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Az Ország születésnapja: augusztus 20.

Második alkalommal került megrendezésre a Szent István 
Napi  Búcsú  Őcsényben  a  Települési  Önkormányzat,  a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi 
Önkormányzat  rendezésében.  11  órától  katolikus 
szentmisén vettek részt a hívők és az érdeklődők. 11.45 
órától  kenyérszentelésre  került  sor.  14  órától  kézműves 
bemutatók,  gyermekprogramok,  a Gránátalma Egyesület 
kiállítása és vására csalogatta a vendégeket. A hivatalos 
megnyitóra  16  órakor  került  sor,  melyet  Fülöp  János 
polgármester nyitott meg a Himnusz elhangzása után. A 
település  polgármestere  hangsúlyozta,  hogy  az 
államalapítás  legfontosabb  üzenete  ma  is  érvényes,  ez 
pedig az összefogás. A hagyományoknak megfelelően a 
színpadon  először  a  Bogár  István  Hagyományőrző 
Egyesület  lépett  fel.  A fellépők igazi folklór kavalkádot 
adtak elő, hiszen a német és a cigány hagyományokból is 
kapott ízelítőt a szép számú közönség. 18 órától a Sláger 
zenekar  szolgáltatta  a talpalávalót  este  10 óráig.  Az est 
fénypontja a tizenkét perces tűzijáték volt, mely újdonság 
a település rendezvényeinek lebonyolításában. 
A  Santana  együttes  zenéjére  összeállított  tűzijátékot  a 
helyszínen több százan nézték végig, de a látványosságot 
a falu szinte minden pontjáról láthatták az érdeklődők. A 
tűzijáték után éjfélig folytatódott az utcabál.            –P-

Bognár László
Elszármazottak

Vannak emberek kiket
Messze sodort az élet

De időről időre
Ők is visszatérnek.

Vissza hozzák őket
A gyermekkori emlékek

És megnézni, hogy
Itt most hogyan élnek.

Változik a világ
S benne a mi falunk
Minden visszatérőt
Szívesen fogadunk.

Nézzetek majd körül
A barátokkal beszélgessetek

Közösen sok csínyt
Emléket fel idézzetek.

És ha majd a messzeségbe
Az emlék szívetekbe váj

Ne felejtsétek el mindig van
Ki titeket visszavár.
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Életút…
Közel 18 éve 1990. október 5-én veszítettük el Őcsény neves szülöttét, Bogár Istvánt.

Az ifjúkori évekre így emlékezik:
„Őcsényben  születtem 1923-ban  (május  18-án  a  Kossuth 
Lajos utca 4. számú családi házban).  Parasztgyerek voltam. 
Engem is  vert  a  sárközi  átok:  anyámat  15  évesen  adták 
férjhez, s még meg sem születtem, szüleim már el is váltak. 
Szerencsére a mostohaapám … tisztességgel gondoskodott 
rólam,  míg  halálát  nem  lelte  szegény  egy  augusztusi 
viharban. Akkor én 17 esztendős voltam. Kijáratta velem a 
hat  elemit,  aztán  úgy  akarta,  hogy  továbbtanuljak,  s 
különbözetivel beírattak a második polgáriba Szekszárdon.”

Bogár István a líceumi évek alatt

A  népdalokhoz  gyermekkorában  és  az  iskolai  évek  alatt 
került közelebb. Nagymamája segítette ebben: 
„Nagyanyám  kiváló  hangú,  a  református  istentiszteletek 
„éneknyújtója” volt, de a nótája annál világibb… Ha élne, ő 
lenne  a  leggazdagabb  adatszolgáltatóm.  Nála  kezdtem  a 
népdalgyűjtést.  Akkoriban  az  egész  faluban  nagy 
művelődési hajlam élt. Volt olvasókör, gyermek- és felnőtt 
színjátszó csoport, dalárdák. Esténként hallgattam őket…”
Ezen  tanulmányait  a  Nagykőrösi  Református  Líceum  és 
Tanítóképző Intézetben folytatta. Az itt töltött idő alatt-az 
országosan  elismert-iskolai  énekkar  tagja  lett,  orgonán is 
tanult. Két évig volt a kórus ifjúsági elnöke. „A képzőben 
kaptuk  az  első  biztatást  arra,  hogy  falusi  szokásokat 
gyűjtsünk,  s  írjunk  róluk…  Első  munkám  a  nagykőrösi 
kiskapukról szólt: mindegyiknek más-más mintázata volt.” 
Másodévesen vesztette el apját. Az igazgató segítségképpen 
diáktitkárnak nevezte ki, így nem kellett tandíjat és szállást 
fizetni.  Nagyanyjának  sokat  köszönhet,  mert  ő  volt  az, 
akitől  nagyon  sok  népdalt  hallott,  tanult  és  gyűjtött.  Így 
emlékezik  rá:  „Frissen,  szinte  fáradság  nélkül  érkezem 
szülőházam kapujába. Itt minden nagyanyámra emlékeztet. 
Ráncosodó,  mindig  vidám,  mosolygó  arca  idéződik  fel 
előttem.  Mintha most  is  mellette ülnék,  hallgatom nótáit, 
meséit,  Sárköz  kincseit,  ezerszínű  dalait…  most,  amikor 
már nem vár haza, köszönöm meg neki értékes ajándékait. 
Ő  tanított  meg,  hogyan  kell  szeretnem  népem,  népem 
hagyományait.  Megtanított  dalolni.  Megtanított,  hogyan 
kell  valamit  igazán  szeretni.  Megmutatta,  hogy  mi  kell 
ahhoz, ha valaki el akar érni valamit. Most is mesél, szinte 

S mondja…mondja megállás nélkül, csak néha-néha szakítja 
félbe…Így  ment  ez  estéről  estére.  Megelevenedtek  a 
lakodalmak,  a keresztelők, a fonók, a szőlőőrzés szokásai. 
Alig győztem raktározni a sok szépet”.
A  líceum  kijártával  húszévesen,  1943-ban  a  sárpilisi 
református  kántortanító  megüresedett  helyére  került.  A 
munkakezdésre  így  emlékszik:  „Érzetem,  hogy  nemcsak 
tanítanom  kell,  hanem  foglalkozni  az  emberekkel,  részt 
venni a falu életében, irányítani, segíteni a munkájukat.” 
Újraszervezte a dalárdát, átalakította a férfikart vegyes karrá, 
majd népi együttessé. 1944. augusztusában házasságot kötött 
Lovas Évával. Felesége Sárpilisre költözött Pista bácsihoz, 
mert  ő már ott  lakott.  A Pilisiek nagy szeretettel  fogadták 
őket.  Pista  bácsit  a  házassága  elején,  munka  megindulása 
után nem sokkal bevitték katonának. A dalárda erre az időre 
elhallgatott. A hadifogságból hazatérve, 1946. március 15.-
én,  a  falubeliekkel  együtt  ünnepelt,  halvacsorával, 
nótázással,  jókedvvel  és  tánccal.  Itt  kötött  egyezséget  az 
énekkar újjáélesztésére.
1947-ben  a  Sárpilisi  Általános  Iskola  igazgatójává 
választották  meg,  a  posztot  1971-ig  töltötte  be.  Később 
megszervezte  a  felnőttek  esti  iskoláját,  melynek  célja  a 
kötelezővé  vált  nyolc  általános  iskolai  osztály  elvégzése 
volt. Ő maga és a Szekszárdról hívott pedagógusok oktatták 
esténként  az embereket.  1948.  február 23.-án megszületett 
Éva  lányuk.  Az  1946.  március  15-én  tartott  ünnep 
alkalmával  sikerült  újraszervezni  az  énekkart.  37  taggal 
megszületett a Sárpilisi Református Énekkar. Havonta egy-
egy tréfás estet rendeztek, melynek alapja a kimeríthetetlen 
magyar  paraszti  humor  volt.  Mindenki  várta  ezeket  az 
estéket  és  gyűjtötték  hozzá  az  anyagot.  Egy-egy  műsor 
megtanulása után szomszéd falvakba látogattak el. 1947-ben 
országosan meghirdették a következő évi kultúrversenyt (I. 
Országos  Falusi  Téli  Kultúrverseny).  A  járási  és  megyei 
selejtezőkön  továbbjutottak.  Kurtág  György  zeneszerző  is 
segítette  őket  a  budapesti  bemutatóra.  Három  nappal  az 
indulás  előtt  elhatározták,  hogy  citerával  kísérik  majd  a 
dalokat. „Megpendült a húr, szállt a dal. Ez szép! Gyönyörű! 
Egyöntetű  volt  a  megállapítás.  Azon  az  estén  elindult  a 
sárpilisi népdal – bátran mondhatjuk – hódító útjára.”
Gyűjtésükből énekelt sárközi csokorral nagy sikert arattak, 
Boldizsár  Iván  még  cikket  is  írt  róluk  a  Művelt  Népben. 
Pista bácsi így emlékezett a szereplésre: „Ekkor döbbentem 
rá mekkora kincs a sárközi dal.” A sikeres szereplések után 
eljutottak Pécsre, az országos elődöntőbe, ahol megszerezték 
a  második  helyet.  A  szereplés  után  Pista  bácsinak  új 
gondolatai  támadtak,  szebben  hangzanának  a  dalok,  ha 
vegyes  kórus  szólalna  meg.  Az  I.  országos  versenyen 
ismerkedtek  meg  Muharay  Elemérrel,  aki  két-három 
havonta ellátogatott Pilisre és megnézte minden műsorukat. 
Magával  hozta  a  fiatal  kutatókat,  és  a  faluban  elindult  a 
gyűjtés. Több száz dalt gyűjtöttek össze. Hamarosan a tánc 
is  helyet  kapott  a  műsoraikban.  K.  Kovács  János  bácsi, 
akkoriban 65 évesen mutatta be az egyik próbán tánctudását. 
A tagoknak annyira megtetszett, hogy vele együtt táncoltak. 
Újabb táncosokkal szaporodott a tánckar. 1951. november 1-
jén alakultak népi együttessé.– 2 –
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Muharay Elemér  lett  az  együttes  segítője.  Bevezette  őket  a 
népi  játékok  világába,  közülük  válogatni,  és  színpadra 
alkalmazni.  A  Filmgyár  és  a  Rádió  felfigyelt  munkáikra, 
„Sárpilisi  kertek  alatt”  című  rádiójátékot  felvették,  amit 
Nívódíjjal  jutalmaztak.  1951-52-re,  amikor  országosan 
megindultak  a  kulturális  versenyek,  akkor  ő  (Pista  bácsi) 
rögtön feltűnt, hogy nagyszerű együttese van. Eredeti hangon 
tolmácsolja  a népdalokat,  ahogy azt  a gyűjtők  a helyszínen 
hallották. Semmilyen mesterkéltség, semmilyen dalárdás vagy 
operás  beütés,  szóval  a  népdal  saját  kisugárzásával  szólalt 
meg.  De nemcsak a népdal,  hanem hozzá a tánc is,  viselet, 
nyelvjárás;  mint  komplett  hagyományőrző  együttes  tűnt  fel 
akkor  Tolna  megye  egén.  A  II.  országos  versenyen  egy 
népdal-összeállítást  mutattak  be,  a  címe  Daloló  élet.  A 
műsorban a gyerekek is szerepelhettek. Az itt előadott népdal- 
és tánccsokrot „Megérett már a fekete szőlő” címmel illették. 
1952-ben  a  Népművészeti  Intézet  és  a  Néprajzi  Múzeum 
társadalmi  néprajzi  gyűjtést  szervezett  Pilisen.  Táncokat  is 
lejegyeztek.  A  sárközi  karikázó,  a  kis-tájegység 
„specialitása”,  mert  az  ország  más  részein  kétrészes  a 
karikázó,  itt  pedig  háromrészes.  Ez  a  tánc  Sárköz  egyik 
különlegessége.  Az  együttes  tagjai  is  bekapcsolódnak  a 
munkába,  különösen  a  népdalgyűjtés  és  a  szőlőőrzés 
foglalkoztatta  őket.  Pista  bácsi  így  vélekedett  erről: 
„Műsoraink megértéséhez szükséges, hogy megismerjük 

magát  a  hagyományt.”  A  szőlőőrzésről  Katona  Imre 
készített  tanulmányt.  Ezek  után  az  együttes  műsorainak 
nagy részében helyet  kapott  a szőlőőrzés hagyományának 
feldolgozása.A  következő  szereplés  az  Operaházban  volt 
1952-ben, itt a „Képek Sárpilis életéből” című dalos, táncos 
jeleneteiket  adták  elő.  A  fosztóka,  fonó,  szőlőőrzés  és  a 
lakodalom  táncait  láthatta  a  közönség.  A  lányok  a 
szőlőőrzés  dalai  után  a  „belépős”  karikázót  táncolták.  A 
fonó dalai után a „Cinögét”, csillagtáncot két idős pár járta 
el. A szakácsok tánca – lakodalmas – a befejező műsorszám 
volt, amit üveggel, fakanállal, fedővel és hasonló eszközzel 
jártak. Nagy sikert  arattak. A műsorban elhangzott  Bogár 
István  egyik  kedvenc  dala,  a  „Látod  milyen  ködös  idő”. 
Felesége  így  emlékezik:  „A  közön-ségből  megszólalt 
valaki:  Ez  a  dal  még  Bartóknak  is  tetszene!”  1952-86 
között  az Őcsényi  Népi  Együttes  művészeti  vezetője lett, 
emelett  vezette  a  Decsi  Népi  Együttest  és  a  decsi 
Asszonykórust.  1952-ben  kapta  meg  Pista  bácsi  a 
Népköztársasági  Érdemérem  bronz  fokozatát.  Az 
együttessel  arra  törekedtek,  hogy  a  hagyományokat 
átültessék  a  mába,  ezért  fonó-,  varró-  és  mesélőesteket 
szerveztek. Munka közben beszélgettek, daloltak, meséltek, 
így is  gyűjtötték az  anyagot  fellépéseikhez.  A következő 
időszakban  a  népmese-feldolgozásokkal  foglalkoztak. 
(folytatása következik)

Képviselők Szárhegyen
Őcsény  község  képviselő-testülete  elfogadva  a  testvér 
település  meghívását  augusztus  14-18-ig  látogatást  tett 
Gyergyószárhegyen.  A  települést  Talabos  Gáborné, 
Parragh  János,  Korsós  László,  Hamar  Vilmos  és  Fülöp 
János  képviselte.  Ugyancsak  részt  vett  és  fel  is  lépett  a 
Bogár  István  Hagyományőrző  Együttes  a  szárhegyi 
napokon.  Az  együttes  tagjaként  Győri  Sándor  képviselő 
Úr is képviselte a településünket. A 14-ei nap az utazással 
telt, mert a 750 km megtétele 14 órát vett igénybe. Másnap 
11.30-kor  kezdődött  a  Búcsú,  amely  Katolikus 
Szentmisével  folytatódott.  A  templom  kertben, 
szabadtéren  több  mint  1000  ember  vett  részt  rajta. 
Megható  volt,  amikor  a  Szentmise  elején  a 
Székelyhimnuszt  majd  a  végén  a  Magyarhimnuszt 
elénekelték  a  Hívők.  Délután  maradt  egy  kis  időnk 
szétnézni a környéken, így eljutottunk a Gyilkos tóhoz és a 
Békás szoroshoz. Aki először járt-e vidéken a táj szépsége 
magával  ragadta.  Másnap  délelőtt  Szárhegyen  néztünk 
körül,  így  megtekinthettük  a  Lázár  Kastélyt,  melynek 
lovagterme  gyönyörű  látványosságot  biztosított.  Délután 
13.00 órától került sor az ünnepi testületi ülésre, amelyen 
részt vettek a meghívott testvértelepülések

delegációi.  Délután  megtekintettük  Gyergyóditró 
nevezetességeit és megnéztük a Szárhegyhez tartozó Güdüc 
nevű település részt, ahol várhatóan a jövő évben elkészül az 
„ŐCSÉNYI-HÁZ”  névre  keresztelt  faház.  Este  nagysikerű 
Homonyik  Sándor koncert  volt.  Jó volt  látni,  hogy ezen a 
településen még milyen nagy az összetartás és, hogy milyen 
sokan  részt  vesznek  a  rendezvényeken.  Vasárnap  Korsós 
László képviselő-társunk jóvoltából felfedezőútra indultunk, 
megkerestük  a  környék  legnagyobb  cseppkőbarlangját.  A 
rossz  útviszonyok  és  a  meredek  hegyoldalakban  tett 
gyalogtúra  fáradalmait  kárpótolta  a  Sugó  barlang 
cseppkőveinek  látványa.  Délután  17.00  órakor  lépett 
színpadra  az  őcsényi  tánccsoport,  mely  több  mint  1  órás 
látványos  műsort  mutatott  be,  melyet  vastapssal  köszöntek 
meg a szárhegyiek. Este tűzijáték volt, majd hajnalig tartott 
az Apostol együttes koncertje, mely méltó befejezése volt a 
szárhelyi  napoknak.  Én  azt  kívánom mindenkinek,  akinek 
lehetősége van rá,  hogy a nagy távolság ellenére látogassa 
meg a Gyergyó-medencét, a táj nagyon gyönyörű és az itt élő 
„Igaz magyar emberek” nagyon vendégszeretőek.  

Fülöp János

Simon M. Veronika „Régi mesterségek”
2008. augusztus 17-én 18 órai kezdettel került sor Simon M. Veronika „Régi mesterségek” című kiállítás megnyitójára. A 
Munkácsy-érmes festőművész régi mesterségeket megörökítő festményeiből kiállított képeket tekinthette meg a szép számú 
érdeklődő.  A  kiállítás  megnyitóján  Szűcs  Sándor  alpolgármester  köszöntötte  a  résztvevőket.  A  kiállítást  Enyedi  Béla,  a 
festőművész  férje  nyitotta  meg.  Simon  M.  Veronika,  Berényi  Ildikó,  tanár  és  Enyedi  Béla,  Art-díjas  daltulajdonos 
közreműködésével a festőművészet rejtelmeibe engedett betekintést, vers és ének segítségével. Ízelítőt kaphattunk a festészet 
technikái mellett a portré festészetről is. A kiállított remekművek egy hatvan képből álló „Régi mesterségek” megörökítéséből 
álló sorozat része. A festőművésznő célja, hogy ez a sorozat 100 képből álljon. Az érdeklődők megcsodálhatták a kürtöskalács 
készítés, a nádaratás, a festészet és sok más mesterségről készített pillanatokat.                                                                       -P-
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Ásatás a Szőlőhegyi út mellett

Az M6-os autópálya építési projekt részeként megújuló 5114-
es  számú  Őcsényt  -  Szőlőheggyel  összekötő  út  építésének 
kivitelezésénél  régészeti  feltárás  folyik.  A  fénysorompónál 
mindkét  oldalon  egy  időszámításunk  előtti  6  ezer  éves 
település feltárási munkái folynak. A munkálatokról Dr. Szabó 
Géza  régésztől  a  Wosinszky  Mór  Megyei  Múzeum 
munkatársától kaptunk tájékoztatást. A jelenleg feltárt terület 
már  korábban  is  ismert  volt.  A  feltárásra  az  útépítés  miatt 
kerül  sor.  Ezen  a  helyen  a  Körös-tacovo  kultúra  nyomaira 
bukkantunk. A település feltárása során megállapítható, hogy 
az új kőkorszakban éltek itt emberek. Növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel  foglalkoztak.  A tavalyi  év során tárták fel 
Soványteleken  az  56-os  út  mellett  egy  hasonló  település 
maradványait.  A  viszonylag  alacsonyan  fekvő  területen 
előkerülő  leletek  arra  utalnak,  hogy  ezen  időszak  alatt 
valószínűleg  egy  szárazabb  időszak  volt  a  jellemző  a 
környékre.  Az  időszámításunk  előtti  VI.  évezredből 
származnak ezek a települések. Érdekes a déli kultúra északi 
peremkerülete,  ez  egyben  a  nyugati  kultúra  peremterülete. 
Egyértelműen  kijelenthető,  hogy a  Kárpát-medence  minden 
korban fontos volt a népcsoportok számára. A kiásott területen 
látható több, viszonylag nagyobb épület maradványa.  Ebben 
az  időszakban  az  épületeket  egy  földárokban  helyezett 
cölöpökre  erősített  sövényalap  jellemezte,  amit  sárral 
kitapasztva  készítettek.  Egy  ilyen  építményben  egy 
nagycsalád  lakott.  20-30  ember  élt  egy  családban.  A 
településekben jellemzően 5-10 nagycsalád élt együtt. Ezen a 
helyen 200-300 fő lakhatott együtt, ami abban az időben nagy 
település volt. Előkerült egy kemence maradványa is, aminek 
átmérője kb. 2 méter. Az egyik épületmaradvány közvetlen 

szomszédságából  aránylag épen sikerült  kiásni egy kicsi 
kettős  kemencét  is.  A  kemence  függőleges  kivezetővel 
rendelkezett. Ehhez hasonló lelet még nem került elő ebből 
az időszakból.  Közvetlen a kemence mellől  egy aránylag 
ép  csontvázat  sikerült  kiásni.  Az  elhunyt  a  bal  oldalán 
fekszik felhúzott lábakkal, mintha aludna.

„Őcsényi Frédi az Újkőkorszaki szaki”
Ezt  zsugorított  lábas  temetkezésnek  nevezik. 
Kimondottan nagy termetű volt, ami erre a korszakra nem 
volt jellemző. „Ő az őcsényi Frédi az Újkőkorszaki szaki” 
(szerk.).  Kerültek  elő  római,  valamint  népvándorláskori 
leletek,  sírok  is,  de  sajnos  ezeket  a  talajművelés  szinte 
teljesen  tönkretette.  Ezek  a  leletek  aránylag  magasan  a 
felszíntől  20-60  cm mélységben  voltak.  A  magasabban 
fekvő részek mindig is lakottak voltak. A Duna jelentősen 
befolyásolta a települések elhelyezkedését. A 89 méterrel 
a tengerszint feletti területeken valószínűleg építkeztek. A 
jelenlegi falu területén is biztosan állítható, hogy voltak 
települések.  Erre  bizonyíték  a  csatornázáskor  előkerült 
maradványok is.                                             Pollák Csaba H

elytörténeti előadássorozat
2008. nyarán első alkalommal rendezte meg, hagyományteremtő szándékkal, az Őcsényi  Református Egyház a helytörténeti 
előadássorozatot.  A kb. 30-50 fő között  váltakozó közönség 5 héten át hallgathatta az előadásokat.  A program július 5-én 
kezdődött Szemerei László esperes úr rövid megnyitó beszédével, melyben hangsúlyozta, hogy őseink éppen az ilyen kulturális 
rendezvények számára emelték a Gyülekezeti házat. Az első előadó Balázs Kovács Sándor, a megyei múzeum munkatársa volt, 
aki  a  Sárköz  és  a  külső  sárközi  falvak  kapcsolatrendszerét  tárta  fel  előadásában,  melynek  végkövetkeztetése,  hogy  az 
Érsekcsanáddal,  Szeremlével,  Moháccsal,  Pécsváraddal,  Váraljával  és  Őcsénnyel  körbe  határolható  terület,  a  török  előtt 
egységes kultúrával és vallással rendelkező terület volt, melynek kultúráját a török idők után a négy és fél sárközi falu őrizte 
meg. Július 12-én Andics János Wosinsky Mórról és őcsényi vonatkozásairól számolt be. Kevesen tudják, hogy ez a tudós 
katolikus  pap a  századforduló tájékán Őcsényben  200-nál  is  több népdalt  gyűjtött  és  örökített  meg fonográf  segítségével. 
Jelentős antropológiai kutatásokat is végzett a Sárköz falvaiban, a lakosság fejformáját hasonlította össze a keleti népekével. 
Július 20-án Csapai János ismertette meg az érdeklődőket templomunk, előző templomunk három évszázadnyi történetével a 
fellelhető írásos források alapján. Július 26-án Sümegi József a bátaszéki II.Géza gimnázium igazgatója mutatta be röviden 
Tolna megye és bővebben a Sárköz középkori történetét. A középkor folyamán Tolna megye az ország legfejlettebb megyéinek 
egyike volt. Köszönhette ezt egyrészt az Erdélyből érkező sónak, melyet a Maroson, Szegeden, az alföldi részeken át Bátánál és 
Cikádornál szállították át a Dunán, és innen vitték az ország nyugati részeibe. Hozzájárultak a fejlettséghez a megyében lévő 
kolostorok is, különösen a cikádori ciszterci apátság, mely a francia mezőgazdasági mintákat közvetítette a környék lakosainak. 
Az  utolsó  előadásra  augusztus  3-án  került  sor,  ekkor  Bálint  Ádám  volt  a  vendégünk  Budapestről,  aki  a  kulturális 
örökségvédelmi hivatal munkatársa. Ő a Sárköz épített  örökségét tárta az érdeklődők elé,  vetítéssel egybekötve. A lényege 
ennek az előadásnak, hogy jobban meg kellene becsülni a régi épületeket, a homlokzat díszeket, régi nyílászárókat, ezeket nem 
kéne leverni, kicserélni. Sokszor úgy elmegyünk a régi épületek mellett, hogy észre sem vesszük annak díszeit, harmonikus 
tagolását stb. Köszönettel tartoznak a szervezők a résztvevőknek, hogy megtisztelték a rendezvényt. De külön köszönet illeti 
meg az előadókat is, akik nem számolva a fáradságot, az utazás bonyodalmait, nem nézve a saját hasznukat, vállalták, hogy 
megosztják  velünk kutatásaik  eredményeit.  Fontos  esemény egy-egy ilyen  előadás,  amikor  szűkebb pátriánk,  vagy éppen 
teljesen  leszűkítve,  lakóhelyünk  történetének  egyes  mozzanatairól  hallhatunk.  Sajnálatos,  hogy  ezeket  az  iskolában  nem 
oktatják, pedig, amint a nagyvilágnak, országunknak, úgy lakóhelyünknek és környékének is megvan a története, és ha ezt nem 
ismerjük, nehéz megérteni, hogy mára miért így, vagy úgy alakult, alakul a helyzetünk. A nagy egész történelemnek, megvan a 
kivetülése Őcsényre is és a Sárközre is. Ezért is jó dolog, hogy az Őcsényi Hírmondóban útjára indították a Rejtett értékeink 
című rovatot.                                                                                                                                                                 Csapai János
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2008. augusztusi szám Őcsényi Hírmondó
Rejtett értékeink.  Katolikus templom II.

A  „Tolnamegyei  ujság”  1938.  augusztus  3-i 
számában  a  címoldalon  foglalkozott  az  őcsényi 
katolikus  templom  alapkőletételi  ünnepséggel.  E 
cikk egy előzetes, mely a vasárnapi (augusztus 7-i) 
ünnepélyes alapkőletételre hívja  fel  a  figyelmet.  A 
hívek összefogása ma is példaértékű lehet.

Az őcsényi katolikus templom alapkőletételi ünnepe
Istenben  bízó  hittel,  áhitatos  és  buzgó  együttérzéssel 
évtizedek óta olyan szépen növekedett az Őcsényi római 
katolikus  hívek  száma,  hogy  a  régen  meglévő  iskola 
mellé  már  plébániát  is  kellett  szervezni.  A  lelkész 
vezetése  alatt  a  hívek  arra  törekedtek,  hogy  a  régi, 
kicsiny  kápolna  helyett  templomuk  legyen.  A 
Mindenható  meg  is  jutalmazta  fáradozásukat,  mert 
nemsokára már az őcsényi  katolikus hívek is megfelelő 
méretű  templomban  tehetnek  eleget  vallási 
kötelességeiknek. Gosztonyi  Gyula pécsi építészmérnök 
készítette el a templom terveit és e tervek szerint épülő 
szentegyháznak Szent István király és Szent Mór püspök 
lesz a védszentje. Az új templomnak e hó 7-én, vasárnap 
délelőtt  10  órakor  lesz  az  alapkőletételi  ünnepélye, 
melyre az őcsényi hívek ide várják a Virág Ferenc pécsi 
megyéspüspököt  is.  Megjelenésüket  máris  meg-ígérték: 
Szongott Edvin alispán, Polgár István járási főszolgabíró, 
továbbá  több kerületi  esperes  és  a  környékbeli  papság 
tagjai  közül  igen  soka.  Az  impozáns  ünnepségen jelen 
lesznek a szekszárdi, tolnai, decsi, bátaszéki és sióagárdi 
katolikus  egyházközségek  és  egyházi  szervezetek 
küldöttségei is.   

 Az  őcsényi  katolikus  templom  alapkőletételére 
1938.  augusztus  7-én  ünnepélyes  keretek  között 
került sor. A jeles eseményről a „Tolnamegyei ujság” 
címoldalának  közepén  adott  közzé.  E  jelentős 
eseményről  szóló  eredeti  írást  változtatás  nélkül 
közöljük:

Az őcsényi katolikus templom alapkőletétele
Emlékezetesen szép ünnepély keretében vasárnap volt az 
őcsényi  katolikus  templom  alapkőletétele,  melyen 
megjelentek: Szongott Edvin alispán, Polgár István 
főszolgabíró,  vitéz  Vendel  István  szekszárdi 
polgármester,  Kiss  Gergely  őcsényi  főjegyző,  dr 
Mátis Lajos községi orvos, az ózsáki nagybérlők, a 
szomszédos  egyházközségek  képviseletei  és 
számosan  a  környékből.  Az  alapkövet  a  belé  zárt 
okmánnyal együtt a szekszárdi leventezenekarral az 
élen körmenetben vitték a templomtérre, ahol Virág 
Ferenc megyéspüspök megbízásából Horváth Károly 
kerületi esperes, szekszárd-újvárosi plébános tette le 
az  előírt  szertartások  között  papi  segédlettel, 
hatalmas  tömeg  jelenlétében.  A  szertartást  végző 
esperes szent beszédben vázolta  Őcsény  katolikus-

ságának hetvenöt évre visszavezethető történetét és 
felemlítette,  hogy  az  őcsényi  katolikusok  mai 
lélekszáma 2156, amely a község összlakosságának 
több mint a 60%-át jelenti. Ecsetelte azt a küzdelmet 
és  vágyat,  amelyet  az  őcsényi  katolikusok  a 
templomépítés  érdekében  kifejtettek.  A 
fáradhatatlan  munka  –  úgymond  az  esperes  –
meghozta  a  maga  gyümölcsét  és  a  templom 
nemsokára  állni  fog.  Az  alapkőletételi  szertartás 
után a templomtéren felállított  tábori oltáron Pulay 
János  plébános  az  erre  az  alkalomra  elkészült 
"sárközi"  hímzésű  miseruhában  mondott  hálaadó 
szentmiseáldozatot.  Mise  végeztével  a  megjelent 
előkelőségek a plébánián voltak ebéden, délutántól 
hétfő reggelig  pedig a hívek szórakoztatására  és a 
templomépítő alap javára a Kovácsféle vendéglőben 
táncmulatság  volt.  Mint  már  említettük,  a  Szent 
István király és Szent Mór pécsi püspök tiszteletére 
épülő  templomot  Gosztonyi  Gyula  pécsi 
építészmérnök  tervezte  a  modern  művészi 
törekvések  szerint  elgondolt  ókeresztény stílusban. 
A  900  lélek  befogadására  alkalmas  szentegyház 
hossza  29  méter,  szélessége  11  méter,  belső 
magassága 9 méter, külső tetőmagassága 14 méter. 

  
Harminckét méter magas tornyát árkádsor köti össze 
a  templommal.  Az  építés  megkezdését  a  hívek 
önkéntes  hozzájárulásán  kívül  Virág  Ferenc  pécsi 
püspök bőkezű adományai tették lehetővé, úgyhogy 
a templom még ebben az évben tető alá kerül. 
         (A cikk folytatása következik.)                    -P-

– 5 –
                                                                                                                                                                                                                                               



Őcsényi Hírmondó 2008. augusztusi szám

Az akadálymentesítésről általában
Korábbi  cikkeinkben  számos  alkalommal  tárgyaltunk  a 
település  közintézményeinek  akadálymentesítéséről, 
azonban  kevesen  tudják,  mit  takar  teljes  egészében  az 
akadálymentesítés szó alá vont tartalom. Maga a kifejezés 
eléggé új keletű, hiszen a 2004-ben alkotott törvény után 
alkalmazták  így.  Fő  célja,  hogy  minden,  mozgásában, 
látásában,  hallásában  és  értelmi  képességeiben 
akadályozott  embertársunk  is  akadályoktól  mentesen, 
szabadon élhessen. Ez a komplex akadálymentesítés, azaz 
a fizikai és az info – kommunikációs akadálymentesítés 
lényege. Ez annyit tesz, hogy nem „csak” az épületet kell 
fizikai akadályoktól  mentesre  átépíteni,  hanem  ügyelni 
kell  a  hangok,  a  színek  és  a  szavak,  azaz  az  info  – 
kommunikációs  tartalmak akadálymentesítésére  is. Nem 
szégyen  tehát  bevallanunk,  hogy a  pályázatok  megírása 
kezdetén még mi sem tudtuk 100%-ban, mit is jelent az 
akadálymentesítés.  Hiszen  nem  elég  egy  rámpa,  és  az 
ajtóktól  kiszedni  a  küszöböket.  Elsősorban  meg  kell 
említeni az OTÉK (A többször módosított,  az Országos 
Településrendezési  és  Építési  Követelményekről  szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) és a kifejezetten a 
pályázatok  segítéséhez  létrehozott  „Segédlet  a  komplex 
akadálymentesítéshez” című kiadvány előírásait. Minden 
tervezésnek és kivitelezésnek ennek a két szabályzatnak 
kell megfelelnie. Mint azt már említettük, minden sérült 
ember  számára  biztosítani  kell  a  szabad  mozgást, 
ügyintézést  és  a  szolgáltatások  igénybevételét.  Vegyük 
tehát sorba, milyen szempontoknak kellett eleget tennünk. 
A  mozgáskorlátozottak  számára  biztosítani  kell  az 
épületbe  jutást.  Ez  az  akadálymentes  parkoló 
kialakításával kezdődik. Magát az épületbe jutást – mivel 
más eszközt  a pályázatok nem engedélyeztek – minden 
esetben  5%-os  emelkedésű,  minimum  120  cm  széles, 
leugrásmentes (a korláton 17 cm magasságban elhelyezett 
cső) korláttal ellátott rámpával oldjuk meg. Az épületen 
belül  mindent  úgy kell  kialakítani,  hogy a  kerekesszék 
könnyedén  mozoghasson.  Így  át  kell  alakítani  a 
szélfogókat,  az ajtókat küszöbmentesíteni kell  és ki kell 
alakítani egy akadálymentes wc-t. 

Ez utóbbi  okozott  különösen nagy fejtörést,  hiszen az  ajtó 
méretét,  a  wc-ben  minimum  135  cm  fordulókört,  a  wc 
melletti  kapaszkodó  méretét  és  távolságát,  a  konkáv 
kialakítású mosdót, a vészhívó meglétét és a villanykapcsoló 
magassági  helyzetét  mind  törvény  szabályozza.  Meg  kell 
említeni  azt  is,  hogy  emeletes  épületek  esetén  minden 
szintnek  akadálymentesnek  kell  lennie.  Ebből  adódóan  az 
Iskolában  egy  lift  is  szükséges. A  látássérültek  számára 
vezetősávot  kell  kialakítani.  Ez  egy  burkolatra  ragasztott, 
érdes  felületű  fólia,  melyet  a  látássérültek  éreznek  a 
lábbelijük  segítségével,  ezáltal  könnyebbé  válik  a 
tájékozódás.  Az  ajtók  mellett  elhelyezett  táblákon  Braille 
felirat van. A látássérültek számára a település és az iskola 
honlapja is akadálymentes lesz. Ez azt jelenti, hogy rendkívül 
kontrasztos  színekkel,  nagyobb  betűmérettel  lesz 
megjelenítve  az  internetes  tartalom,  illetve  külön  szoftver 
segítségével  hangos  olvasó  is  elérhető.A  hallássérültek 
számára  indukciós  hurokrendszer  került  a  Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermébe, az Orvosi Rendelőbe és a Fogorvosi 
Rendelőbe  és  természetesen  az  iskolában  is  lesz  azzal  a 
kivétellel,  hogy  az  Iskolában  hordozható  indukciós  hurok 
lesz,  míg  a  Hivatalban  és  a  rendelőkben  fix  kialakítású 
hurkok  vannak.  Ez  a  szerkezet  úgy  működik,  hogy  a 
hallássérült  a  hallókészüléket  „T”  állásba  kapcsolja,  és  a 
készülék  felerősíti  a  hangokat  a  zavaró  hangok 
megszűrésével,  melynek  végeredményeként  kiváló 
minőségben  hallhatja  a  beszédet,  zenét  egyaránt. 
Természetesen  különleges  esetekben  jeltolmács  is  igénybe 
vehető. Az  értelmi  sérültek  számára  a  Polgármesteri 
Hivatalban létesült egy tábla, mely a Hivatal alaprajzát jelöli 
és az egyes  helységeket  külön – külön megjelöli.  Az ajtók 
melletti  táblákon pedig az irodák funkciói lesznek könnyen 
érthető  módon  megjelölve.  Ugyanez  igaz  a  honlapokra  is. 
Tehát láthatják, kedves Olvasók, mennyi minden tartozik az 
akadálymentesítés  szó  alá.  Tehát,  ha  a  Hivatalba,  vagy  a 
rendelőkbe  mennek,  vagy gyermeküket,  unokájukat  kísérik 
az iskolába, most már tudni fogják, mennyi tervezés, munka 
van a lábuk alatt és a szemük előtt. 

Némethné Szebenyi Judit
Az Egészségügyi Központ akadálymentesítése – az első „nyertes” épületünk
Sokan érdeklődtek már, hogy minek írtunk két pályázatot ugyanarra az épületre, hiszen kész van már. Nos, ez téves megállapítás. A 
tavalyi  –  szintén  nyertes  –  pályázat  az  épület  felújítására  vonatkozott,  míg  a  2008  –  ban  elnyert  támogatás  az  épület 
akadálymentesítésére  vonatkozik.  Ráadásul  a  közintézmények  akadálymentesítéséről  törvény rendelkezik,  tehát  úgymond kötelező 
feladatról  van szó. A kulcsszó a kötelező jelző mellett  a  komplexitás.  A pályázatok  ugyanis  előnyben  részesítették a  komplexen 
akadálymentesített épületek projektjeit. A komplex akadálymentesítés pedig magába foglalja a fizikai és az info – kommunikációs 
akadálymentesítést  is.  A  fizikai  akadálymentesítéshez  tartoznak  a  gyakorlatilag  jól  látható  tevékenységek,  mint  a  rámpák, 
akadálymentes wc-k, míg az info – kommunikációs akadálymentesítés úgymond a hangok, színek, szavak világát  akadálymentesíti 
(indukciós hurok a hallássérülteknek, élénk színek a látássérültek és értelmi sérültek számára és könnyen érthetőség az értelmi sérültek 
számára).  A pályázat előírásai, melyeknek kivétel nélkül eleget kellett tennünk, nagyon szigorúak voltak, hiszen figyelni kellett az 
OTÉK  (A  többször  módosított,  az  Országos  Településrendezési  és  Építési  Követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.  20.)  Korm. 
rendelet)  és  a  külön  erre  a  pályázathoz  készített  útmutató  előírásaira  is,  továbbá  az  egész  tervdokumentációt  a  rehabilitációs 
szakmérnöknek, dr. Laki Tamás PhD- nek is jóvá kellett hagynia, mely mind anyagi, mind idő szempontból hátráltató volt. Meg kell 
említeni a szekszárdi Építési Osztály segítő munkáját, hiszen a 30 napos építési engedélyezési eljárástól eltekintve, jóval kevesebb idő 
alatt kiállította az engedélyeket. Szintén köszönet illeti a közreműködő szervezet, a VÁTI Kht. munkatársát, Tóth Krisztiánt, aki végig 
segítette  munkánkat.  És  végül,  de  nem  utolsó  sorban  köszönet  illeti  a  kivitelezőt,  az  Alisca  Bau  Építő  Kft-t,  akik  minden 
kívánságunknak szinte fénysebességgel eleget tettek.                               (A cikk folytatása a 7. oldalon)
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Célunk, hogy a cikk megismertesse Önökkel, mennyi innovációt  eszközöltünk az épületen.  Ami talán a 
legjobban látszik, az a rámpa. Ennek kialakítása során ügyelni kellett az 5%-os emelkedési szögre, a 120 
cm minimum szélességre és a korlát kialakítására, mely megakadályozza a kerekesszék leugrását is. Az 
épületben minden ajtónak küszöbtől mentes és csúszásmentes a talajon fekvő födém (padló) burkolata is. 
Az épületben biztosítottuk az akadálymentes wc-t.  Attól  lesz egy wc akadálymentes,  hogy a wc-kagyló 
magassági elhelyezkedése, a wc-kagyló melletti kapaszkodók elhelyezkedése, a konkáv kialakítású mosdó, 
a vészhívó mind – mind előírásnak megfelelőnek kell  lennie.  Az akadálymentes wc-ben meg kell  tudni 
fordulni  a  kerekesszékkel  (135  cm  fordulókör) is,  mely  szintén  előírás.  A  rendelőkben  az  ajtókra 
funkciótáblák  kerültek,  melyeken  Braille  felirat  is  helyet  kapott  a  látássérültek  számára.  Szintén  a 
látássérültek számára lett kialakítva a burkolati vezetősáv, melyet a lábbelijük segítségével használnak a 
tájékozódásban. Mindkét rendelőben megtalálható az indukciós hurokrendszer, melyet a hallókészülék „T” 
állásba  kapcsolásakor  lehet  használni.  Az  eszköz  előnye,  hogy  a  hang  felerősítése  mellett  kiszűri  a 
kellemetlen,  felesleges hangokat.  Tehát  Önök is láthatják,  hogy a komplex akadálymentesítés igen sok 
tényező  és  eszköz  összehangolásából  tevődik  össze. 
Némethné Szebenyi Judit                                                                                                                          

Megújulás 2008. – Akadálymentes és korszerű élet elindítása az Őcsényi Általános 
Iskolában - A legszerencsésebb pályázatunk

Szerencse,  öröm  és  hatalmas  erőfeszítések.  Így 
jellemezhetnénk  az  Általános  Művelődési  Központ 
akadálymentesítésére  elnyert  projektet.  Már  az  előkészítés 
szakaszában  sem  volt  könnyű  helyzetünk,  hiszen,  miután 
szintes épületről van szó, a jogszabályok felvonó létesítését is 
előírták,  így  végig  két  tervet  kellett  engedélyeztetni, 
figyelemmel  kísérni  és  a  rehabilitációs  szakmérnökkel, 
Hortobágyi  Évával  jóváhagyatni.  Meg  kell  említeni  a 
szekszárdi Építési Osztály segítő munkáját, hiszen a 30 napos 
építési engedélyezési eljárástól eltekintve, hamarabb kiállította 
az  engedélyeket.  Szintén  köszönet  illeti  a  közreműködő 
szervezet, a VÁTI Kht. munkatársát, Tóth Krisztiánt, aki végig 
segítette munkánkat. A pályázat elnyerésekor 12 millió forint 
támogatást ítéltek meg, mely a 26 millió összköltségnek még a 
felét  sem  fedezte,  így  az  is  felmerült,  visszautasítjuk  a 
támogatást. Ekkor egy telefont kaptunk a VÁTI-tól, miszerint 
egy másik pályázó visszalépésével  megkaphatjuk az igényelt 
támogatás 100%-át, azaz 20 millió forintot. A kezdeti örömre 
azonban  sajnos  hamar  árnyék  vetült,  hiszen,  miután  a 
támogatás  odaítélése  sokkal  később  érkezett,  elmondható, 
hogy  az  első  pillanattól  fogva  időhiányban  voltunk. 

 
Az  Iskola  akadálymentesítésénél  továbbá  szükséges  volt  az 
egyszerűsített közbeszerzés kiírása is, melyet Sebestyén Lajos 
vezetett.  A közbeszerzésen  az  Alisca  Bau  Építő  Kft.  nyert, 
mely azért is örvendetes, 

mivel  a  vállalkozással  közel  10  éve  gyümölcsöző  kapcsolatot 
tartunk  fenn.  A  munkálatok  már  megkezdődtek  az  Iskola 
épületében is. Azonban itt jelezzük az iskolásoknak, hogy örömre 
sajnos nincs okuk, hiszen a kedvező időjárás és a tervek szerint 
iskolakezdésre  befejeződnek az  átalakítások.  Amennyiben  késés 
volna – melyet természetesen el kívánunk kerülni -, és csúszna a 
kezdés,  az  szombati  tanórák  megtartását  és  az  őszi  szünet 
elmaradását jelentené.Szintén fontos az is, hogy az Iskola területe 
építési terület, így az épületbe és az udvarra is TILOS a bejárás! 

Mint az már korábbi cikkekben is említettük, az Iskola esetében is 
komplex  akadálymentesítés  a  cél.  Ez  annyit  tesz,  hogy 
akadálymentes  parkoló  és  rámpa  lesz  kialakítva  a  Perczel  Mór 
utca felől az épületbe jutás megkönnyítése érdekében. Az épület 
további  fizikai  akadálymentesítése  magába  foglalja  az  ajtók 
küszöbmentesítését,  az  akadálymentes  wc  kialakítását  mindkét 
szinten, a villanyhálózat korszerűsítését, a kapcsolók áthelyezését, 
továbbá  felvonó  létesítését.  Az  info  –  kommunikációs 
akadálymentesítés  során  funkciótáblák  lesznek  kontrasztos 
megjelenéssel  és  Braille  felirattal  ellátva,  továbbá az  Iskolának 
külön honlap a látássérültek és  értelmi  sérültek számára,  mobil 
indukciós  hurokrendszer  a  hallássérültek  számára.  A  könnyebb 
eligazodást  táblák  segítségével  oldjuk  meg,  melyek  szintenként 
lesznek elhelyezve az épületszárnyak elején.                

   Némethné Szebenyi Judit
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Parlagfű, az allergiások rémálma
Célszerű  megemlíteni,  hogy  nemcsak  a  parlagfű  okoz  allergiás  tüneteket,  hanem  nagyon  sok  más  növény  is  (pl.: 
pázsitfélék). Sajnos az országban már több, mint 2 millió, azaz minden ötödik ember szenved allergiás megbetegedéstől.
Mit  tehet  az  egészséget  károsító  hatások  kiküszöböléséért?  A  pollenszennyezés  szempontjából  legfontosabb  feladat  a 
gyepfelületek  kaszálása.  A  kaszálás  nagyon  hatékony,  megelőző  módszer.  Amennyiben  a  földterület  használója  a 
mechanikai  védekezést  választja,  úgy  az  első  kaszálást  a  virágbimbók  (maga  a  bimbó  és  a  virág  nem  kifejezetten 
virágalakú,  hanem halványzöld,  pollennal  teli  állapotban pedig sárgás  színű bimbók  jelennek meg,  melyek  inkább kis 
bogyókra hasonlítanak) megjelenése előtt 1-2 héttel mindenképpen el kell végezni. A kaszálást úgy kell végrehajtani, hogy 
a növényeket 2 cm-nél alacsonyabban kell elvágni. Természetesen vegyi védekezés is lehetséges, de ennek végrehajtása 
bonyolult  és növényvédelmi  szakértelmet  is igényel.  A parlagfű elleni védekezésből eredő kötelezettségszegés esetén a 
földterület használója ellen külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a település jegyzője jár el. A 
növényvédelemről szóló 2007. évi XVI. Törvény 5.§. (3) bekezdése szerint „A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
fenntartani.”  Még egyszer  fontosnak  tartom hangsúlyozni,  hogy nem csak  a  parlagfű  okoz  allergiás  tüneteket,  hanem 
például a pázsitfűfélék is. Nagyon fontos, hogy a nem művelt földeket, kerteket karban kell tartani, le kell kaszálni. A 
növényvédelemről szóló jogszabályok és a bírói gyakorlat is az egészség védelmét helyezi előtérbe. Milyen intézkedéseket 
hozhat a hatóság?           -     Ügyfél értesítése

- Közérdekű védekezés elrendelése
- Közérdekű védekezés költségeinek ügyfélre történő áthárítása
- Növényvédelmi bírság kiszabása.

A felsorolt intézkedések nem választhatóak, hanem kötelezően végrehajtandó feladatok. A közérdekű védekezést a törvény 
szerint  az  ügyfél  akarata  ellenére,  lezárt  területen  is  végre  kell  hajtani.  Ugyancsak  kötelező  minden  költség  ügyfélre 
terhelése, valamint bírság kiszabása is 20e Ft és 5 millió Ft között, a terület nagyságának arányában. Pl.: 250 m2 terület 
esetén  100.000,-  Ft  és  750.000,-  Ft  közötti  a  bírság  összege.  Jelenleg  Őcsény Község  területe  közepesen  fertőzött,  a 
környező  települések  Szekszárd,  Decs,  Várdomb,  Bogyiszló  gyengén  fertőzött.  Tisztelt  Őcsényiek  több,  mint  500 
polgártársunk érdekében irtsuk az allergiát okozó növényeket. A területek karbantartásával környezetünket is szebbé tudjuk 
tenni.                                                                            Pollák Csaba jegyző       

Andelfingeniek Őcsényben
2008. augusztus 1-én megérkeztek a rég várt német barátaink. 
Fogadta  őket  a  falu  jegyzője,  Pollák  Csaba,  Jaksa  Péter 
őcsényi  labdarúgó tolmácsolásával köszöntötte a vendégeket 
az  alábbi  mondatokkal:  Nagy  szeretettel  köszöntöm  az 
andelfingeni vendégeket. Két évvel ezelőtt együtt ünnepeltünk 
egy  szép  Jubileumot  Andelfingenben,  most  egy  másik 
Jubileumot  tartunk,  az  őcsényi  egyesületét!  Idén  leszünk  / 
vagyunk 60 évesek. Ez egy nagyon szép Jubileum, és büszkék 
vagyunk  a  futballistáinkra,  akik  az  egyesületet  alapították. 
Reméljük,  ezt  a  Jubileumot  ezen  a  hétvégén  együtt  meg 
tudjuk ünnepelni, és reméljük, hogy a vendégeink jól fogják 
magukat  érezni.  Boldogok  vagyunk,  hogy  megjöttek, 
reméljük, hogy ez a jó kapcsolat Andelfingennel még sok évig 
megmarad! Kívánok önöknek jó hangulatot, és szép hétvégét! 
Rövid  beszélgetés  után  a  Közösségi  Ház  ebédlőjében 
díszebédet szolgáltunk fel nekik. Juhász Béla szervezésében 
délután megtörtént a vendégek családokhoz való elhelyezése. 
Délután futballmérkőzéssel folytatódott a program, melyen az 
őcsényi öregfiúk csapata meggyőző fölénnyel,  4:1 arányban 
nyert  a  fáradt  andelfingeniekkel  szemben.  Este  az  ízletes 
vacsora  után,  melyet  Klézli  Ferenc  készített,  reggelig  tartó 
mulatozás vette kezdetét. A kiváló hangulathoz a zenét Tóth 
Gábor  szolgáltatta.  A  vendégek  és  vendéglátók  remekül 
szórakoztak, és az esemény keretében jobban megismerhették 
egymást. Valamivel éjfél előtt kölcsönös ajándékozás történt.

A bajnokcsapat  18  darab  Őcsény SK feliratú  pólót  szánt 
ajándékba,  míg  a  vendégeink  egy  asztali  focit  hoztak 
nekünk.  A  két  csapat  azonnal  bajnokságot  írt  ki  az  új 
szerzeményen,  ott  is  a  hazaiak  diadalmaskodtak.  Másnap 
délelőtt  ébredés  után  disznótoros  tízórait  készítettünk, 
Korsós  Laci  bácsi,  és  Fejős  Pityu  közreműködésével.  Az 
étkezés befejeztével a 28 tagú küldöttség buszra szállt, és 
Deák  Zoli  meghívásának  eleget  téve  Györkönybe,  a 
pincefaluba  látogattak.  Ott  finom  vacsorát  és  különleges 
borokat fogyaszthattak. Sok vendéglátó is elkísérte őket, s a 
nyelvi nehézségek ellenére Györkönyben is remekül érezték 
magukat.  Vasárnap reggel ébredés után étkeztek, majd az 
andelfingeni  egyesület  elnöke  egy  meghívót  nyújtott  át, 
mely  jövő  év  júliusára  szól.  Utána  külföldi  vendégeink 
buszra  ültek,  és  vegyes  érzelmekkel  teli  szívvel  indultak 
haza.   Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik közvetve vagy közvetlenül résztvettek a szervezésben. 
Külön köszönet illeti az Önkormányzatot és a Polgármester 
Urat az anyagi támogatásért.  A kapcsolat kialakulása a két 
falu  sportolói  között:  Andelfingen  Németországban 
található  600  fős  kis  település,  Baden  Würtenberg 
tartományban,  Ulmtól  60  kilométerre.  A  sportkapcsolat 
mintegy 17 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Juhász Béla egy 
ismerőse révén került Andelfingenbe. Azóta már 5 őcsényi 
labdarúgó  is  megfordult  ott,  mindannyiuk  sok  pozitív 
élménnyel gazdagodva tért haza.                    Figler József

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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	Parlagfű, az allergiások rémálma
	Andelfingeniek Őcsényben
		Őcsényi Hírmondó
		2008. augusztusi szám
	Őcsényi Hírmondó




	Az Egészségügyi Központ akadálymentesítése – az első „nyertes” épületünk

