap. Először a 
Közlekedési Múzeum látnivalóival ismerkedhettünk. 
Az érdeklődők saját „szerencsepénzüket” is 
elkészíthették egy 5Ft-osból. Délután 3 órától a 
Fővárosi Nagycirkusz jubileumi műsorán 
szórakozhattunk és tapsolhattunk. 

Farsang az óvodában 
2009. február 18.-án, szerdán tartotta az óvoda 
hagyományos télbúcsúztató farsangi bálját. Már ezt 
megelőzően díszbe öltözött az összes csoportszoba. 
Füzérek, bohócok szerpentinszalagok tarkították a 
folyosóinkat. Minden óvodás jelmezbe öltözve 
vidáman jött oviba és hívta magával vendégségbe 
szüleit, nagyszüleit, testvéreit. Meghívott 
vendégeinket rövid műsorral szórakoztattuk, majd 
kezdetét vette a vidámmulatság. A farsangi bált a 
csikorgó hidegben elégetett kiszebáb körültáncolása 
zárta. 

 

ISKOLACSALOGATÓ 
Március 7.-én 9 órától az iskolába készülő 
nagycsoportosoknak szerveztünk ismerkedési délelőttöt, 
„Iskolacsalogató” címmel. A betegségek ellenére 15 
kisgyerek fogadta el szüleivel meghívásunkat. A napot 
számítógépes színezéssel kezdtük, majd a 
természetbarát bemutató következett. Az alsó 
tagozatban megtapasztalhattuk, hogy a magyar ének és 
játék jól megfér a német nyelvűvel.  

 
A kézműves foglalkozásról 7 pettyes katicabogárral 
jöttek ki a gyerekek. Ezután az interaktív tábla 
lehetőségeivel ismerkedhettek a szülők és gyermekeik. 
Míg a leendő tanító nénik megajándékozták leendő 
elsőseinket, a szülők az iskolával kapcsolatos 
tudnivalókat hallgatták meg. A 2009/2010. tanév elsős 
beíratása április 2.-án 8.-tól 16.-ig és 3.-án 8.-tól 14.-ig 
lesz az igazgató helyettesi irodában. Köszönjük a 
szülőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, és 
iskolánkat választják gyermekük számára. 

Forrás: www.ocseny.hu/amk

Bognár László  
A falu emlékkönyvébe  

Tudom, hogy azt várjátok, 
Hogy írjak verset, 
És persze vidámat 
És ne keseregjek. 
 
De emlékkönyvről  
Lévén most szó, 
Abban pedig csak 
Tudtommal olyan való, 

Mit, ha öreg korodban olvasol 
Hullhat majd a könnyed 
Feltéve, ha addig még 
Meglesz majd a könyved. 

Legyél mindig vidám 
De bohóc ne légy soha 
Tanuld meg az élet szép 
De kegyetlen mostoha. 

Az életben igazán boldog 
Csak akkor lehetsz 
Ha megtanulod azt, 
Hogy önzetlenül szeress. 

Végezetül hallgasd meg 
Egy öregember szavát, 
Többet ér egy okos ellenfél, 
Mint egy hülye barát.  

És ha így lesz, akkor 
Én se hiába éltem 
Hát ne feledd, emlékezz 
Uff! Én beszéltem. 
 

 

EGYSOROSAK 
Akarsz sokat keresni? - Igen. - 
Akkor jól elbújok. 
Hogy lehet 30 birkát hatvan felé 
zavarni ? - Az M3-ason 
Mi az? Két hulla úszik a vizen? - 
Holtverseny. 
Hogy hívják a lány csigát? - 
Csigabige! 
Mi van, ha a sündisznó nem megy 
iskolába? - Sünnap. 
Mi van a tömegsír felett? - ??? - 
Csapatszellem! 
Mi az? Bükkfán ül és fütyül? -
Eltévedt fűzfánfütyülő 
Hogy lehet megduplázni egy 
Trabant árát? - Teletankoljuk 
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termőföld-elővásárlási/haszonbérleti hirdetményekről 

A 225/2008.(IX.9.) kormányrendelet szerint 2009. március 1-től az önkormányzatoknak a hivatal 
hirdetőtábláján megjelent termőföld-elővásárlási/haszonbérleti hirdetményekről tájékoztató információt 
kell megjelentetniük az önkormányzatoknak a kormányzati portálon. Ahol a hirdetményeket meg lehet 
találni: hirdetmenyek.magyarorszag.hu. Jogszabály alapján  a hirdetményeket a beérkezéstől számított 8 
napon belül kell kifüggeszteni, de igyekszünk lehetőség szerint még aznap teljesíteni. A hirdetményeket 15 
napra kell a hivatal hirdetőtábláján és a kormányzati portálon megjelentetni. A kitétel és a levétel napja 
nem számít bele a 15 napba. A nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a 
beérkezett, illetve átvett nyilatkozatokról iratjegyzéket készítünk, és azt az ajánlat eredeti példányával, 
valamint a nyilatkozatokkal együtt az eladónak postai úton, tértivevénnyel megküldjük, vagy az átvétel 
dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadjuk.  

Érdekességek a Sárköz történetéből 

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." 
A sárköziek közvetlenül a török kivonulása után az 
állatállomány csökkenését aránylag gyorsan 
pótolták. A török uralom alatt kipusztult szőlők 
újratelepítését különféle kedvezményekkel 
segítették. A jobbágylakosság szívesen foglalkozott 
is vele, mert a hegyvámon és a dézsmán kívül a 
szőlővel mindig szabadon rendelkezett és jelentős 
jövedelme volt belőle. E téren Tolna megyében 
sokáig Sárköz vezetett: 1720-ban Szekszárd után 
Decsnek volt legnagyobb szőlőterülete, 276 kapás (1 
kapás = amennyit 1 ember 1 nap alatt megkapált), 
Bátának és Őcsénynek kb. felényi. 1713-ban az 
őesényiek arra kérik a földesurakat, hogy ,,mivel a 
telki földek (a falu göröndjén lévők) igen 
elsoványodtak", adja az nekik az ebesi földet árenda 
nélkül, mert „ott is ha az egyik évben szántunk, más 
évben parlagon hagyjuk". Ez talán azt jelentette, 
hogy az egész pusztát egyik évben szántották, másik 
esztendőben pedig parlagon hagyták. Ez 
összefügghetett az ártérben lévő nyájak magas 
vízállás esetén való kihajtásával. Az is lehetséges, s 
ez a legvalószínűbb, hogy az egyik évben a falu 
alatti telki földet vetették, a másik évben pedig itt 

hagytak parlagot és Ebesen szántottak.) 1719. és az 
1732-es nyugta szerint az őcsényiek Ebesért 30 
forintot fizettek. Valószínű, - a hagyomány pontosan 
már az évet nem tartotta szarvon – hogy 3 esztendőn 
keresztül pénzen váltották meg minden 
kötelezettségüket és nem is robotoltak. Mindenesetre 
a későbbi úrbéri szerződések szerint is az őcsényiek 
helyzete könnyebb volt, mint az átlagos' jobbágyoké. 
Az 1728-as megyei összeírás 40 őslakos jobbágy 
családfőt „hereditarii subditi" tüntet fel 23 és 
egynegyed telken és 12 felnőtt fiút, akik egy 
kenyéren éltek szüleikkel. A 103 pozsonyi mérőre 
terjedő szántóterületet egy nyomásban művelték és a 
pusztákon szintén a telkekhez csatolva 104 pozsonyi 
mérő nagyságú földet műveltek két nyomásban, 
kontraktus ellenében. Ezen kívül használtak 172 
kaszás rétet, 172 kapás telki állományon kívüli szőlőt 
és 11 és fél (kapás) újonnan plántált szőlőt. Zsellér 
csak kettő lakott a faluban, ezeknek házuk nem, de 
rétjük és szőlőjük volt. Nemest nem írtak össze a 
faluban, de több pásztort, akiknek azonban semmi 
illetőségük sem volt. Gyümölcsösükről csak annyit 
jegyeztek fel, hogy igen csekély. Az 1768-ban 
megkötött szerződés szó szerint így szól: „Alább 
megírt adom tudtára mindenkinek, az kikre illik, 
hogy bízván továbbra is az Eötsényi helységnek és 
annak lakosinak az eo Földes uraságokhoz való 
hajlandoságokban s hívségekben, ujonnan az Ebesi 
és Almás nevü pusztákat úgy Palánki pusztának azon 
részit, amelyet most bírnak 3 esztendőre 
kiárendáltam alább meg írt pénzekben és summában, 
mely summát tudni illik esztendőnként az uraságnak 
be fizetni tartozni fognak. 
Egy valamivel későbbi összeírás szerint már 34 és 
3/4 telket számláltak itt. 118 volt a jobbágyok, 82 a 
zsellérek és 30 a házatlan zsellérek száma. Az 
erdőhasználat szabadsága egyedül állott a 
domíniumban.                   Forrás: Katona Imre 
Sárköz Budapest 1962. Összeállította: Pollák Csaba 
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Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról 

A kutatások azt igazolják, hogy minél korábban kezdi 
meg a gyermek az „óvodába járást”, annál nagyobb 
esélye van arra, hogy sikeresen kezdje meg az iskolai 
tanulmányait. A közoktatásról szóló törvény 
megteremti annak lehetőségét, hogy minden gyermek 
felvételt nyerjen az óvodába. Az óvodai nevelésben 
való részvétel szülői döntésen múlik mindaddig, 
ameddig a gyermek nem lép az ötödik életévébe. 
Ettől az évtől kezdődően ugyanis a nevelési év első 
napjától kezdődően a szülőnek gyermekét be kell 
íratni az óvodába. Azoknál a gyermekeknél azonban, 
ahol a szülők iskolai végzettsége alacsony, indokolt, 
hogy a gyermek lehetőség szerint már három éves 
korában óvodába járjon. A törvény támogatási 
rendszerrel ösztönzi a szülőket arra, hogy 
gyermeküket minél korábbi életkorban beírassák az 
óvodába. A statisztikai adatok szerint a jelenlegi 
312.200 óvodás közül a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 23.050 főre tehető, ebből a 3-4 
éves korosztály száma 11.120 fő. Az óvodáztatási 
támogatás bevezetésével a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek létszáma az óvodai nevelés első 
két évében várhatóan 20.720 főre nő, mivel ösztönzik 
a szülőket, hogy igénybe vegyék az óvodai ellátást. 
Igénylés: 
A szülő lakcíme szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjénél a Gyer. 11. számú 
melléklete szerinti, „Kérelem az óvodáztatási 
támogatásra való jogosultság megállapításához” nevű 
adatlap kitöltésével igényelhető az ellátás. A 
kérelemben a gyermek szülői felügyeletet gyakorló 
szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének 
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen, kivéve, ha korábban erről a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról 
szóló 20/1997.(II.13.)Korm. rendelet 7. számú 
melléklete szerint már nyilatkozott. 
Jogosultság: 
Megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője 
részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét 
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke 
rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
fennáll. 
1. a gyermek óvodai beíratását követően első 
alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása 

az év első felében történik és a gyermek óvodai 
nevelésben való részvétele óta legalább három hónap 
eltelt, a beíratás évének június hónapjában,  
- az év első felében történik, de júniusig nem telt el 

- három hónap, a beíratás évének december hónapjában, 
- az év második felében történik és a gyermek óvodai 
nevelésben való részvétele óta legalább három hónap 
eltelt, a beíratás évének december hónapjában, 

- az év második felében történik, de a beíratás évében 
decemberig nem telt el három hónap, a következő év 
június hónapjában   

2. követően második és további alkalommal 
- a tárgyév június hónapjában, 
- a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást 
folyósít. 

- A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, 
hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a 
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, 
hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen. 

Óvodába járás igazolása 
A jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres 
óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai 
nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az 
óvodában tartózkodik, és a szülő által előre bejelentetten 
igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai 
nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a 
huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell 
hagyni. Az erről szóló igazolást az óvodai beíratás 
napjától a tárgyév május 15-ig, illetve tárgyév november 
15-ig terjedő időszakra kell igazolnia. 
Az óvodáztatási támogatás összege: 
A 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000 
forint, ezt követően esetenként és gyermekenként 
10.000 forint. Az óvodáztatási támogatás új jelentkezők 
részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki 
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 
2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába. 
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-
, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt 
már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009. 
júniusában tízezer forintot kell folyósítani. 
Az óvodáztatási támogatás összege: 
A 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000 
forint, ezt követően esetenként és gyermekenként 
10.000 forint. Az óvodáztatási támogatás új jelentkezők 
részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki 
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 
2009. január 1-jét követően íratta be az óvodába. 
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-
, illetve négyéves, gyermeküket 2009. január 1-je előtt 
már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009. 
júniusában tízezer forintot kell folyósítani.   Pollák Csaba 
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Nyugdíjas Klub életéből 

Egyesületünk taglétszáma 115 fő (77 nő, 38 férfi). 17 
új tagot vettünk fel ebben az évben. Nőnapi ünnepség 
volt az Idősek klubjában, ahol 41 fő jelent meg. Nő 
tagjainkat Zala István tagtársunk meleg szavakkal 
köszöntötte a Nemzetközi Nőnap alkalmából, a férfi 
tagok üdítővel és virslivel kedveskedtek a 
hölgyeknek. A kis ünnep után videóról 
megtekintettük az előző hónapi farsangi bált.  Külön  
busszal    43  fő  részvételével  Dombóvár- Gunaras 

fürdőben voltunk délelőtt termékbemutatón vettünk 
részt, majd közös ebéd következett, utána estig 
fürödtünk a gyógyfürdőben. Tagjainkból 23 fő téli 
akciós üdültetésben vett részt Hajdúszoboszlón. A 
négy naposra tervezett üdülés során a 
hajdúszoboszlói Hullám Panzióban nyertek 
elhelyezést. A pihenés, fürdés mellett volt idő a 
fürdőváros nevezetességeinek megtekintésére is. 

   Dávid Kálmán    elnök  

 
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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