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Megjelenik negyedévente

Kedves Olvasóink!

LASSAN MÚLIK A TÉL

Eszes Mária versével kívánunk
mindenkinek Kellemes Húsvéti
Ünnepeket!

Szebényi Népszokás
Szép Szebényben az a szokás járja,
Falu népe hagyományt ápolja.
Húsvét táján barkát díszítenek,
Hímes tojásokat is festenek.
Locsolás is szép élő hagyomány,
El is bújuk előle a sok szép lány.
Fonott kalács, szentelt
sonka,torma, Kerül minden ünnepi
asztalra.
A „legényök” jó vörös bort isznak,
A lányoktól „édös” csókot lopnak.
Megpörgetik
kázsmérszoknyájukban Csárdást
járnak a locsoló bálban.
Eszes

Mohács Város Önkormányzatával
együttműködve egy fő közhasznú
munkás foglalkoztatására nyertünk
pályázati forrást. A foglalkoztatás
időtartama három hónap. Az
elvégezendő munka kötött, melyről
építési naplót kell vezetni, amit
különböző
időpontokban
ellenőriznek úgy, hogy a naplóban
írottak megegyeznek-e az elvégzett
munkával. Az egy fő dolgozóval
megkezdtük a temető területének
kitisztítását a fáktól és bokroktól. A
temető északi oldalára a jó idő
érkeztével tujákat telepítünk, így
talán megakadályozzuk az illegális
szemétlerakót és egyben kerítésként
is fog szolgálni. A szeméttárolókat
beszedtük, és egy kicsit felújítottuk,
hisz az idő és a sok használat
megviselte a ketreceket. A temető
közepére is helyezünk szemetes
edényt, megkönnyítve az elszáradt
vi rágok , ki é get t m écs ese k

pályára vezető út szélét az illegális
szeméttől és az elhanyagolt meggy
fáktól, bokroktól.
A sportpálya
körül is eltüzeljük a sok bokrot, így
végre ez a terület is megtisztult a
szeméttől.
Következő
munkaterület az öregtemető, mely
területén rengeteg a bokor, a
s zár adék a hoss zú évek
hanyagságának köszönhetően.
Most ezt a területet is
megtisztítjuk, átláthatóvá és
bejárhatóvá
tesszük.
Megpróbálunk különböző
növényeket ültetni, telepíteni, hogy
– e szent helynek szépsége,
varázsa legyen. Végül, de nem
utolsó sorban befejezzük a paplak
hátsó udvarának a kitisztítását,
rendbetételét. Ennyi munka
bizonyára sok egy embernek, de a
közhasznú foglalkoztatás erről szól
nem az önkormányzat fizeti a
munkabért, de az elvégzett munka
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Önkormányzatunk szomorúan és
fájdalmasan vette tudomásul
körjegyzőnk,
Kalocsai László
hirtelen halálát.
Életének 64
évében jött el számára az idő, hogy
eltávozzon az élők sorából.
Munkahelyén lett rosszul, onnan
szállították a mentők a mohácsi
kórházba, majd a vizsgálatok során
kiderült, hogy nagy a baj
é l et v es zé l y b e n v a n . E k k o r
r e nd el t é k m e g s z ám ár a a
mentőhelikoptert ami a pécsi
szívcentrumba szállította. Sajnos az
orvosok már ott sem segíthettek
rajta mert úgynevezett aorta
repedése volt. Ez annyit jelent,

és lassan leáll a vérkeringés mert a
szív nem jut elég mennyiségű
vérhez.
A körjegyzőség testületei a család
beleegyezésével a saját
halottjuknak tekintik Kalocsai
Lászlót. Temetése 2007 február 18án volt a mohácsi római katolikus
temetőben, ahol több százan vettek
tőle végső búcsút. Halála lesújtó,
és megrendítő de az élet nem áll
meg. A két falu életében új
fejezet,és egyben egy nehéz időszak
kezdődik. Meg kell találjuk a
megfelelő utódot aki ugyanolyan jól,
türelmesen és megfontoltan végzi a
munkáját.
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A körjegyzőség új működése
A körjegyzőség új megbízott jegyzője a
véméndi körjegyző Dr Réder Rudolf.
Mostantól ő intézi, felügyeli a község
ügyeit, ő figyel felel a falunkban a
törvényességért. Az ő feladata az
egyesületek a kissebségi
önkormányzatok törvényes
működtetésének a betartása az
ellenőrzése. Szebény életében ez
jelentős változásokat hoz, mert fiatal,
dinamikus rendkívül nagy tudással
rendelkező szakember. Az
önkormányzat működésén belül nagy
változást nem jelent, hisz a hivatali dolgozók tudják és
értik a munkájukat. A jegyzőúrnak van egy kinevezett
segédje aki számításaink szerint másfél év múlva
betölti a teljes körjegyzőségi állást az ő neve Friedrich
Péter. Vele hetente többször is találkozhatnak a

Ő a szebényi ügyekkel problémákkal
foglalkozik. Elképzeléseink szerint ha
elegendő tudást és gyakorlatot szerez
Dr Réder Rudolf mellett, akkor
átveheti a körjegyzőség irányítását,
vezetését,mert a véméndi körjegyző úr
csak ideiglenesen kinevezett vezető.
A két úriembernek köszönhetően
megváltoztatjuk a falu életét az
emberek szemléletét. Mostantól
megszokott lesz a lakók számára,
hogy a kutya otthon marad, hogy a
meghatározott időben égetjük el a
falevelet, hogy rendben tartjuk a házunk előtti
területet. Reméljük a leendő új dolgainkat mindenki
elfogadja mert csak így juthatunk előbbre.

A paplak felújítása, tatarozása
Sajnos az épület belső állaga
nagyon rossz állapotban van,
öregek a villamosvezetékek, omlik
a szobákban a plafon vakolata,
egy néhány évvel ezelőtt még
csőtörés is volt, ez teljesen
leáztatta az egyik helység falát és
padlóját. Arra a döntésre
jutottunk, hogy tetszik vagy nem,
fel kell újítanunk az épületet a
t ovábbi has znos ít ás ának
érdekében. A villamos hálózat
teljes cseréjével kezdtük, amit
házon belül a falugondnok
szakértelmével meg tudunk saját
erőből csinál ni, í gy közel
négyszázezer forint munkadíjat
spórolunk a - falunak. Ha ez a
munka kész, jöhet a festés, amit
már vállalkozóval csináltatunk,
aztán a vízvezeték szerelés amit a
Viziközmű KFT dolgozói csinálnak
meg. Lesz külön fürdőszoba és
külön toalett az előírásoknak
megfelelően. Terveink szerint
május elejére elkészül. Azért a
nagy sietség, mert az autópálya
építői már bejelentették igényüket
a szállásra. Ez nagy lehetőség a
mi kis falunknak, ha sikerül
kialkudni egy tisztességes árat az
l e nd ít hetne
a gazd as ági
helyzetünkön.
Egyrészt
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SZEBÉNY BEMUTATKOZIK
Az alábbi cikkeket a dunántúli napló febr 29.-i számából vettük át Mészáros Attila hozzájárulásával.

Ahol még mindig van házi tej, túró
MEGÉRI: Az önkormányzat 25 évre bérbe kapta a paplakot
és a hozzá tartozó parkot
A volt paplak alakuló parkjában állunk. Egy ígéret ez a csaknem 7000
négyzetméteres terület. Vén fák, mókusok hada, apró dísztó.
Negyedszázadra az önkormányzat a gazdája. A település vezetése pedig
tudja, mit akar.

Vendégforgalmat. Nem csak a táj különös varázsa alapján – térformáló
nyugodt erők szelíden hullámzó nyoma szüli a béke érzetét –, hanem
másra is alapoznak. Felújítás alatt áll a paplak, vendégházat alakítanak ki
konyhával, fürdővel, szálláshelyekkel, szépen rendbe tett parkkal, s
május 1-jére szeretnék is átadni. Az ingatlan egyházi tulajdonban van,
de az önkormányzat tavaly 25 évre bérbe kapta, azzal a kikötéssel, hogy
bármilyen fejlesztést is hajtsanak itt végre, az a tulajdonosé marad. Ám
Kertész Attila polgármester, az „Előbbre kell lépnünk!” elv motorja azt
mondja: megéri. A falutól két kilométerre megy majd az új autópálya, s
ők számítanak az építők szállásigényére. További vonzerőként két
vízfolyást említ. „ Itt ered nálunk a Csele-patak két ága. Sokan
„lenyúlják”, de valójában a Csele a mienk.” A patak környékét is
szeretnék rendbe tenni, turistáknak pihenőhelyet kialakítani.

A bíróról, a bírónéról és a
mindenszentek napjáról
Negyedévente jelenik meg a falu
kis lapja, a „Szebényi hírek”. A
legutóbbi számból: „Szeptember
22-én megrendeztük a
hagyományainknak megfelelő
szüreti felvonulást. A bíró
szerepét Farkas Zoltán, a bírónét
pedig Topor Andrea vállalta. Az
esti befizetős batyusbál, ami ilyen
formában először került
megrendezésre, telt házzal indult
és hajnali négy óráig tartott.”
„November 1-jén, mindenszentek
napján az önkormányzat
falubusszal a nehezen mozgó,
menni alig tudó időseket
kifuvarozta a temetőbe, hogy ők
is méltón tudjanak megemlékezni
halottaikról.”

Évezredek nyomai
Szebény mintha a meséből lépett volna ki. Nem jelenlegi külseje, hanem
az elődök terephez igazodó építkezései alapján. Számos kis utca a
gyengéd domboldalakon, a völgyben. Tágas terek, nagy ligetek,
famatuzsálemek. Közöttük egy 400 éves molyhos tölgy és egy 200 éves
tiszafa. És persze a csörgedező Csele a falu hossztengelyében. Ami a
külsőt illeti, csak egy adalék: 180 ház van a településen, ebből közel
félszázban nem laknak. Tavaly már be kellett zárniuk az iskolát,
fenntartását nem tudták finanszírozni. Az óvoda még működik, a 26
kisgyermekkel teljesen telített. Ám a jövője miatt aggódnak.

Közben ragaszkodnak a múlthoz is. A falu valamikor nagy állattartó volt,
s még most is kapni házi tejet, túrót néhány gazdánál. Erre is tekintettel
felújítják a mérlegházat, mert még mindig van feladata, és remélnek a
jövőben nagyobb szerepet neki. Egy parasztszekeret szeretne a tetejére
állíttatni a polgármester. Abban bízik, a kis épület rendbe hozásában a
helyiek is részt vesznek. És még valamiben: sokan lendülnek munkába
önként, saját portájukra és a közterületekre is figyelve, látva, vannak
már néhányan, akik igen sokat dolgoznak azért, hogy Szebény öröklött
szép arcán a ráncok kisimuljanak.

Közel 4000 éve lakott hely
Szebény, a Lengyeli kultúra népétől
a rómaiakon át az avarokig hagyták
itt az elődök a régészektől feltárt
nyomaikat. Amikor 1251-ben
először fordul elő a település neve,
még Zubugunnak írták. Átalakulása
során még Zebegénynek is hívták,
s ez a név egyházi birtokcsere
alapján került később a Dunakanyarba. A falunak ugyanis bencés
apátsága is volt. 1771–1775 között
épült, ma is a falu egyik díszéül
szolgáló római katolikus templomát
Szent István oltalmába ajánlották.

Fekete zászló a polgármesteri hivatal falán
Fekete zászló leng a polgármesteri hivatal falán. Február elején elhunyt a település körjegyzője, Kalocsai
László. Szerették és tisztelték az idős szakembert a szebényiek. Hetente egyszer jött a faluba, s – mesélik –,
amit lehetett, mindent és mindenkinek elintézett, bármilyen apró kis ügyet is. Segített a községnek a
pályázatok elkészíttetésében is. Jó jegyző volt, vonnak mérleget a falubeliek, s hozzáteszik még: végtelen jó
ember volt! Nyugodjon békében!
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Le is út, fel is út az ágyneműárusoknak
RIADÓLÁNC Az utóbbi időben a házalók nem kaptak
engedélyt, s nem is kapnak

„Házaló árusítás nem megengedett!”, figyelmeztet
egy felirat a településnévtáblán, mindjárt az alatt, hogy „A
faluban polgárőrség működik”. Nyilván a kettő összefügg,
s mesélik is Szebényben, hogy korábban, amíg a tiltó
mondatot ki nem tették, gyakori volt a „házalóköntösben”
elkövetett besurranásos tolvajlás. Mindezt megelőzendő,
bármilyen árus csak a polgármester engedélyével
kínálhatja portékáját, de ehhez nyomban hozzáteszi
Kertész Attila, hogy erre még nem volt példa, és nem is
lesz! Mármint hogy engedélyezze. Sok ugyanis a
községben az idős ember, ők könnyebben rászedhetők,
becsaphatók. Korábban jöttek még román házalók is, az
ágyneműtől a használt cipőig kínáltak mindent, s persze
gyakorta verték fel a falu csendjét az ócskavasat gyűjtők
is. Vége. Azt mondja a helyi polgárőr-egyesület elnöke,
Fazekas Zoltán, hogy amint megjelenik egy árus, már
megy is a riadólánc. Van kit értesíteni, hiszen közel 50
tagja van az egyesületnek, bár közülük talán a fele az, aki
rendszeresen részt is vesz a település őrzésében. A
hívatlan árusok közül némelyek egyből tudomásul veszik,
másokat kissé erőteljesebben kell rábeszélni, hogy fel is
út, le is út. Bár amióta a képviselő-testület ezt a
határozatát meghozta – 2006 novemberében – és a táblát
kirakták, azóta a házalók között is működik a riadólánc:
Szebényben felesleges próbálkozni. „Ha kell, kipenderítjük
őket!”, foglalja össze tömören a polgármester. Egyébként
az intézkedés bevezetése óta csak elvétve fordul elő,
hogy valakiknek sikerül mégis becsapniuk egy-egy
szebényit. Amúgy az általuk kínált áruféleségekre,
szolgáltatásokra nincs is szükségük a falu lakóinak.
Inkább azzal van gond, hogy sokak kiskertjét
megdézsmálják a tolvajok, de eddig nem sikerült elkapni
egyet sem.

Munka a helyi
romáknak, és egy
értékes ezermester
– Március elejétől végre munkához jutott
tizennégy szebényi roma lakos! – újságolja
örömmel a polgármester. Komoly gondja itt is a
település vezetésének a munkanélküliség – és
ennek hordalékaként a jövedelemhiány –, ám
most az autópálya építése ritka lehetőséget
kínál, hogy jó páran rendszeres jövedelemhez
juthassanak. A régészeti feltárás során van
szükség a munkaerőre, bár ez nem jelenti azt,
hogy minden nap akad majd tennivalójuk. Ám
az biztos, hogy fél éven át lesz lehetőségük a
helyi romáknak pénzkeresetre. A feltárás ugyan
vagy 80 kilométerre van, de egy vállalkozó
közreműködésével a jelentkezők vállalták a
m
u
n
k
á
t
.
A faluban jó eredménnyel működik egy
baromfifeldolgozó, sok embert, közöttük 23
szebényit
foglalkoztatva.
Így
viszonylag
kevesen maradnak, akik végképp csak a
különböző támogatásokat igénylik. Egyébként
bőven van munka a faluban, tanúsítja ezt Máté
Csaba, a falugondnok, akit külön is megemlít a
fentebb már említett faluújság: „...a kultúrház
egészét ki kell festeni, amit szintén a
falugondnok csinál meg, hiszen ő a mi
ezermesterünk, ezzel rengeteg pénzt spórol a
falunak, én úgy érzem, tartozok neki egy
köszönömmel.”, írja a polgármester.

Ha a településen mindenki ilyen lenne...
ÁRVÁCSKÁK Elkorhadt, belül üreges fatörzsekből is virágtartók lesznek
Nagy elánnal és kedvvel foglalkozik újabban az
önkormányzat a falu virágosításával. Ennek
során olyan ötletek is zöld utat kapnak, hogy
például kivágott, elöregedett, belül elkorhadt
törzsű
fákat
megfelelő
méretre
vágva,
közepükbe színes növényeket ültetve teszik
szebbé a közterületeket. De már lefestette a
polgármester azokat az újonnan beszerzett fém
virágosládákat is, melyek ugyancsak hamarosan
a helyükre kerülnek. A segítők egyike a mindig
szorgalmasan dolgozó Szűcs Jánosné. Hova
kerüljenek az árvácskák, kérdi, ő elülteti őket,
csak hát jó lenne, ha öntöznék is az emberek,
hogy „szépek maradjunk.”
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Rövid hírek
Tisztelt adó nem fizetők! Az
önkormányzat kihasználja a
törvény adta lehetőségét,és a
nem fizetőktől az adót behajtja.
Bizonyára ez az intézkedés
sokakat felháborít, főleg azokat
akiket érint, de a község
működéséhez szükség van
minden forintra. Sokan azt
feltételezik,
hogy
egy
önkormányzat nem lehet szorult
helyzetben, hát sajnos ez nem így
van a mai napig kínlódunk a
2007 januárjában kifizetett 13-ik
havi bérek fedezetlen kiadásával.
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A NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÖZLEMÉNYE
Szebény község Német Nemzetiségi Önkormányzata április 5.-én

SVÁBBÁLT rendez.
A bál a Piroskontyoshoz hasonlóan asztalfoglalásos, batyus bál, belépődíj
500 Ft/fő. Jelentkezni Reisz Ferencnénél lehet.

A zenét a Hímesházi MILLICH Zenekar szolgáltatja
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

♦

A képviselőtestület elfogadta a
kommunális adó emelését ami
2008 január 1-töl 8000ft/év/
ingatlan. Az emelésre szükség
van, hisz mindennek az ára
emelkedik. A megemelkedett
kommunális adó
fedezi a
szemétszállítás költségeit. Az
iparűzési adó mértéke nem
változott. A kultúrház és a
közterület foglalási díj is
változott. A kultúrház bérleti
díja 10.000ft/nap, a kiskultúr
bérleti díja 3000ft/nap és a
k özter ület foglalás i dí j
1500ft/alkalom.

FELHÍVÁS!
A következő falunapra, (vagy augusztus 20.-ra) szeretnénk Szebényről
egy fotókiállítást szervezni. Arra kérünk mindenkit, akinek az alábbihoz
hasonló régi fényképei vannak szebényi tájakról, épületekről,
személyekről, eseményekről, juttassák el Fazekas Zoltánhoz. A képekről
digitális másolatot készítünk, az eredetit mindenki sértetlenül
visszakapja. A legérdekesebb képek megjelennek a Szebényi Hírek-ben is,
valamint fölkerülnek a község készülő internetes honlapjára is.
A főutca kb. 1950
körül

♦

Januártól megváltozott a
temetési segélyről szóló rendelet,
így a segély már nem jár alanyi
jogon. Nézzünk egy kicsit a
dolgok mögé. A temető gondozása
önkormányzati feladat, neki kell
kaszálni, elhordani, a szemetet,
a ravatalozó épületét karban
tartani, ez is az adóbefizetésből
történik. A temetésekkor az
önkormányzat nem számol
bérleti díjat a ravatal épületére,
nem számol áram díjat a hűtésre
és nem fizettet sírhelyet, amit
nagyon sok környező település
megtesz. A
ravatalozó
áramszámlája havonta 3500ft. A
képviselőtestület úgy gondolja ha
ezeket a költségeket kiszámoljuk

A régi kultúrház
Kb.1966.-ban
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Megemlékezés március 15.-ről

2008. március 15.-én délután 15 órai kezdettel a
Hősök terén álló kopjafánál megemlékezést
tartunk az 1848 szabadságharc és forradalom
.

hőseinek emlékére.

Köszöntő beszédet mond:
Kertész Attila polgármester
Ünnepi műsort ad a Szebényi Ifjúsági Club
majd Koszorúzás

Polgárőrség
A Szebényi Polgárőr Egyesület az
októberi taggyűlése után megújult
vezetőséggel folytatja munkáját. A
szokásos tevékenységünkön kívül az
idei első komolyabb feladatunk a
Mohácsi Búsójárás biztosítása volt,
amit a öt, Mohács környéki Polgárőr
Egyesülettel közösen hajtottunk
végre. Egyesületünk képviselői részt
vettek babarcon a Mohács Kistérségi
Polgárőr Egyesületek Fórumán, ahol
egyeztettük idei feladatainkat. Az
egyesület küldöttei részt vettek a
Baranya megyei Polgárőr
Egyesületek Szövetsége éves
közgyűlésén, ahol Farkas János az
egyesület volt elnökhelyettese és
Reisz Ferencné titkár megyei elnöki
dícséretben részesültek.
Legaktuálisabb feladatunk most a
2008. évi munkaterv elkészítése.
Nagy segítséget jelent, hogy a
működéshez a Nemzeti Civil Alap
pályázatán 325 ezer Ft-ot nyertünk.
Ennek köszönhetően a járőrök már
ú j , a p o l gá r ő rs é ghe z m é l tó

formaruhában végezhetik
feladatukat. Az eddigi rendezvények
sike rén f elb uzd ul va idén is
megrendezzük a Baranya megyei
Polgárőr Járőrversenyt. Célunk, a
polgárőrök és az együttműködő
szervezetek közötti kapcsolatok
fejlesztése,
a
polgárőr
j á r ő r s z o l g á l a t b a n s z ük s é g e s
ismeretek gyakorlása valósághű
körülmények között. A járőrverseny
időpontja: 2008. április 19.-e
s zom ba t. Me gnyit ó 9:0 0-ko r,
eredményhirdetés kb. 16 órakor. A
versenyzőkön kívül szívesen látunk
minden érdeklődőt, annál is inkább
mivel idén a tavalyi hét helyett már
tíz új látványos feladattal kell a
versenyzőknek megbirkózniuk. A
feladatok zömét természetesen idén
is fő együttműködőink, a rendőrség
(Baranya Megyei Rendőr
főkapitányság,
Mohácsi
Rendőrkapitányság) és a vele
egybeolvadt határőrség felügyeli és
értékeli. Ezek: Önvédelmi feladat,
közlekedési baleset szimuláció,
kerékpáros ügyességi és KRESZ
verseny, határőr együttműködés,
erőnléti
akadálypálya.
Számíthatunk a tűzoltókra is,
(Véméndi Tűzoltó Egyesület) ők egy

új mentési feladatot találtak ki,
amelyhez valósághű körülményeket
a
B a r a n y a
M e g y e i
kat asztróf avédelm i Hi vat al
munkatársai b iztosít anak. A
Katasztrófavédelem is egy új
feladatot állít, amely az épülő M6
autópályához kapcsolódik. Új
együttműködőként köszönthetjük a
Magyar Vöröskeresztet, azon belül a
M a gya r Ba l e s e t i -S zi m ul á c i ó s
Társaság pécsi csoportját, akiknek
köszönhetően életszerűen véres
elsősegély nyújtási feladatban lesz
része
a
versenyzőknek.
Természetesen a Baranya Megyei
Polgárőr Egyesületek Szövetsége is
képviselteti magát a polgárőr
törvényről, szolgálati kézikönyvről
szóló teszttel. Az egyes
versenyszámok a község
közterületein és mellékútjain
zajlanak majd, a futballpályától a
paplak kertjéig. A versenyt eső
esetén is megtartjuk—részben—az
iskola és a kultúrház termeiben. A
tavalyi verseny képei, és az idei
verseny szervezési informáiói,
valamint az egyesület életével
kapcsolatos képek megtekinthetőek
a Szebényi Polgárőr Egyesület
internetes honlapján:

