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Tisztelt Őcsényiek, kedves érdeklődők!  

Örömmel jelentem be, hogy településünk újsága újra indul, és biztosított az is, hogy 
folyamatosan friss hírekkel havonta megjelenjen. 
Településünk lakóinak és a községünk iránt érdeklődőknek jobb és lényegesen hatékonyabb 
tájékoztatása  érdekében  újra  felélesztettük  az  Őcsényi  Hírmondót,  mely  egyben  szolgál 
hasznos információkkal, lehetőségekkel, és felületet kínál a véleménynyilvánításra is.
Az újság nem titkolt célja az, hogy minden településen lakó polgárához szóljon. Széles körben 
szándékozik tájékoztatni a településen, a szűkebb környezetünkben történtekről. Szándékaink 
szerint  az  Őcsényből  elszármazott  és  hírnevet  szerzett  volt  polgárairól,  a  település  rejtett 
értékeiről,  a  községben  történt  eseményekről,  rendezvényekről,  a  kulturális  eseményekről, 
sportról,  óvodáról,  iskoláról,  valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Képviselő  –  testület 
munkájáról szólna a lap.
 Természetesen a célok csak akkor valósulhatnak meg, ha a település lakói, a civil szervezetek 
vezetői és tagjai sajátjuknak érzik az Őcsényi Hírmondót, és javaslataikkal írásaikkal segítik a 
szerkesztőbizottság munkáját.

Fülöp János polgármester

Márciusi rendezvények, események

március  2.   Tűzoltó  Egyesület  küldöttségének 
gombosi látogatása.

Március 3.        HEFOP pályázat zárása
március 5.        Képviselő-testület ülése.
március 7.        Szalagtűző
március 8.        Nemzetközi Nőnap
március 8.        Bogár István Hagyományőrző
                         Egyesület bálja
március 15.      Nemzeti Ünnep
március 15.      Horgászbál
március 18.      Városkörnyéki mezei futóverseny
március 24.      Délutáni nyuszi futtatás
március 26.      Képviselő-testületi ülés
március 31.      Közmeghallgatás*
* a pontos időpontot a március 5.-i testületi ülésen 

határozza meg a képviselő-testület..

Tájékoztató a 2008/2009.-es tanévre szóló óvodai 
és iskolai beiratkozásról

A leendő 1. osztályos tanulók beiratkozására 2008. 
április  1-2.-án kerül  sor  az általános iskola  felső 
tagozatos épületében.
Az óvodai kiscsoportos beiratkozás április 8-9-10.-
én lesz az óvodában.
Részletes tudnivalók a lap következő számában.

TAVASZ
Olvad a hó, ám az
éjszaka még hideg,
Száguldó felhők közt,
a Nap is didereg.

A fagyos földből itt-ott
hóvirág virít,
A böjti szél sebesen
száguld és sivít.

A zöldülő fák alatt
ibolya ligetek,
A kertben egy nénike
ültet és veteget.

Megélénkül a határ,
kezdődik a munka,
Nyárson sül már vígan 
szalonna és sonka.

Lassan a fák is
virág ruhát öltenek,
Hogy dúsan adják majd
érett gyümölcsüket.

Sárguló búzatáblák mellett
pipacs virul,
Jön a nyár és lassan
minden kipirul.

Bognár László
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Népszavazás 2008
A Köztársasági Elnök 2008. március 9.-re országos 

ügydöntő népszavazást irt ki három kérdésben. Az 

eddigiekhez képest a jogszabályok több helyen is 

változtak. Jelentősen változott a mozgóurnás szavazás 

szabályai.

A szavazás általános szabályai:
A szavazókörökben a szavazás napján, azaz március 9.-
én 6 órától 19 óráig lehet szavazni.  Szavazni  kizárólag 
személyesen  lehet  és  csak  a  választópolgár  lakóhelye 
szerint  kijelölt  szavazó  helyiségben.  Ez  alól  a  törvény 
kivételt  enged  a  mozgásában  gátolt  választópolgár 
tekintetében,  akinek  kérésére  a  szavazatszámláló 
bizottság  (SZSZB)  legalább  két  tagja  mozgóurnával 
felkeresi,  illetve  aki  igazolást  kért  és  kapott.  A 
választópolgárt,  a szavazást  megelőzően az SZSZB-nek 
azonosítani  kell,  melyre  a  következő  érvényes 
igazolványok bemutatása alkalmas:
■lakcímigazolvány és:
- személyazonosító igazolvány vagy 
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya  
formátumú) vezetői engedély vagy
- útlevél vagy
■lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító  
igazolvány
Aki a fenti  okmányok valamelyikével nem tudja magát 
igazolni,  a  szavazásban  nem  vehet  részt.  Fontos 
hangsúlyozni,  hogy  szavazni  csak  érvényes  iratokkal 
lehet.  Lejárt  érvényességi  okmányokkal  nem  lehet 
szavazni.   Miután  megtörtént  a  választópolgár 
azonosítása,  jelenlétében  az  SZSZB  lebélyegzi  a 
szavazólapokat  és  a  hozzá  tartozó  borítékkal,  átadja  a 
választópolgárnak.  Bélyegző  hiánya  a  szavazólap 
érvénytelenségét  eredményezi.  A  választópolgár  saját 
kezűleg  aláírja  a  névjegyzéket,  ezzel  igazolja,  hogy 
átvette  a  szavazólapokat.  Szavazólapokat  a 
szavazófülkében  (amelynek  használata  nem  kötelező) 
tollal  kell  kitölteni.  Érvényesen  szavazni  a  feltett 
kérdések  alatt  lévő  igen,  illetve  nem  szavak  alatt 
megtalálható  két  kör  egyikében  elhelyezett  egymást 
metsző  két  vonallal  lehet  (X  vagy  +).  Minden  más 
megjelölés érvénytelen. Az a szavazat, melyet ceruzával 
adnak le  érvénytelen.  A választópolgár  a szavazólapok 
kitöltése után, azokat borítékba teszi, és urnába helyezi. 
Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár jelzi, hogy a 
szavazólapon  hibát  ejtett,  annak  kitöltését  elrontotta, 
kérésére a bizottság elnöke a rontott szavazólap helyett 
újat ad, majd a rontott szavazólapot bevonja. A cserére 
egy esetben és csak az urnába helyezés előtt van mód. A 
szavazó  helyiségben  a  választópolgárok  csak  a 
szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazóhelyiséget 19 órakor az SZSZB elnöke bezárja.
Mozgóurnás szavazás:

Jelentősen megváltoztak a mozgóurnás szavazás törvényi 
feltételei.  A  mozgásában  gátolt  személy  –  kérésére  – 
lakásán, tartózkodási helyén az illetékes SZSZB két tagja 
a  mozgóurnával  felkeresi.  Mozgóurnát  már  a  választás 
előtt  írásban lehet  kérni  a Helyi Választási  Irodától.  A 
választás  napján az  SZSZB  elnökétől  szintén  írásban 
lehet kérni. Fontos, hogy a mozgóurnás szavazásra csak 
akkor  van  lehetőség,  ha  a  rászoruló  írásban kéri.  A 
kérelemben  meg  kell  jelölni  azt  a  helyet,  ahol  a 
mozgásában korlátozott választópolgár a szavazás napján 
tartózkodik.  Alapesetben  csak  a  szavazókörön  belüli 
lakcímet  keresheti  fel  a  Szavazatszámláló  Bizottság. 
Egyéb  esetekben  az  igazolással  szavazókra  vonatkozó 
szabályok az irányadóak. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a  szavazni  kívánó mozgásában  akadályoztatott  személy 
személyes  azonosítóit,  (név,  születési  hely,  idő,  anyja 
neve, lakcíme, névjegyzéki sorszám) és az aláírását. Az 
írásos  kérelmet  bármilyen  úton  ellehet  juttatni  a  Helyi 
Választási  Irodához,  illetve  a  szavazás  napján  a 
Szavazatszámláló  Bizottsághoz.  Fontos  az  írásos 
kérelem.

A választás napján kórházban tartózkodók 
szavazási lehetőségéről

A választás napján kórházban tartózkodóknak előzetesen 
igazolást  kell  kérniük  a  lakóhely  szerint  illetékes 
jegyzőtől,  ugyanis  csak  az  igazolással  rendelkezők 
részére küldhető a kórházba mozgóurna,  mely lehetővé 
teszi  a  mozgásukban  korlátozott  vagy  akadályoztatott 
választópolgárok  szavazását.  Természetesen  ekkor  is 
írásban kell kérni a mozgóurnát.

Igazolással szavazás szabályai
Azon  választópolgárok,  akik  a  szavazás  napján 
lakcímétől távol, de Magyarországon tartózkodnak, csak 
akkor  szavazhatnak,  ha  a  lakóhelyük  szerinti  Helyi 
Választási  Irodától  igazolást  kértek.  Az  igazolást 
személyesen,  meghatalmazott  útján,  vagy  ajánlott 
levélben  lehet  kérni.  Igazolást  személyesen,  illetve 
meghatalmazott  útján  legkésőbb  2008.  március  7.-én 
16.00 óráig lehet kérni. Ajánlott levélben legkésőbb úgy 
lehet  kérni,  hogy  az  a  Helyi  Választási  Irodához 
legkésőbb  március  4.-éig  megérkezzen.  Az  igazolás 
kéréséhez az alábbi adatokat kell megadni: név, személyi 
azonosító,  lakcím,  azon  település  neve,  ahol  szavazás 
napján  tartózkodik  kíván,  továbbá  ajánlott  levélben 
történő igazolás kérés esetében meg kell adni azt a címet 
ahová az igazolást kéri.
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Külképviseleti névjegyzék
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok 
csak  akkor  szavazhatnak,  ha  felvételüket  kérték  a 
külképviseleti  névjegyzékbe.  A  külképviseleti 
névjegyzékbe  való  felvételt  a  választópolgár  lakcíme 
szerint illetékes Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2008. 
február 22.-én 16.00 óráig  lehetett kérheti.

Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB)
I.sz.körzet (Polgármesteri Hivatal): 
Magyar Józsefné ,Farkas Dezsőné, Kósik Lászlóné tagok, 
Herorányi  Zoltánné,  ,  Kutasi  Ferencné,  Nagy Józsefné, 
Jakab Jánosné póttagok
II.sz.körzet (Óvoda.):
 ifj.  Rácz  Lajos,  Varga  Istvánné,  Somorjai  Istvánné 
tagok, Csapainé Deák Éva, Party Istvánné póttagok
III.sz.körzet (Általános Iskola):
Kovács Józsefné, Propszt Józsefné, Juhász Miklósné 
tagok, Klézliné Dolgod Erzsébet, Árvay László Józsefné 
póttagok

Helyi Választási Iroda
Pollák Csaba HVI vezető
Frey Péterné, Kalányos Ildikó, Cseri Istvánné, Némethné 
Szebenyi Judit tagok
A  szavazatszámláló  bizottság  megbízott  tagjait a 
népszavazást  kezdeményezők,  illetőleg  a  Parlamenti 
Pártok  legkésőbb  2008.  február  29-én  16.00  óráig 
jelenthetik be a Helyi Választási Irodán. 

Választási szervek elérhetőségei
I. számú  szavazatszámláló  bizottság: 

Polgármesteri  Hivatal  Fő  u.  35.  telefonon 
496-872; 

II         számú szavazatszámláló bizottság: Óvoda Fő 
42-44. telefon 495-636; 
III. számú szavazatszámláló bizottság. Általános 

Iskola Hősök tere 3. (alsó) telefon  495-643; 
Helyi  Választási  Iroda  Polgármesteri  Hivatal  Fő  u. 
35. telefon 496-782

Pollák Csaba jegyző

Testületi ülés 2008. január
A képviselő-testület január 30-án tartotta első ülését a 

2008-as évben, Mint mindig most is fontos döntéseket 

kellett meghozni.

A szennyvíz szolgáltatás díjáról már a decemberi ülésén 
is tárgyalt, de akkor a szolgáltató javaslatát nem fogadta 
el, mert jelentős mértékű áremelést javasolt. Tárgyalások 
után,  melyen  az  érintett  települések  (Decs,  Sárpilis, 
Várdomb)  polgármesteri  vettek  részt,  jelentős  mértékű 
mérséklésben  tudtak  megállapodni.  A  szolgáltató  a 
tárgyalások  eredményeként  egy  szolidabb  áremelést 
javasolt, melyet a testület elfogadott.
A  védőnő  kérésének  megfelelően  a  képviselő-testület 
hozzájárulását adta, hogy 2008. március 1.-től a védőnői 
körzet  vállalkozásformában  működjön.  E  változás  az 
ellátás igénybevételét  nem fogja érinteni.  Remélhetőleg 
az eddigi jó színvonal tovább fog emelkedni. 
Harmadik napirendi pontként rövid tájékoztató hangzott 
el  a  Cigány  Néprajzi  és  Történeti  Egyesület 
átköltöztetéséről.  Az  iratanyag  a  Sallai  utcából  az 
Általános Iskola alsó tagozatának épületébe kötözik. 

A Hősök terén lévő épület egyik osztálytermében kerül a 
teljes gyűjtemény.
 Hiánypótló rendeletet alkotott meg a testület a negyedik 
napirendként.  Az oktatási  törvény végrehajtásáról  szóló 
helyi  jogszabály  meghatározza  a  sajátos  helyzetű 
tanulókkal  kapcsolatos  intézményi  feladatokat. 
Ugyancsak  szabályozza  a  szakkörökért  és  az  egyéb 
térítési  köteles  tanórákon  kívüli  ellátások  pontos 
szabályait.  A  rendelet  továbbá  az  intézmény  által 
nyújtandó  kötelező  adatszolgáltatások  körét  is 
meghatározza.
Jelentős  törvényi  változások  miatt  szükséges  volt  a 
szociális  rendlelet  teljes  átdolgozására.  A  szociálisan 
rászorulók  esetében  a  helyi  jogszabály  jelentősebb 
módosításokat  nem tartalmaz.  A változások jelentősebb 
része a hatáskörök módosulása. 
Az  Önkormányzat  társulás  útján  látja  el  a  házi 
segítségnyújtás  kötelező  önkormányzati  feladatát, 
ugyancsak  társulás  útján  látja  el  az  önként  vállalt 
jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást.  Jelenleg  öt 
készülék működik a településen.

- P -

Testületi ülés 2008. február
A  Képviselő-testület  elfogadta  a  település  2008.  évi 
költségvetését.
Őcsény  Község  képviselő-testülete  2008.  február  14-i 
ülésén tárgyalta és elfogadta a település költségvetését. A 
48 oldalas előterjesztés több fórumot is megjárt, amíg a 
képviselők elé kerülhetett.  

Több  fordulós  egyeztetések  történtek  az  önkormányzat 
intézményei  között.  Véleményezésre  megkapta  minden 
érdekelt  szervezet.  Tárgyalta és  elfogadásra  javasolta  a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat,  a Német Kisebbségi 
Önkormányzat,  a  Közművelődési,  Oktatási,  Ifjúsági  és 
Sportbizottság,, valamint  a Pénzügyi Bizottság.
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Az  előterjesztést  Kiss  Katalin  az  Önkormányzat 
könyvvizsgálója  is  véleményezte.  A település  összesen 
368  millió  forintból  tud  gazdálkodni.  A  legfontosabb 
bevétel  továbbra  is  az  állami  finanszírozás,  mely  223 
millió  forintot  tesz  ki.  Jelentős  bevételi  forrás  a  helyi 
adók  (25  millió
forint)  Ugyancsak  jelentős  pályázati  forrásra  számít  az 
önkormányzat  45  millió  forint  összegben  a 
beruházásokhoz.  A  kiadási  oldalon  a  legfontosabb  az 
intézmények  működtetése  (iskola,  óvoda,  könyvtár, 
közművelődés,  hivatal  stb.),  mely  összesen  254  millió 
forintba fog kerülni.  A szociális ellátásokra 27,8 millió 
forint  fordítható  várhatóan  2008-ban,  ami  kb.  10%-kal 
magasabb az előző évekhez képest.  A civil  szervezetek 
támogatására  3  millió  forintot  tervez  felhasználni  a 
képviselő-testület.  A  falu  fejlődése  szempontjából  a 
legfontosabb  a  beruházás,  fejlesztés,  melyre  a  nehéz 
gazdasági  helyzet  ellenére is  lesz lehetőség 72,6 millió 
forint értékben. 

Természetesen ennek megvalósíthatósága nagymértékben 
függ  a  már  beadott  és  a  tervek  szerint  beadható 
pályázatok elbírálásától.
Melyek ezek a tervek, és mekkora a forrás igényük? 
Iskola  akadálymentesítése  26,5  millió,  Közösségi  Ház 
tetőterének beépítése 15,6 millió, útfelújítások 4,1 millió, 
Polgármesteri  Hivatal  akadálymentesítése  7  millió, 
Orvosi  rendelő  optikai  akadálymentesítése  6,2  millió 
forint.  A  felsoroltak  közül  három  célra  beadott  és 
befogadott  pályázattal  rendelkeznünk.  Kettő  további 
előkészületben van. 
Az  Önkormányzat  könyvvizsgálója  a  település 
költségvetését  megalapozottnak,  megfelelően 
előkészítettnek minősítette „kevés olyan önkormányzatot 
ismer a megyében, akinek ennyire stabil a gazdálkodása 
és nem rendelkezik hitel állománnyal”.
A képviselő-testület a település 2008. évi költségvetését 
egyhangúan elfogadta.            

- P –

Elkezdődött az autópálya építés
A  térség  fejlődésének  záloga  lehet  a  most  elkezdett 
nagyberuházás, az M6-os autópálya építése. 

Mint  az  köztudott  a  Dél-dunántúli  régió  gazdasága  az 
országos  átlag  alatt  van.  Kitörést  jelenthet  a 
közútfejlesztés, mely a terület gyors megközelíthetőségét 
segítené. A tervek szerint a Szekszárd-Pécs szakasz 2010 
márciusára  elkészülne,  míg  a  Szekszárd-Dunaújváros 
közötti  út  várhatóan  2010-ben  szintén  átadásra 
kerülhetne.  A  fejlesztés  után  Pécsre  45  perc  alatt, 
Budapestre  valamivel  több,  mint  egy  óra  alatt  lehetne 
biztonságosabban eljutni személyautóval. 
 Az autópálya építés, mint minden építéssel járó 
beruházás kellemetlenségekkel is jár. Szeretnénk 
leszögezni, hogy az Önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy minél kevesebb gondot jelentsen 
az építkezés a település lakóinak számára. Az eredeti 
tervekkel ellentétben jelenlegi helyzet szerint az Árpád 
sort nem használnák szállítási útvonalként. A 
beruházókkal sikerült új alternatív útvonalat kijelölni. Az 
Őcsény-Szekszárdi összekötő útról a nagy kanyarnál 
fogják megközelíteni az építkezés helyszínét.

Külön  köszönet  a  földtulajdonosoknak  és 
földhasználóknak a pozitív hozzáállásukért. A beruházás 
első  lépéseként  a  pályát  megközelítő  földutakat  teszik 
járhatóvá  30  cm  vastagságban  zúzottkővel  borítják. 
Ugyancsak  zúzott  köves  kiszolgáló  utakat  építenek  a 
nyomvonal  mellett  is.  Ezt  követően  a  humusz  réteget 
szállítják el, majd elkezdődik azt útpálya földmunkálatai. 
A Szekszárd-Bátaszék szakaszon több százezer köbméter 
föld  megmozgatása,  szállítása  történik,  mely  jelentős 
forgalomnövekedéssel  járhat  az  adott  helyszín 
környékén. 
Fontos  hangsúlyozni,  hogy  a  település  belterületén  az 
építéssel kapcsolatos szállítási útvonal nincs. Ez alól az 
Árpád  sor  lehet  kivétel,  de  itt  az  előzőekben 
megfogalmazottak  szerint,  egy  nagyon  korlátozott 
forgalom lehetséges csak. 
Terveink szerint az Őcsényi Hírmondó minden számában 
tájékoztatjuk  olvasóinkat  az  autópálya  építés  aktuális 
helyzetéről.
Fülöp János                                           Pollák Csaba
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Rejtett értékeink
A Tájház

Az épület mai formáját az 1880-as évek elején nyerte el, 
Deák István jómódú őcsényi református gazda idején. Az 
épület azonban kisebb-nagyobb változtatásokon átesett az 
idők folyamán,  minden  korszak  igényeinek  megfelelően 
(pl.  szabadkéményes  konyhát  lepadlásolták).  A  telek 
fésűsbeépítésű  az  utcára  merőleges  épülettel,  amihez  a 
hátsó részén keresztépület kapcsolódik. Az épület falazata 
vegyes,  tégla  és  tömött  fal.  Tetőszerkezete  dőltszékes, 
hódfarkú  apatini  cseréppel  fedett.  A  beosztás  szoba-
konyha-szoba-kamra-konyha-istálló-színalj+pince. 

Az  első  szobában  a  népművészet  újravirágzásának 
idejétől  (XIX.  Sz.  második  fele)  a  diagonális 
elrendezésnek  megfelelő  tiszta  szoba  látható,  a 
konyhában  a  konyhai  eszközök.  A  lakószobában  a 
párhuzamos polgári elrendezésnek megfelelő szobabelső 
látható.  A  kamrában  a  mindennapokban  használt 
eszközök vannak kiállítva. A hátsókonyhában a szövés 
eszközei tekinthetők meg. Az istállóban az állattartáshoz 
szükséges  és  a  szőlőműveléshez,  borászkodáshoz 
használt  eszközök,  szerszámok vannak. A színaljban a 
földműveléshez való gépek vannak elhelyezve.
Cím: 7143 Őcsény, Bocskai u. 8.
e-mail cím: adlatus@freemail.hu
                    tajhaz.ocseny@freemail.hu
 
Telefon: 06-74/496-762; 06-30-856-4349 
 
Igény esetén sárközi kerekkalács, bórkóstolás, viselet 
bemutató.
Megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján.  
Összeállította: Csapai János
Az  épület  és  berendezései  felújítása  Csapai  János 
munkássága.  Külön  köszönet  Lovas  Istvánnak  a 
fotóért.(szerk.)

Svábbál
Az  Őcsényi  Német  Kisebbségi  Önkormányzat 
hagyományteremtő szándékkal Svábbált rendezett  február 
01.-én 19.00 órai kezdettel. A jelenlévőket Hamar Vilmos 
a  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  elnöke  magyar 
nyelven,  Dr Beck Mária Zsuzsanna a Német Kisebbségi 
Önkormányzat  képviselő-testületi  tagja  pedig  német 
nyelven köszöntötte. 

 

A megnyitó részeként Hamar Bence első osztályos tanuló 
a böjtről szóló német nyelvű versikével, Hamar Balázs 4 
éves  óvodás  szintén  német  nyelven  a  farsangról  szóló 
verssel  köszöntötte  az  első  őcsényi  Svábbálon 
résztvevőket.

Schwabenball
Die  Deutsche  Minderheitenselbstverwaltung  von 
Őcsény  organisierte  ab  19  Uhr  am  01.02.2008  mit 
traditionsschaffender  Ansicht  einen Schwabenball.  Die 
Anwesenden wurden vom Vorsitzenden Hamar Vilmos 
in  ungarischer  Sprache,  und  von  dr.  Beck  Mária 
Zsuzsanna  Mitglied  der  Vertretungskörperschaft  in 
deutscher Sprache begrüsst.

 

Zuerst  hat  Hamar  Bence  /1.  klasse/  ein  Gedicht  von 
Fasten danach Hamar Balázs /4. jahre/ ein Gedicht über 
Fasching vorgeführt. Danach folgte das Hexen Duo mit 
deutsche und schwäbische Lieder.
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A műsor további részeként a Hexen duó német és sváb 
dalokat  énekelt  boszorkányos  ügyességgel.  A  duó 
névválasztása remekül sikerült, hiszen a hexen magyarul 
boszorkányokat  jelent  és  az  énekes  páros  tényleg 
boszorkányosan  bánik  a  hangokkal.  Természetesen  az 
előadás  nyelve  a  német  volt,  hiszen  svábbálon  került 
bemutatásra.
A  meghívóban  szereplő  nyitótáncot  a  györkönyi 
néptáncosok  mutatták  be.  A  koreográfia  rendkívül 
kifinomult,  a  táncosok  óriási  átéléssel  mutatták  be  a 
hagyományos  sváb  táncokat.  A  pörgések,  forgások, 
emelések és lépések ritmusa pontos összhangban volt a 
zenével.  Túlzás  nélkül  kijelenthető,  hogy  a  györkönyi 
néptáncosok profi módon táncolnak. A nyitótánc utolsó 
momentumaként a néptáncosok felkérték egy keringőre a 
bálosokat.  A  vacsora,  amely  kiválóan  sikerült,  sváb 
recept alapján készült. 
A  svábbál  hajnalig  tartó  tánccal  folytatódott.  A  jó 
hangulatról  a  Royal  zenekar  gondoskodott.  Minden 
jelenlévő egyetértett  abban, hogy a hagyomány-teremtő 
első  Őcsényi  Svábbál  nagyszerűen  sikerült  és  minden 
évben  meg  kell  ismételni.  Természetesen  az  összkép 
kialakulásában a kiváló szervezés játszotta a főszerepet. 
Köszönjük a meghívást!         Köszönjük a szép estét! 
Danke schön! Pollák Csaba

Die  Namenswahl  des  Duos  ist  gut  gelungen,  denn  sie 
singen  wirklich  mit  zauberhafte  Geschicklichkeit, 
natürlich schwäbisch auf den Schwabenball.
Der  Eröffnungstanz  wurde  von  der  Györkönyer 
Volkstanzgruppe  vorgeführt.  Die  Choreographie  ist 
besonders verfeinert die Tanzer haben die schwäbischen 
Tanzen mit grosser Miterlebung vorgeführt. Wir können 
sagen  die  Györkönyer  Tänzer  haben  professionell 
getanzt.  Nach dem Öffnungstanz haben die Tanzen die 
Ballgaste zu einen Walzer aufgefordert. Das Abendessen, 
dessen nach einen schwäbischen Rezept vorgerichtet war, 
ist auch gut gelungen.
Der Schwabenball  dauerte  bis  in die  Früh für  die  gute 
Laune sorgte die Royal-Kapelle. Die Anwesenden waren 
einverstanden  der  traditionsschaffende  erster  Őcsényer 
Schwabenball ist gut gelungen und wir müssen es jedes 
Jahr  wiederholen.  Beim  Gesamtbild  spielte  eine 
Hauptrolle die gute Organisation. 

Danke für die Einladung!
Danke für den Schönen Abend!
Danke schön!

40 évesek lettünk
Az  őcsényi  Nyugdíjas  Klub  a  napokban  ünnepli 
megalakulásának  40.  évfordulóját.  A  klub  1968-ban 
alakult  „öregek  beszélgető  társaság”  néven.  Az  első 
megbeszéléseket  a  kultúrház  hozta  össze,  a  helyi  TSZ 
adott helyiséget  és a falu „hangosbemondója” a kisbíró 
dobolta ki az összejövetel időpontját. A tagok gondozták 
a  falu  központjában  lévő  parkot,  segítettek  az  iskola 
bővítésében, lovas kocsival jártak Gemencbe kirándulni.  
A klub első vezetője Baka Sándor bácsi volt, őt követte 
Hartmann  Lászlóné  (Lenke  óvónéni),  Sárközi  István 
tanár úr, Imrő Judit fiatal nevelő, Somorjai László, Zala 
István  –  aki  20  évig  volt  vezető  –  őt  követte  Révész 
Györgyné,  a  jelenlegi  vezető  Dávid  Kálmán.  Az 
egyesületnek  jelenleg  119  tagja  van,  81  nő,  38  férfi. 
2002-ben  a  bírósági  bejegyzés  megtörtént,  ekkor 
Malustyik Antalné klubtag javaslata alapján Őszi Rózsa 
Nyugdíjas  Egyesület  nevet  vette  fel.  Tagja  vagyunk  a 
Megyei Nyugdíjas érdekszervezetek Szövetségének. 
Évente 6-7 alkalommal szervezünk fürdést, ki-rándulást 
termálfürdőkbe, Gyopárostól Zalakarosig. Állandó 
belépőnk van a Harkányi, a Kiskunmajsai és a Tamási 
fürdőkbe. Több esetben jártunk Buda-pesten, 
megtekintettük az országházat, az állatkertet és más 
nevezetességet. Jártunk a Pécsi Nemzeti Színházban, a 
Babits Művelődési Házba és egy csodálatos  estét 
töltöttünk  el  a  Szekszárdi  Német

Színházban.  Tagjaink  körében  nagy  sikere  van  a 
vacsorával  egybekötött  zenés  esteknek,  így  a  Nők  és 
Férfiak  báljának,  a  Pótszilveszternek  és  a  Farsangi 
bálnak.  A  kerti  partikat,  a  közös  sütést,  a  főzést,  a 
májusfa  kitáncolást  nagy  örömmel  fogadják  tagjaink. 
Szívesen vesznek részt tagjaink olyan kiránduláson, mint 
a Gemenci, a Szálkai, ahol a jó levegőn közös főzéssel, 
énekléssel töltötték el az időt.
Kiemelkedő rendezvényt is kezdeményeztünk, a Sárközi 
települések nyugdíjas  klubjai között,  melynek humoros, 
játékos vetélkedő nevet adtunk, Őcsény, Báta, Decs volt 
házigazda,  szeptemberben  Pörbölyön  folytatódik. 
Klubesteken nagy sikere van a Sárközi hagyományról, a 
bűnmegelőzésről  és  az  egészség  megőrzéséről  szóló 
előadásoknak. 
Egyesületünk  tagjai  részt  vesznek  a  község 
rendezvényein,  így  a  majálison,  a  falu  karácsonyán, 
segítséget  nyújtunk  az iskolának a  papírgyűjtésben.  Az 
elmúlt  években  több  óra  társadalmi  munkát  végeztünk 
játszótér kialakításában, járdák építésében. 
Egyesületünket  7  fős  elnökség  vezeti,  akik  éves 
rendezvénynaptár  alapján  állítják  össze  a  programokat, 
ezzel biztosítva egy tervszerű folyamatos munkát,  mely 
elősegíti az őcsényi nyugdíjasok szabadidejének hasznos 
kulturált eltöltését.                                   Dávid Kálmán 
elnök

Dávid Kálmán
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Hírek az iskolából

Kompetencia-nap
A  minden  évben  megrendezésre  kerülő  egészségnevelő 
napot 2007. november 30.-án rendhagyó módon tartottuk 
meg  iskolánkban.  Egy  szociális  kompetencia  alapú 
pályázat  lehetővé tette,  hogy egész délelőttös  programot 
szervezzünk  a  diákoknak.  Tananyagot  a  szociális, 
életviteli  és  környezeti  kompetenciák  fejlesztésének 
bevezetése adott.  E délelőtt  keretében az alsós és felsős 
gyerekek  forgószínpad-szerűen  5x45  perces 
foglalkozásokon vettek részt.
Az alsó tagozatosok négy témával ismerkedhettek meg: az 
ünnepi  asztalkészítéssel,  a  helyes  táplálkozással  – 
melynek  keretében  egészséges  ételekből  álló  étlapot 
készíthettek  –,  majd  a  baleset  megelőzéssel  és 
segítségnyújtással.  Végül  Ábelné  Sütő  Erika  védőnő 
környezetünk  védelmére  intette  a  kicsiket  játékos 
feladatok formájában.
A felsőben az egészséges ételek helyes kiválasztásáról, a 
káros  szenvedélyek  hatásairól,  a  kultúrált  étkezés  és  a 
viselkedés  szabályairól,  valamint  a  hulladékok 
hasznosításának lehetőségeiről szerezhettek információkat 
a diákok. A vásárláshoz fűződő viselkedési szabályokat is 
felelevenítették egy képzelt vásárlás keretében. A délelőtt 
során számos érdekes rajz és történet született.

Terítettünk

  
Elsősegélyt nyújtottunk              Újrahasznosítottunk      

Veszélyre intettünk        
    

Neukirchner Csilla

Úszóverseny
Iskolánk  legjobb  úszói  január  21.-én  Szekszárdon  városkörnyéki  úszóversenyen  vettek  részt.  Diákjaink  szép 
eredményeket értek el:
2. korcsoportos fiú: Kara Szilárd (hátúszás: I. helyezés)
 2.korcsoportos lány: Szűcs Patrícia (mellúszás: III. helyezés)
3. korcsoportos fiú: Szabó Andor (mellúszás, gyorsúszás: I. helyezés)
3.korcsoportos fiú : Kovács Róbert (mellúszás: III. helyezés)
3.korcsoportos lány: Lovas Anett     (mellúszás: III. helyezés)
4. korcsoportos fiú : Katona Balázs (hátúszás: I. helyezés)
4.korcsoportos fiú : Mészáros Alex (gyorsúszás: III. helyezés, váltóúszás: I. helyezés)

Farsangi teadélután
Az idei alsós farsang a hagyományoktól eltérően egy csütörtök délután került megrendezésre a Közösségi Házban. E 
rendhagyó  jelmezbál  a  nyugdíjasok  szervezésében  zajlott,  melyet  Haász  Mártonné  fogott  össze.  A  jelmezesek 
felvonulása nyitotta a bált, ezt játékos és gondolkodtató vetélkedősorozat követte. A nyugdíjasokból álló zsűri értékelte 
a csapatokat.  A bálozókat süti  és üdítő várta az ebédlőben, s még egy-két tánc ellejtésére is maradt idő. A vidám 
hangulatú délutánt mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon élvezték. Köszönjük a nyugdíjasoknak.
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Rendezvénynaptár 2008 I. félév

Hónap Nap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Cím, telefonszám
Január 27. Tisztújító közgyűlés Tűzoltószertár Tűzoltó Egyesület  

 Éves közgyűlés Repülőtér Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

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

31. Egyesületi összejövetel Repülőtér Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

 

Február  Iskolacsalogató Közösségi Ház ÁMK
Ősze Józsefné

06-74/496-782

2. Sváb bál Közösségi Ház Német Kisebbségi Önkormányzat 
Schmidt Józsefné

06/74-495-095

11. Farsangi bál Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74/496-912

16. Valentin napi bál Közösségi Ház Dávid Ágnes 06-74-495-658
23. 40 éves a Nyugdíjas Klub – 

ünnepélyes megemlékezés
Közösségi Ház Nyugdíjas Klub

Dávid Kálmán
06-74/496-912

28. Egyesületi összejövetel Repülőtér Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

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

Március 8. Sárközi bál Közösségi Ház BIHE
Scultéty Erzsébet

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

15. Megemlékezés Közösségi Ház, Kopjafa Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna
ÁMK Ősze Józsefné

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

06/74-496-782
 Horgászbál Közösségi Ház Őcsényi Horgász Egyesület

Király László
06-20/398-59-31

18. Város környéki mezei 
futóverseny

Repülőtér Deák István 06-70/943-65-37

24. Délutáni nyuszi
futtatás

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

06-70/946-84-15

Április 12. Jubileumi Tánctalálkozó Közösségi Ház, 
szabadtéri színpad

BIHE
Scultéty Erzsébet

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

12. Kézműves kiállítás Református Gyülekezeti 
Ház

Gabóca Kézműves Egyesület  

22. Föld Napja Közösségi Ház Őcsény Környezetvédelméért 
Alapítvány 
Ranga Józsefné

06/74-495-500
06/20-9457-510

26. Férfiak bálja Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74/496-912

 Tűzoltó bemutató ÁMK iskolaudvar Tűzoltó Egyesület  
 Borverseny    

Május 1. Majális
Kakaspörkölt-főző verseny
Repülőmajális

Repülőtér Együtt Őcsényért Egyesület,
Repülőklub, 
Önkormányzat

06-70/946-84-15, 06-
20/978-58-90, 06-
74/496-872

5. Anyák napi ünnepség Közösségi Ház Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán
ÁMK Ősze Józsefné 

06-74/496-912

06/74-496-782
29. Kisiskolák labdarúgóversenye  Deák István,

Kilián Zsolt
06-70/943-65-37, 06-
30/529-10-55

31. Gyermeknap Repülőtér Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

06-70/946-84-15

 Romanap  Cigány Kisebbségi Önkorányzat
Kalányos János

 

Az Őcsényi Hírmondót kiadja Őcsény Község Önkormányzata
Címe: 7143 Őcsény, Fő u. 35. telefon: 74/496-872
Felelős kiadó: Fülöp János
Szerkesztőség tagjai: Neukirchner Csilla,  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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