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Kedves Őcsényiek!
Karácsonykor, a szeretet ünnepén és az újév alkalmából engedjék meg, hogy köszöntsem 
Önöket Juhász Gyula „Karácsony felé” című versével:

A  2008-as  év  egy  rendkívül  feszült,  de  sikeres  év  volt  a  település  életében.  A 
pályázatainak sikerrel jártak, a közintézményeink felújítása jó ütemben haladt, elkészült 
az  Orvosi  rendelő,  az  Általános  Iskola,  Polgármesteri  Hivatal,  részben felújítottuk  a 
Könyvtár-Teleházat,  ezt  a  munkát  a  jövőben  is  folytatni  tudjuk.  Épült  játszótér, 
buszmegálló,  parkoló,  volt  útfelújítás,  még  ha  nem  is  sok.  A  fejlesztések  mellett 
megpróbáltunk  a  közösségi  életre  is  áldozni.  A civil  szervezeteket  4  millió  forinttal 
támogattuk,  és  az  egyéb  rendezvényekre  (majális,  augusztus  20.  (tűzijáték), 
falukarácsony,  testvértelepülések  vendégül  látására)  mintegy  1  millió  forintot 
fordítottunk.  Sajnos a mi településünk is öregedő képet  mutat,  több, mint  1000 fő a 
nyugdíjas korosztály. Gondoskodni kell az idősekről, nem csak az Idősek Világnapján, 
de nagyon fontos a fiatalok támogatása is, hogy kötődjenek a településhez. Szerencsére 
46 főiskolást és egyetemistát tudunk támogatni, valamint a 13 éves lány korosztálynak 
tudunk  ingyenesen,  vagy  kedvezményesen  humán  papilloma  vírus  (HPV)  elleni 
védőoltást adni. Sok támadás ér a Sport és a Tánc Egyesület magas támogatásáért, de itt 
fontos az utánpótlás nevelés és erre áldozni kell. Sok pénz és sok munka kell az óvoda 
és  az  iskola  megtartásához  és  fejlesztéséhez,  de  a  gyerek  létszámok  alakulása  azt 
mutatja, hogy jó irányba haladunk. Ekkora fejlesztés, mint az idei évben, még nem volt 
az Iskolában és reményeim szerint most már Óvodában is. Lezárult a HEFOP pályázat –
már csak a helyszíni ellenőrzés és a pályázat végleges elszámolása van vissza, tudtunk 
informatikai  normatívából  fejleszteni,  és  nyertünk  forrást  az  Oktatási  és  Kulturális 
Minisztériumtól is. Így az ÁMK technikai felszereltsége a hasonló falusi iskolák szintjét 
messzemenően meghaladja. Ez reményeim szerint garancia lehet arra, hogy kevesebb 
gyereket visznek el a szülők más iskolába, és a szomszédos településekről hoznak annyi 
óvodást és általános iskolást, hogy önállóan tudjunk az intézményeket üzemeltetni, vagy 
később akár iskolai központ is lehessünk.

Vannak nagyon jól működő, összetartó egyesületek a településen, mint a Sport, a Tánc, a 
Nyugdíjas Klub, az Óvodásokért Alapítvány és az Óvoda dolgozói, akik szép sikereket 
értek el, de én arra kérem Önöket, hogy a kis sikereknek is együtt tudjunk örülni, mert a 
siker  minden  őcsényi  ember  sikere.  Az  idei  évben  fejlesztettünk  100  millió  forint 
értékben és ezt hitel nélkül tudtuk megtenni, higgyék el, ez siker, és ez az Önök sikere is. 
Nem az számít, hogy ki mit mondott a másikra, voltam én már szemét, mondták rám, 
hogy 2 év alatt nem csináltam semmit, hogy azt csinálok, amit akarok, azt fizetek ki, amit 
akarok, és azt lopok el, amit akarok, segítségnyújtásért cserébe köszönöm helyett anyázás 
volt a fizetség. Én meg vagyok róla győződve, hogy ha össze tudunk fogni, akkor ez a 
település ismét elfoglalhatja méltó helyét a Sárközben.                   (folytatás a 7. oldalon)
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Szép  Tündérország  támad  föl  szívemben 
ilyenkor decemberben 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
ilyenkor decemberben”



Őcsényi Hírmondó 2008. decemberi szám
Juhász Gábor atya szavai a Karácsonyról

A  karácsony  valamivel  később  alakult  ki,  mint  a 
húsvét, és jelentése ettől függ és erre irányul. Már az 
Újszövetségben  is  látható,  hogy  a  keresztények 
tekintete a húsvéti eseményről szükségszerűen fordul 
a Fiú Isten megtestesülése és születése felé, hiszen a 
kereszthalál  és  a  feltámadás  előfeltétele  a 
megtestesülés.  A  húsvét  és  a  karácsony  ünnepe  és 
teológiai  jelentése  a  keresztény  hit  két  egymástól 
elszakíthatatlan  súlypontja.  Nehéz  meghatározni, 

hogy  milyen  messzire  nyúlnak  vissza  a  karácsony 
ünnepének  gyökerei,  meghatározott  alakot  a  3. 
században  öltött  az  ünnep.  Hogy  miért  éppen 
december  25-én  ünnepeljük,  annak  meghatározása 
meglepő módon március 25-ből indul ki. Tertullianus 
(+207) egyik írásában található, hogy Krisztus március 
25-én  szenvedte  el  a  kereszthalált.  A  3.  században 
tovább  variálva  a  gondolatot  arra  jutottak,  hogy 
Krisztus  szenvedésének  és  fogantatásának  a napja 
azonos, és így március 25-ét az angyali üdvözlet és az 
Úr  Szentlélek  általi  fogantatásának  napjaként 
ünnepelték.  Krisztus  születésének  ünnepe  ezért 
december  25-re  esik,  kilenc  hónappal  a  fogantatás 
után. E dátum  számára  tehát a  teremtés és  a  kereszt, 
valamint  a  teremtés  és  Krisztus  fogantatása  közötti

összefüggés  volt  a  mértékadó.  Mindamellett  ezek  a 
dátumok a kozmosz rendjét is hangsúlyozzák, és úgy 
értelmezik,  mint  amely  Krisztus  előhírnöke  és 
előkinyilatkoztatása  (Kol 1,  15).  Krisztus  a teremtés 
elsőszülöttje, akiről az egész kozmosz tanúságot tesz. 
Őbelőle nyeri el a kozmosz a maga valódi értelmét, ő 
általa  válik  nyilvánvalóvá,  hogy  minden  bűn  és 
tragédia  ellenére  a  kozmosz  sorsa  nem  hiábavaló 
pusztulás,  hanem megdicsőülés.  Ezért  nem tarthatók 
azok a régi elméletek, melyek szerint a karácsonyt a 
Mithras-mítoszra  adott  válaszként  ünnepeljük 
december  25-én.  Mithrasnak,  a  legyőzhetetlen 
napistennek  kultuszát  a  3.  században  a  római 
császárok próbálták  a  birodalomra  erőltetni,  mint  új 
egységesítő  államvallást.  A  kereszténység  miután  a 
kozmikus rendből kiindulva meghatározta a fogantatás 
és  a  születés  dátumát,  a  napkultusz  kihívását  is 
könnyedén elfogadta, és használható elemeit bevonta 
az  ünnepnek  már  adott  teológiájába.  Az 
egyházatyáknak  sok  írása  tükrözi  ezt  a  szintézist, 
példaként  álljon itt  Szent  Jeromostól  egy karácsonyi 
szentbeszéd  részlet:  „Maga  a  teremtmény  ad  igazat 
prédikációnknak,  a  kozmosz  a  tanúja  szavunk 
igazságának. Eddig a napig növekednek a sötét napok, 
ettől  a  naptól  kezdve  visszavonul  a  sötétség... 
Növekszik a fény, hátrál az éjszaka.” Szent Ágoston, 
pedig  így  ír:  „Örüljetek  testvérek,  akárhogyan 
örvendeznek a pogányok, mert ezt a napot számunkra 
nem a  látható  nap,  hanem a  láthatatlan  Teremtőtök 
szenteli  meg.”  A  hit  szövi  át  még  mindig  a  mai 
karácsonyokat. A különböző országokban különbözők 
a  népi  hagyományok,  de  a  liturgikus  ünneplés 
lényegében  ugyanaz,  mert  a  liturgia  és  a  teológiai 
jelentés  nem  változhat  a  divatok  módjára.  A 
jászolállítás,  az  éjféli  szentmise,  az  ajándékozás,  a 
fenyőfaállítás,  a  bejgli  készítés  mind  nagyon  régi 
szokások, amelyek a családi élet és ünneplés keretébe 
ágyazzák az ünnep jelentését. 
(Forrás: http://karacsony.hu/)           

A Magyar Nyelv szépsége
Mire  jó  a  testvértelepülési  kapcsolat?  A  kérdésre  a 
válasz nagyon egyszerű, és nagyon nehéz is egyszerre.
Talán a legfontosabb, hogy barátságok szövődhetnek. 
E barátságnak köszönhető,  hogy az alábbi Gyimóthy 
Gábor  vers  a  látókörömbe  került.  A jelenlegi  nehéz 
helyzetben számomra felüdülést hozott a mindennapok 
rohanása  közben.  Mire  lehet  büszke  a  magyar?  E 
kérdésre  sommás  választ  kapunk  Varga  Csaba 
írásából,  „Mire  lehet  büszke  a  magyar”.  Az Erdélyi 
barátaimtól  e  becses  karácsonyi  ajándékot  kaptam, 
melyet  nagy  tisztelettel  és  szeretettel  megosztok  az

Őcsényi Hírmondó olvasóival is. Az öröm és a nevetés 
manapság talán még fontosabb mint máskor volt.
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor 
(Firenze  1984.  X.  12.)  Nyelvlecke  című írása. 
„Figyeljétek  meg,  hogy  a  mozgást  kifejező igére 
hányféle  szinonimát  használ!”  Már  kétszer  is 
nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, 
másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is 
lényegesek,  mint  a  magyar  nyelv  gazdagságának 
ténye.  Talán nincs  is  a földön még egy ilyen  nyelv, 
mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá!
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Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a Magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag 
van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . 
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", miért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki  vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol",  elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt  kóvályog, itt  ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért  özönlik,
Mikor  tódul,  vagy  vonul,
Vagy  hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...! 

A  Magyar  nyelv  szépségeiről  sokat  lehetne  beszélni, 
hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az 
angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek 
körül  íródott  műveit,  azok  eredeti  nyelvezetét 
"óangolnak"  nevezik.  Érdekes  belegondolni,  hogy  az 
azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. 
Velük  ellentétben  azonban  mi,  Magyarok  a  mai  napig 
megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre 
datált hangzását. De hogy  ne csak  az én elfogultságom 
szóljon:
... Mit mondanak a külföldiek a   m  agyar   
nyelvr  ő  l? Néhány idézet:  
 Grimm  Jakab meseíró  (XIX.  század),  aki  egyben  az 
első német  tudományos  nyelvtan  megalkotója  is:  "a 
magyar  nyelv  logikus  és  tökéletes  felépítése  felülmúl 
minden más nyelvet".
 N.  Erbersberg bécsi  tudós  (XIX.  század):  "Olyan  a 
magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete 
alkotta  volna,  hogy  meglegyen  benne  minden 
szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (AZ amerikai CBC-
nek  adott  interjújában  sokkal  bővebben  kifejtve) 
mondta:  "Bátran  kijelenthetem,  hogy  miután  évekig 
tanulmányoztam  a  magyar  nyelvet, 
meggyőződésemmé  vált:  ha  a  magyar  lett  volna  az 
anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett 
volna.  Egyszerűen  azért,  mert  ezen  a  különös, ősi 
erőtől  duzzadó  nyelven  sokszorta  pontosabban lehet 
leírni  a  parányi  különbségeket,  az érzelmek  titkos 
rezdüléseit."
Grover  S.  Krantz amerikai  kutató:  "A  magyar 
nyelv ősisége Magyarországon  meglepő: úgy találom, 
hogy  átmeneti  kőkori  nyelv,  megelőzte  az újkőkor 
kezdetét /.../ Az összes helyben maradó nyelv közül a 
magyar a legrégebbi."
Ove  Berglund svéd  orvos  és  műfordító:  "Ma  már, 
hogy  van  fogalmam  a  nyelv  struktúrájáról,  az a 
véleményem:  a  magyar  nyelv  az  emberi  logika 
csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)
Teller  Ede atomfizikus  halála  előtt  pár  évvel  ezt 
mondta  Pakson:  "...Új  jeles  felfedezésem,  miszerint 
egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 
1991. 9.)

 

– 3 –



Őcsényi Hírmondó 2008. decemberi szám
A Magyar Nyelv szépsége

*Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden 
erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, 
ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét 
hangsúlyozzák:  nyelvünk  egyedülálló 
nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar 
nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll. *A 
genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.) 
De  ne  csak  a  nyelvünket,  hanem  annak 
teremtő erejére  vonatkozó  véleményekre  is 
figyeljünk:
Isaac  Asimov scifi  író:  "Az  a  szóbeszéd  járja 
Amerikában,  hogy  két  intelligens  faj  létezik  a 
földön: emberek és magyarok."

Enrico  Fermi olasz  atomfizikustól  mikor 
megkérdezték,   hogy   hisz-e   az   űrlakókban,     azt 

válaszolta:  "Már  itt  vannak,  magyaroknak 
nevezik őket!"  A  magyar  anyanyelvű nagy 
matematikusok  is  többször  vallották:  hja,  magyar 
anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
Talán elnézi nekem az olvasó, hogy egy jó harminc 
évvel  ezelőtti  Rádió  Kabaré  poénjaival  kívánjak 
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új évet.

A húzni és vonni ugyan azt jelenti! Vagy mégsem? A 
huzat,  mellyel  Szekszárdról  jöttem,  nagy  volt  a 
vonat.  Talán  nem  egészen  pontos  a  kifejezés?  A 
vonni,  és  a  húzni  ugyan  azt  jelenti?  A  hegedűs  a 
húzójával elvonta a nótámat.  Ez sem jó igazán! Ki 
érti ezt! Van egy kis árnyalatnyi eltérés. És legvégül 
Szilveszterhez közeledvén egy találós kérdés. Mi az 
a rejtővonó?                                   Pollák Csaba 

Német nemzetiségi hét eseményei
Iskolánk  hagyományainak  megfelelően  az  idei 
tanévben  is  megtartottuk  német  nemzetiségi 
rendezvényünket. Október 16-án délután került sor a 
német  szépkiejtési  versenyre.  A megmérettetésre  3. 
osztályostól  8.  osztályosokig  lehetett  jelentkezni. 
Évfolyamonként  különböző  irodalmi  szövegek 
felolvasásával  bizonyíthatták  tehetségüket  a  diákok. 
A  döntőben  közel  30  gyerek  versengett.  A 
színvonalas  előadásokkal  a  következő  helyezéseket 
érték el tanulóink:
1.helyezett:
Demkó Csenge 3.osztály
Hajnal Barbara 4.osztály
Szentgyörgyi Flóra 5.osztály
Pulai Alexandra 6.osztály
Veiger Bettina 7.osztály
Szentgyörgyi Rita 8.b osztály
2.helyezett:
Steiner Armand 3.osztály
Kócziány Tamás 4.osztály
Nagy Alexandra 5.osztály
Schweitzer Krisztina 6.osztály
Lovas Anett 7.osztály
Balogh Éva 8.a osztály
3.helyezett:
Csepella Dávid 3.osztály

Horváth Adrienn 4.osztály
 Ignácz Dávid 5.osztály
Kónya Boglárka 6.osztály
Kozma Roberta 7.osztály
Csiszár-Szabó Antónia 8.b osztály
A versenyzőket az iskola tárgyjutalommal díjazta. A 
nap  zárásaként  a  Közösségi  Könyvtárban  író-
olvasótalálkozót  szerveztünk  felsős  tagozatos 
tanulóink számára. Vendégünk volt Josef Mihaelisz 
sváb származású irodalmár, aki versei és meséi közül 
adott  elő  néhányat  német  és  magyar  nyelven.  A 
hallgatóság  dedikált  verseket,  iskolánk  pedig 
verseskötetet  kapott  a  villányi  pedagógustól. 
Rendezvénysorozatunk  zárásaként  október  22-én 
tanítás  helyett  kirándulhattunk.  Környékünkön lévő 
német  nemzetiségi  településekre,  Bátaszék, 
Várdomb, Bonyhád, Mórágy,  látogattunk el, ahol a 
tájházak megtekintésével ismerhettük meg a svábság 
tárgyi hagyatékait.
A múlt  emlékei  után  szép  erdei  túrán  jutottunk  el 

Mórágyról Bátaapátiba, ahol az atomhulladék-
tárolóval  ismerkedhettünk  meg.  A  sok 
ismeretet nyújtó, ugyanakkor kellemes nap az 
őcsényi  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  és 
az  iskolai  Diákönkormányzat  anyagi 
támogatásával  valósulhatott  meg.     (Forrás: 
www.ocseny.hu/AMK)

Nyugdíjas Klub életéből
2008. október 25-én – közkívánatra – Mórahalmi „Erzsébet” Gyógyfürdőbe látogattunk 45 fővel. 2008. november 08-án részt 
vetünk Pörölyön megrendezett sárközi települések nyugdíjasainak vetélkedőjén. A kiválóan megszervezett humoros-játékos 
vetélkedőn  csapatunk  második  helyezést  ért  el.  November  22-én  132  fő  részvételével  rendezte  meg  egyesületünk  a 
„Szépkorúak bálját”. Ünnepi köszöntő és műsor után köszöntöttük a névnapját ünneplő tagjainkat. Ajándékot kaptak a kerek 
születésnaposok. Vendégünk volt a decsi egyesület 23 tagja. Finom vacsora elfogyasztása után tombola sorsolás, őcsényi 
finom borok fogyasztása és fantasztikus hangulat volt. Egyesületünk tagjai közül 32-en ingyenes ortopéd orvosi vizsgálatban 
és gyógycipő ellátásban részesültek.                                                                                         Dávid Kálmán elnök     

– 4 –

http://www.ocseny.hu/AMK


2008. decemberi szám Őcsényi Hírmondó
Lakossági tájékoztató

Az Országos Mentőszolgálat és a Szekszárdi  Ügyeleti Szolgáltató  az orvosi ügyelet irányítási 
rendszerének változásáról az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt  Lakosságot:

2009. január  01-től a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának 
csökkentése,  valamint  az  azonnali  elérhetőség   biztosításának  javítása  érdekében  a  Menőszolgálat,  a 
Központi Ügyelet és a Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya egy  egységes riasztási rendszert  működtet, 
amely biztosítja, hogy a beteg a legrövidebb idő alatt az egészségi állapota által indokolt szinten kerüljön 
ellátásra. E rendszert a MENTŐSZOLGÁLAT  a SZEKSZÁRDI MENTÉSIRÁNYÍTÁSÁ   által biztosítja.
A  korábbi  gyakorlattal  ellentétben  fenti  időponttól  a  Központi  Felnőtt  és 
Gyermekorvosi ügyelet hívásait  az alábbi  hívószámon kell bejelenteni: 74/318-104
Bejelentéskor a  mentésirányító/ügyeleti  diszpécser egységes  kérdezési  és  szakmai  elvek 
figyelembevételével  dönt  a  riasztandó  sürgősségi  egységről.  (kivonuló  felnőtt  vagy  gyermek  ügyeleti 
szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi) A mentésirányító  a rendelkezésre álló információk 
alapján a beteg helyéhez legközelebbi és legmegfelelőbb egységet küldi a beteg segítségére. Amennyiben 
bejelentéskor egészségügyi tanácsra van szüksége, az irányító ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
Az Ön teendői:

1. Telefonáljon, hívja a 74/318-104 –es telefonszámot
2. Mondja el panaszát
3. Válaszoljon a irányító minden kérdésére
4. Szükség esetén nyújtson segítséget a mentésirányító utasításának megfelelően
Ezt követően a mentésirányító küldi  a megfelelő sürgősségi egységet, tanácsot ad.

Járó betegek részére az  ügyeleti ambulancia továbbra is igénybe vehető, hét-közben 16 órától másnap 
reggel 8 óráig, hétvégén 8 órától másnap reggel 8 óráig  az alábbi helyeken: 
Felnőtt orvosi ügyelet: Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Gyermekorvosi ügyelet: Szekszárd, Szent István tér 18.
T e  e  n d ő k  

                                             
  

 

 
                                             
  

Megtisztelő támogatásukat köszönve :
Az Országos Mentőszolgálat
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Mentésirányító  helyszínre 
irányítja a megfelelő sürgősségi 
egységet, illetve a központi 
ügyeletet, vagy tanácsot ad   

 VÁLASZOLJON 
Minden kérdésünkre

       ADJON ELSŐSEGÉLYT a 
mentésirányító utasításai szerint 

      Mondja el
      MIT  LÁT ? MI A PANASZA 

  Hívja a      74/318-104       számot vagy 104 
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KÖNYVES VASÁRNAP

 Az  őszi  Könyvtári  Napok  rendezvényeinek 
keretében,  került  sor  az  őcsényi  könyvtárban  a 
Könyves Vasárnap megszervezésére. Ezen a napon 
elsősorban  a  tini  korosztály  számára  készültünk 
meglepetésekkel. Október 12-én vasárnap, 10 órától 
12  óráig  társasjáték  partin  vehettek  részt  az 
érdeklődők.  Legnépszerűbb  játékok  az  Activity, 
malom  játékok  voltak.  Az  ifjakat  tisztálkodási  és 
kozmetikai  tanácsokkal  láttuk  el.  A  lányok 
sminkelési  praktikákat  is  elsajátíthattak,  ami 
természetesen  nagyon  érdekelte  őket.  Vidáman 
töltöttük e rendkívüli délelőttöt. Vidáman töltöttük e 
rendkívüli délelőttöt. (Forrás: www.ocseny.hu/AMK)

Zsiros Ary kiállítása
November  24–én  nyitottuk  meg  a  Zsiros  Ary 
képeiből  készült  kiállítást.  A  megnyitón  Nagy 
Viktor  5.  osztályos  tanuló  egy  szép  verssel 
köszöntötte a megjelenteket. A borongós, őszi estén 
vidám, boldog perceket szereztek a vendégeknek az 
iskola énekkarosai, akiket Steiner Gáborné készített 
fel.

Szeretnénk bemutatni a művésznő önéletrajzát:
1951-ben  születettem,  Mórágyon,  csodálatos 
környezetben,  egy  a  Mecsek  lábánál  fekvő  kis 
falucskában. A képzőművészet iránt gyermekkorom 
óta  vonzódást  érzek,  édesanyámmal  sok  téli  estén 
rajzolgattunk, festegettünk. Ő segített abban is, hogy 
megtanultam  észrevenni  a  természet  csodáit, 
rácsodálkozni a természet adta szépségekre.  
Mindig is ott motoszkált bennem, ha valami szépet 
láttam, hogy milyen jó lenne azt megfesteni, e erre 
egyéb  okok  miatt  csak  46  éves  korom  után 
kerülhetett  sor.  Igaz,  tanítóként  sokat  rajzoltam 
tanítványaimnak,  de  a  festést  csak  1997-ben 
kezdtem  el  komolyabban.  Azóta  közel  négyszáz 
képet  készítettem.  Számomra  fontos,  hogy 
képeimmel szépséget, harmóniát,  nyugalmat tudjak 
közvetíteni. A képek többnyire az otthonok falát 

díszítik, az otthonok szerepe pedig az, hogy a bennük 
élő embereket megnyugtassák.  Pihentessék, feltöltsék, 
hogy  aztán  helyt  tudjanak  állni  ebben  a  kemény 
világban.  Ehhez  nekünk  alkotóknak  is  nagy  belső 
nyugalomra  van  szükségünk,  amit  –  hála  a 
környezetemnek – meg is  kapok.  Szerencsés vagyok, 
hiszen elsőszámú hobbim a tanítás, 37 éve tanítok, de 
még a mai napig is örömmel megyek be az iskolába. 
Igyekszem  a  gyerekek  között  is  türelmet,  szeretetet, 
nyugalmat  árasztani,  mert  tudom,  hogy  ez  számukra 
mennyire  fontos.  Nagymamaként  sokat  rajzolgatunk, 
festegetünk  unokámmal,  Marcellal,  boldog  vagyok, 
hogy ő is szívesen vesz kezébe színes ceruzát, ecsetet. 
1980. óta Szekszárdon élek, 1997. óta tagja vagyok a 
Bárka  Művészeti  Szalonnak,  ahol  lehetőséget  kapunk 
arra,  hogy  rendszeresen  kiállítsunk  közösen,  és 
egyénileg is, a megyén belül és túl. Így eddig 74 közös 
és  19  egyéni  kiállításon  vettem  részt.  Nyaranta 
rendszeresen  járok  alkotótáborokba,  ahol  tudásomat 
gyarapíthatom.

Összegezve, mit is várok ettől? Amit az élet csak ritkán 
ad.  Szépséget,  finomságot,  nyugalmat,  harmóniát. 
Ragadjon magával, emeljen fel, kényeztessen. Töltsön 
fel,  adjon  erőt,  hogy  helyt  tudjak  állni  Ebben  a 
kegyetlen valóságban.                       Zsiros Ary

– 6 –



 2008. decemberi szám Őcsényi Hírmondó

Rell Jakabné (Ament Katalin)  Karácsony csodája 
Csillagok hunyorgó,
Pisla kicsi fénye,
Karácsony csodáját
Rég nekünk ígérte.

Szél fúj át süvítve
A fakó lelkeken.
Tompán ül szürkeség
Bágyadt tekinteten.

Szemekben könny, közöny,
Bús, borús bánatok.
Szép, vidám szemeket
Sehol nem láthatok.

Szíveken kőkemény
A fagyos, jég burok.
Megfolyt, jaj elemészt
E szorító hurok.

Időnek cseppjei
Csendesen csevegnek.
Halovány fényükkel
Karácsonyt jeleznek.

Angyalok szép hada
Már ünnepre készül.
Harsonákat fényez,
Szárnyacskákat fésül.

Sepregetik eget,
Csillagot porolnak.
Minden kicsi szívbe
Cseppnyit beragyognak

Fénycsokrokat kötnek
Dúdolgatva közben.
Lelki ajtócskákat
Nyitogatva könnyen.

Várjuk, várjuk mi is
Karácsonyi csodát,
Mert ad a lelkünkre
Gyönyörű új ruhát.

Várjuk, de már nagyon
Talán, mint még soha.
A jeges szorítás,
És sok bűn az oka.

Várjuk, de ne bénán.
Tennünk is kell érte.
Segítséget olykor
A nagy égtől kérve.

Nem álkincset várunk,
A talmi csillogást.
Szép reményt a jóra,
Mint rég a Messiást.

Karácsony csodája
Gyere, kérünk gyorsan.
Földnek kis lakója
Megfull szennyben, porban.

Teste reszket, vacog.
A lelke is fázik.
Bűnből, gonoszságból
Ki sem igen látszik. 

S nem tudja a balga,
Hogy nem Mammon a kincs.
Csak szeretet fénye,
Miből már sok nincs.

Mint gyermek csak lessük
Csodának eljöttét.
Mert talán a mese
Való lett s megtörtént.

Karácsony csodája
Szép égi üzenet,
Mit kell, hogy meghalljon,
Ki Földre született.  

Kell nekünk e csoda.
Lélek tüze, fénye.
Karácsony varázsa,
Örök szépség, béke.

Mikor eljött Földre
Az ég báránykája,
Köztünk már szeretet,
Karácsony csodája.

Fényeket már szórva
Jeges kő szívekre,
Kérlek, maradj velünk
Most és mindörökre!

Kedves Őcsényiek! (folytatás)
Néhány  gondolat  a  jövő  évről:  a  pénzügyi  válságra  a  kormányzat  a  közalkalmazottak  és  a  nyugdíjasok 
megszorításával  válaszol,  de  én  bízom  benne,  hogy  a  térségben  nem  lesz  tömeges  létszámleépítés  és 
megmaradnak a munkahelyek.  A pesszimizmusra optimizmussal kell válaszolni,  van ambíció, jó ötletek és 
minél több pályázati pénz elnyerésével további fejlesztéseket kell megvalósítani a településnek. A Közösségi 
Ház  tetőterének  beépítésre  már  benyújtottunk  egy  pályázatot  Integrált  Közösségi  Szolgáltató  Tér 
megvalósítására, itt irodák és két több,  mint 100m2 –es helyiség kialakítására kerülne sor, Internet használattal, 
hosszabb nyitva tartással a fiataloknak is szeretnénk kulturált helyet biztosítani. Az Óvoda és a Gyermekorvosi 
rendelő  és  a  Posta  épületét  akadálymentesítenénk  és  felújítanánk.  A  faluközpontban  a  két  templomon 
szeretnénk  külső  állagmegóvó  rekonstrukciót  végrehajtani  a  történelmi  egyházakkal  közösen.  A  jelenlegi 
magántulajdonú tájház szomszédságában vásároltunk egy épületet, melynek külső felújítására tudunk pályázni, 
ahol a helyi kézműveseknek és alkotóknak szeretnénk méltó körülményeket teremteni a munkájukhoz. Január 
elejétől elindítjuk a településen a Falugondnoki Szolgálatot, amelyhez pályázaton nyertünk egy 9 személyes 
kisbuszt. Változni fog a rendszeres szociális segélyezés is: segély helyett a dolgozni tudó embereknek munkát, 
és pénzt fogunk tudni felajánlani Jó esély van arra, hogy más forrásból, de elkészüljön a Fő utca, a Báta meder 
kotrása  meg  fog  történni,  átadásra  kerül  a  Szőlőhegyi  út  az  elkerülő  úttal  és  az  M6-os.  Végezetül:  meg 
szeretném  köszönni  mindenkinek  az  egészéves  munkáját,  amit  a  település  érdekében  tettek.  Köszönöm 
azoknak,  akik  fizették  az  adóikat,  akik  felajánlották  a  személyi  jövedelemadójuk  1%-át  a  településnek. 
Köszönöm a vállalkozóknak, hogy munkahelyet biztosítanak, iparűzési adót fizetnek, és a sok teher mellett 
még jótékony célra pénzt is áldoznak. 
Meg szeretném köszönni a civil szervezeteknek, hogy a kapott támogatásért cserébe sok hasznos programot 
szervezetek a településen- köszönöm a Nyugdíjas Klubnak, az Őcsényi Óvodásokért Alapítványnak, a Diák 
Sportegyesületnek, a Sportegyesületnek, az Öregfiúk Sportegyesületnek, a Gabóca Kézimunka Szakkörnek, a 
Gránátalma  Hagyományőrző  Egyesületnek,  az  Együtt  Őcsényért  Egyesületnek,  az  Őcsény 
Környezetvédelméért  Közalapítványnak,  a  Bogár  István  Hagyományőrző  Egyesületnek  és  az  Őcsény 
Községért Közalapítványnak. Köszönöm a doktornők és a védőnő, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő, 
a  házi  segítségnyújtó  munkáját.  Köszönöm  a  Képviselő-testületnek,  a  Bizottságok  külsős  tagjainak,  a 
kisebbségi  Önkormányzatoknak,  az  ÁMK   és  a  Polgármesteri  Hivatal  összes  dolgozójának,  valamint  a 
Repülőtér Kht-nak a támogatásukat és az odaadó munkájukat. Kívánok mindenkinek meghitt,  áldott, békés 
karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet!

Hajrá Őcsény!                         Fülöp János polgármester
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Rendezvénynaptár 2009 I.

Hónap Nap Rendezvény 
megnevezése

Rendezvény 
helyszíne Információ kérhető Cím, 

telefonszám

Január Pótszilveszter Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74-496-912

Sváb bál? Közösségi Ház Német Kisebbségi 
Önkormányzat
Hamar Vilmos

06-20-288-2699

Február Iskolacsalogató Közösségi Ház ÁMK
Ősze Józsefné

06-74-496-782

11. Farsangi bál Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74-496-912

7v.21 
v. 28?

Sváb bál? Közösségi Ház Német Kisebbségi 
Önkormányzat

06-20-288-2699

Farsangi bál Közösségi Ház ÁMK Ősze Józsefné
Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat-
Kalányos János

06-74-496-782

06-30-968-5532

14. Valentin napi bál Közösségi ház Ifjúsági klub
Dávid Ágnes?

Március 7. Sárközi bál Közösségi Ház BIHE
Scultéty Erzsébet

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

15. Megemlékezés Közösségi Ház, 
Kopjafa

ÁMK Ősze Józsefné
Együtt Őcsényért 
Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

06-74-496-782
06-74-496-846, 
06-70-946-84-
15

Horgászbál Közösségi Ház Őcsényi Horgász 
Egyesület
Király László

06-20-398-59-
31

25. Város környéki 
mezei futóverseny

Repülőtér Deák István 06-70-943-65-
37

Borverseny Borbarát Kör

Április 13. Délutáni nyuszi
futtatás

Repülőtér Együtt Őcsényért 
Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna,
Ifjúsági Klub
Dávid Ágnes

06-70-946-84-
15

5-12. Kézműves 
kiállítás

Református 
Gyülekezeti 
Ház

Gabóca Kézműves 
Egyesület
Szűcs Sándorné

26. Férfiak bálja Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74-496-912

20. A Föld napja ÁMK Ősze Józsefné
Őcsény Község 
Környezetvédelméért 
Közalapítvány 
Ranga Józsefné

06-74-496-782

06-20-945-
7510

30. Anyák napi 
ünnepség

Közösségi Ház
ÁMK

Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74/496-912

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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	Kedves Őcsényiek!
	
	A 2008-as év egy rendkívül feszült, de sikeres év volt a település életében. A pályázatainak sikerrel jártak, a közintézményeink felújítása jó ütemben haladt, elkészült az Orvosi rendelő, az Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal, részben felújítottuk a Könyvtár-Teleházat, ezt a munkát a jövőben is folytatni tudjuk. Épült játszótér, buszmegálló, parkoló, volt útfelújítás, még ha nem is sok. A fejlesztések mellett megpróbáltunk a közösségi életre is áldozni. A civil szervezeteket 4 millió forinttal támogattuk, és az egyéb rendezvényekre (majális, augusztus 20. (tűzijáték), falukarácsony, testvértelepülések vendégül látására) mintegy 1 millió forintot fordítottunk. Sajnos a mi településünk is öregedő képet mutat, több, mint 1000 fő a nyugdíjas korosztály. Gondoskodni kell az idősekről, nem csak az Idősek Világnapján, de nagyon fontos a fiatalok támogatása is, hogy kötődjenek a településhez. Szerencsére 46 főiskolást és egyetemistát tudunk támogatni, valamint a 13 éves lány korosztálynak tudunk ingyenesen, vagy kedvezményesen humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást adni. Sok támadás ér a Sport és a Tánc Egyesület magas támogatásáért, de itt fontos az utánpótlás nevelés és erre áldozni kell. Sok pénz és sok munka kell az óvoda és az iskola megtartásához és fejlesztéséhez, de a gyerek létszámok alakulása azt mutatja, hogy jó irányba haladunk. Ekkora fejlesztés, mint az idei évben, még nem volt az Iskolában és reményeim szerint most már Óvodában is. Lezárult a HEFOP pályázat –már csak a helyszíni ellenőrzés és a pályázat végleges elszámolása van vissza, tudtunk informatikai normatívából fejleszteni, és nyertünk forrást az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól is. Így az ÁMK technikai felszereltsége a hasonló falusi iskolák szintjét messzemenően meghaladja. Ez reményeim szerint garancia lehet arra, hogy kevesebb gyereket visznek el a szülők más iskolába, és a szomszédos településekről hoznak annyi óvodást és általános iskolást, hogy önállóan tudjunk az intézményeket üzemeltetni, vagy később akár iskolai központ is lehessünk.
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	Német nemzetiségi hét eseményei
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