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Emlékfa avatás
2008. április 12-én 1400 órakor került  sor az emlékfa avatásra a Református templom 
kertjében. A Hősök terén lévő kopjafát 2007. június 11-én avatta fel az Önkormányzat az 
elhunyt népművészek emlékére. Az idei évi megemlékezésnek két fontos indoka is volt. 
Az egyik az, hogy 1931-ben alakult meg a Gyöngyösbokréta Néptánc Együttes. A másik 
pedig, hogy 1968-ban éppen 40 éve alakult újjá a népi együttes, és 1997.-ben vette fel 
Bogár  István  nevét.  A  megemlékezést  Fülöp  János  polgármester  nyitotta  meg,  aki 
hangsúlyozta, hogy a település életében a múltról szóló megemlékezés a jövőben vetett 
hitet alapozza meg. Csak annak a közösségnek lesz jövője, akik a múltról rendszeresen 
megemlékeznek. A polgármesteri megnyitó után Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató 
mondott beszédet. A Sárköz híres kutatója méltatta az őcsényi és a sárközi települések 
hagyomány iránti szeretetét. Az emlékművet a településen működő két történelmi egyház 
képviseletében Szemerei László református esperes és Ravasz Csaba katolikus lelkész 
szentelte meg. A megemlékezés sorozat ezután a Közösségi  Házban és a Református 
Gyülekezeti Házban folytatódott.

MAJÁLIS

2008. május 1.
Helyszín: Őcsény – Repülőtér

700-1100 Horgászverseny (meghívásos)
1130                          Horgászverseny eredményhirdetés
1000        Főzőverseny
                        A főzőversenyt megnyitja: Kovács 
                        János Venesz-díjas mesterszakács,
                        Az Első Magyar Fehérasztal
                        Lovagrend lovagja

Délelőtti programok:

100 -1200    „Orvosi Szoba"
                   - ingyenes vérnyomás- és
                   vércukorszint mérés  
1000-1200     Gyerekjátszó
                   - papírforgó készítés, tréfás ügyességi 
                              játékok
1100-tól   - Kéz-csodák Hagyományőrző 
                  Egyesület népi kézműves bemutatót 
                  és foglalkozást tart gyerekeknek,
                  felnőtteknek

          - Hagyományőrző, Kézműves
            bemutató konferenciateremben
           (csipkeverés, gyöngyfűzés, sárközi
           kézimunkák készítése, kosárfonás)

(folytatás a 7. oldalon)

Anyák napjára

Hidd el nekem minden anya
Jobb, mint hogyha nincs
Mindegyikük a földön
Egy csodálatos kincs

Tiszteld, szeresd, megérdemli
Addig, amíg csak lehet

Mert ha nem lesz, megtudod majd
A hiánya mit jelent.

Köszöntsétek tiszta szívvel
Nem kell neki nagy valami

Egy Szál virág egy-egy szép szó
Az, bőven megteszi.

Nem várják el, hogy lábuk elé
Rakd az egész világot

Csak amíg lehet, míg megteheted
A kezébe adj egy szál virágot.

Szomorúan írom a sorokat
Az égig hiába kiáltok

Ha édesanyám kezébe már
Nem adhatok virágot.

Bognár László
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Szemelvények a „Bogár István” Hagyományőrző Egyesület életéből…
Április 12.-én szombaton tartotta az 
egyesület  „Sárközi  Jubileumi 
Tánctalálkozó  Őcsényben”  című 
nagyrendezvényét,  mely  egyben  a 
2006-ban  íródott  Leader  pályázat 
megvalósítása is, amelynek témája a 
75  éves  tánccsoport  jubileumi 
ünnepsége. A napi program összetett 
volt,  14.00 órakor  kezdődött  az 
emlékfák  avatásával  a  református 
templom  kertjében,  majd 
folytatódott  a  Közösségi  Házban 
összegyűjtött  régi  fotóanyag 
kiállításának  megnyitójával.A 
válogatás zömében az elmúlt 40 évet 
ábrázolja,  és  nem  foglalkozik  a 
közelmúlttal, de elég nagy számban 
szerepelnek a Gyöngyösbokréta idejéből származó képek is. Szép darabja a Cannes-i zászló, melyet 1937-
ben  kaptak  emlékül  az  őcsényiek.  A  kiállítást  Dr.  Balázs  Kovács  Sándor  néprajzkutató  méltatta. 
Közreműködött a decsi Gyöngyösbokréta asszonykórusa. Ezután kezdődött a színpadi program a Református 
Gyülekezeti  Házban.  A  házigazda  szerepét  vállaló  Fülöp  János  polgármester  köszöntője  után  a  Csurgó 
Zenekar  rövid zenekari  blokkal  indította  a  műsort.  Ezt  követően Dr.  Balázs  Kovács  Sándor  beszédében 
megemlékezett  a  Gyöngyösboréta  mozgalomról  és  a  Bogár  István  által  1968-ban újjászervezett  40 éves 
tánccsoportról is. A programban öt sárközi település táncosai vettek részt: Őcsény, Decs-Gyöngyösbokréta, 
Csillagrózsa; Alsónyék, Báta, Pörböly. A sárpilisi csoport a budapesti Országos Tánctalálkozón vett részt, 
így sajnos itt nem szerepelhettek. A megemlékezés után az őcsényiek kezdték a táncot Szabadi Mihály: Fonó 
című koreográfiáját adták elő. A műsor úgy lett összeállítva, hogy átöltözésre és egy kis pihenésre is jusson 
idő  a  táncosoknak.  A  színpadi  táncokat  12.-nek  az  őcsényiek  zárták,  Bogár  István:  Lakodalmas  című 
koreográfiájával,  amelyben régi táncosaink közül is szerepeltek páran. Ezt  követően az egyesület  elnöke 
köszöntötte  a  40  éve  újjászerveződött  tánccsoport  alapító  tagjait  egy-egy  szál  virággal,  illetve  a 
Gyöngyösbokréta még élő tagjait,  Récsey Lajost,  aki 26 évig vezette a tánccsoportot.  és a korábbi  évek 
elnökeit. Zárásként a még színpadon lévő tánccsoport ráadást táncolt. A műsort kiválóan konferálta Decsi 
Kiss  János  újságíró.  A  program a  Közösségi  Házban  zárult  egy  vacsora  vendégséggel,  majd  egy  órás 
táncházzal: játszott a Csurgó Zenekar.                                                                                      Scultéty Erzsébet

Az őcsényi álom
Az  őszi  remek  szereplésünk  után,  természetesen 
tavaszra  is  a  kiváló  szereplés  folytatását  tűztük  ki 
célul.  Az  őszi  szezont  14  győzelemmel  és  egy 
vereséggel zártuk, a tabella első helyén, kilenc pont 
előnnyel a második helyezett előtt.
Csapatunk játékoskeretében a következő változások 
történtek:  négy  játékos  távozott,  házi  gólkirályunk 
Kutasi  Krisztián  Írországba,  Calka  Sebastian  és 
Norbert  Szekszárdra,  Tóth  András  pedig  Fajszra 
ment.  A  távozók  helyére  Miklós  Tamás  és 
Batánovics  Péter  Szekszárdról,  Borbély  István 
Kajdacsról.  régi-új  kapusunk  Császár  Gábor  pedig 
Angliából érkezett. A tavaszi szezonra január elején 
kezdtük  meg  a  felkészülést,  heti  három-négy 
edzéssel.  Csapatunk  vezetősége  mindent  megtett  a 
sikeres szereplés érdekében, tornatermi és szabadtéri 
edzéslehetőség biztosításával. Az alapozás alatt hét-
nyolc edzőmérkőzést játszottunk, melyeken mutatott

teljesítmény  némi  aggodalomra  adott  okot,  ennek 
indoka a kemény alapozás miatti fáradtság és az új 
játékosok  beilleszkedése  lehetett.  A  bajok 
orvoslására  a  bajnoki  rajt  előtt  frissítéseket, 
összetartásokat szervezett a vezetőség.
A  csapatszellem  további  javítására  a  vezetők 
felöltöztették  a  csapatot.  Valamennyi  játékos  új 
melegítőt,valamint  a  csapat  egy  garnitúra  szerelést 
kapott.  Az  első  mérkőzést  Tevelen,  a  helyi  csapat 
ellen játszottuk,  ahol  az edzőségem alatt  még nem 
sikerült nyernünk. Játékosaim átérezték a jó kezdés 
fontosságát  és remek teljesítménnyel  rukkoltak elő, 
mely 3-2-es győzelemben mutatkozott meg. Sajnos a 
távozó  játékosok  mellett,  újabb  játékosokat 
vesztettünk.  Babanics  Nándor  térdsérülést 
szenvedett,  és  meg  kellett  műteni,  Szűcs  Róbert 
vakbélműtéten esett át…                                  

(folytatás a 3. oldalon)
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Az őcsényi álom (folytatás)
Kutasi  Adrián  játékára  szívproblémái  miatt  nem 
számíthattam, Demkó Attila pedig hosszú betegsége 
miatt  esett  ki.  A  második  mérkőzéstől  a  hiányzó 
játékosok  miatt  a  csapat  komoly  erőpróbának volt 
kitéve,  melyet  remekül  megoldottunk.  A  második 
fordulóban  otthon  fogadtuk  a  meglepetésekre  is 
képes  Zombát,  akik  ellen  magabiztosnak  nem 
mondható,  de biztos  2-1-es  győzelmet  arattunk.  A 
következő  fordulóban  a  meggyengült  Kajdacshoz 
utaztunk,  ahol  a  7-0-s  győzelem  elvárható  volt  a 
csapattól.  A  negyedik  a  fordulóban  a 
dunaszentgyörgyi  játékosokkal  megerősödött 
Dunakömlőd  csapatát  fogadtunk.  Az  ellenfél 
tabellán  elfoglalt  helyezése  nem  tévesztett  meg 
minket, tudtuk, hogy nehéz mérkőzés előtt állunk, de 
talán  a  szerencsének  is  köszönhetően  az  ellenfél 
egyik  megingását  kihasználva  1-0-s  győzelmet 
arattunk.  A  következő  mérkőzésen,  a 
megyebajnokság  egyik  legerősebb  csapatához  a 
Bölcskéhez  utaztunk  Rangadóhoz  méltó,  kemény 
mérkőzést  játszottunk,  ahol  a  csapat  megmutatta 
erejét,  küzdeni  tudását,  és  1-0-s  győzelemmel 
távoztunk a rivális otthonából. A győzelem értékét 
az  is  növeli,  hogy  30  percet  emberhátrányban 
játszottunk. Ez a diadal egy kicsit sokba került, mi-

vel  Jaksa  Gábort  sérülése,  Batánovics  Pétert 
kiállítása,  Hegedüs  Attilát  pedig  három  sárga 
lapja  miatt  kellett  nélkülöznünk  a  következő 
fordulóban.  A  hatodik  mérkőzésen  a 
középmezőnybe  tartozó  Gerjent  fogadtuk. 
Gondjaink  tudatában  a  győzelem  megszerzése 
volt a fő célkitűzés, amit nem túl magabiztosan, 
de azért 2-1-es arányban sikerült elérnünk. 
Az  eddig  lejátszott  mérkőzések  közül,  nem 
mindegyiken  játszottunk  magabiztosan, 
meggyőzően, de problémáink tudatában a csapat és a 
játékosok  teljesítményével  maximálisan  elégedett 
vagyok.  Az  őszi  kilenc  pontos  előnyt,  17  pontra 
sikerült  növelnünk a második helyezettel  szemben. 
Ez az előny már tetemesnek mondható a bajnoki cím 
elnyeréséhez, de nem téveszt meg minket, mert még 
kilenc forduló  hátra  van a  bajnokság  befejezéséig. 
Addig nem akarunk foglalkozni az elsőséggel, míg 
matematikailag is meg nem valósul az őcsényi álom, 
a  bajnoki  cím.  Szeretnénk  még  sok  győzelemmel 
megörvendeztetni  szurkolóinkat,  mert  hazai  pályán 
kicsit  adósak vagyunk a jó játékkal, de ha minden 
játékos  rendelkezésemre  fog  állni,  akkor 
közönségszórakoztató  játékot  is  fog  még  látni 
szurkolótáborunk.                                  Boros Attila

Gyakornokként a brüsszeli Parlamentben
Valahol olvastam „minden ember egyenlőnek születik, 
de nem mindegy mivé válik az életútja során”. 
2007-ben  még  roma  referensként  dolgoztam, 
feladataim  közé  tartozott,  hogy  a  mi  falunkban  élő 
roma  származású  diákok,  vállalkozók, 
önkormányzatok  civil  szervezetek  részére  kiírt 
pályázatokat  figyeljem,  és  ha  megfelelnek,  akkor 
megkeressem és tájékoztassam az érintetteket. 
Ebben  az  esetben  is  ez  történt,  amikor  Balogh 
Nikolettet megkerestem és ajánlottam neki a 2 hónapos 
gyakornoki  programot,  Brüsszelben  az  EU 
Parlamentben.
A kritériumoknak meg is felelt és 2008. február 11.– 
március 28-ig részt is vett a programban.
Úgy  gondolom,  hogy  21  évesen  a  Parlamentben 
dolgozni és hazánk neves képviselőit megismerni nagy 
megtiszteltetés. Megkértem Nikolettet, hogy írjon egy 
beszámolót.
„Nagy  élményben  volt  részem,  ugyanis  2  hónapot  
Brüsszelben töltöttem el, gyakornokként az Európai  
Parlamentben.  Az első hónapban meglátogathattam 
személyesen  az  Európa  Uniós  Intézményeket,  
Tanácsban,  Bizottságban  is  voltam,  és  a  Robert  
Schumann  Alapítvány  által  előre  megszervezett  
programokon  vettem  részt.  Ami  azt  jelenti,  hogy  
külföldi képviselőkkel is beszélhettem, mind a gazda-

sági, és a romákat érintő kérdésekről is. A második 
hónapban,  Járóka  Líviánál,  az  első  roma  
származású  Európai  Parlament-i  képviselőnél  
voltam gyakorlaton.  A képviselő asszony munkáját  
segítettem,  híreket  olvastunk  aktuális  roma 
problémákról.  Továbbá  betekintést  nyerhettem  az  
irodai  munkám során  az  Európai  Roma Stratégia 
kialakításába,  vagyis,  hogyan  lehetne  enyhíteni  a  
diszkriminációt és elkerülni a szegregációt. 
Köszönöm Járóka Líviának és a Robert Schumann 
Alapítványnak, hogy lehetőséget kaptam a program 
részvételében.  A  jövőben  is  szeretnék  ezen  a 
területen  tevékenykedni.  2009-ben  végzek  a 
Budapesti  Gazdasági  Főiskola  Külkereskedelmi  
Főiskolai  Kar nemzetközi  marketing és teljes körű 
minőségirányítás szakon, közgazdászként.”
Ez a beszámoló példaként szolgálhat roma és nem 
roma ember számára, hogy a tanulás fontos dolog, és 
a  célok  elérése  nem  mindig  függ  attól,  hogy  ki 
milyen  nemzetiségű,  sokszor  csak  azon  múlik, 
mennyit  teszünk  érte,  hiszen  egy  községből  is 
eljuthatsz oda, ahova szeretnél.
Nikolettnek  nagyon  sok  jót,  erőt,  kitartást, 
egészséget kívánok munkájához, hiszen lehet, hogy 
egyszer  majd  a  TV-ből  néz  vissza  ránk,  mint 
politikus, aki ebből a mi „kis falunkból” indult el. 

Novák Jánosné
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Életút II.
Lejegyezte: Prof. Dr. Fehér István egyetemi tanár, mg. tudományok kandidátusa

Tanszékünkön  vezetésem  alatt  kifejlesztettük: 
Fúróelemes  aktív  talajművelő  gépet  (1987),   MC-1-es 
mastitis  vizsgáló  műszert  (1988),  VRM-6-os 
hüvelyellenállás  mérőt  (1988).  1983-ban  több  éves 
munka  után  elkészítettem  és  megvédtem  a  Magyar 
Tudományos  Akadémián  a  "A  tejtermelés  műszaki  és 
technológiai  fejlesztése  a  háztáji  (kisüzemi) 
gazdaságokban" című kandidátusi értekezésemet.
Az  állattartás  gépesítésével  kapcsolatos  fejlesztő 
munkámért  1988-ban a MÉM "Kiváló Újító" minősítés 
arany fokozatában részesített.
A kutatás területéről visszatérnénk az oktatáshoz.
A  Felsőfokú  Technikumok  10  év  alatt  teljesítették 
feladatukat, ezért ezen a területen átszervezés történt. A 
19 intézményből 3 maradt meg, köztük a kaposvári is. A 
három iskolát 1972-ben Főiskola szintre emelték, 3 éves 
képzési  idővel.  A  Felsőfokú  Technikumot  végzettek 
kiegészítő  képzéssel  üzemmérnöki  oklevelet  kaptak.  Itt 
említem meg,  hogy a  Kaposvári  Főiskola  az  Általános 
állattenyésztési  és  Baromfitenyésztési  Karral  működött. 
Az  Általános  állattenyésztési  Kar  kari  igazgatói 
teendőket  kettő  ciklusban  én  láttam  el,  mint  kari 
igazgató, tanszékvezető főiskolai tanár.
Büszkén  írom  le  azt,  hogy  főiskolánkon  végzett 
Őcsényből  Berekali  János  és  Páli  József  nagy 
szorgalommal és jó eredménnyel.
Főiskolánk  az  oktatási  és  kutatási  eredményei  alapján 
1986-ban egyetemi  rangot  kapott.  1986-88 év között  a 
keszthelyi  Agráregyetem  Állattenyésztési  Karaként 
működött, majd 3 karral megalakult 1989-ben a Pannon 
Agráregyetem  (Keszthely,  Mosonmagyaróvár, 
Kaposvár).
2000-ben  Kaposvári  Egyetem  névvel  önállók  lettünk, 
jelenleg  4  karral  működünk  (Állattudományi-, 
Gazdaságtudományi-,  Pedagógiai-,  Művészeti  Kar).  A 
Kaposvári Egyetemnek 4500 hallgatója van.
Oktató-,  nevelő-  és  kutató  tevékenységem mellett  több 
egyetemi  és  országos  hatáskörű  bizottság,  illetve 
szervezet tagja voltam és vagyok (pl. Korróziós Állandó 
Bizottsága,  Műszaki  Tanszékvezető  Bizottsága,  Megyei 
Tudósklub, Akadémiai Köztestület, stb.).

1961-től 28 alkalommal jártam külföldön fejőgépek és az 
állattartás  egyéb  gépeinek  tanulmányozása  céljából. 
Nyolc  főiskolai  és  egyetemi  jegyzetnek,  négy 
kiadványnak,  három  könyvnek  szerzője,  illetve 
társszerzője  vagyok.  Publikációs  tevékenységemet 
oktatási és kutatási területekről egyaránt  végeztem, 102 
cikkem jelent meg hazai és külföldi szaklapokban.
Munkámat számtalan kitüntetéssel és díjjal ismerték el, 

közülük párat említek:

1994 Somogy Megyei Pedagógiai díj
 1998 Nagyváthy János díj (FM)
 2001 Professzor Emeritus cím 
2002 Kaposvár Városért díj
Munkáim végzése  során mindig  nagy támaszom volt  a 
családom. 1958-ban nősültem,  feleségem Farkas Ágnes 
rajz-földrajz  szakos  tanár.  Két  gyermekünk  született. 
István 1959-ben. Ő agrár vonalon maradt, erdőmérnök, a 
Gyulaj  Erdészeti  és  Vadászati  Zrt.  vezérigazgatója. 
Ágnes  leányom  1967-ben  született.  Ő  rajz-földrajz 
szakos tanár. Leányomnál és fiamnál is három-három fiú 
unokánk van.
Én 2000-ben mentem nyugdíjba, mint egyetemi tanár. Az 
egyetem dékánja kérésére még 6 évig tanítottam. 54 évi 
munka után - mint nyugdíjas – kertészkedek. 
Örömömre a nagyszámú családunk velem együtt tartja a 
kapcsolatot az őcsényi és szekszárdi rokonsággal. Őcsény 
a szívem csücske, itt töltöttem gyermekéveimet, sok szép 
emléket őrzök ebből az időből. Itt  nyugszanak szeretett 
nagyszüleim, szüleim, bátyámék, rokonaim, barátaim.
Furcsa  érzés  melege  vesz  erőt  rajtam,  amikor  a 
gépkocsiból  a  Keselyűsi  kanyar  után  meglátom  a  két 
templomunk  tornyát.  Tudom,  érzem,  hogy  nagy 
szeretettel  vár  a  családi  házban  Évike  unokahúgom és 
Ottó sógorom. Jó érzés, amikor összejönnek az őcsényi 
és  a  szekszárdi  rokonok,  így  együtt  gondolhatunk 
szeretettel azokra, akik e nagy családot megalapították. 
További  sikereket  és  jó  egészséget  kívánok  Őcsény 
vezetőinek  és  lakosaink  tisztelettel  egy  őcsényi 
lokálpatrióta:

Fehér István

Kézműves kiállítás
2008.  április  05.-én  16.00 órakor  a  Közösségi  Házban 
kézműves kiállítás megnyitójára került sor. 
A kiállítást Talabos Gáborné a Közművelődési, Oktatási, 
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke nyitotta meg. Gyönyörű 
volt  együtt  látni  a  Sárközi  csipkéket  és  a  Vajdasági 
hímzéseket.  Őcsény  testvértelepülése  Gombos   népi 
alkotóinak  hímzései  és  Hammerné

Görög  Éva  csipkeverő  tanítványai  első  munkái  jól 
kiegészítették  egymást.  Az  őcsényi  egyesület  tagjai  a 
sárközi  hagyományoknak  megfelelő  sárközi  fehér  és 
színes  hímzéseket,  párnákat,  jegykendőket  és  bíborvég 
hímzéssel készült alkotásokat mutattak be. A kiállítást a 
Gabóca  Kézműves  Kör  Egyesület  szervezte  Szűcs 
Sándorné vezetésével.                –P-                   
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Rejtett értékeink.  Hősi emlékmű I.
1923. november 25.-én Hősök vasárnapján délelőtt 
10.00 órakor avatták fel a Hősi emlékművet.

Az  ünnepség  délelőtt  10.00  órakor  kezdődött  a 
Református  Templomban,  mely  alkalommal 
méltóságos  dr.  Kovács  J.  István  nyugalmazott 
államtitkár  budapesti  teológiai  igazgató prédikált  a 
templomban.  Utána  ünnepi  beszédet  mondott  a 
szobor  előtt  nagytiszteletű  Göde  Lajos  szekszárdi 
lelkész. Ekkor 192 név volt felvésve a szoborra. Ők 
az  első  világháborúban  elhunyt  őcsényi  lakosok 
voltak.  A II.  világháborúban  74  őcsényi  hunyt  el, 
akiknek  a  neve  később  szintén  felkerült  az 
emlékműre.  A  szobor  neve  Árpád  szobor  és 
közösségi  gyűjtésből  tudták  létrehozni.  Először  az 
elöljárók, majd a nép is adakozott.
A település azzal  is tisztelgett  a hősök emlékének, 
hogy a teret, melyén az emlékmű áll Hősök terének 
nevezett el. Őcsény Község Önkormányzata a hősök 
tiszteletére  mindenévben  koszorút  helyez  el  az 
emlékmű talapzatánál.
A Tolnamegyei ujság (akkor így írták) 1923. december 1.-én megjelent 
számából kicsit többet tudhatunk meg az Őcsényben felállított, a helyiek által 
Árpád szobornak nevezett emlékműről. A lapban szó szerint az alábbi cikk 
jelent meg.

Hősök szobrának leleplezése Őcsényben.
A hősök iránti hála és kegyelet ünnep volt november hó 
25-én.  A község  áldozatkészségéből  szobor  emelkedik, 
amely hirdetni fogja egy jobb korban, hogy volt Őcsény 
községének  113  ifja  és  férfija,  akik  hazájuknak 
védelmében  feláldozták  életüket  és  ezeknek  emléket 
emelt a gyász és siralom sötét napjaiban az áldozatkész 
szeretet,  hogy  ennél  a  szobornál  az  érzések  dermedő 
napjában, a kétségbeesés sötétségében megzörgethesse a 
magyar  a  rabszolgaság  bilincseit,  hogy  reményt 
fakaszthasson  a  csüggedés,  hitet  a  hitetlenség 
pillanataiban,  a  hit  felemelje  lelkét,  a  reménység 
megizmosítsa  karját,  a  bilincsekből  szabadságot  hozó, 
magyar  dicsőséget  hirdető  kard  légy  Őcsény  község 
lélekemelő ünnepélyén a vidékről is többen 

Megjelentek. Így ott láttuk Jankó Ágoston főispánt, dr. 
Őrffy  Imre  nemzetgyűlésiképviselőt,  a  vármegye 
részéről Szongott Edvint, a honvédség képviseletében 
Farkas  huszárőrnagyot  és  Molnár  tüzér  hadnagyot,  a 
vitézi  szék  részéről  vitéz  Tihanyi  Szilárdot,  a 
csendőrség nevében Spielberger Gyula és Schälfberger 
László főhadnagyokat, Szekszárd város képviseletében 
Vendl  István  polgármestert,  dr.  Zsigmond  Ferenc 
képviselőtestületi  tagot,  Decsről  Dani  János  bírót, 
Sárpilisről  Vitéz  Dávid  Jánost.  Lapunkat  Schneider 
János  szerkesztő  képviselte.  Az  ünnepség 
istentisztelettel  kezdődött,  amely  alkalommal  az 
Őcsényi  tágas  szép  református  templom  zsúfolásig 
megtelt.  Az  éneklés  után  Kovács  J.  István  volt 
államtitkár,  teológiai  igazgató  mondott  magasba 
szárnyalású imát, majd pedig egy gyönyörű beszédben 
tárta fel Magyar ország történelmének sötét lapjait,  a 
bús  magyar  éjszakákat,  amelyek  mindenikéböl  volt 
virradat, volt feltámadás, mert a magyar szívekből nem 
Veszett ki soha az Istenben való bizodalom és az Isten 
soha  sem  hagyta  el  végleg  az  ő  népét,  amelynek 
küldetése volt és van itt a Duna medencében. Hatalmas 
imával  emelte  fel  a  jelenlévők szívét  az  Istenhez  és 
könyörgése a szenvedő nemzetért mélyen meghatotta 
az  ünneplő  gyülekezetet  és  vendégeit.  A  templom 
előtti  téren áll  a szobor.  Bús magyar  vitéz  keresztbe 
fektetett  karddal,  lehajtott  fővel  áll  az  emlékmű, 
tetején,  keletre  néz,  várja  az  ős  haza  felől  annak  a 
napnak felkeltét, amely ismét a magyar Kár pátokra, a 
magyar Bánátra és a magyar Erdély havasaira bocsájtja 
éltet  adó sugarait,  amikor  feltámad azoknak lelke is, 
akiknek neve oly szép békességben sorakozik vallás ós 
kor  különbség  nélkül  az  oszlop  talapzatán,  mint 
Sorakoztak  magyar  szeretetben,  amikor  életükkel 
védelmére  siettek  a  hazának  és  az  ország  minden 
lakójának, hogy megfürödjön a bús és szomorú napok 
után a felzúgó magyar dicsőségben.  Az ünnepség az 
Őcsényi  dalárda  énekével  kezdődött.  A  magyar 
Hiszekegyet  énekelték  meglepő,  precizitással  Nagy 
László  karnagy  vezetésével.  Győry  János  polgár  fiú 
megkapó szavalata után a Himnuszt énekelte a dalárda, 
majd  Göde  Lajos  volt  tábori  lelkész,  a  szekszárdi 
reformátusok  kiváló  szónok  papja  ment  fel  a 
feldíszített  emelvényre  és  ott  magas  szárnyalóan 
beszédben  méltatta  az  Ünnep  és  az  emlékszobor 
jelentőségét.  Az  ünnepi  beszéd  gondolatmenete  a 
következő volt: Sokan azt mondják, hogy egy emlékjel 
felállítása mindig nagyon szomorú. Van benne valami 
azokból  a  kalapácsütésekből,  melyekkel  a  koporsóba 
beverik az utolsó szeget. 
(A cikk folytatása következik)                              -P-
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Hírek az iskolából
Nemzetközi Kenguru Matematika verseny

Márciusi  számunkban  ígéretet  tettünk,  hogy  áprilisban  beszámolunk  a  március  20-án  megírt  Kenguru 
matematika  verseny  eredményeiről,  melynek  központi  feladatait  iskolánkban  írhatták  meg  a  3.-4.-5.-6.-7. 
osztályos tanulók. 
Kiemelkedő eredmények:
A 7.b osztályból megyei 138 indulóból 7. helyezést ért el Szentgyörgyi Rita. Felkészítő tanára Jaksa Jánosné.
A 3. osztályos Csontos Gábor megyei 83 résztvevőből 10. lett. Felkészítő tanára Dombiné Mihályi Edit.
A 6. osztályosok megyei szinten 86-an mérték össze matematikatudásukat, itt több kiemelkedő eredményt is 
említhetünk:  Lovas Anett 23., Papp Jennifer 27., Hajnal Roland 38., Veiger Bettina 40. helyezést ért el. 
Felkészítőjük Jaksa Jánosné volt. Az 5. osztályosok közül a megyében 112-en indultak, közülük Nagy Viktória 
34. lett, akit Ősze Józsefné készített fel. A 4. osztályból Molnár Sándor 108 versenyzőből 44. helyezést ért el, 
őt Bárdosné Kovács Erzsébet készítette fel.                                                                Összeállította: Jaksa Jánosné

Helyesírási verseny Szavalóverseny
Iskolánk  minden  tavasszal  házi  helyesírási  versenyt 
rendez, melyre az idei évben március 27-én került sor. 
Helyesírási készségüket az 5.-esek a 6.-okkal, illetve a 
7. osztályosok a 8. osztályosokkal mérhették össze.
Mindkét  korcsoportban  oklevélben  és 
tárgynyereményben  részesítettük  az  első  három 
helyezetteket. Íme a nyertesek:
5.-6. osztály: I. helyezett: Lovas Anett (6. oszt.)
                     II. helyezett: Schweitzer Krisztina (5. o.)
                     III. helyezett: Veiger Bettina (6. oszt.)
7-8. osztály: I. helyezett: Szentgyörgyi Rita (7.b. oszt.)
                    II. helyezett: Horváth Zsanett (7.b. oszt.)
                    III. helyezett: Ábel Fruzsina (7.a oszt.) 

A  Költészet  Napjának  alkalmából  az  iskola  felső 
tagozatában minden évben szavalóversenyt hirdetünk, 
melyre idén is szép számmal jelentkeztek a felsősök. 
Volt,  aki szívhez szóló verssel  készült,  sokan ismert 
költőktől  választottak,  de  akadt  olyan  is,  aki  saját 
szerzeményét  adta  elő.  A  kellemes  délutánt  az 
eredményhirdetés  zárta.  A helyezettek könyvjutalmat 
vihettek haza. A díjazottak:
5-6. osztály: I. Pulai Alexandra (5.o)
                    II. Schweitzer Krisztina (5.o.)
                    III. Hamar Márk (6. o.)
7-8. osztály: I. Szentgyörgyi Rita (7.b)
                    II. Balla Ildikó (7.a)
                    III. Góman Szabina (8. o.)
Különdíj: Csiszár-Szabó Antónia (7.b)

Zongoraverseny Papírgyűjtés

Az április 16.-án Szekszárdon megrendezett
Tolna Megyei Zongoraversenyen

iskolánk 6. osztályos tanulója:

ÁRVAY BOGLÁRKA

III. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

A  hagyományokhoz  híven,  az  idei  tavasszal  is 
papírgyűjtést szervezett az iskola, melynek keretében 
az alsó tagozatosok szerdán, míg a felsősök csütörtök 
délután versenyszerűen gyűjthették a papírt. A karton 
kilójáért  12  Ft-ot,  a  vegyes  papírért  pedig  8-at 
kaphattak az osztályok. Minden osztály több ezer Ft-ot 
gyűjtött  így  össze,  mely  összeget  az 
osztálykirándulásra fordíthatják. A felsőben a legtöbb 
papírral a 7.b-sek büszkélkedhetnek: 3447 kilóval.

A  papír  lemérésében,  illetve  a  szállításban  nagy 
segítségünkre voltak a nyugdíjasok és a szülök is. 
Köszönjük a közreműködésüket!     Neukirchner Csilla
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Majális
2008. május 1.

Őcsény-Repülőtér
(folytatás az 1. oldalról)

1100-tól      Paint ball bemutató, játék                      
             - a játékhoz ruhát, felszerelést 
             biztosítanak a szervezők
             Sportversenyek : - foci (öregfiúk,
             ifik,  „kisifik”)
             Technikasportok bemutatója: 
             - sárkányrepülők
             -  autóverseny

                  A szervezők ruhát biztosítanak
                  az autóverseny  kipróbáláshoz!

Délutáni programok

1300-tól Ügyességi vetélkedő
                    gyerekeknek  
1400-tól        Főzőverseny eredményhirdetés
1500-tól       Rendőrségi technikai  bemutató

A színpadon:
1400-tól       Mazsorett bemutató
                   Swing Mazsorett csoport
                   Szekszárd
1500-tól      Karaoke show
                 „Sakál vokál „énekegyüttes
                  bemutatója
1700-tól     Sláger zenekar műsora
                 „ Utcabál „

Folyamatos programok:

 Sétakocsikázás  de.1100-1200, du. 1400-1600

 Légvár 1030-tól

 Tűzoltóság technikai bemutatója
 Repülőklub üzemnap– utasrepültetés
 motoros sétarepülés: 
10.000,- Ft/3fő/10 perc városnézés
 vitorlázórepülővel 
2.500,- Ft/fő/ 10  perc  iskolakör
 sárkányrepülővel

Főzőverseny

A  főzőverseny  szervezője  az  Őcsényi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete.

A verseny célja: a hozott alapanyagból változatos ételeket 
készítsenek a versenyzők.
A  versenyre  legfeljebb  háromfős  csapatokban,  vagy 
egyénileg lehet jelentkezni.

Időpontja: 2008. május 1.
Megnyitó: 1000

Főzés:10  30  -tól 13  30  -ig  
Zsűrizés: 1300-tól 1330-ig
Eredményhirdetés: 1400

Színhely: Őcsény Repülőtér
A rendezők biztosítják: Víz, hely.
Nevezési díj: 500,- Ft

A főzőversenyre 3 kategóriában lehet nevezni:
         1. Kakasból készült ételek 
         2. Sárközi ételek
         3. Vegyes

 A résztvevők gondoskodnak a főzéshez szükséges 
alapanyagokról,  környezetük  kialakításáról, 
dekorációjáról, sütő-főző eszközeikről (tűzifa, gáz, 
fűszerek,  ízesítő  és  járulékos  anyagokról, 
munkaasztalról, padról, sátorról).
             Zsűrizésre egy adag kitálalt étel + 1 pohár  
ajánlott bor kerül!

A verseny értékelési szempontjai:
           - étel ötletessége /max. 10 pont/
           - környezet kialakítása /max. 10 pont/
           - munkafolyamat látványossága /max. 10 pont/
           - étel íze, állaga /max. 40 pont/
           - étel tálalása /max. 20 pont/
           - ételhez ajánlott bor kiválasztása
            /max. 10 pont/ 
            Összesen: 100 pont

Zsűri elnök: Kovács  János Venesz-díjas 
mesterszakács, az 
Első  Magyar  Fehérasztal 
Lovagrend lovagja

Zsűri tagjai:            Szekszárdi Szakács Mester Klub
                                  tagjai
                                  Polgármester úr
                                  Az őcsényi konyha vezetője

Díjak:  (kategóriánként)
1. helyezett: Kupa + oklevél
2. helyezett: oklevél
3. helyezett: oklevél

(folytatás a 8. oldalon)



Főzőverseny
(folytatás a 7. oldalról)

Jelentkezés:
Név: ………………………………………………………….
Cím: ………………………………………………………….
Telefonszám: …………………………………………………

Nevezési határidő: 2008. április 28. (hétfő) 16 óra
Nevezések leadhatók:

Onoka Istvánnénál 20/9540-250 illetve
a Polgármesteri Hivatalban 74/496-872.

A nevezést csak a nevezési díj befizetésével együtt tudunk elfogadni!!!
ŐCSÉNY SPORTKÖR UTÁNPÓTLÁS 2007/2008

Az egyesület keretein belül rendszeres foglalkozások vannak az U-7-es korosztálytól az U-19-es korosztályig.
Heti két edzéssel foglalkozunk a két kiskorosztállyal (U-7, U-9), és heti három edzéssel a bajnokságban szereplő további 
három csapattal (U-14, U-17, U-19).

U-7
A legfiatalabb csapatunk. akikkel egy éve kezdtük el a foglalkozást. Egy ekkora településhez képest, mint Őcsény jelentős 
létszámmal,  20  fővel.  Rendszeres  résztvevői  vagyunk  az  MLSZ  által  életre  hívott  MLSZ-NUPI-UPI  programnak. 
Átlagosan három-négy csapattal szerepelünk, ami a környéken az egyik legnagyobb létszám.

U-9
A szintén NUPI programban szereplő csapatunk három éve készül együtt.  Folyamatosan csapódnak újabb játékosok a 
csapathoz ezzel egyre többen vagyunk, és kellő alapot adhat a következő korosztályba való lépéshez.

U-11
Iskolai kereteken belül folyik a képzés Deák István Tanár úr irányításával. Ezt a korosztályt a következő szezontól szintén 
egyesületi utánpótlásképzésbe kerül át. A NUPI program rendszeres résztvevői.

U-14
A  legfiatalabb  csapatunk,  akik  bajnokságban  szerepelnek.  2005-ben  írta  ki  az  MLSZ  a  kötelező  indítását  ennek  a 
korosztálynak.
Folyamatos  képzés  mellett  nem  csak  a  játékon,  hanem  az  eredményen  is  nyomon  lehet  követni  a  fejlődésüket.  A 
bajnokság  első  évében  ötödik  volta  csapat,  a  második  évben  harmadik,  a  mostani  harmadik  évben  a  bajnoki  cím 
várományosaivá léptek elő. Reméljük, hogy májusban már a bajnoki címet ünnepelheti a csapat, és készülhet a megyei 
döntőre.

U-17
A régi hagyományos néven serdülő csapatunk elsődleges célja a tisztes helytállás a bajnokságban. A csapat egyik része az 
ifi játékosokból, a másik az előbb említett U-14-es játékosokból áll össze. Fontos, hogy a fiatalok minél több lehetőséget 
kapjanak, mert a következő szezontól Ők fogják adni a teljes U-17-es korosztályt.

U-19
A megye legfiatalabb ifi csapatának legfőbb célja a tapasztalatszerzés. A teljesítményük ennek köszönhetően hullámzó. 
Jelenleg a bajnokság negyedik helye úgy gondolom, hogy reális. Fontos, hogy az első hat hely valamelyikén végezzünk. 
Sok tehetséges játékos van a csapatban, akik az elődökhöz hasonlóan jó eséllyel készülhetnek a felnőtt játékra.
Összegzés: Sok gyermek van a faluban, akik nélkül ez a cikk nem jelenhetett volna meg. Sok munkával továbbra is sok örömet okozhatunk a falu lakóinak, és 
mindenkinek, akinek fontos a labdarúgás.           

Győrfi Péter
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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