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Akkor a szeretet és békés

Boldogság lakozik bennünk
Mert körülvesznek azok

Kiket mi szeretünk.

Szeretnénk békében látni a családot,
Hogy felettük mindig kék legyen az ég,

Emberséggel, tiszta szívvel menni
Még el nem jön értünk a vég.

2006. február

Bognár László

Én csak azt kívánom

Törjünk át a hétköznapi rácson
És legyen a szívünkben
Minden nap karácsony.

Karácsonyeste, enyhül ezernyi fájdalom
Reményt hoz szívünkben ilyenkor a szél

Szívhez szóló szép üzenetét látom
Hiába zord, kemény a tél.

Közeleg a karácsony!

A falu karácsonyára

Amikor elcsitul a sárközben a zaj
Üresek Ocsény utcái,

Mikor elégnek az adventi koszorú
Utolsó gyertyái,

Akkor a fenyon kigyúlnak a fények,
A csillagszóró csillagokat szór

A fát körülállja a család
A CD-n halk zene szól.
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Megint búcsúzni készül egy esztendo, megint bölcsebbek lettünk egy év történéseinek
Egy fa emlékére 4 tanulságaival !

A 2006-os év is sok szép élménnyel, sikerrel, gazdagított bennünket, s természetesen
Önkorm.ányzati hírek, hozott sok megoldandó problémát, feladatot is.

~;::~~~,:.ö~~.~.~.~~.~5 Összességében elmondhatjuk, hogy Ocsény község l~ói is eredményes évet zárhatnak.
A sok civil egyesület, sportkör, az önkormányzat, az AMK számtalan szép rendezvényt,

Mit jelent nekem a találkozót, közös munkát szervezett.

karácsony, Német 2006. októberében választottunk, megalakult az új testület, az új polgármester
AnedmzetíSégi~bap- az 6 vezetésével. Mindenkiben munkál a tenni akarás, de ez a támogató bizalom, és munkakedvventJegye en .

sugárzik a falu csaknem minden lakója felol is. Szükség is lesz erre a szellemi, lelkI
Nézze, vagy ne munícióra, hiszen nehéz gazdasági körülmények között, kényszeru megszorítások mellett
nézze, Közösségi ház kell élnünk, végezni munkánkat a következo évben.

programja 7 Kívánom, hogy minden kedves ocsényi lakosnak szép legyen a karácsonya,
K·· k k"II't' mindenkinek legyen béke a lelkében, mindenkire nyissák rá az aJ'tót a szerettei, vagyeZlmun a la 1 as,

Repülovel érkezett a legalább néhány szép szó, gondolat, üdvözlet jusson minden házba, s minden asztalon
"Mikulás" Öcsénybe, égj en egy kis gyertya.
Télapó itt volt... 8 Végezetül engedjék meg, hogy Molnár Ferenc szavaival köszönj ek el:

"Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy érdemes egy kis fényért, melegért tövig
égni, mert a kis dolgok fénye az, amely széppé meleggé teszi az életet".

ló egészséget kívánok mindenkinek, sok sikert, kitartást a munkában, sok boldogságot a
privát életében a 2007-es évben a magam, és az Ocsényért Egyesület minden tagja
nevében.

Dr. Beck Zsuzsanna
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Mert ilyeneké az Isten Országa" (Lk.18.16.!b.)
Ov is hittan

Az idei osztol megkezdodött az óvodai hitoktatás falunkban is.
Az ismerkedésre jó alkalom volt a szeptember 24-i közös ebéd

,. a reptéren. Régi és új hittanosok szüleikkel, a biblia kör
tagjaival, az egyházközségi képviselokkel, Bacsmai László
plébános és Ravasz Csaba lelkész urakkal együtt töltöttek egy
vasárnapot. November 19-én Árpádházi Szent Erzsébetrol, a

"szeretet foglyáról" emlékeztünk templomunkban. A gyerekek egy rövid jelenettel készültek (a képen:
Szent Erzsébet áldást küld a magyar népre). A szentmise végén a lelkész úr megszentelte a kenyeret és
kiosztották a hívek között.

Az egyházi év utolsó vasámapja Krisztus Király ünnepe, melyen már az óvodások vállaltak szolgálatot
szavalataikkal. Szeretném megköszönni az egyházközség és a magam nevében Berényi Kálmán úrnak,
hogy helyet adott az egyházközségi találkozó lebonyolításához, Gálity János úrnak, hogy évek óta
adományával szebbé segíti tenni Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. Maga is az adakozó szent példáját
követve szeretetszolgálatból sütötte számunkra a megszentelésre váró kenyereket.
Szeretném megköszönni a szüloknek az önzetlen
segítséget a közös programok és ünnepek megszervezésében.
Az óvónoknek a kedves fogadtatást, és hogy helyet biztosítottak
számunkra. Bacsmai László plébános úrnak pedig azt, hogy nem
hagyta rám, mikor kétségbe esve, félve tiltakoztam, hogy mit tud
nék kezdeni az ilyen apróságokkal. Ma úgy érzem áldás fakad
belole, valóban ilyen kicsi korban kell elkezdeni a Krisztushoz
vezetést. Én minden héten gazdagabbnak érzem maga köztük.
Hazafele, ha valaki megkérdezi hol voltam, már boldogan fele
lem: az oviban.

Az Advent

Az Advent eredeti jelentése: elso hivatalos megjelenés,
hivatalba lépés, uralomra jutás. Az elso századok
keresztény írásaiban Krisztus hozzánk, emberekhez való
jövetelének, fóldre szállásának klasszikus szava és
kifejezése.
Az adventi ido értelme: minq,enekelott Jézus születési
ünnepére való eloretekintés és elokészület, de ez egyben
a végso eljövetelre is irányítja figyelmünket. Adventben
elterjedt szokás az adventi koszorú használata négy
gyertyával, köztük három lila és egy rózsaszín. Minden
vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg, a hétrol
hétre növekedo fény egyre jobban a közeledo ünnepre
figyelmeztet.
A gyertyák lila színe arra figyelmeztet,· tartsunk
bunbánatot! Harmadik vasárnap a rózsaszín gyertyát
gyújtjuk meg a koszorÚll, ezzel figyelmeztet az Egyház
arra, hogy a bunbánat napjaiban is örömünnepet várunk.
Az adventi népszokásokhoz tartozik még a másik kedvelt
népi ájtatosság: a "Szállást keres a Szent család". Kedvelt
még a Luca napi búzaültetés. Az ünpepre kikelt búza
dísze lehet a templomban felállított betlehemnek.

Stiener Mária
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Stiener Mária

Karácsonyi ajándék minden ocsényi
felnottnek és gyereknek:

Himnusz az élethez

Az élet egyetlen esély - vedd komolyan
Az élet szépség - csodáld meg
Az élet boldogság - ízleld meg
Az élet álom - tedd valósággá

Az élet kihívás - fogadd el
Az élet kötelesség - teljesítsd

Az élet játék - játszd
Az élet érték - vigyázz rá

Az élet vagyon - használd fel
Az élet szeretet - add át magad

Az élet titok - fejtsd meg
Az élet ígéret - teljesítsd

Az élet szomorúság - gyozd le
Az élet dal - énekeld

Az élet kaland - vállald

Az élet jutalom - érdemeId ki
Az élet - éljed!

Teréz anya imája
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Tisztelt Öcsényi Lakosok!

Ocsényi Hírmondó

Önök az ÖCSÉNYI HÍRMONDÓ megújult lapszámát olvassák. Az "Együtt Öcsényért" Egyesület és
Öcsény Község Önkormányzata a jövoben közösen adja ki az újságot, amely nagyobb terjedelemben, az
Önkormányzat, az Általános Muvelodési Központ és a Közösségi Ház híreirol is beszámol.

Terveink szerint a Civil szervezeteknek is biztosítunk bemutatkozási lehetoséget. Ebben a községben
sokszínu munka folyik, szerteágazó programok vannak, de ennek a bemutatása, kommunikál ása eddig nem
volt összefogva. Ezen szeretnénk változtatni az írott sajtó, az Ocsényi Hírmondó valamint az elektronikus
média, az Ocsényi Honlap üzemeltetésével.

A szerkesztoség várja az ötleteiket, javaslataikat, észrevételeiket. Ez a község a miénk, az itt élo
embereké és higgyék el összefogással ezt a települést széppé, vonzóvá tudjuk tenni és ez nem minden
esetben a pénzen múlik. A magam és a képviselo-testület nevében mondhatom, hogy hisszük Márai Sándor
szavait "Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk".

Közelednek az ünnepek. Kérem Önöket, hogy jobban figyeljünk a településünkön egyedül élo idosekre,
szegényekre vigyázzunk jobban az értékeinkre, mert a rendorség sok esetben tehetetlen, abetörésekkel
szemben és lopások száma is szaporodik. Községünkben sajnos nem muködik a polgárorség - de nem
pénzhiány miatt, - a személyi feltételeket szeretnénk megteremteni, ehhez kérném az Önök segítségét is.
A novemberi lapszámunkban Bognár Laci bácsi írta:

"Félre az eloítélettel
Ne legyen gyulölet

Elore haladni

Csak együtt lehet."

Úgy gondolom, hogy ezt az idézetet többször kell el olvasni, mert fontos mondanivalója van
Mindannyiunk számára.

Tisztelt Öcsényiek! Köszönöm a bizalmukat! Azon dolgozom, dolgozunk a képviselo-testülettel együtt,
hogy településünket a fejlodés útjára tudjuk állítani. Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és
Boldog Békés Új Évet kívánok!

Fülöp János
polgármester

Alakuló ülés 2006. október 11.
Letette az esküt az új képviselo-testület és a polgármester

A választás eredményének ismertetésével kezdte az új képviselo-testület az alakuló ülését. A Helyi
Választási Bizottság Elnöke, Süto Jeno az I. napirend keretén belül tájékoztatást adott az önkormányzati
választásról és az eredményrol.

A megválasztott képviselok a tájékoztató után lették az esküt, majd az új polgármester, Fülöp János
ismertette programját, melynek alapfeltétele a települési összefogás. Az alpolgármester választás
lebonyolításához megválasztásra került az Ügyrendi Bizottság, melynek tagjai Parragh János elnök, Gyori
Sándor és Hamar Vilmos tagok.

Az alpolgármestert titkos szavazással, 9 igen, egyhangú szavazati aránnyal Dr. Beck Mária Zsuzsanna lett,
aki eposzt betöltéséért sem tiszteletdíjat, sem pedig költségtérítést nem kíván felvenni. Ugyancsak tiszteletdíj
nélkül végzi képviseloi munkáját egyhangú döntés mellett a képviselo-testület. Az alakuló ülés napirendi
pontjai között szerepel a különbözo bizottságok megválasztása, amelyek a képviselotestület munkáját segítik.
Így a testület megválasztotta: a Pénzügyi bizottságot, melynek tagjai: Szucs Sándor elnök, Kovács Ottó, Király
László, Görbe Sándorné, Propszt Józsefné tagok;

a Közmuvelodési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, melynek tagjai: Talabos Gáborné elnök, Gyori
Sándor, Korsós László, Scultéty Erzsébet, Jaksa Jánosné tagok.

A polgármesternek és a képviseloknek munkájukban sok sikert kívánunk.

Polí!ánnesteri Hivatal
-3-
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Önkormányzati és Kisebbségi Önkormányzati választások eredménye

Öcsény Község választópolgárai 2006. október 1.-én 6 óra és 19 óra közötti idoszakban adták le
szavazataikat a település polgármester jelöltjeire, képviselo jelöltjeire, A kisebbségi névjegyzékben szereplo
választók (német, cigány) a kisebbségi önkormányzatok képviseloit választották meg. A választást
rendkívüli esemény nem zavarta meg.
A választópolgárok döntése alapján a települési önkormányzat képviselo-testülete:

Fülöp János polgármester
Dr. Beck Mária Zsuzsanna

Gyori Sándor
Hamar Vilmos

Király László

A Német Kisebbségi Önkormányzat
képviselo- testülete

Hamar Vilmos elnök
Schmidt Józsefné

Dr. Beck Mária Zsuzsanna
Holczemé Guth Erzsébet

Zala Istvánné képviselok.

Korsós László
Kovács Ottó

Parrag János
Szucs Sándor

Talabos Gábomé képviselok

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselo-testülete

Ka1ányos János elnök
Novák Jánosné

Kalányos György
Orsós Gyöngyi

Balogh Tímea képviselok.

A választás lebonyolításában résztvevo valamennyi szereplonek (Helyi Választási Bizottság,
Szavazatszámláló Bizottság, Helyi Választási Iroda) köszönetemet fejezem ki a precíz, pontos munkájukért.

Pollák Csaba

Helyi Választási Iroda

Egy fa emlékére

Öcsény és Szekszárd között a
földeken állt egy fa.
Családommal gyakran
gyönyörködtünk ágas-bogas
formájában, legyen tavasz,
nyár, osz vagy tél. Ha hosszú
útról, vagy nyaralásból hazafelé
megláttuk a fát, már tudtuk,
hogy itthon vagyunk. Minden
tavasszal reménykedtünk, hogy
a fa tovább él. Egyre kevesebb
levelet hozott, de azért az idén
is újjáéledt. Sajnos a·
közelmúltban kivágták. Ezzel a
néhány sorral és ezzel a fotóval
szeretnék megemlékezni errol a
gyönyöru fáról.

Molnár Gábomé
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Önkormányzati Hírek

Az ünnepélyes alakuló ülést követoen a dolgos hétköznapok következnek a képviseloknek.

A képviselo-testület két soros ülést tartott az elmúlt két hónapban.
Az október 25-i. ülésen a malomépület hasznosítására, tervezet elkészítésére a Közmuvelodési, Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság kapott megbízást. A Pénzügyi Bizottság fontos feladata november hónapban a
2006. évi költségvetés HI. negyedéves beszámolójának és a 2007. évi költségvetési koncepció
elokészítésének véleményezése. A Repülotér Kht. lemondott Felügyelo Bizottság tagjai helyében újakat
választott a testület Gyori Sándor és Király László személyében. A Felügyelo Bizottság elnöki pozícióját az
alapszabály szerint az Önkormányzat delegálja, a képviselok Gyori Sándor mellett döntöttek. Átmeneti
jelleggel a szociális ügyek egy jelentos részben a képviselo-testület döntött.
November hónaptól a testület tagjai képviseloi fogadóórát tartanak hétfoi napon, 160°_180°_ig a
Polgármesteri hivatalban. A fogadó órákon, minden hónap 1.-2.-3.-4. hetében 2 fo várja a
választópolgárokat.
A novemberi ülésen fontos témákat tárgyalt a testület a költségvetés seI kapcsolatos eloterjesztések,
melyeket a Pénzügyi Bizottság tüzetesen átvizsgált a képviselok egyhangúan elfogadták. Sajnos a 2007. év
egy nagyon nehéz év lesz, szükség van jelentos megszorításokra és az adható csoportba tartozó juttatások
szukítésére. A 2007. évi koncepciót a testület önkormányzati szinten 17.424.000,- Ft hiánnyal (Hitel)
fogadta el. A képviselok hangsúlyozták, hogy fontos a további szigorú és költség hatékony gazdálkodás. A
képviselok módosították a szociális rendeletet, melynek egyik legfontosabb eleme a hatáskörök rendezése.
A hatáskörök egy része a törvény erejénél fogva átkerült, illetve átkerül jegyzoi hatáskörbe, a másik része
pedig a testület döntése értelmében a polgármester hatáskörébe kerül a 2007. január l.-tol. Az étkeztetés
(szociálisétkeztetés) rendelkezései módosultak, pontosításra kerültek. A képviselo-testület tárgyalta a
település állattartási rendeletét és úgy döntött, hogy a decemberi ülésen módosítani kívánja a rendeletét.
Természetesen a döntés után a részletekrol tájékoztat juk az újság olvasóit.

Pollák Csaba

jegyzo

Meghívó

Sok szeretettel várunk mindenkit

az általános iskolások és támogatóik által szervezett

KARÁCSONYI VÁSÁRRA,

melyet 2006. december 21-én 15.30 -18.00 óra
között

rendezünk a katolikus templom elott.

Az iskola 6. osztályosai 18.00 órai kezdettel

KARÁCSONYI MUSORRAL

kedveskednek a falu lakóinak

a Református Gyülekezeti Házban.

Támogatóink: 1JörösR!reszt, Szü[oi :Munk,af?Jjzösség, :Német

1(ise66ségi Ön~smnányzat, Cigány 1(ise66ségi Önk,s1rmányzat, tEgyütt

Ocsényért tEgyesüCet, qáfíty 'Kjt, Ocsényi Önk,s1rmányzat

Köszönet a véradóknak!

Felhívás! Segítsen Ön is! - hívja fel a figyelmünket a kis
vércsepp a plakáton, hirdetve a véradás fontosságát. Sokan
élnek vele és elmennek vért adni. Sokan vannak azonban, akik
félnek tole valamilyen okból, pedig nincs mitol félni, mert
sosem tudja az ember, hogy mikor ment életet, vagy éppen
mikor lesz rá szüksége élete során. A véradás sokak számára
nem tabu és többszörös véradók. Ök jutalomban részesültek,
december 14 -én a Vöröskereszt helyi szervezete által rendezett
ünnepségen, melyen a Polgármester úr, Beck doktomo és
Guzsván István, bevezetojükben méltatták a véradás
fontosságát, azt hogy egyre kevesebb a véradók száma és így
kevesebb a leadott vér is. Megemlítésre került, hogy 1954.
november 27-én adományoztak eloször kitüntetéseket a
sokszoros véradóknak. November 27-e a Véradók Napja. Az
ünnepséget az iskolások musora tette színesebbé. A
színvonalas musor után átadták a kitüntetéseket a sokszoros
véradóinknak:

Bakó Jánosné, Kiss Nemes Béláné, Német János, tízszeres,
Szombati László húszszoros, Haász Márton, Neumann József,
Sereg Zoltán, harmincszoros.

Köszönjük a jó szándékot és e nemes gesztust!
Mert aki vért ad, életet ad.

Balogh József
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Ocsényi Hirmondó

Mit jelent nekem a karácsony?

2006. decemberi szám

A karácson nekem nem csak a Szentestét és az azt követo két napot jelenti, hanem az azt megelozo egy
hónapot, azaz az Adventet.
Elkezdjük a házat kívül, belül feldíszíteni. A tujákra és az épületre égoket helyezünk el apa irányításával. A
szobákat is karácsonyi hangulatúvá varázsoljuk. Szabadidomben készülnek az apró ajándékok az ünnepre.
Az utolsó héten készülnek a mézeskalácsok is, aminek a formázását és díszítését a húgommal végezzük.
Ilyenkorra már olyan izgatottak vagyunk, hogy még a szaloncukrokat is madzagra kötözzük. Így próbáljuk
siettetni az idot. Az utolsó nap bekerül a fenyo is a nappali ba. A fa állványba faragása apa feladat, de a
díszítést már három éve a testvéremmel együtt végezzük.
Huszonnegyedikén estére elkészül minden és a szépen megterített asztalnál, együtt vacsorázik a család.
Ilyenkor halászlé és beigli a menü. A csengettyu jelzi, hogy az ajándékok a fa alá kerültek. Nálunk az a
szokás, hogy valaki egy ajándékot kibont, és együtt nézzük meg a csomag tartaimát. A közös játék után régi
fotók és filmek nézegetésével emlékezünk vissza a régi idokre. A karácsony két napjában találkozunk a
rokonokkal~ van akivel évente csak ekkor találkozunk. Esténként felváltva alszunk a fenyofa mellett.

Hiába prób~juk elnyújtani a karácsonyt, sajnos ennek is mindig vége lesz.
Szentgyörgyi Rita

Német nemzetiségi nap - az Advent jegyében

Iskolánkban nemzetiségi német nyelvoktatás folyik, melynek része, hogy minden évben egy napon nemcsak
a nyelvtanulással, hanem anémet hagyományokkal, szokásokkal is ismerkednek a gyerekek.
Idén ezt az eseményt az adventhez, a karácsonyi készülodéshez kötöttük, s a németet tanító nevelok
szervezésével színes programot kínáltunk tanulóinknak.
Már reggel felcsendült a karácsonyi zene, hogy megfelelo hangulattal induljon a nap, amit csak fokozott
országosan is ismert Holló együttes zenés musora, akik német dalokkal szórakoztattak bennünket.
Ezután karácsonyi vetélkedo következett, melyen a szellemi feladatok mellett, ajándékcsomagolásban,
karácsonyfadísz készítésben, szaloncukorevésben, és a mézeskalács készítés tudományában is
versenghettek a csapatok.

A testmozgás sem maradhatott el, a tomaterembenjátékos sportve!senyen ügyeskedhettek a résztvevok

A karácsonyi készülodéshez az ajándékkészítés is hozzátartozik, így a kézmuves foglalkozásokon a nevelok
irányításával sok szép dolgot alkottak a gyerekek. Mézeskalácsok, karácsonyi csengok, képeslapok, díszek,
gipszfigurák, és még sok érdekesség került ki a kezük alól, amiket megtekinthetnek, és megvásárolhatnak
Önök is, ha megtisztelnek bennünket és eljönnek december 21-én a karácsonyi vásárba.
Meglepetés program is várt ránk a nemzetiségi napon, adventi kiállításon vehettünk részt, melyet Holczemé
Guth Erzsébet német tanító állított össze. Ünneplobe öltöztette az egyik termet, ahová belépve karácsonyi
illat és zene kíséretében, az adventi készülodés kellékeit, a karácsony jelképeit, szokásait, verseit tekintették
meg, és olvashatták a látogatók. Ezekkel a képekkel kívánunk a falu lakóinak iskolánk nevében békés,
boldog ünnepeket.

Mihályka Dani Ildikó
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2006. decemberi szám

Nézze, vagy ne nézze?

Avagy mi is legyen a tévézéssel. ..

Ocsényi Hírmondó

Közeledik a téli szünet, megint fohet a fejünk, kivel legyen, hová tegyük gyermekeinket.
Bár téli szünet ide-oda, ugye ismeros a következo kép:
Hullafáradtan hazatérve, gyermekünk /akit úgy neveltünk, hogy o legfontosabb számunkra! ránk veti magát,
mondaná-mutatná esetleg játékba vonna, de nekünk listányi halaszthatatlan tennivalónk van és zsong a
fejünk. Tehát vagy kicsapjuk - jobbik esetben az udvarra, vagy leültetjük a TV elé.
Ami jó, noha tudjuk róla, sajnos nem ideális megoldás több szempontból. Szakemberek szerint
bizonyíthatóan biológiai és pszichés problémákat okozhat:

Figyelem és koncentráló képesség zavarát idézi elo. A gyermek nem tanul meg dolgokra, képekre
koncentrálni, figyelni.
Tönkreteszi, elsorvasztja a fantáziát. A gyermek készen kapja maga elé a képeket, amit, ha
mesélünk, mesét hallgatunk, mesét olvasunk úgy "színes széles vászonra" képzelünk magunk elé,
tehát "használjuk a fejünket".
Károsítja a szemünket.
Az idegrendszer betegségét, epilepsziát okozhat a villogó képemyo.
Mozgásszegény életmódra tanít, hiszen leülteti az egyébként eleven gyerekeket.
A gyermek számára feldolgozhatatlan, rengeteg információt közöl. Számukra a képsorok vagy
mesét jelentenek vagy nagyon is valóságosak. Tapasztalat híján nem tudja megítélni, mikor mit lát.
Például: verhetjük a cica fejét a falba, az mulatságos láttam a TV-ben, azon mindenki nevetett
... Vagy: vannak szellemek az ágyam alatt, láttam a TV -ben.
Felmérésekkel igazolták szakemberek, hogy az agresszív képsorok agresszív viselkedést váltanak ki.

Miért is áldás, ha átok?
Ha együtt néz TV-t a család az remek dolog , hiszen apa vagy anya mellett , esetleg az ölében, közös a
program, közös az élmény. Megkérdezhetem, amit nem értek, elmondhatom, ami riaszt, megmutathatom,
amitol félek, és így minden magyarázatot nyer. De a legjobb együtt nevetni.
Ajó mese az a TV-ben isjó mese. Tanít azzal, hogy ismeretet ad (pl.: Hogy is van ez család) Nevel azzal,
hogy hibáinkra utal (pl.: Süsü a sárkány) Vagy egyszeruen szép és ezzel szerez élményt (pl.: a Walt Disney
filmek).
Sok olyan dolgot mutat meg a világból, amire mi szülök, nem vagyunk képesek.
A TV feladata az, hogy ablakot nyisson a világra és behozza a világot a szobánkba.
A szülo feladata, hogy szabja meg IDOBEN, MENNYISÉGBEN és MINOSÉGBEN mennyi kell
gyermekének az adott életkorban a világból.

Dr. Lukács József nyugalmazott foiskolai tanár gondolatainak felhasználásával készítette:
Ábelné Süto Erika védono

A témában elmélyüini szándékozóknak könyvet szeretnénk ajánlani:
Ranschburg Jeno: Áldás vagy átok

Közösségi Ház

2006. december 31-én vasárnap 20 órai kezdettel Szilveszteri
batyus bál lesz az SZMK és Iskolaszék szervezésében.

Meghívók, támogatójegyek vásárolhatók az iskolában és a
Közösségi Házban.

Szervezok,
-7-



Ocsényi Hírmondó

Kézimunka kiállítás

2006. decemberi szám

Repülovel érkezett a "Mikulás" Ocsénybe

December 6-án az

Ocsényi gyerekek
nagy örömére
nnegérkezett a
Mikulás, de nenn

akárhogyan,
repülovel.
Az égbol

szaloncukrot szórt a gyerekeknek, majd a leszállás

Szombat délután ünnepélyes keretek között nyílt után Dombi bácsi hintaján a Krampusszal és a
meg a közösségi házban egy csodálatos kézimunka kismanók segítségével bekocsikázott a repülotéren ..
kiállítás. Csipkébe álmodott csodákat tekinthetnek várakozó gyermekekhez, akik nagy örömnnel
meg egy héten át az érdeklodok. Vert és vart fogadták (hívogató Mikulás énekekkel).
csipketerítok, gallérok, díszek, dísztárgyak A Mikulás bácsi a konferenciaterem felé menet a
Hamnnemé Görög Éva ujjait dicsérik, bár kis gyermekekkel együtt énekeltek, verseltek. A kis
tanítványai is büszkélkedhettek néhány munkával. . segítokkel a megérdemelt várva-várt ajándékot
Reméljük az érdeklodo nézok is kedvet kapnak a kiosztotta.
csipkeverés tudományának elsajátításához. Évike Az örömteljes rövid látogatás után elment a
szerint ez mindenkinek ott van az ujjában, csak ki "Mikulás bácsi", mivel még nagyon sok dolga volt.
kell csalogatni onnan tanulással és gyakorlással. Reméljükjövore is fogsz jönni!
Kedden délutánonként két órától szeretettel vár

mindenkit, aki szeretné kipróbálni a csipkekészítést. Együtt Ocsényért Egyesület

Ábelné Süto Erika

Télapó itt volt!
Az ifjúsági klub jóvoltából itt volt a télapó. Gondolom hozzám hasonlóan sok kisgyermekes szülo van
gondban december 6-a elott, hogy honnan is teremtsen elo télapót a gyermekeinek, hisz addig szép a
gyermekkor, míg él a mesevilág. A faluban csak egy hirdetést találtam ezzel kapcsolatban.
A "nnai fiatalokét", akik ahelyett, hogy a szabad estéiken élték volna világukat, sorra látogatták a
gyermekeket és egy kedves öreg télapót varázsoltak elénk sok kis manó val és krampusszal. A manók
elárulták a csínytevéseket, s hogy nni az, amin jövore javítaniuk kellene a mi kis "nnanóinknak", nnindent a
félelnnetes krannpuszok nyomatékosították.
Színvonalas eloadás volt és ráadásul önzetlen, ugyanis a kis csapat honoráriumként csak egy köszönömöt
kért. Szép nnunka volt, köszönjük.

Fekete Emoke
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