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AUGUSZTUS 20.-i RENDEZVÉNYEK

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves 
Családját 

2008. augusztus 20-án
Őcsény Község Önkormányzata 

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és a Német Kisebbségi Önkormányzat

által szervezett 

SZENT ISTVÁN NAPI  BÚCSÚ 
és az ELSZÁRMAZOTTAK 

TALÁLKOZÓJA

rendezvényre.
A rendezvény helyszíne: Általános 

Művelődési Központ udvara.
Programok:
10.00 ISTENTISZTELET
11.00 SZENTMISE
11.45 KENYÉRSZENTELÉS
14.00 órától a SÁTORBAN:
       KÉZMŰVES BEMUTATÓK
       GRÁNÁTALMA Egyesület – 
Kiállítás, vásár
       GYERMEKPROGRAMOK
       BORKÓSTOLÓ
16.00 órától SZÍNPADON: Megnyitó, 
köszöntő
16.10 Bogár István Hagyományőrző 
Egyesület – Őcsény
16.20 Moonshine Énekkar – Szekszárd
16.35 Bogár István Hagyományőrző 
Egyesület utánpótlás csoport – Őcsény
16.55 Hagyományőrző Német Énekkar – 
Szakadát
17.10 Vers:Rolf Krenzer:Kuschel-Song 
für Dorothea az őcsényi ÁMK 
tanulójának előadása
17.20 CKÖ műsora
17.30 Hagyományőrző Német Énekkar – 
Szakadát
17.50 Bogár István Hagyományőrző 
Egyesület – Őcsény
18.15 UTCABÁL – Sláger zenekar
22.00 Tüzijáték 

Az augusztus 20-i programok keretében 
újból megrendezzük az 

ELSZÁRMAZOTTAK 
TALÁLKOZÓJÁT,

melynek központi helyszíne:
A Közösségi Ház és az ÁMK udvara.

Programok:
Kiállítások
Őcsény képekben – Közösségi Ház
Szőttes, hímzés, kézimunka – Gabóca 
Kézimunka szakkör  Református 
Gyülekezeti Ház, nagyterem
Ősi mesterségek – festmények – 
Református Gyülekezeti Ház, 
márványterem

14.00-14.30 Őcsény Község Életének 
bemutatása – Közösségi Ház

- Kopjafa története
14.30 Tájház bemutatása, tárlatvezetéssel, 
kerekkaláccsal, borkóstolóval

- Sétarepülés – Őcsény 
megtekintése a levegőből
(motoros géppel: 10.000,-/3 fő/10 
perc
vitorlázógéppel: 2.500,-
Ft/fő/iskolakör)

- Sétakocsikázás a községben
18.00-tól Vacsora a Közösségi Házban
Menü:  Vegyes  pörkölt,  csipetke, 
savanyúság, sütemény, üdítő
(A menü 1.200,- Ft/fő, ami csekken vagy 
átutalással  befizethető  a  Polgármesteri 
Hivatal  11746005-15414179  sz. 
számlájára, 2008. augusztus 10-ig!)
A visszajelzéseket kérjük 2008. július 31-
ig megtenni telefonon (06-74/496-872), e-
mail-ban  (ocsenyph@tolna.net),  faxon 
(06-74/595-032)  vagy  levélben  (7143 
Őcsény, Fő u. 35.).
Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!  
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Őcsényi Hírmondó 2008. júliusi szám

Életút…
14 éve veszítettük el Őcsény község első orvosát, nagyrabecsült és szeretett Dr Mátis Lajos Urat.

A visszaemlékezés hiteles történését leányának Fodor Andrásné Mátis Sarolta tollából adjuk közre.
Édesapám Mátis Lajos Pálfán (Tolna m.) született 1903. 
október  17.-én.  Nagyapám  Mátis  István  evangélikus 
tanító,  felesége Gyenizse Mária  –  őcsényi  származású, 
Gyenizse  Imre  vízimolnár  lánya.  Első  gyermekük  volt 
Édesapám,  két  testvére  Mária  és  István  fiatalabbak 
voltak nála. Az alsóbb osztályokat Pálfán végezte, majd 
egyházi  gimnáziumokban  tanult:Nagykőrösön, 
Bonyhádon és végül Pápán érettségizett 1922-ben. 1922 
szeptemberétől 1929-ig Budapesten a tudományegyetem 
Orvosi  Karán tanult  nagyon jó  eredménnyel.  Lakása a 
„Tanítók Házában” volt – ami a tanítószülők gyerekeinek 
kollégiuma  volt.  1929.  március  02.-án  kapott  orvosi 
oklevelet.  Tudását  elmélyítendő  az  Új-Szent  János 
Kórház  belgyógyászatán,  majd  a  Rókus  Kórház 
nőgyógyászatán 
gyakornokoskodott.  Az 
egyetemen ösztöndíjat kapott, de 
a  továbbképzést  fizetés  nélküli 
gyakornokként  kellett  végeznie. 
Bár  szeretett  volna  Budapesten 
kórházi  orvos  maradni,  mégis 
1929.  december  16.-tól  anyai 
rokonai  falujába,  Őcsénybe 
költözött  és  magánorvosi 
rendelőt nyitott.
Először  a  katolikus  templom 
melletti Ábró házban (TSZ iroda, 
majd  a  mai  Közösségi  Ház),  a 
nagy  kapubejáróból  balra  nyílott  rendelője,  lakása. 
Később az  akkori  Templom utcában  – ma Kossuth  L. 
utca  -  szintén  Ábróéknál  talált  megfelelőbb  helyet. 
(Ezután  Vas  Béla  lakott  ott  családjával.)  Nehéz  volt  a 
kezdet,  Ő  volt  az  első  egyetemet  végzett  jól  képzett 
orvos  a  faluban.  Rendelője  felszerelését  még 
magánorvosként  fokozatosan  fejlesztette.  1931.  július 
06.-án választották meg községi orvosnak. Megismerték, 
megbarátkoztak  vele,  -  1968-ig  ő  volt  a  falu  orvosa. 
1932.  június  04.-én  megnősült.  A  Kecskeméti 
Tanítóképzőbe járó Szilágyi Béla ref. lelkész Ilona nevű 
lányának  évfolyam  társát,  Kiss  Irén  Saroltát  vette 
feleségül,  akivel  Őcsényben  ismerkedett  meg,  ahova  a 
képesítő  után  több  társukkal  meghívta  őket  a  Szilágyi 
Család.  Felesége  Somogyból,  Lengyeltótiból  került 
Tolnába. 1932.-re már kibéreli a Traubert féle házat az 
akkori  Égett  utcában,  a  régi  katolikus  plébánia  házzal 
szemben  –  ma  ez  Badics  József  háza  a  Széchenyi 
utcában.  1933. március 23.-án itt születtem,  a Sarolta 
nevet kaptam. 1940-ig a Traubert ház volt otthonunk, ott 
volt a rendelő is. Szerettünk benne lakni, kertje tele volt 
virággal,  nagy  cseresznyefája  alatt  homokban 
játszhattam, s volt egy lécekből épült szellős kis 

befuttatott  épület,  ahol  nyaranta  ebédelni  lehetett  vagy 
kicsit  pihenni.  Sajnos  a  lakás  beosztása  és   a  növekvő 
beteglétszám miatt végül át kellett költözni az új községi 
orvos lakásba. Hiányoztak kedves szomszédaink és ma is 
szeretettel gondolok rájuk!
1940 őszén vált beköltözhetővé a Rákóczi utcában épült – 
számomra  hatalmas  új  ház.  Itt  már  külön  betegbejáró, 
váró,  tágas  rendelő  létesült.  A lakás,  terasz,  nagy kert- 
szép virágaival,  veteményes kertjével,  baromfiudvarával 
egészen  Édesapám  nyugdíjazásáig  boldog  otthonunkká 
lett. Velünk szemben először a Csendőrlaktanya volt.  A 
háború után kettéválasztva Egészségház és Posta lett. Itt 
rendelt  Édesapám  hetente  több  alkalommal  is  a  terhes 
anyáknak,  csecsemőknek,  védőnő  segédletével.  Nagyon 
jól képzett volt e téren is,  szerette a gyerekeket. Otthoni 
szülésekhez  bizalommal  hívták,  s  az  épp  szolgálatban 
lévő bábával közel 1500 szülést vezetett le. (Negyven év 
alatt  legalább  négy  szülésznővel  dolgozott  teljes 
egyetértésben.)  1952  kora  tavaszán  Őcsényben 
megszervezte  az  Önkéntes  Vöröskeresztes  Csoportot, 
továbbá létrehozott egy egészségügyi állandó bizottságot, 
népes  egészségőr  csoportot  nevelt  ki.  Összefogta  a 
szövőasszonyok munkaközösségét is. Számos kitüntetése 
során  az  elsőt  1952.  áprilisában  kapja  az  egészségügyi 
minisztertől  az  „Egészségügy  területén  végzett  jó 
munkájáért”. Ezt követően 1952. július 01.-én a Magyar 
Népköztársaság  Minisztertanácsa  által  adományozott 
„Érdemes  Orvos”  kitüntetést  kapja.  A  Fő  utcán 
megalakult Napközi Otthon orvosa is volt, ezt a munkát 
pár évig még nyugdíjazása után is végezte.
Délelőtt  rendszeresen  volt  rendelés  a  járó  betegeknek, 
délutántól  pedig  a  fekvőbetegeket  látogatta,  tavasztól-
őszig  biciklivel,  mert  az  akkori  útviszonyok  közt  autót 
nem lehetett volna használni.  A legnehezebbek a téli és 
éjszakai  hívások  teljesítései  voltak.  Több  esetben 
Ózsákra, Cserencre, Bográra vagy a Kendergyárhoz vitték 
kocsival,  lovas  szánnal  vagy  egy  alkalommal  „szuper 
zetorral”!  Jól  húzott  fogat,  segített  a  fogfájósokon akár 
éjszaka  is.  Orvosi  segítségért  sokan  keresték  fel,  még 
nyugdíjas korában is. Kórházba ritkán küldött panaszost, 
megoldotta  maga,  amit  lehetett.  Amennyiben  indokolt 
volt  a  kórházba  utalás,  mindig  eltalálta  a  baj  okát,  jó 
véleménnyel voltak róla a kórházi orvosok is. 
Pihenést,  kikapcsolódást  csupán  a  nyári  szabadságok 
hoztak. Édesapám szülei elköltöztek Pálfáról a Komárom 
Megyei Dunaalmásra. Szép volt a Duna melletti település, 
kénes vizű fürdőjét  nyaranta sokan látogatták,  mi is  ott 
töltöttük délutánjainkat. A szabadság másik felét pedig a 
Balatonnál, Apósa 
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nyaralójában,  Fonyódon  töltötte  a  családdal.  Nagyon 
sokat  olvasott  és  fényképezett,  kedvét  lelte  benne 
mindig, ugyanúgy mint a szőlő munkálatokban. Minden 
háznál ápolt pár tő csemegeszőlőt. Őcsényben beépült a 
falu  életébe,  vásárolt  két  hold  földet,  és  a  református 
lelkészekkel  közösen  a  szőlőhegyen  lévő  Tótvölgyben 
egy nagyobb szőlőt műveltek.
A  háború  éveiben  kiképzésre  őt  is  behívták.  Baján, 
Pécsen, s egy rövid ideig Tolnán szolgált.  Innen vitték 
volna  a  frontra,  amitől  egy  kellemetlen  bokatörés 
mentette  meg.  Az  átvonuló  harcok  elől  nem 
menekülhettünk  el,  cirill  betűs  „orvos”  jelzésű 
karszalaggal  járta  a  falut.  Gyógyított  egy-két  hozzá 
forduló orosz katonát is. 1943 év szeptemberében engem 
beíratott  Budapesten  az  Erzsébet  Nőiskolába.  Ennek 
épülete 1944-ben a bombázások során megrongálódott, 
így  kerültem  Szekszárdra  a  Garay  Gimnáziumba.  Ott 
érettségiztem  az  őcsényi  Márkus  Palival  és  Szűcs 
Rózsival 1951 évben.
A  somogyi  Nagyszülőknél  közben  megismerkedtem  a 
szintén gimnazista, Kaposváron tanuló Fodor Andrással, 
későbbi  férjemmel.  Több  évi  levelezés,  balatoni 
találkozások  után  1953-ban  esküdtünk  meg.  Ő  az 
egyetemen magyar-könyvtár szakon végzett,  tehetséges 
költő,  irodalmár,  fordító  volt.  Nagyon  szép  éveket 
töltöttünk együtt,  megértésben,  szeretetben.   Két  fiunk 
született  később,  Dávid  1961-ben,  János  1969-ben. 
Szomorú viszont, hogy ezt már Édesanyám nem érhette 
meg, pedig mindig vágyott unokákra. 
1957-ben  reumakórházi  kezelést  követően  minden 
gyógymód ellenére 47 éves korában – 1957.06.25.-én – 
elveszítettük.  Egyedül  maradt  Édesapámat  pár  évig  a 
náluk élő Anyósa látta el, de akkorra Őcsénybe költöztek 
a Petőfi S. utcába idős szülei, majd Mária húga is és a 
későbbiekben velük élte le életét.
Több  alkalommal  mehetett  volna  Szekszárdra  – 
tisztiorvosnak,  lakást  is  biztosítottak  neki,  de  ellenállt, 
inkább megvett egy nagyobb házat a Sportpálya mellett, 
a  Felszabadulás  utcában  -  úgy  emlékeszem   Babos 
erdészéktől  s  azt  alakíttatta  kedvére  nyugdíjas  korára. 
Jólesett  neki,  hogy  az  utcákon  szembejövők 
ráköszönnek,  az idősebbek megkérdik:  ”Ballag Doktor 
Úr?”  vagy később,  hogy „Láttuk  az  unokát,  tisztára  a 
Doktor Úrra hasonlít!” – Ez Szekszárdon nem így történt 
volna!
Őcsényben  ünnepelhettük  80.-ik  születésnapját.  Egészen 
addig  biciklivel  járt  és  kertészkedett.  Majd  húga  és  ő  is 
beletörődtek, hogy el  kell  jönni mert erejük fogytán van. 
Nehezen vált el régi, jól ismert emberektől, anyaiágról való 
rokonságától a Török majd Magyar Pál - családjától – akik 
nélkül  soha  nem  volt  szüret,  téli  disznóvágás,  hogy  ne 
lettek volna együtt. Fontosak még az esküvők, a temetések, 
a  keresztelők  emlékei…  Kedves  szomszédaikkal  a 
Sportpályánál is készítettek búcsú-fényképeket.

 Az  új  református  lelkészék  is  szeretettel  voltak 
irántuk.  A  költözködésnél  több  idős  református 
presbiter  segédkezett.  Végül  annyit  írhatok,  hogy 
Budapesten  töltött  tizenegy  év  egyetlen  napja  sem 
múlott el valami őcsényi emlék fel-emlegetése nélkül. 
Olykor közösen gondolkodtunk valakinek a nevén, pl.

hogy ki is hordta valaha a 
postát,  s  jó  volt  rájönni, 
hogy  az  öreg  Gyimóti! 
Testvére  Mária  néni 
Albertirsára  kívánkozott 
egy  különszobás  kis 
lakrészbe,  az 
Evangélikus  Otthonba. 
Még  többször  látogatták 
egymást és nyaraltak lent 
Fonyódon  anyai 
Nagyapám  ránk  maradt 
nyaralójában  velünk 
együtt.  1994  nyarán 
Édesapám  még  megérte 
János  fiúnk  esküvőjét 
Budapesten.  Két  nap 
múlva  levittük  a 

Balatonhoz  az  Írószövetség  autójával,  ahol  Dávid 
unokája nyaralt két kisgyermekével. Útközben nagyon 
szépnek  találta  a  kerteket,  frissnek  a  fák,  a  lombok 
zöldjét  és Siófoknál  figyelmeztetett,  hogy merre kell 
eltérni Szekszárd felé… Négy nap múlva rosszullétre 
panaszkodott,  fájdalmai  voltak,  a  kihívott  orvos 
beutalta  a  siófoki  kórházba,  ahol  átmenetileg  jobban 
lett, de két nap múlva távirat hozta halálhírét. Hirtelen 
támadt veseelégtelenség vitte el 1994. július 18.-án.
Azt, hogy ő mennyire ragaszkodott régi betegeihez, én 
láttam,  de  nem  tudhattam,  hogy  a  falu  mennyire 
emlékezik őrá közel tizenegy év után…
Életem egyik megrendítő  élménye marad az,  hogy a 
nagy meleg  nyárban  az  őcsényi  temető  ravatalozóját 
körülálló sok ember, a sok virág, a sírnál részvétüket 
nyilvánító kedves, rég látott arcok, mind az Édesapám 
iránti nagy szeretetet sugallták.
Az  adott  megnyugvást,  hogy  hazavihettük  végleg 
megpihenni  abba  a  földbe,  melyen  negyven  éven  át 
járta  az  utakat  háztól-házig,  gyógyított,  vígasztalt, 
enyhíteni  próbálta  a  sok  szenvedést.  Újabb  évek 
múltán köszönöm Mindazoknak, akik máig megtartják 
jó emlékezetükben!

Fodor Andrásné – Mátis Sarolta
Őcsény  Község  Önkormányzata  elismerve  Dr  Mátis 
Lajos  településért  végzett  kiemelkedő  munkáját 
posztumusz  „Őcsény  Községért”  emlékplakettben 
részesítette 1999. december 15.-én. 
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Épül az autópálya
Még  fél  év  sem  telt  el  azóta,  hogy  elkezdődött  a 
település  határában az M6-os autópálya építése.  Ezen 
időszak alatt több százezer köbméter földet szállítottak 
a  nyomvonalra  és  építettek  be  az  út  építői.  A  Colas 
Hungaria  és  az  alvállalkozók  mindent  megtesznek 
annak érdekében, hogy ez a pályaszakasz 2010. március 
31.-ig  elkészüljön.  A mai  állapot  szerint  erre  minden 
esély meg van. Az építők a tervezett ütemtervet tartani 
tudják.  Természetesen  az  építkezések  jelentősen 
zavarhatják  a  lakosság  nyugalmát,  a  megszokott 
mindennapjait  a  környéken  élőknek.  Sok  türelem  és 
megértés szükséges a környéken közlekedőktől is. Mint 
az  köztudott  az  5114  számú  Őcsényt-Szőlőheggyel 
összekötő  út  teljes  lezárásra  került,  így  minden 
forgalom  az  5113-as  számú  Őcsényt  Szekszárddal 
összekötő  útra  terelődött,  a  forgalma  jelentősen 
megnőtt. Ehhez a forgalomhoz jön pluszban az útépítés 
miatti  gépjármű  forgalom,  ami  szakaszonként  a  több 
mint  száz  teherautót  jelent,  melyek  többször  is 
megfordulnak az anyaglelőhely és a nyomvonal között.

A bal pálya betonozása
Az  építés  ütemére  jellemző,  hogy  van  már  olyan 
szakasz,  ahol  a  földmunkák  után  a  pályatestet 
betonozzák. A településünkhöz közel két szakaszon is 
ez a helyezet. Az egyik az őcsényi elágazótól délre egy 
kb  400  méteres  szakasz,  a  másik  a  csomóponttól 
északra  a  Sió  felé,  ahol  már  több  min.  1,5  km-es 
szakaszon  mindkét  pálya  betonozása  elkészült.  Az 
Őcsény község közigazgatási területét érintő szakaszról 
kicsit részletesebben, hiszen a helyieket talán ez érdekli 
jobban.  A  Keselyűsi  úti  csomópont  építése  a 
Szekszárdra  járók szemeláttára  készül.  A földmunkák 
ezen  a  helyen  kb.  60%-os  szinten  állnak.  A 
munkálatokat nehezíti, hogy a forgalmat mindenképpen 
fenn  kell  tartani.  Az  5113-as  számú  út  autópályát 
átívelő  új  szakaszának  az  Őcsény-felé  eső  részének 
földmunkái elkészültek. 

A Szekszárd felé eső részét a közeljövőben készítik 
el, ehhez új ideiglenes utat kellett építeni. A felüljáró 
pillér  alapozási  munkálatai  elkészültek  a  további 
munkálatok  a  technológiai  idő  betartása  után 
lehetséges. A Keselyűsi úti csomóponttól (Szekszárd 
Keleti  csomópont)  a  Natura  2000-ig  a  földmunkák 
elkészültek, sőt mint már az előzőekben szerepel, egy 
rövid  szakaszon  a  beton  pályatest  is  elkészült.  A 
vadátjáró  cölöpözési  munkái  után  a  tartópillérek 
vasbeton  szerelési  munkálatait  végzik.  A  vasúti 
felüljáróig  a  földmunkák  felével  végeztek  eddig.  A 
Baksatói  átvezetés  új  mederárok  kialakítása  van 
jelenleg  folyamatban.  A  vasúti  felüljáró  cölöpözési 
munkálatai  elkészültek a tovább folytatáshoz ki kell 
várni a betonkötéshez szükséges technológiai időt. A 
„hatöles”  út  feletti  autópálya  felüljáró  pilléreinek 
vasbeton szerelési munkálatait végzik, hamarosan sor 
kerülhet  a  betonozásra.  A  vasúti  felüljáró  és  a 
szőlőhegyi  útszakasz  (Szekszárd  Déli  csomópont) 
földmunkáinak  felével  végeztek,  ide  még  több 
százezer  köbméter  földre  van  szükség.  Valamivel 
nagyobb a készültségi fok a szőlőhegyi úttól délre. Az 
5114-es  szőlőhegyi  út  is  része  az  autópálya 
projektnek. Ezen út a települést is elfogja kerülni, és 
az  Őcsény-Decsi  útra  (5113)  fog  csatlakozni  a 
benzinkút és a szennyvíztisztító között kb. fél úton.

 
A Báta (Vinca) épülő új hídja

Az út teljesen megújul a tervek szerint és hat méter 
széles jó minőségű aszfaltút lesz. Teljesen átépítésre 
kerül  a  Báta  (Vinca)  és  a  Séd  hídjai.  Az  út 
vonalvezetésének  korekciójára  is  sor  fog  kerülni, 
valamint  Szőlőhegynél,  az  56-os  főútnál  új 
körforgalmú  csomópont  kerül  kialakításra.  A 
kivitelező Colas Hungária és az alvállalkozók ezúton 
is  köszönik az Őcsényiek türelmét  és megértését  az 
építéssel járó esetleges kellemetlenségek miatt.

Pollák Csaba
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Rejtett értékeink.  Katolikus templom I.
Virág Ferenc pécsi megyéspüspök úr az őcsényi hívek 
kitartó kérésére (az 1918 év őszétől a decsi lelkészség 
leányegyházát,  ŐCSÉNYT)  önálló  lelkészséggé 
alakította 1932 év július 28.-án. Katolikus lakói száma 
az  1930.  évi  országos  népszámlálás  szerint  1814 fő. 
Temploma a  régi  iskola.  Lelkészlak:  a  Széchenyi  u. 
139. sz. alatti háza 3 évi bérbevétellel. 1932. augusztus 
1.-én nevezték ki őcsényi lelkésszé Pulay Jánost. 1935. 
május  27.-én  volt  az  első  bérmálás  Őcsényben,  a 
megbérmálkozottak  száma 227 fő.  A bérmálás  előtti 
hónapban  vette  meg  az  Egyházközség  plébániául  az 
eddigi  bérlakást.  1938.  augusztus  07.-én  ünnepélyes 
keretek  között  tették  le  a  templom alapkövét,  Szent 
István király és Boldog Mór pécsi püspök tiszteletére. 
(A  szertartást  Horváth  Károly  kerületi  esperes, 
Szekszárd-Újvárosi  plébános  úr  végezte.)  Augusztus 
31.-én megkezdődött  a templom építése.  (Tervező és 

ellenőr:  Gosztonyi  Gyula  pécsi  építészmérnök.) 
December  04.-én  került  tető  alá  a  templomépület. 
1939. november 19.-én Virág Ferenc megyésfőpásztor 
Szent  István  király  és  Boldog  Mór  pécsi  püspök 
tiszteletére  felszentelte  a  templomot.  Előzőleg 
beépítették a pécsi  Székesegyháztól  ajándékul  kapott 
kb.  250  éves  márványoltárt.  1940.  április  01.-én 
folytatták a torony és  árkádsor  építését.  A budapesti 
örökimádó  apácák  felkérésére,  a  budapesti 
Eucharisztikus  Világ  kongresszus  alkalmából,  1938.-
ban  XI.  Pius  pápának  teljes  miseruha  felszerelést 
készítettek  ajándékba  egyházközségünk  kézimunkázó 
asszonyai.

A Hímezőegyesület  hírnevére  példa,  hogy 1938.-ban 
az  Encharisztikus  Kongresszus  alkalmából  XI.  Pius 
pápának  népi  hímzéses  casulát  kívántak  átadni 
ajándékba,  ezért  országos  pályázatot  hirdettek.  Nagy 
Lászlóné  az  őcsényi  református  tanító  feleségének 
terve alapján a Sárköziek  nyerték el  a  pályázatot.  A 
miseruháról  és  a  hozzátartozó  kehelytakarókról 
részletesen  írtak  a  helyi  lapok.  1941.  évben  új 
lelkipásztorunk lett Sümegi Kálmán személyében. 

Ekkor  festi  a  templom  belsejét  Ollé  Imre.  1942  év 
pünkösdjén  szentelik  a  135  kg-os  „Szent  István” 
harangot. Ami a hitéleti eredményeket illeti ez évben a 
fejlődő  egyesületi  élet  említésre  méltó.  (Kalot  és 
Kalász  ifjúsági  mozgalmak,  kulturális  munka, 
színdarabok,  előadások  jellemzik  az  egyházközségi 
élet mozgalmasságát.) 1943.-ban történt a templom és 
a  torony  külső  vakolása  Szabó  Gyula  szekszárdi 
építész vezetésével. 1966. július 22.-től új lelkipásztora 
a falunak Rozs László. 1980-as évek elején betegség 
miatt  nem  tudta  tovább  ellátni  hivatalát,  így  újra 
Decshez  csatolták  filiaként  a  falut  Dóra  Antal  decsi 
plébános vezetése alá. 1985. év októberétől Dóra Antal 
plébános  úr  hirtelen  halálát  követően  a  Szekszárd-
belvárosi plébániához tartozik filiaként a falu, Mayer 
Mihály plébános úr gondjaira bízva. Ez idő alatt be lett 
vezetve a templomba a gázfűtés. Beüvegezésre került 
az árkád egy része. 1988. december 23.-án a Szentatya 
(II.  János  Pál  pápa)  kinevezte  Mayer  Mihály 
szekszárdi  plébános  urat  pécsi  segédpüspökké,  majd 
1989.  november  03.-án  megyéspüspökké.  1989.  év 
novemberétől  új  lelkipásztora  a  falunak  Farkas  Béla 
plébános  úr.  Vezetése  alatt  megtörtént  a  templom 
belsejének átalakítása (a szentéj ünnepélyessé tétele, a 
padozat márvány burkolása, a sekrestye lebetonozása 
és kifestése). A terveket Scultéty Erzsébet készítette. A 
kivitelezést  az  Athene  Kft.  végezte.  Püspöki 
segédlettel  és  anyagi  hozzájárulással  a  teljes  tetőzet 
felújítása,  a  templom és  torony  külső  festése.  1999. 
november  28.-án  a  felújított  tornyot  megszenteli 
Mayer  Mihály  pécsi  megyésfőpásztor.  2000.  év 
augusztus  20.-án  a  templom  jubileumi  búcsúja  (30 
ember  összefogásával  az  ünnepi  szentmise  után 
előadásra  került  templomunk  védőszentjének:  Szent 
István király élete.)                (a cikk folyt. köv.) –P-
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Békák éve - Kétéltűt, hüllőt otthonra (folytatás)
Csakhogy jelen esetben a fő probléma az volt, hogy 

az  ékszerteknősök  rendkívül  erős  ragadozó 
ösztönüknek  köszönhetően  csaknem  teljesen 
kipusztították az amúgy őshonos és szigorúan védett 
mocsári teknőst természetes élőhelyéről. Viszont egy 
agáma,  vagy  egy  mérgeskígyó  szabadon  engedése 
beláthatatlan  következményekkel  járna.  Előbbi 
„megfagyna” a magyarországi klímán, utóbbi pedig 
mérgének köszönhetően akár halálos áldozatokat  is 
hagyna  maga  után.  (méreggel  rendelkező  és  egyéb 
veszélyes  fajokat  csak  az  állatok  védelméről  és 
kíméletéről  szóló 1998. évi XXVIII.  tv.,  továbbá a 
veszélyes  állatokról  és  tartásuk  engedélyezésének 
részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-
FVM-NKÖM-BM  együttes  rendelete  betartása 
alapján  lehetséges.) Ma  már  szintén  nemzetközi 
szabályzat  kötelezi  az  állatkereskedőket,  hogy 
tüntessék  fel  az  eladásra  szánt  kicsiny  állat 
terráriumára  a  várható  élettartamot  és  a  maximális 
hosszúságot (pl. egy zöld leguán bébi mindössze 20-
40 cm, azonban kifejlett korára elérheti a nőstény 1,8 
m,  a  hím  a  2,0  m  hosszúságot  is!!!).  Ezt 
„természetesen” kevesen tartják be, viszont a legtöbb 
állatkereskedő meg tudja mondani az adatokat. 

De  mindenféleképpen  ajánlatos  még az  állatka 
megvásárlása  előtt tájékozódni  az  Interneten!Igen 
szomorú  tény,  hogy  a  magyar  lakosság  túlnyomó 
hányadának  fogalma  sincs,  hogy  mely  állatokat 
nevezünk kétéltűnek, hüllőnek és hogy védettek,  vagy 
olyan  téves  információik  vannak  az  állatok  faji 
származásáról,  mint  pl.:  teknősbéka  (teknős=hüllő, 
béka=kétéltű).  Köszönhető  ez  részben  a  már  említett 
unszimpátiának is, vagy olyan tévhiteknek, mint hogy a 
békák epret,  vagy sárgarépát ennének, a kígyók pedig 
megeszik  a  tyúkokat…részben  pedig  a  megfelelő 

tájékoztatás,  figyelemfelkeltés,  és  a  megfelelő 
intézkedések hiánya miatt. Ebben a szellemben kiírásra 
került  Őcsényben  is  az  Általános  Iskolában  egy 
környezetvédelmi  verseny,  hogy  a  fiatalság,  a  jövő 
generációja  is  foglalkozzon  a  témával.A  fentiekhez 
kapcsolódó  kérdések  szerepeltek  abban  a  játékos 
kérdőívben  is,  melyet  -  örömömre  -  meglepő  módon 
elég sokan kitöltöttek. A helyezettek és különdíjasok:

- 1. Szentgyörgyi Flóra     
- 2. Szentgyörgyi Rita
- 3. Schweitzer Csaba
- Különdíjas: Klézli Dóra
- Különdíjas: Frey Tamás

 Némethné Szebenyi Judit a verseny szervezője

Nyugdíjas Klub életéből
Május  hónapban  külön  busszal  63  fővel  Barcson  jártunk  a  3  megye  (Baranya,  Somogy,  Tolna)  Nyugdíjasok 
találkozóján. A gyönyörű fürdő területén 3000 nyugdíjas jelent meg. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke nyitotta meg 
a találkozót. Egész napos kulturális program volt, fürdéssel, hajókirándulással. A Tolna Megyei Nyugdíjasokat a Decsi 
és a Bogyiszlói  nyugdíjasok tánckara és Bognár Lászlóné őcsényi nyugdíjas  klub tagja,  mint versmondó képviselte. 
Megyénk szereplői  elsöprő sikert  arattak Bognár Lászlóné férje  versét  adta  elő,  a több száz fős közönség hatalmas 
tapssal jutalmazta.
Június hónapban az Idősek Klubjában tartottuk az évadzáró kerti partit. Az idő nem kedvezett, így kénytelenek voltunk 
teremben ezt megrendezni.  Tanner Mátyásné és csapata 90 literes üstben főzte a finom csülkös babot, 10 nyugdíjas 
készítette  a  csipetkét,  Haász  Mártonné  a  termek berendezését  rendezte.  A nyugdíjas  „fiúk”  gondoskodtak  a  finom 
italokról. Kitűnő zene, jó hangulat mellett 75 nyugdíjas szórakozott és köszöntötték a 40. házassági évfordulót ünneplő 
nyugdíjas párt. 
Június  hónapban  külön  busszal  48  fővel  a  Tamási  termálfürdőben  voltunk  kirándulni.  Egész  napos  fürdőzés, 
kikapcsolódás,  bor-  és  sörkóstolás  volt  a  napirenden.  Szép  időnk  volt,  kipihenve,  megfiatalodva,  jó  hangulatban 
érkeztünk haza.                                                                                                                                   Dávid Kálmán
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Gombosiak Őcsényben
Testvértelepülésünkről  a  Vajdasági  Gombosról  17 
fő küldöttség érkezett  Nemes  István polgármester 
vezetésével.  A csoportot  megérkezése  után  Fülöp 
János polgármester köszöntötte, majd a „kisiskola” 
volt ebédlőjében látta vendégül az önkormányzat a 
Gombosiakat.  A  II.  Duna-menti  Nemzetiségi 
találkozón  vettek  részt  a  Vajdasági  barátaink.  Az 
asszonykórus  nagyon  szép  dalokat  énekelt,  a 
közönség legnagyobb  örömére.  Szép volt  látni  és 
hallani  a  kárpát-medencei  népcsoportok 
hagyományőrző  együtteseit,  köztük  a  legrégibb 
testvértelepülésünk asszonykórusát. 

A fellépés  után  a  csoport  megtekintette  a  Csapai 
János munkáját dicsérő tájházat a Bocskai utcában. 
Nemes  István  polgármester  megjegyezte,  hogy 
Gombosnak  is  kell  egy  hasonlót  létrehozni,  mert 
ezzel még adós a település.

A  vendégek végiglátogatták az összes termet, szobát, 
gazdasági épületet. A látogatás után nem hiányozhatott 
a sárközi vendégszeretet, így egy kis vörös- és fehérbor 
is  kínálásra  került  az  aprósütemények,  pogácsák 
mellett.  A jó hangulatra jellemző, hogy a vendégek a 
Bocskai  és  a  Dózsa  Gy.  utcákat  végigénekelték. 
Természetesen  a  Művésztelep  zárásaként 
megrendezésre  került  kiállítás  megnyitójáról  sem 
hiányozhattak  a  Gombosi  barátaink.  A  kiállított 
festmények  és  kisplasztikák  megtekintése  után  sor 
kerülhetett  egy  kis  baráti  beszélgetésre  is.  Sajnos  a 
csoport már este visszaindult Gombosra, de reméljük a 
búcsúzás  csak  rövid  időre  szól  és  hamarosan  újra 
találkozhatnak a két település lakói.                           -P- 

Nemzetiségi találkozó
Második  alkalommal  került  megrendezésre  a  Duna-
menti  Nemzetiségi  Találkozó  Őcsényben.  A tavalyi 
évhez  hasonlóan  az  idén  is  sor  került  a  kárpát- 
medencei  népek  találkozójára.  A  rendezvényt 
köszöntötte  Kalányos  János  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  elnöke  mint  rendező,  majd  Fülöp 
János  polgármester,  aki  kiemelte,  hogy  a 
nemzetiségek  fontosak  a  település  és  az  ország 
életében.  A  megértés  és  a  tisztelet  egymás  iránt 
rendkívül  fontos.  Dr  Braun  Márton  a  körzet 
országgyűlési képviselője fontosnak tartotta az ilyen 
találkozókat  és  hangsúlyozta,  hogy  a  parlamentben 
lenne  ilyen  összefogás,  mint  most,  itt  Őcsényben.A 
rendezvény  fővédnöke  Molnár  Márton  a 
„Magyarországi  Nemzeti  és  Etnikai  Kisebbségekért 
Közalapítvány”  igazgatója  köszönetet  mondott  a 
rendezvény  megszervezéséért.  A  műsor  moderátora 
ifj  Kalányos  János  volt.  A  megnyitó  után  a 
hagyományoknak  megfelelően  a  házigazda  Bogár 
István Hagyományőrző Egyesület lépett fel.

A fellépők között  voltak a teljeség igénye  nélkül  szlovák, 
német,  sokac,  cigány,  székely…  hagyományőrző 
egyesületek, tánccsoportok, mesemondók és kórusok.
 A rendezvényt éjfélig tartó bál zárta. 
-P-    
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Művésztelep vázlatkiállítás
Hagyományosan a Művésztelep zárásaként 2008. 
július  19.-én  került  sor  a Polgármesteri  Hivatal 
épületében  a  kiállítás  megnyitására.  A 
Gránátalma Egyesület rendezésében a településen 
alkotott több művész és tanítványa. Az elkészült 
művészeti  alkotásokat  a  szokásoknak 
megfelelően kiállítás keretén belül mutatják be a 
nagyközönségnek.  A  megnyitón  zsúfolásig 
megtelt  a  Hivatal  tanácsterme,  szinte  egy 
gombostűt  sem  lehetett  volna  elejteni  a  sok 
érdeklődő  között.  Többen  „csak”  a  folyosóról 
kísérhették  figyelemmel  a  műsort  Bevezetőként 
Patyi Dénes a Gránátalma Egyesület elnöke szólt, 

aki kiemelte, hogy a mai rendezvény is, mint az előzőek Cs. Vasváry Ibolya festőművésznek 
köszönhető. Fülöp János polgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy a művészet, a civil 
szervezetek fontosak a település életében. Az őcsényiek elfogadták és ma már nagyon várják 
az alkotók érkezését  a Művésztelepre,  ennek bizonyítéka, a jelen lévő sokaság. Decsi Kiss 
János  a  művészet  és  az  emberek  kapcsolatáról,  az  egymás  iránti  türelem  és  megértésről 
beszélt.  A  kiállítás  megnyitójáról  nem  hiányozhatott  a  zene,  melyről  Hencz  Virág 
gondoskodott.  Új  színfoltként  a  Sakál  Vokál  kórus  énekelt.  A  vers  sem  nélkülözhető  e 
rendezvényről, hiszen ezen művészeti ág is fontos az emberek életében. Erről Bognár László 
és Bognár Lászlóné gondoskodott. A férj A pillanat című verset írta, míg a feleség tolmácsolta 
a hallgatóságnak. Lakatos J. Péter képzőművész nagy átéléssel mondott verse hangolta rá a 
kiállított  remekművekre  a  jelenlévőket. 
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Bognár László
A pillanat

A sövénykerítés tövében
Ült egy leány

Nagyon tűz a nap
Csak ott van árny.

Megállok mögötte
Térdén készülő kép

Gyönyörködöm bennük
Mindkettő nagyon szép.

Megállítja az időt
A rajz csak egy pillanat

Pár órával később
Ez csak emlék marad.

Belefeledkezek
Elmélázok rajta

Elviszi magával a rajzot
Vagy nekünk itt hagyja.

Ő elmegy és szívében
Falunkról visz majd képet

Reménykedek benne
Hogy ugyan ilyen szépet.

„Vigyázz a testedre, mert ez az egyetlen hely, ahol élhetsz..”
„Az egészség fontos, kezdje a bőrénél.”- hangzik a reklámokból ismert mondat. Bizony nem is gondoljuk, mennyire fontos 
bőrünk egészsége. A bőr legnagyobb szervünk, testünk védelmét szolgálja.  Mégsem figyelünk rá, pedig nem cserélhető le, ha 
sérül,  ha  károsodik,  ha  elcsúnyul….  életünk végéig  viseljük.  Tombol  a  nyár,  meleg van,  éget  a  nap.  A bőrgyógyászok 
figyelmeztetnek  bennünket,  hogy  óvatosan  napozzunk,  mert  a  túlzott  napozás  bőrrákot  okoz..  Tudta  Ön,  hogy  akik  a 
foglalkozásuk miatt  folyamatosan ki  vannak téve a napnak,  azoknál  jelentősen  csökkent  a bőrrák kockázata az átlaghoz 
képest?  ám az időszakonként napozóknál,  nagyobb a kockázat, hiszen érzékenyebb a bőrük, könnyen leégnek., bőrük sérül , 
s ezek a sérülések elfajulhatnak. . Nem szabad tehát leégni. A napfény, a napozás jót tesz az ember szervezetének, hatására D-
vitamin termelődik szervezetünkben.   A D-vitamin a test majd minden sejtjében megtalálható, és a sejtosztódást szabályozza, 
az  immunrendszert  erősíti.  Vagyis  erősítené,  ugyanis  a  lakosság  gyakorlatilag  szinte  egész  évben  D-vitamin-hiányban 
szenved. Egy 2006-ban végzett vizsgálatsorozat szerint 30 vizsgálatból 25 bizonyítja a vastagbélrák és a D-vitamin-hiány 
kapcsolatát,  mellrák  esetén  13  vizsgálatból  10  erősítette  meg  az  összefüggést  a  mellrák  és  a  D-vitamin  hiánya között. 
Prosztatarák  esetén  26  vizsgálat  fele  igazolta,  hogy a  D-vitaminnak   védő  szerepe  van  ebben  a  ráktípusban  is,  míg  7 
petefészekrák-vizsgálatból  5  találta  védőhatásúnak  a  D3-vitamint  A  vizsgált  személyek  bemondása  szerint  jelölték,  ki 
mennyit napozik, s mérték  a D3-vitamin-szintet Eredmény: 7-ből 7 igazolta, hogy az alacsony D3-vitamin-szint bejósolja a 
későbbi  vastagbélrákot,  hogy  nőknél  a  legalacsonyabb  D3-vitamin-vérszintűek  ötször  gyakrabban  betegszenek  meg 
mellrákban,  és  az  alacsony D3-vitamin-vérszintű  férfiak 3,5-szer  valószínűbben betegedtek  meg prosztatarákban,  mint  a 
magas vérszintűek, és daganatuk hatszor valószínűbben vált agresszíven terjedővé. Szóval miért is kell napoznunk? Mert a 
D-vitamin véd a rák ellen.  A fontos tehát csak az, hogy ne égjünk le! Mit kenjünk magunkra? A válasz: legjobb volna 
semmit.  A D-vitamin-szintézist  ugyanis  nem kell  kivédeni,  csak a leégés ellen kell  védekezni.  Az ellen meg úgy, hogy 
fokozatosan szoktatjuk magunkat a naphoz. A nagyon világos bőrű embereknek  muszáj  naptejet használnia. A legnagyobb 
gond a naptejekkel,  hogy legtöbbje  csak az UVB ellen véd,  és  átengedi  a sokkal  perzselőbb és mélyre  hatolóbb UVA-
sugarakat.  További  probléma,  hogy rengeteg naptej  káros,  mi több,  rákkeltő  anyagokat  tartalmaz,  vagy pedig a napfény 
hatására  (!)  lebomlik  és  így  továbbengedi  a  kivédendő  káros  sugarakat.  Számos  összetevő  allergiás  reakciót  vált  ki,  s 
némelyik beépül és felhalmozódik a testben.  Mégis milyet  használjunk? Természetes  alapanyagú termékeket részesítsük 
előnybe,  hiszen  ezek  nem csak  védelmet  nyújtanak  a  káros  sugarakkal  szemben hanem ápolják  is  a  bőrünket.  Ezért  a 
tulajdonságáért érdemes minden bőrtípusú embernek használnia ilyen készítményeket. Jó nyarat, vigyázzanak magukra, s ne 
feledjék a bevezetőül szolgáló idézetet „Vigyázz a testedre…”                                                                   (Matusz Zoltánné)

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

Nyomtatás: Böcz  Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430
A szerkesztőség fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkezett 
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