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Az est vendége Juliane Jung kulturális maneger
magyar nyelven köszöntötte a bálozókat. Juliane
Jung a magyar nyelv minden szépségét és nehézségét
felsorakoztatta a beszédében. A nehéz szöveg
ellenére szinte hibátlan volt a köszöntő, ez nagy szó,
hiszen Ő „echte” német. A megnyitó további
részeként a Várdombi Német Hagyományőrző
Egyesület tánccsoportja igazi sváb táncokkal
szórakoztatta a szép számú jelenlévőket. A
legnagyobb tapsot talán az a forgás kapta, amikor két
férfi összekapaszkodva pörgetett meg két hölgyet.
A nyitótánc utolsó momentumaként a néptáncosok
felkérték a bálozókat egy keringőre. A profikkal
könnyű táncolni, mondják azok, akik e műfajban
azért nincsenek a csúcson. A vacsora, jó szokás
szerint sváb receptnek megfelelően készült. A bál
hajnalig tartó tánccal folytatódott. A kiváló
hangulatról a bonyhádi Royal zenekar gondoskodott.
A második svábbál után a jelenlévők egyetértettek
abban, hogy a hagyományteremtés alapja elkészült,
csak így tovább a tizedik, huszadik …… .
Természetesen az összkép kialakulásában a kiváló
szervezés játszotta a főszerepet.
Danke für die Einladung! Danke für den Schönen
Abend! Danke schön!
Pollák Csaba
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Bognár László
Váróban
Nyugodtan ülök a váróban
Most már csak pár óra
Én is sorra kerülök,
Ha addig ki nem dőlök.
Mert ha a székről leesek
És ha észre is vesznek,
Ha nyugodtan fekszem s nem ülök
Rögtön sorra kerülök.
A keleti filozófia szerint
Mely eszembe jut megint,
Két alap principium pang
Az egyik jin, a másik a jang.
Egyik jelenti belsőnk lényegét
A befogadó intuitív érző jellegét,
A másik erő a jang
A cselekvőképességünket piszkáló hang.
Meg kéne teremtenem a kettő egyensúlyát
Lényem egységét a harmóniát,
És én marha míg ezen töröm a fejem
Ketten is bemennek előttem.
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Testületi ülés – február
A februári soros testületi ülés az idén is mint minden évben
sorsdöntő a település életében. A képviselők ezen ülésen
tárgyalják az adott év költségvetését.
A képviselő-testület február 11.-én 18.00 órától tartotta
ülését. Az ülésen öt rendeletet alkotott és hét határozatot
hozott. Első napirendként a polgármester tájékoztatója a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
ülést követően tett fontosabb intézkedésekről szólt. A
képviselők az év első rendeletalkotásaként az állattartásról
szóló helyi rendeletet módosították. A technikai jellegű
módosítások mellett az ebek veszettség elleni védőoltás
jogszabályi változásai miatt történt a módosítás. A
védőoltások kezelése, nyilvántartása az állatorvosi
kamarához került február elsejétől. A képviselők a második
rendeletalkotáskor a már jól ismert luxusadóról tárgyaltak.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezzel az adónemmel az
önkormányzatok nagyon sokat foglalkoztak, bevétel viszont
nulla forint volt. A képviselők vita nélkül hatályon kívül
helyezték a helyi rendeletet. Csak röviden szeretném
megjegyezni, hogy a felhatalmazó rendeletet az
alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte.
A harmadik rendelet módosítás a település lakóinak egy
részét érintő rendelkezés változásokat tartalmaz. A szociális
rendelet módosításra „az út a munkához” programhoz
kapcsolódóan került sor. A felhatalmazó jogszabályi
változások miatt módosítani kellett a helyi rendelet
preambulumát. Új elnevezéssel az aktív korúak ellátása
címmel lényeges módosuláson ment át az eddigi rendszeres
szociális segély rendszere.

Az idei évtől rendszeres szociális segélyt „csak” az
egészségkárosodottak, az 55. életévüket betöltöttek, illetve
a 14. éven aluli kiskorú gyermeket nevelő szülők
kaphatnak. Fontos megjegyezni, hogy ez utóbbi csak akkor
ha a településen nincs gyermekek nappali ellátását biztosító
intézmény. Őcsényben van és minden kiskorút fel tudunk
venni. Az aktív korúak rendelkezési állási támogatásban
részesülnek, - ha a feltételeknek megfelelnek – vagy
közfoglalkoztatásban vesznek részt. A rendelkezésre állási
támogatás összege a nyugdíjminimummal egyezik meg,
azaz 28.500,- forint. A közfoglalkoztatás keretében
foglalkoztatottak a hivatalos minimálbér összegét kapják.
Fontos megjegyezni, hogy aki az együttműködési
kötelezettségét megszegi, vagy a közmunkát nem vállalja,
minimum egy éven keresztül a törvény erejénél fogva
ellátatlan marad. A negyedik megalkotott rendelet
alaprendelet, mely a 2009. évi költségvetésről szól. Az 57
oldalas előterjesztés komoly felkészültséget igényel. A
legfontosabb adatai: 437 millió forintos bevételi főösszeg
mellett, 125 millió Ft beruházás, fejlesztést, 157 millió Ft
összegű ÁMK működtetést, közel 25 millió Ft összegű
szociálpolitikai juttatást, 43 millió Ft összegű dologi kiadást
tartalmaz. Sajnos a 125 millió forintos fejlesztés önrészét a
település jelentős 37 millió forint összegű fejlesztési hitellel
tudja csak finanszírozni. A működési hiány lényegesen
kedvezőbb, mely 7,5 millió forint összegű. E hitelt plusz
bevételekkel, illetve takarékos gazdálkodással ki lehet
váltani. A képviselő-testület részletes vita után a település
2009. évi költségvetését elfogadta.
Pollák Csaba

Búcsúzó
"Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és
senki sem kérdi közületek: Hová mégy?" János, 16: 5.
2009 februárjában lezárult egy újabb fejezet az
Őcsényi Református Egyház sok évszázados
történetében. 2008. december 4-én 30 éves őcsényi
szolgálata és 18 évi esperessége után nyugdíjba vonult
községünk lelkésze. 2009 február 21-én a
presbitérium, a képviselő testület és Bacsmai László
plébános részvételével tartott vacsorán búcsúzott
Fülöp János Polgármester úr, Szabóné Kozma Gizella
gondnok testvérünk, a plébános úr és a többi
megjelentek Esperes úrtól. A gyülekezet tagjai által
összegyűjtött pénzből Cs Vasvári Ibolyától vásárolt a
presbitérium egy sárközi lányokat ábrázoló képet
Esperes úréknak. Cs Vasvári Ibolya ugyancsak egy
képpel köszönte meg a Gránátalma Hagyományőrző
Egyesületnek nyújtott támogatást, mely a templomot
és a parókiát ábrázolja, hogy emlékezzen Esperes úr a
templomára és a hosszúéveken át lakóhelyül szolgáló
épületre. Másnap lelkészünk utolsó istentiszteletére
szépen megtelt a templom a búcsúzó hívekkel. A fenti
idézet a Biblia olvasó kalauz szerint az erre a napra
kijelölt bibliai részből való, mely illő volt erre az
alkalomra. Prédikációjában elérzékenyülve emlékezett
vissza Esperes úr a 30 évvel ezelőtti első őcsényi

szolgálatára, az elmúlt évtizedek történéseire, a
templomtatarozásra, a segítő kezekre, gondnokokra,
presbiterekre, hívekre- akik közül már sokan
nincsenek közöttünk-, megköszönve a sok segítséget,
fáradozást, hálát adva az itt eltöltött évekért és áldását
kérve az örökké való Istentől gyülekezetünkre. A
prédikáció után gondnok asszonyunk köszönt el a
gyülekezet nevében, majd pedig a hittanos gyermekek
mondtak verset, melyek között volt olyan, amit erre az
alkalomra írtak.. Az elmúlt 3 évtized kitörölhetetlen a
gyülekezet
történetéből.
Hogy
csak
a
legjelentősebbeket említsük: 1982-ben a templom
építésének 200. évfordulója alkalmából kívül-belül
tatarozva lett a templom, a harangok villamosítva
lettek, 2004-ben ismét felújításra kerültek, a hegyi
harang Őcsénybe került, számtalanszor lett javítva az
orgona, a parókia villamoshálózata kicserélésre került,
a víz és később a szennyvízhálózat megépült, központi
fűtés készült, a külső felújítás után teljes nyílászáró
cserére került sor, a gyülekezeti ház belülről kifestésre
került, új villamos hálózatot kapott, lambéria
burkolatok készültek, hogy csak a jelentősebbeket
említsük a sok láthatatlan esemény mellett.
Az Isten áldja meg Esperes úr munkáját és adjon
hosszú életet!
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Nyugdíjas Klub életéből
január 12.-én Klubunk vendége volt Dr Lukács József
tanár, aki az idős emberek egészséges életmódjáról, a
mozgás öröméről tartott nagy sikerű előadást. Február
2.-án Ábelné Sütő Erika védőnő tartott nagyon
színvonalas előadást tagjainknak – bemutatóval
egybekötve – az egészséges táplálkozásról. Február 16.-

Döbrögit, a Ludas Matyit, orvost, szakácsot, vasorrú bábát
stb. Jó hangulathoz a zenét Győri Sándor szolgáltatta.

Február 21.-én külön busszal a harkányi gyógyfürdőben
voltunk kirándulni. Egész napos fürdés, pihenés közben
szépen fogyott a siklósi tramini, hazafelé férfi tagjaink
igencsak hangosak voltak. Egy nagyon kellemes napot
Dávid Kálmán
án tartottuk a hagyományos farsangi bálunkat. A jelenlévők töltöttünk el a gyógyfürdőben.
nagy tapssal jutalmazták a jelmezbe öltözött tagjainkat, a

Az Iskola Hírei
MUNKÁCSY KIÁLLÍTÁS

SZÉPÍRÓ VERSENY
Január 22-én szépíró versenyt rendeztek az alsós gyerekek
számára.
Legszebben író gyerekek:
I. Galág Botond 2.o.
Bencze Vivien 3.o.
Hajnal Barbara 4.o.
II. Steiner Ákos 2.o.
Jánosits Viktória 3.o.
Molnár Adrienn 4.o.
III. Haág Bence 2.o.
Garai Marietta 3.o.
Horváth Adrienn 4.o.

LOGI-VÁR
A Szülői Munkaközösség az előző évi bevételéből
játékot is vásárolt gyerekeinknek. A nyolc „LOGI-VÁR”
készlet minden nap új ötletekre serkenti az építeni vágyó
Február 3-án kedden a hetedik és a két nyolcadik tanulókat. Köszönjük, hogy ajándékukkal hozzájárultak a
osztály Szekszárdon járt és megnézte Munkácsy Mihály szabadidő hasznos eltöltéséhez és a gyerekek logikai
kiállított képeit. Az 57 tanuló belépőjét az őcsényi készségének fejlődéséhez.

önkormányzat fizette ki, a gyerekeknek csak a 200Ft-os
buszjegyet kellet fizetnie. Köszönjük a képviselő
testületnek azt a döntését, hogy a tanulóink ingyenesen
megnézhetik ezt a szép kiállítást. A Volán az utazáshoz
külön buszt biztosított, így kényelmesen utaztunk
Szekszárdra. Kicsit esett az eső, de mi nagyon
kíváncsian indultunk a Művészetek Házához. Már a
belépés is izgalmas volt, hiszen mindenkit egyenként
átvizsgáltak. Pár gyereknek a zsebében felejtett apró
pénzt, hangos sípolással jelzett a beléptető kapu. A
kiállításon 35 Munkácsy képet lehetett élőben
megnézni. A földszinten látható
képek már a méretükkel is lenyűgözték a tanulóinkat.
Nagyon érdekes volt például megnézni azt a kabátot,
amiben ezek a festmények készültek. „Ez a kabát
bizony nagyon festékes!” állapította meg valaki a
gyerekek közül. A felső szinten lévő képeken a
részletek kidolgozását csodáltuk meg. „Mintha az a
kiskutya élne!” „Nézd a néni ruháján a csipkét!” Nagy
szerencsénkre éppen velünk egy időben ott volt a képek
tulajdonosa, Pákh Imre. Egy új képet hozott a
kiállításra, amely eddig még Magyarországon nem volt
látható. A képek megnézése után elégedetten indultunk
haza, hiszen nagyon sok szépet és érdekeset láttunk.
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Az Iskola Hírei
Farsangi bál
Február 14-én alsós tanulóink néhány felsőssel
kiegészülve jelmezbe öltöztek, hogy így ünnepeljék a
Farsangot. A köszöntő műsort az 1. b osztályosok
mutatták be, akiket Bárdosné Kovács Erzsébet készített
fel. A felvonuló jelmezesek közül a legötletesebbeket az
osztályok által delegált szülők díjazták. Ezután Szieb
Levente zenéjére rophatták a „táncoslábúak”. Az est
végére még a felnőttek is táncra keltek. Szendvicsről,
süteményről és italról a szülők gondoskodtak. A 4.
osztályos postások jókívánságokat továbbíthattak
képeslap formájában a barátoknak, barátnőknek.
Mindenki izgatottan várta a tombolasorsolást, amelyről
szinte senki sem tért haza üres kézzel. A rendezvény
bevételéből fedezzük gyerekeink év végi jutalmazását, és
hozzájárulunk szabadidős tevékenységeik költségeihez.

Januári és februári sportesemények
Január 8-án a városkörnyéki úszóbajnokságot az új
bátaszéki uszodában rendezték meg. Az őcsényi
gyerekek eredményei:
III. korcsoport: 100m hátúszás: 1. Kara Szilárd
IV. korcsoport: 100m hátúszás: 2. Ábel Fruzsina
100m gyorsúszás: 2. Ábel Fruzsina
100m mellúszás: 3. Lovas Anett

Február 7-én a Gyakorló kupán 2 őcsényi csapat indult
Szekszárdon. Az I. korcsoportos csapat 3. helyezést ért
el. A II. korcsoportos csak a rosszabb gólkülönbsége
miatt szorult a 2. helyre.

Valentin napi buli a 6. osztályban
A csütörtök délutáni osztályprogram nagyon sok vidám
percet tartogatott a hatodikosok számára. A bulit
mindenki egy szelet pizzával és üdítővel kezdte, és
néhány ügyes anyuka az élvezetek fokozásaképp finom
sütiket készített nekünk. A jó hangulatról az osztály két
nagyon talpraesett tanulója: Kónya Boglárka és
Schweitzer Krisztina gondoskodott, akik ügyes
szervezőkészségükkel bonyolították le az általuk ötletesen
előkészített játékos feladatokat. A négy csapat
(Reneszánsz, Suttyók, Playboy, és Kockák) közül az
utóbbi nyerte a versenyt, de a sok nevetésben és
jókedvben mindenki egyformán osztozott.

Február 10.-én Pakson rendezték a Mező Ferenc
szellemi vetélkedő megyei döntőjét. Az őcsényi csapat
1. helyezést ért el, ezzel jogot szerzett az országos
elődöntőben való részvételre, amelyet Kaposváron
rendeznek március 7-én.
A csapat tagjai: Balogh Éva, Szentgyörgyi Rita, Lovas
Anett, Hajnal Roland

Forrás:www.ocseny.hu/ámk
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Családsegítő Központ- az egyének és családok szolgálatában
A szekszárdi Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő Központja immár egy éve
végzi -társulási szerződés keretében Őcsényben a munkáját. Röviden be
szeretném
mutatni
az
eddigi
családgondozói
tapasztalataimat
a
településen, valamint rövid tájékoztatást
szeretnék nyújtani azoknak, akik még nem hallottak a
szolgálatról.
Minden család, egyén életében jelentkezhetnek olyan
krízishelyzetek (betegség, válás, munkahely elveszítése,
eladósodás, szeretett személy elveszítése), amikor egyedül
nem képes megbírkózni a problémákkal, és nem tudja,
hogy hová is forduljon a különböző intézmények
útvesztőjében. Ilyenkor jó, ha tudják, tisztában vannak
azzal, hogy helyben, saját falujukban is segítséget
kaphatnak a Családsegítő Központ közreműködésével.
A családsegítő központ nevével ellentétben nem csak
kimondottan családokkal foglalkozik, hanem minden
egyénnek és csoportnak próbál segíteni, akik bizalommal
fordulnak felénk. A családsegítő központ ügyfelei
elsősorban a 18 év feletti lakosok, a kiskorú és fiatalkorú
korosztály segítésével a gyermekjóléti központ munkatársa
foglalkozik.
A családgondozóval fel lehet venni a kapcsolatot
személyesen a szolgálat irodájában, írásban vagy akár
telefonon is lehet hozzánk fordulni. Lakossági bejelentés
alapján kimegyünk a megadott címre, így ügyfeleinket
saját otthonukban is fel tudjuk keresni, abban az esetben,
ha kérik ezt.
Fontos a segítő munka során az önkéntesség: senkit nem
kötelezhetünk arra, hogy velünk együtt működjön, az
ügyfél szándéka is kell a közös munkához.

A hozzánk forduló személyeket partnerként kezeljük, nem
döntünk helyettük, nem vesszük el tőlük a döntés jogát, de
mellettük állunk, támogatjuk őket. Munkánkat teljes körű
titoktartási kötelezettség betartása mellett végezzük.
Az
egyéni
esetkezelés,
ügyintézés,
tanácsadás,
családlátogatás mellett fontos része a munkánknak a
csoportokkal való foglalkozás, amit a Gyermekjóléti Központ
és Védőnői Szolgálat munkatársaival közösen végzünk:
nyáron kézműves foglalkozásokat tartunk gyerekeknek,
iskolai időszakban előadásokat szervezünk a szülők számára.
Az elmúlt egy év alatt nagyon sok nehéz sorsú ember életét
ismerhettem meg, volt, akinek már egy jó szó is elég volt
ahhoz, hogy érezze, hogy nincs egyedül nagy gondjában,
bánatában. A lakosok gyakran kérték segítségemet családi
konfliktusos helyzetekben, anyagi-szociális problémák
megoldásában. Többször megkerestek idős, magányos
emberek problémáikkal. Sajnos előfordult egy-egy család
életében az eladósodás, kifizetetlen számlák felhalmozása,
előre megfelelően fel nem mért hitelbe való beleugrás.
Tudom, hogy sokan úgy találják, hogy nehéz anyagi
helyzetben kevés a jó szó, a bátorítás, az nem oldja meg a
kifizetetlen számlákat.
Mégis hiszek benne és célom, hogy nem halat kell osztani az
embereknek, hanem meg kell tanítani az embereket halászni.
Továbbra is arra törekszem a családgondozói munkám soránaz ügyfél aktív közreműködésével és a segítői munkával-,
hogy hosszú távon újra egyensúly álljon be a család, egyén
életében.
Elérhetőség: Hétfőn: 8-12 óra között, Szerdán: 8-12 óra
között a Polgármesteri Hivatal 10-es szoba
Tel: 74/496-872
Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó családgondozó

Étkeztetés
Étkeztetésben kell részesíteni azt a rászorultat, aki
a.) a 65. életévét betöltötte és egyedülálló,
b.) a 70. életévét betöltötte és a vele
egyháztartásban élők is e kor felettiek,
c.) egészségi állapota
d.) fogyatékossági támogatásban részesül,
e.) pszihiátriai beteg,
f.) hajléktalan
g.) szenvedélybeteg,
és azt önmaga, illetve hozzátartozói részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani, és
tartásra képes és köteles hozzátartozója a
településen nincs.
Az étkeztetés keretében az ebéd elszállításáról elsősorban
a jogosult köteles gondoskodni, de – egészségi állapota,
fogyatékossága miatt - kérheti a lakására történő
kiszállítását is. A szociális rászorultság igazolására a
következő iratokat, nyilatkozatokat kell benyújtani:
- az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló
szociális rászorultság esetében az azt igazoló orvosi
szakvéleményt, pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvéleményt;

.

- az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére
irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;
- a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának
(6) bekezdése szerinti iratot Nem részesülhet étkeztetésben:
- aki után ápolási díjat állapítottak meg,
- aki Gyes-ben, Gyed-ben, terhességi, gyermekágyi
segélyben részesül,
- aki érvényes tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződéssel
rendelkezik,
- az a szenvedélybeteg, egészségtelen, káros életmódot
folytató, aki életmódjavítása vagy szinten tartása érdekében
nem hajlandó együttműködni a Szociális Központtal.
- aki olyan eltartásra köteles és képes hozzátartozójával él
közös háztartásban, aki folyamatosan otthon tartózkodik.
Megszűnik az ellátás:
- a jogosult, illetve hozzátartozójának az ellátás
megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő napon;
- ha a jogosult az ellátást – rajta kívül álló ok miatt – kettő
hónapon át nem veszi igénybe;
- ha a jogosult az igénybe vett szolgáltatás után két hónapig
nem fizeti a térítési díjat;
- a jogosult halálával.
Parraghné Csuka Anna
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Érdekességek a Sárköz történetéből
A középkori Sárközben a halászat volt a
legfontosabb termelési ág: az ásatag leletek között
minden időszakban az égetett agyagból vagy
lólábszárcsontból készült hálónehezék a legtöbb, a
konyhahulladékok között pedig a tömérdek halcsont.
Fejlett volt a vadászat is. A termés védelme
érdekében a kártevő madarak irtását kötelezővé
tették: a bátai kolostor melletti szemétgödörből több
száz varjúfejet ástak ki. A halászat után
jelentőségben az állattartás következett: a XII.
századi oklevelek bátaszéki méneseket említenek,
egyedül a decsiek kezén 70 ló és ezekhez tartozó
csikó volt. Minden évszázadhól bőven került elő
zabla és sarkantyú, a XIII. századtól kezdve egyre
több kengyel, béklyó és béklyólakat. (A lókoponyát
többek közt ülőkének is használták.) Hasonlóan
fejlett volt a marhatartás is, minden korszakból
bőséges leletanyaggal rendelkezünk. A kisebb
állatok közül a sertések száma volt a legnagyobb: a
XII. században Őcsény 50 sertéssel adózott évente
az apátságnak: A régészek több, a hízlalás céljait
szolgáló, csonkakúp alakú földalatti vermet is
feltártak, és bőségesen találtak sertéscsontokat is.
(Érdekes, hogy a kanok agyarait már akkor is
kitördelték, mint 'a mai kanászok.)
A földművelés inkább Sárköz peremén fejlődött:
Őcsénytől északra pl. egy XIII. századi,
földsáncokkal körülvett majorságot tártak fel a
régészek. Sárköz jobbágyai általában fele akkora
telken gazdálkodtak, mint az ország más vidékein,
földjük a mai terméseredményeknek talán negyedötödrészét hozta. Köles és búza volt a főtermény.
Fogazott élű sarlóval arattak, és durván őrölt lisztből
sütötték lapos kenyereiket. A szekszárdi hegyekben
pedig erdei irtásokra telepítették a szőlőt.
Sárközben és környékén a török hódoltság előtt
szinte látótávolságra helyezkedtek el a falvak. A
legtöbb falu a vízmentes peremvidéken és a
nagyobb göröndökre települt: Fejérvíz, Csatár, Ebes,
Almás, Ete, Nyíró, Luk, Ság, Kürt, Lajvér, Lángfő,
Kesztölc, Újfalu, Kövesd, Farkasd, Iccse, ill.
Őcsény, Decs, Pilis, Nyék és Malonta. Eléggé korán
benépesültek a dunai ártér kisebb göröndjei is: KisŐcsény, Kis-Decs, Pörböly, Bogra, Ózsák,
Asszonyfalva (a későbbi Szomfova), Gyürke és
Nyámád. E falvak átlagos lélekszáma nem volt
nagy: 1486-ban hét faluban 265 családfőt jegyeztek
fel, ezek szerint a családtagokkal együtt- 200 főnyi
lehetett egy-egy falunépe. Sárközben és környékén
tehát az említett 30 faluban kb. 5-6 ezer ember
élhetett. Etén, Decsen és Asszonyfalván gótikus
kőtemplom állt, Őcsénynek jövedelmező plébániája

volt. A török hódoltság hosszú ideje alatt Sárköz
sokat hanyatlott. A nép állandóan szegényedett, erre
elég az őcsényi Sörös (Seres???) András példáját
megemlítenünk: a török elleni felszabadító hadjárat
során 4 fia közül egy részt vett a harcokban a
magyarok oldalán. Sebesülten török fogságba került,
s állítólag egy veszprémi török borbély gyógyította.
A kiadatás váltságdíja igen magas volt: eladtak érte 6
ökröt, 14 hízót, búzát, sőt szőlőt is, és még kölcsönt
is kellett felvenniök. A kezesül ajánlkozott apa és a 3
fiútestvér a sebesültet nem találta már Veszprémben,
és amikor az elszegényedett család unszolására az
apa újra felkerekedett, hogy a fiát megkeresse,
kóborló rác martalócok megölték.
Őcsény a sok sanyargattatás közepette is a török
korban mindvégig lakott helyként szerepelt az
összeírásokban. 1572-ben Őcsényben csak 55 ház
volt. 1690 körül Őcsény a „Bat vize mellett” 95
lakost számlál, van három háromkerekes malma.
A felszabadító háborúk során Őcsényt ismét minden
oldalról sarcolták: „Az fel s alá járó Budai és
Egyebünnen lévő sajkásoknak, Felséges Császári
Tiszteknek adtunk kenyeret... bort és amivel leltünk
kedvességét fejünknek . . ."
„A Duna Szigetiben tsavargó, huzó, vonyó, Rácz
Haramiák vontanak erő hatalommal rajtunk 400
forintokat" - olvassuk két régi, Rákóczi-kori nyugta
másolatán. Ez idő tájt nemcsak harcoló, hanem
kifejezetten rabló csapatok is tanyáztak a Dunaárterekben,
akik
kihasználták
a
zavaros
közállapotokat. Ezek ellen a búvóhelyeken lappangó
rác rablók ellen csak úgy védekezhettek a sárköziek,
hogy összefutottak és így nagyobb számmal egymást
támogatva ellenállhattak. Ezért futottak össze
Györkéről, Ózsákról, Kisőcsényről a megmaradtak
Őcsénybe.
A Duna mente rejtegette és segítette a kurucokat is.
Nem ok nélkül. Ők védték meg gyakran őket is a
rácok ellen. Ugyanakkor azonban belőlük is éltek.
1700-ban „magyar Kurucz Haramiák" 300 forint
sarcot csikartak ki Őcsényből, a Rákóczi-párti Mérey
szekszárdi apát helyébe ültetett labanc Frozer
György váltságdíjaként. Az őcsényiek kénytelenkelletlen
fizettek,
hogy
uruk
jóindulatát
megnyerhessék. Ebben az időben valószínű többször
elhagyták hosszabb-rövidebb időre a falut és
behúzódtak a környező, nehezen megközelíthető
szigetecskékre. Ennek emlékét őrizte meg a
„Földházak göröngye" elnevezés is.
Forrás: Katona Imre Sárköz Budapest 1962.
Összeállította: Pollák Csaba
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20 éves a Gránátalma Egyesület
1989-ben nyitotta meg Cs. Vasváry Ibolya Gránátalma
néven hagyományőrző galériáját a Fő u. 4. sz. alatt.
1993-ban az istállóból átalakított terembe került a
galéria. Célja helyi néphagyományok felelevenítésével
felhívni az őcsényiek figyelmét arra amire büszkék
lehetnek.
A kézműves tevékenységet szervezett formában
indították (gyöngyfűzés, csipkeverés, háromlábú buba,
csuhé babakészítés és sárközi hímzés). Ma már
egyesületünktől távol próbálják a fiataloknak átadni
tudásukat a kézművesek. Európa számos országából
érkezett vendégek tekintették meg a kiállítást,
vásároltak
a
képekből,
bubából
és
egyéb
emléktárgyakból. Felkeresték a galériát a Rokkenbauer
Pál országjáró túra résztvevői.
Az első nyári művésztelep megszervezésére 1991-ben
került sor Cs. Vasváry Ibolya, Szakáll Ágnes és Tóth
Tibor közreműködésével. A művésztelep festői és a
helyi hagyományokat tisztelő baráti köre 2004-ben
megalapították
a
Gránátalma
Hagyományőrző
Művészeti Egyesületet. A művésztelep alkotói szakmai
tanácsokkal látták el az amatőr festőket és a hozzájuk
csatlakozó ifjúságot.
Rendezvényeiken a résztvevőket bevezették a
művészetek világába. Az Őcsényi Önkormányzat (élén
Szalma Gábornéval) már az induláskor rokonszenvvel
fogadta az ország más településeiből ideérkező festőket.
Segített az elhelyezésükről, az iskola konyhája étkezési
lehetőséget biztosított számukra. Ezt a támogatást a
jelenlegi Önkormányzattól is megkapjuk. Az évek
folyamán a művésztelep résztvevői a helyi kiállításon
kívül megjelentek munkáikkal Bátaszéken, Decsen,
Pakson, Nagymányokon, Pécsen, Szedresben és
Szekszárdon is.Cs. Vasváry Ibolya Afrika képeinek
kiállítását az akkor hazánkban tartózkodó nigériai
konzul is megtisztelte látogatásával. A 2008-as
tisztújítás után a művésztelep szervező és vezető

teendőit Patyi Dénes vette át. A művészeti vezetést pedig
továbbra is a festőnő látja el. A művésztelep munkásságát a
média is figyelemmel kísérte (Tolnai Népújság, TTT, Falu
TV). Az elmúlt 20 évet tablók formájában a Polgármesteri
Hivatal folyosóján láthatók.
2009-ban a művésztelep témája a jellegzetes őcsényi arcok
megfestése 2-100 éves korig. Cs. Vasváry Ibolya várja a
bátor és ráérő őcsényieket a Fő u. 4.-ben (tel.: 496-465, vagy
Patyi Dénes tel.: 06/20-4214926)
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Rendezvénynaptár 2009. III.
Hónap

Nap

Október
1.
6.

November
11.
13.

22.

December

4.
5-6.
22.

Rendezvény
megnevezése

Rendezvény
helyszíne

Hőlégballontalálkozó
Idősek Világnapja

Információ kérhető

Cím,
telefonszám

Repülőtér

Repülőtér Kht.
Berényi Kálmán

06-20-924-27-60

Közösségi Ház

Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán
ÁMK, Önkormányzat

06-74-496-782,
06-74-496-872
06-74-496-912

Közösségi Ház

ÁMK,

06-74-496-782,

Márton-napi
borünnep
Ovis bál

Közösségi Ház

Borbarátok

06-74-495-898

Közösségi Ház

Óvoda, ÁMK
Kisné Juhász Ilona

06-74-495-636,
06-30-463-48-61

Nők bálja

Közösségi Ház

Nyugdíjas Klub
Dávid Kálmán

06-74-496-912

Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

06-70-946-84-15

Együtt Őcsényért Egyesület
Dr. Beck Zsuzsanna

06-70-946-84-15

Aradi vértanúk
napja, kiállítás
Simon V.
Veronika
Lámpás felvonulás

Látogatás
Mikulásfalvára az
ovisokkal
Mikulás –
óvodásoknak
Házhoz jön a
mikulás
Karácsonyi
ünnepség,
falukarácsony

Közösségi Ház,
Kopjafa

Repülőtér

Ifjúsági Klub
Dávid Ágnes
Közösségi Ház,
templomkert

ÁMK,
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat,
Együtt Őcsényért Egyesület,
Német Kisebbségi
Önkormányzat,
Önkormányzat

06-74-496-782,
06-70-946-84-15,
06-20-288-2699

06-74-496-872

KÖZMEGHALLGATÁS
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete és a
Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Közmeghallgatást tart 2009. március 16-án hétfőn 18.00
órakor a Közösségi Házban.
Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete
Napirendi pontjai:
1. A 2008. évi tervek megvalósulásának értékelése.
Előadó: Fülöp János polgármester
2. A 2009. évi célkitűzések. Előadó: Fülöp János
polgármester
3. Egyebek (észrevételek, hozzászólások)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete
Napirendi pontjai:
4. A 2008. évi tervek megvalósulásának értékelése.

Előadó: Kalányos János elnök
5. A 2009. évi célkitűzések.
Előadó: Kalányos János elnök
6. Egyebek (észrevételek, hozzászólások)
Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Napirendi pontjai:
6. A 2008. évi tervek megvalósulásának értékelése.
Előadó: Hamar Vilmos elnök
7. A 2009. évi célkitűzések. Előadó: Hamar Vilmos elnök
8. Egyebek (észrevételek, hozzászólások)
Megjelenésükre feltétlenül számítunk, várjuk ötleteiket,
javaslataikat, észrevételeiket, kritikáikat.
Fülöp János
Kalányos János
Hamar Vilmos
polgármester
CKÖ elnök
NKÖ elnök

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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