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Őcsény Sportkör

Bajnokcsapat

Pályázati dömping

Végre elérkezett  az a pillanat,  amire már tavaly ősze 
óta  várunk,  azaz  kihirdetésre  kerültek  a  2007  –  ben 
kiírt  Dél  –  Dunántúli  Operatív  Program  (DDOP) 
pályázatok nyertesei. A település legnagyobb kihívása 
a közintézmények akadálymentesítése, hiszen kötelező 
feladatokról  van  szó,  azonban  a  finanszírozásuk 
meglehetősen  magas.  Őcsény község két  DDOP – s, 
valamint egy Európai Szociális Alap (ESZA) által kiírt 
pályázatot  nyújtott  be,  nevezetesen  az  Egészségügyi 
Központ  és  az  Általános  Iskola  és  a  Polgármesteri 
Hivatal  épületének  akadálymentesítése  céljából.  Ez 
alatt  az  épületek  fizikai  (rámpák,  lift,  akadálymentes 
mosdó),  illetve  info  –  kommunikációs  (indukciós 
hurokrendszer,  Braille  –  írásos  és  dombornyomott 
táblák,  akadálymentes  honlap  stb.)  akadálymentesítés 
értendő. Sajnos még a szakemberek sem voltak – és a 
mai napig nincsenek – konszenzuson azt illetően, hogy 
mi számít ma akadálymentesnek, és ez a számunkra is 
megnehezítette a munkát.  (folytatás a 2. oldalon)

FELHÍVÁSOK
Elszármazottak találkozója

Őcsény  Község  Önkormányzata 
Képviselő-testülete 2008. augusztus 20.-
án  ismét  várja  az  Őcsényből 
elszármazottakat.   Kérjük  a  tisztelt 
lakosságot, hogy az ismeretségi körükbe 
tartozó  személyeket  értesítsék.  A 
jelentkezéseket  a  Polgármesteri  Hivatal 
címére kérjük írásban,  illetve telefonon, 
faxon vagy e-mail-ben.

Használt étolajok begyűjtése
Fontos környezetvédelmi érdek, hogy az 
elhasznált  étolaj  ne  terhelje  a 
környezetünket.  Az  önkormányzat  a 
használt  étolajat  az  ÁMK  konyháján 
átveszi  térítésmentesen  és  a  konyha 
használt  étolajával  együtt,  erre 
szakosodott vállalkozással, elszállíttatja. 
Tisztelt  Őcsényiek  kérjük  az  elhasznál 
étolajat az ÁMK konyháján adják le.

- 1 -



Őcsényi Hírmondó 2008. júniusi szám
Pályázati dömping

A  kiírások  szigorúsága  miatt  egy  dunaújvárosi 
rehabilitációs  szakmérnökkel  is  egyeztetni  kellett  a 
terveket, mely szintén nem volt zökkenőmentes feladat. A 
Polgármesteri Hivatal ESZA Kht. Által kiírt pályázatánál 
sikerült  a  bajai  dr.  Laki  Tamás  PhD  személyében  új 
rehabilitációs  szakmérnökre  lelnünk  és  gyümölcsöző 
kapcsolatot tartunk fenn a mai napig.
Sajnos  a  döntéshozatali  határidő  mindhárom  esetben 
meglehetősen  hosszú  volt,  hiszen,  amíg 
önkormányzatoknak és egyéb hatóságoknak be kell tartani 
az  ügyfajtára  irányadó  határidőket  és  hiánypótlási 
határidőket,  addig  a  decemberben  beadott  pályázataink 
márciusban  –  áprilisban  kerültek  bizottság  elé,  és  a 
döntéseket most kaptuk meg. Szomorkodni azonban nincs 
okunk,  mert  az  „Egészségügyi  Központ 
akadálymentesítése” című projektünk esetében az igényelt 
9 133 006 Ft támogatás 100% - át megkaptuk! Azonban 
még  örvendetesebb,  hogy  a  Megújulás  2008.  – 
akadálymentes  és  korszerű  élet  elindítása  az  Őcsényi 
Általános  Iskolában”  című  projektünk  más  pályázó 
visszalépése  miatt  a  megállapított  12 305 112  Ft 
támogatás helyett a teljes igényelt össze, azaz 20 000 000 
Ft támogatást megnyertük!!! 

Szintén  nagy  örömünkre  szolgált,  hogy  az  ESZA  által 
kiírt („Könnyen célba érünk – akadálymentes ügyintézés 
Őcsényben”) pályázaton is sikeresen szerepeltünk, mely a 
Polgármesteri  Hivatal  épületének  akadálymentesítését 
célozta  meg.  Jelen  pályázaton  5 911 673 Ft  támogatást 
szereztünk!
Ugyan nem nagy összköltségű volt az a pályázat, melyet a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium írt ki a 
parlagfűvel  fertőzött  területek  fizikai  mentesítésére. 
Ebben  a  pályázatban  eszközre  lehetett  pályázni.  Itt  két 
HONDA  UMK  435  típusszámú,  4  ütemű  motoros 
fűkaszát nyertünk, melyek azóta már sok őcsényi területet 
megtisztítottak.
Jelenleg  már  „csak”  két  pályázatunk  van  versenyben, 
mégpedig  a  Polgármesteri  Hivatal  felújítása  és  a 
Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  által 
falugondnoki  gépjármű  beszerzésére  kiírt  pályázat. 
Mindkét  pályázat  esetében  elmondható,  hogy  nagy 
esélyünk van a megnyerésükre is. 
Az idei év végére várható még további akadálymentesítési 
pályázat,  ahol  a  település  többi  közintézményével 
kívánunk pályázni.

Némethné Szebenyi Judit
ELBALLAGTUNK

„Amíg az osztályt nézem elmerengve,
Az én szívem is mintha üres lenne
Az a víg élet nem jön vissza már

Üres az osztály nincs lakója már.”

„Várva várt, mégis nehéz nap” volt a nyolcadikosok számára június 14.-e. Már hetek 
óta  mindenki  nagyon  várta,  hiszen  a  végzősök  végre  lezárhattak  életükben  egy 
szakaszt,  végre  kiléphettek  az  általános  iskola  kapuin  örökre.  Ugyanakkor  a 
szomorúság is átjárta a szívüket – az elnyert szabadsággal ugyanis elvesztettek egy 

osztályközösséget, az elsőt, amire mindig emlékezni fognak.
A ballagó nyolcadikosokat megható műsorral búcsúztatta a hetedik osztályosok nevében Ábel Fruzsina, Szentgyörgyi 
Rita, Balla Ildikó és Csiszár – Szabó Antónia. A nyolcadikosok nevében Hencz Virág és Veiger Kitti búcsúzott az 
iskolától, tanáraiktól és társaiktól. A búcsúbeszéd végén egy szál virággal köszönték meg tanáraiknak és szüleiknek a 
törődést és támogatást. Az iskola igazgatója, Ősze Józsefné – aki 5. osztályban osztályfőnöke is volt a végzősöknek – 
beszédében összefoglalta a diákok itt eltöltött nyolc évét, felidézte a jó és kevésbe jó emlékeket egyaránt. Veiger Kittit 
kimagasló  tanulmányi  eredményért  könyvjutalomban  részesítette,  Hencz  Virág  pedig  a  könyvjutalom  mellé 
ajándékutalványt is kapott a rendezvényeken, megnyitókon való gitárjátékos szerepléseiért. Végezetül az igazgatónő 
óva intette a rájuk leselkedő veszélyektől, majd egy kedves idézettel útnak indította a ballagókat. A ballagási műsor 
befejeztével a nyolcadikosok az osztályteremben utoljára átvehették a bizonyítványt,  melyet  a következő hét elején 
kisebb-nagyobb örömmel mutathattak be leendő középiskolájukban.                       Neukirchner Csilla

HELYESBÍTES!

Májusi számunkban közzé tettük az általános iskolában megrendezett Tanuló-nebuló nevű tanulmányi 
verseny eredményeit. A közzé tett eredmények közül kettő hibásan került az Őcsényi Hírmondó lapjai közé, 
ezt a hibát ezúton szeretnénk helyesbíteni:

Molnár Krisztina (7.a osztály): történelem I. helyezés
Grénus Dávid (7.b osztály): informatika I. helyezés

Az elírásért a versenyzők elnézését kérjük!
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2008. júniusi szám Őcsényi Hírmondó
csényi HírmondóEdzői szemmel

2004.  nyarán  a  vezetők  többszöri  megkeresése  után 
úgy  döntöttem,  hogy  elfogadom  az  őcsényi  csapat 
hívását. Előtte Szálkán a megyei II. osztályban voltam 
edző, így ez a feladat új kihívást jelentett számomra, 
azért mert az Őcsény szereplését figyelemmel kísérve, 
a csapatépítés komoly feladatnak ígérkezett. 
A  vezetőkkel  való  többszöri  egyeztetés  után  arra  a 
megállapodásra  jutottunk -  mely megegyezett  a saját 
meggyőződésemmel  is  -,  hogy  a  kis  falvak  futball 
sportját  úgy  lehet  felemelni,  hogy  az  utánpótlás 
nevelésre  helyezzük  a  hangsúlyt  és  saját  nevelésű 
játékosokra építjük a csapat gerincét. További céljaink 
között  szerepelt  az egymásért  küzdeni  tudó egységes 
csapat  megteremtése  és  a  jó  öltözői  hangulat 
kialakítása.
A  következő  feladat  volt  ezeknek  a  lehetőségnek  a 
felmérése, hogy mennyire valósítható ez meg. Hamar 
kiderült  számomra,  hogy ezt  egyik napról  a  másikra 
nem tudjuk  megvalósítani,  mert  ügyes  és  tehetséges 
fiatalok alkották az utánpótlás csapatokat, de még nem 
voltak elég érettek a felnőtt futballhoz. Ezért  kezdeti 
lépésként  olyan  játékosokat  igazoltunk,  akik  meg 
tudták  újítani  az  őcsényi  futballt,  aki  elhivatottak 
voltak  a  foci  iránt  és  akik  mentálisan  és  emberileg 
beleillettek az „új őcsényi futballképbe”. Így érkezett 
többek között Manhalt Tamás, Acsádi Viktor, Császár 
Gábor, Kadosa Balázs, Major Zsolt, Balázs Szabolcs, 
Kiss  László,  Varga  Balázs,  Kniesz  Tamás.  A  két 
legtehetségesebb  ifi  játékos  az  akkor  még  16  éves 
Babanics  Szilárd,  és  a  19  éves  Jaksa  Gábor 
csatlakozott  a  felnőtt  kerethez.  Ilyenkor  sajnos 
elkerülhetetlen  a  csapatoknál  a  lemorzsolódás,  így 
néhány  játékostól,  akik  nem  feleletek  meg  az 
elképzeléseinknek, meg kellett válni. A régi csapatból 
megtartottuk  Lubastyik  Zoltánt,  Babanics  Nándort, 
Szunyogh  Nándort  és  az  „öreg  motoros”,  régi 
játékostárs Juhász Bélát, akinek a tapasztalatára nagy 
szükség  volt.  Ekkor  még  nem  lehetett  teljesen  az 
őcsényiekre  építeni  a  csapatot,  mert  nem  volt 
megfelelő  számú,  felkészült  helyi  futballistánk,  ezért 
szükségünk volt az előbb említett „idegenlégiósokra”. 
A 2004-2005-ös szezonban az új  csapat  építése nem 
ment zökkenőmentesen,  amit az is  bizonyít,  hogy az 
első  hét  mérkőzésen  öt  vereség  mellett  csak  két 
döntetlenre futotta erőnkből. A gyenge szereplés után 
elgondolkodtam  a  lemondásomról,  de  a  vezetők 
meggyőztek,  hogy  folytassam a  megkezdett  munkát, 
aminek  eredménye  abban  nyilvánult  meg,  hogy  a 
bajnoki év végére a 11. helyre futottunk be, öt helyet 
javítva  az  előző  évi  szereplésen,  amely  megfelelt  a 
csapat akkori erejének.

Ekkor még csak három-négy helyi játékos szerepelt a 
kezdőcsapatban.  Általában  a  következő  csapattal 
léptünk pályára: Császár – Kadosa, Manhalt, Varga B., 
Lubastyik – Babanics N., Acsádi, Balázs, Jaksa G., - 
Babanics Sz., Szunyogh.
A  következő,  a  2005-2006-os  szezonban 
visszaigazoltuk,  a  helyi,  de  iskolai  kötelezettségük 
miatt  távolra  került  játékosok  közül  Jaksa  Pétert, 
Kutasi  Krisztiánt  a  Weisz  testvéreket,  és  a  helyi 
tehetségesebb fiatalok is a felnőtt csapattal készültek. 
Kéring  Zsolt  a  faluba költözött,  akinek  személyében 
gólerős,  nagyszerű  futballistát  ismerhetett  meg  a 
közönség.  Ekkor  már  tudatosabb  kapcsolat  volt  a 
felnőtt és az ifi  csapat között,  a tehetséges fiatalokat 
folyamatosan  figyelemmel  kísértem,  így  Kutasi 
Adriánt,  Szűcs  Róbertet,  Bárdos  Zoltánt,  Babanics 
Ferencet, Horváth Zsoltot és Juhász Szabolcsot, akinek 
tehetségét a Bp. Honvéd is felismerte és egy év után 
elvitte. Akik tehetségüket igazolva ebben a szezonban 
már  epizód  szerephez  jutottak,  jelezve,  hogy  a 
következő  év  igazi  áttörés  lesz  a  számukra.  Ennek 
tudatában a vezetés a stabil középcsapattá válás mellett 
a helyi játékosok további beépítését tűzte ki célul. Az 
elvárásoknak a csapat maximálisan megfelelt,  mert a 
szezon  végén  a  nem  várt  negyedik  helyet  értük  el. 
Ekkor még a dobogó távolinak tűnt, de ez a helyezés 
előre vetítette  a következő két  év kiváló szereplését. 
Ebben  a  szezonban  leggyakrabban  a  következő 
összeállításban  léptünk  pályára:  Cziráki  (Császár)  – 
Kadosa,  Jaksa  P.,  Weisz  P.  (Bárdos),  Lubastyik 
(Szűcs)  –  Babanics  N.,  Jaksa  G.,  Acsádi,  Weisz  T. 
(Kutasi  A.),  -  Kéring,  Babanics  Sz.  (Kutasi  K.)  Az 
összeállításból  kitűnik,  hogy ekkor  már rendszeresen 
hat-hét helyi játékos szerepelt a kezdőcsapatban.
Igazi áttörést  az őcsényi csapat  történetében a 2006-
2007-es szezon hozott. Ekkor három tapasztalt játékos 
érkezett hozzánk, Gál Attila,  Hegedűs Attila és Tóth 
András  személyében.  Visszaigazoltuk  a  szintén 
őcsényi  Demkó  Attilát,  a  tél  folyamán  pedig  Calka 
Sebastiánt.  Csatlakozott  az  ifiből  a  kerethez  a 
tehetséges  Calka  Norbert.  A  csapat  megerősödése,  a 
fiatalok  tapasztaltabbá  válása,  a  csapat 
összeszokottsága  egyértelműen  a  dobogó  valamelyik 
fokának  megcélzását  tette  lehetővé. 
Szerencsétlenségünkre  ekkor  esett  ki  a  Szekszárd  az 
NB  III-ból.  A  bajnokság  folyamán  a  csapat 
bizonyította,  hogy  érett  akár  a  bajnoki  cím 
megszerzésére  is,  mert  hol  az  első,  hol  a  második 
helyet  foglaltuk  el  a  tabellán.  Sajnos  a  nehéz 
sorsolásunk  miatt  az  utolsó  fordulókban  már  nem 
tudtuk hozni az első helyhez szükséges pontokat, így 
meg  kellett  elégednünk  a  dobogó  második  fokával, 
mely így is nagy öröm volt számunkra. 
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Edzői szemmel  (folytatás)

Ez  volt  Őcsény  történetében  a  legjobb  helyezés,  mert 
eddig  az  őcsényi  csapat  egy  harmadik  hellyel 
büszkélkedhetett Most már egy másodikkal is. A csapat 
nemcsak a pályán, hanem a pályán kívül is megmutatta 
erejét,  a  társaság  remek  közösséget  alkotott.  A  jó 
szereplés  következményeként  a  csapat  és  a  szurkolók 
egymásra  találtak,  sokszor  idegenben  is  a  hazai  pálya 
varázsát  biztosították  számunkra,  ami  nagy  előnyt 
jelentett  Ekkor  már  a  helyi  futballisták  igazolták 
klasszisukat.  Babanics  Nándor  érett,  megbízható 
játékával,  Weisz  Tamás  játékintelligencájával,  Jaksa 
Péter és Gábor vezéregyéniségével, futóteljesítményével, 
Calka  Sebastian  győzni  akarásával,  Kutasi  Adrián 
fegyelmezett  játékával,  Demkó  Attila  tapasztalatával, 
Kutasi  Krisztián  labda  megtartásával,  Babanics  Szilárd 
gyorsaságával, Juhász Szabolcs váratlan cseleivel, Szűcs 
Róbert  agresszivitásával,  Cziráki  Gábor  parádés 
védéseivel  nőtt  a  mezőny  fölé  és  hívta  fel  magára  a 
figyelmet.  A  nem  helyi  játékos  közül  Hegedűs  Attila 
góljaival,  Császár  Gábor  remek  védéseivel,  Kadosa 
Balázs  megbízhatóságával,  Tóth  András 
határozottságával,  Lubastyik  Zoltán  küzdeni  tudásával, 
Gál Attila határozott fellépésével tűnt ki.
A 2007-2008-as szezonban a második  hely után mit  is 
tűzhettünk volna ki célul. A helyi futballistára való építés 
nagyon jó úton járt, a bajnoki cím megszerzését azonban 
nem várhattuk el a csapattól, mert a bajnokság elején a 
Decs,  a  Dunaföldvár,  a  Bölcske,  és  szurkolóink  nagy 
örömére az Őcsény is egyforma eséllyel  szállt harcba a 
bajnoki  címért.   Titkon,  a  csapaton  belül  úgy 
fogalmaztuk meg, hogy a második hely után csak az első 
jöhet.  Ezt  a  csapat  a  vártnál  jóval  magabiztosabban 
valósította meg. Az őszi szezonban tizenöt mérkőzésből 
tizennégyet  megnyertünk  és  kilenc  pontos  előnnyel 
vártuk  a  tavaszi  folytatást.  A  mérkőzéseken  szinte 
minden játékosunk kimagaslót nyújtott. 

Akik a futball berkekben jártasak, azok tudják, hogy ezt 
az eredményt csak olyanok tudják elérni, ahol a csapat a 
pályán  kívül  és  belül  is  nagyon  összeszokott,  jó 
közösséget alkot és nagyon tehetséges futballistákból áll. 
A télen sajnos három meghatározó játékosunk távozott a 
csapattól,  Calka,  Kutasi  és  Tóth.  Helyükre  érkezett 
Borbély  István,  Kocsis  Balázs,  Miklós  Tamás  és 
Batánovics  Péter,  aki  szekszárdi  kitérő  után  tért  vissza 
Őcsénybe.  A  kimagaslóan  jó  csapatból  kiemelhető 
Batánovics  Péter,  aki  óriási  tehetség,  hihetetlen  nagy 
akarással  és  küzdeni  tudással  rendelkezikAz  őszi 
szereplésünk  következtében  a  bajnokság  első  számú 
esélyeseivé  léptünk elő.  A tavaszi  szezonban el  tudtuk 
viselni  az  esélyesség  terhét,  és  az  első  fordulótól  az 
utolsóig  megőriztük  az  első helyezésünket.  Az őcsényi 
futball  történetében  történelmet  írtunk,  mert  őcsényi 
csapat még sosem nyert bajnokságot. 
Ezúton  szeretném  megköszönni  játékosaimnak  az 
alázatos  hozzáállását,  a  régi-új  vezetőknek  a  csapat 
zavartalan  működésének  biztosítását,  a 
képviselőtestületnek,  polgármester úrnak a támogatását, 
szurkolóinknak  a  csapat  biztatását,  a  különböző 
szponzoroknak a támogatást. 
A  bajnokcsapatot  a  következő  játékosok  alkották: 
Császár  Gábor,  Cziráki  Gábor,  Mező István.-  kapusok, 
Kadosa Balázs, Gaál Attila, Jaksa Péter., Weisz Tamás, 
Batánovics  Péter.,  Demkó Attila.,  Jaksa  Gábor,  Miklós 
Tamás, Kutasi Adrián., Kutasi Krisztián, Borbély István, 
Lubastyik  Zoltán.,  Babanics  Szilárd.,  Babanics  Gyula, 
Babanics  Nándor,  Babanics  Ferenc,  Csizolszki  Márió, 
Kocsis  Balázs,  Szűcs  Róbert,  Acsádi  Viktor,  Manhalt 
Tamás, Calka Sebastián., Calka Norbert, Hegedűs Attila, 
Jaksa Bence, Tóth András, Bárdos Zoltán.
A  fiúk  minden  dicséretet  megérdemelnek.  Szép  volna 
látni  őket,  hogy  együtt  mire  lennének  képesek  a 
következő  bajnokságban,  esetleg  egy  magasabb 
osztályban.                                      Boros Attila edző

Bognár László      
Sport-induló

Más lesz ez a mai nap

Majd azt meglátod
Ha kifut a pályára

A kedvenc csapatod

Köszöntsük hát együtt Őket
Ha már itt ülünk

Mert Őcsényi fiukért
Dobog a szívünk

Hajrá-hajrá-hajrá fiatalok
Mai nap is úgy, mint máskor

Sok gólt rúgjatok
Hajrá-hajrá-hajrá fiatalok

Had lássunk mi ismét egy jó
Bajnok csapatot

Sportszerűen játszd a meccset
Azt Te ne feledd

A labdát rúgjad és sohase
Az ellenfeled

Fogjál kezet mindenkivel
A meccsek után

Az életben ez csak egy
Jó játék csupán

Hajrá-hajrá-hajrá fiatalok
Csalódást Ti soha nekünk

Ne okozzatok
Hajrá-hajrá-hajrá fiatalok

Köszöntsük a meccs végén
A győztes csapatot
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Rejtett értékeink.  Hősi emlékmű III.

Ez tett bennünket képesekké arra, hogy a ránk zúduló 
csapásokat  oly  sokáig  bírni  tudtuk,  s  mikor 
vesztettünk,  akkor  is  mi  voltunk  a  győzők.  Istenem, 
úgy hangzik ez minékünk most, mint valami távolból 
idecsapódó mese,  amelyet  fülünkbe  suttognak meleg 
nézésű  öreg  dajkák,  s  amely  után  olyan  jól  esik 
elaludni.  Megvan-e  köztünk  most  ez  az  egyetértés? 
Most,  mikor  legárvábbak  vagyunk  a  világon, 
testvéreknek érezzük e mi egymást? Mikor bennünket 
mindenki  gyűlöl,  szeretjük-e  mi  egymást?  Nem 
válaszolok erre.  Nagyon szomorú lenne a válasz.  Te 
beszélj  nekünk,  te  búsuló  vitéz,  a  magyar 
egyetértésről!  Azt  mondottam,  hogy  ez  a  szobor 
beszél. Hozzá teszem, hogy csak akkor beszél, ha mi 
akarjuk, hogy beszéljen. Ha mi érzés nélkül, szívtelen 
szívvel megyünk el mellette, akkor elhallgat De akkor, 
jaj,  nekünk!  Akkor  a  magyar  hegedű  összetört,  a 
magyar lélek meghalt! Szánthatunk, vethetünk azután 
is, gyúlhat a szívünk szerelemre, felcsaphat ajkunkon 
azután is a dal,  de mint magyarok, halottak leszünk. 
Temető  lesz  a  hazánk,  sírbolt  a  házunk,  kalapunk 
bokrétája  halotti  koszorú,  szerelmes  nótánk  sirató 
ének,  a  mi  magunk  önmagunknak  üregesszemű 
árnyékai. Ha lesüt földünkre a nap, idegen lesz az is, 
fájó  lesz  az  is.  Olyan,  mint  mikor  Istennek  egy 
szánakozó  mosolya  bevillan  egy szomorú,  elátkozott 
világba.  Csak,  ha  úgy  nézünk  rá,  mint  egy  köztünk 
lévő rendületlen ígéretre, vágyaink őrére, akkor beszél. 
De  akkor  szavától  ragyogóbbak  lesznek  ezek  az 
aranyos betűk, kigyúlnak a hegyek, a távoli erdők, a 
szívek, az arcok és eljön hozzánk, győzelmesen, mint a 
hajnal,  mint  a  kikelet,  a  régi  Szép,  szabad,  nagy, 
boldog Magyarország! Felemelő beszéd után a dalárda 
a Nyugosznak ők a hős  fiak" szövegű dalt  énekelte. 
Szilágyi  Ilonka szavalta  el  Göde Lajos Őcsényi hősi 
emlék-szobornál" c. gyönyörű versét,  mély átérzéssel 
és csokrot helyezett  el az emlék talpazatára.  Szilágyi 
Béla,  a  szoborbizottság  elnöke,  az  egész  ünnepség 
fáradhatatlan rendezője adta át ezután lelkes szavakban 
a község vezetőségének a hősök szobrát megőrzésre. K 
i s s Gergely főjegyző vette át az emlékművet és ígérte, 
hogy gondozni fogják a szobrot, hogy hirdesse soká a 
magyar  dicsőséget  Az  ünnepség  végén  az 
egészközönség a Szózatot  énekelte,  majd 1 órakor  a 
református  olvasókörben  közebéd  volt,  ahol  Jankó 
Ágoston  főispán  mondott  lelkes  felköszöntőt  a 
Kormányzóra.
A  rendezőség  intézkedése  folytán  több  felköszöntő 
nem volt,  a dalárda énekelt néhány kiválóan betanult 
dalt.  Elismeréssel  kell  e  helyen  megemlékezni  a 
dalárda  szerepléséről  és  arról  a  készültségről, 
amelynek  az  ünnepélyen  több  ízben  tanújelét  adta. 
Ügybuzgó karnagyuknak, Nagy Lászlónak legszebb

dicsérete  volt  a  dalárda  bemutatkozása.  A  vonat 
indulásával  asztalbontás  következett,  mert  többen azzal 
utaztak  el.  Van  tehát  csonka  országunk  területén  egy 
újabb  emlék,  amely  az  érzések  nemes 
megnyilatkozásából  emeltetett,  azért,  hogy 
emlékeztessen ifjat és öreget a hősükre és a mai kietlen, 
anyagias,  önző  korban  arra,  ami  oda  van  a  szobor 
alapjára vésve örök figyelmeztetésül: Mindent a Hazáért! 

Csupán  érdekesség  végett  említem  meg,  hogy  szintén 
ebből a lapból derült ki, hogy Őcsényben előbb volt hősi 
emlékmű, mint Szekszárdon. Ugyanis oda van írva, hogy 
az akkori  szekszárdi közgyűlés  még csak döntött,  hogy 
melyik  alkotó,  melyik  szobra  kerüljön  majd  következő 
tavasszal a Szent István térre.
Külön köszönet Szemerei László esperes úrnak, és Hauck 
Leventének  az  emlékmű  történetének  felkutatásáért.  A 
Tolnamegyei  ujság  Őcsényt  érintő  oldalait  dr.  Balázs 
Kovács  Sándor  történész  a Sárköz  tudósa  kutatta  fel  a 
megyei levéltárban 

Összeállította: Pollák Csaba
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Békák éve - Kétéltűt, hüllőt otthonra

Földünk a legnagyobb fajpusztulási krízissel néz szembe 
a  dinoszauruszok  kihalása  óta  –  ez  a  gondolat  is 
elhangzott  azon  a  sajtótájékoztatón,  amelyet  az 
Állatkertek  és  Akváriumok  Világszövetsége  vezető 
tisztségviselői  tartottak  a  szervezet  budapesti 
konferenciájának zárásaként. A kétéltűek fennmaradását 
fenyegető  veszélyek  miatt  a  világ  vezető 
természetvédelmi  szakemberei  útnak  indították  a 
„Kétéltű Bárka” (Amphibian Ark) elnevezésű programot, 

amelynek  keretében  a  2008-as 
esztendő  a  „Béka  éve”  lesz  a 
világ  természetvédelmében.  A 
program  védnöke  Sir  David 
Attenborough,  a  neves  brit 
természetfilmes  és  természet-
tudós.  (forrás:  National 
Geographic)  Sajnos  figyelembe 
kell  venni azt  a szomorú tényt, 
hogy -  nagyon kevés,  kivételes 
országot  nem  említve  –  a 

kétéltűek és közülük is legfőként a varangyok és békák, 
továbbá  a  hüllők  közül  a  kígyók  szenvedik  el  a 
legnagyobb sérelmeket, hiszen az általános tudatban nem 
aranyosak, nem kedvesek, nem szépek. Pedig otthoni – 
terráriumi körülmények közötti – tartásuk meglehetősen 
egyszerű,  viszonylag  nem  időigényes,  s  bár  nem 
rendelkeznek  einsteini  képességekkel,  és  nem 
dörgölőznek  (rengeteg  szőrt  hagyva  maguk  után…), 
tartásuk  sok  boldogságot  okozhat  az  embernek  örök 
„mosolyukkal”  az  arcukon.  Az pedig,  hogy mely  állat 
szép és mely kevésbé, nagyon szubjektív. . Legjobb és 
legkedvesebb dolog,  ha azt  valljuk,  minden állat  szép, 
hisz  a  szépség  minden  élőlényben  jelen  van.  Mint 
herpetológiarajongó  (herpetológia  =  a  zoológia 
kétéltűekkel  és  hüllőkkel  foglalkozó  ága), 
háztartásomban él egy vörösfülű ékszerteknős (jelenleg 
már  szigorúan  védett  az  egész  világon,  de  ő még  a 
nemzetközi  egyezmény  előtt  született!),  valamint  egy 
leopárdgekkó és - az etetéshez tartott sok – sok tücsök. 
Legtöbb ember az utcán, a kertben, vagy a vízparton „fut 
össze”  a  kétéltűek  és  hüllők  csoportjaival.  A 
természetben élő varangyok és békák a legtöbb esetben 
„csak”  szimpla  utálatot  váltanak  ki  az  emberekből, 
azonban  -  sajnos  – szemtanúja  voltam már egy magát 
herkulesi  erővel  felruházó  férfinak,  aki  a  Balatonban 
megfogott egy talán pár napos vízisiklót és szerencsétlen 
állatot a haláláig pörgette és a vízbe vágta!!! Mindenki 
jegyezze  meg:  MAGYARORSZÁGON  MINDEN 
KÉTÉLTŰ ÉS HÜLLŐ SZIGORÚAN VÉDETT,  és 
eszmei értékük elérheti az 1 000 000 Ft – ot!!!

Nemzetközi  felmérések  és  számítások  azt  a  sajnálatos 
víziót  tárják  elénk,  hogy  30  év  múlva  eltűnhetnek  a 
békák a Földről. Aki most dörzsölgeti a kezét, hogy „hál 
istennek”,  annak  figyelmébe  ajánlanám,  hogy  a 
szúnyogpopuláció  túlnyomó  százalékát  kétéltűek 
fogyasztják  el.  Sok  tévhittel  ellentétben  ugyanis  a 
magyarországi kétéltű és hüllőfajok ragadozó életmódot 
folytatnak  és  legtöbbször  olyan  kártékony  állatokat 
esznek meg,  mint  a  meztelencsigák  petéi  és  kisméretű 
egyedei, szúnyoglárvákat és kifejlett állatokat, a legyek 
családjából  több  fajt,  előszeretettel  fogyasztják  a 
különböző  pajorokat,  lárvákat,  és  a  házakban, 
udvarokban nem szívesen látott rágcsálókat.
Az otthonunkban tartott kétéltűek és hüllők szinte teljes 
mértékben  képesek  folytatni  természetes  életmódjukat, 
hiszen  a  terráriumukat  értelmezik  territóriumuknak,  és 
egyáltalán nem szenvednek (sőt, nagy terrárium stresszt 
is  okozhat,  mely  étvágytalanságban,  székrekedésben, 
tojásvisszatartásban nyilvánul meg!). A Magyarországon 
forgalomba hozható kétéltűeken kívül - akik azért tudnak 
hangoskodni  –  a  hüllők  teljesen  némák.  Etetésük  az 
egyetlen,  ami sok embert  visszatart,  ugyanis  legtöbben 
csak élő állatot  fogyasztanak.  Aki nem óhajt  esténként 
tücsköt  vadászni  négykézláb  a  szobában,  annak  a 
sárgafülű  ékszerteknőst  ajánlom.  Igazi  mókamester  és 
borzasztó  az  étvágya!  Akik  azonban  tettre  készek, 

azoknak  vízi  és  szárazföldi  békákat  (karmosbéka, 
szarvasbéka),  gekkókat,  agámákat  (hő-  és 
fényigényesek),  zöld  leguánt  (helyigényes),  vagy 
királysiklófajtákat ajánlom. A legtöbb állatka, ha fiatalon 
kerül  az  emberhez,  nagyon  hamar  hozzá  tud  szokni  a 
mindennapos  kézbevételhez,  simogatáshoz,  és  ezek 
elmaradásakor  kialakulhat  „szeretethiány”  is.  Vannak 
azonban olyan fajok is,  melyeknél ez szigorúan tilos!!! 
Azonban,  mint  minden  állat,  ők  sem  játékszerek,  ha 
jelentkeznek a „megunás” jelei,  nem mindegyik marad 
életben a szabadban. Van természetesen - pl. szekszárdi - 
ellenpélda  is,  hiszen,  miután  láthatták,  hogy  az 
ékszerteknős  nem  marad  olyan  picike,  és  szelíd,  mint 
amikor  megvették,  már  került  is  ki  valamilyen  tóba, 
folyóba (Csörge tó,  Sió).                    (folytatása 
következik)
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NYÁRI PROGRAM 2008.

Mikor? Mit? Hol? Kivel?
JÚNIUS 

JÚNIUS 24-én (kedden) Gyöngyfűzés
14-16 óra Papírhajtogatás

Csocsó, sakk, dominó  
Közösségi Ház

Szűcsné Kati néni
Erika, Marika néni

JÚLIUS
JÚLIUS 1-én kedden MESEKUCKÓ Könyvtár Zala tanár bácsi.
14-15 óráig Cserépfestés
14-16 óráig Szélcsengő készítés Közösségi Ház

Horvátné Ritter Piroska
Erika, Marika néni

JÚLIUS 8-án (kedden) Fakanálbábok
14-16 óráig Papírforgók

Sakk- malombajokság 

Közösségi Ház Erika, Marika néni
Dávid Kálmán

JÚLIUS 15-én (kedden) Tolle üzemlátogatás Előzetes jelentkezés alapján Marika néninél
9-11ó Hímzés 
14-16 óráig Festés Közösségi Ház

Szabó Anna
Scultéty Erzsike néni

JÚLIUS 22-én (kedden) Lufi elefánt készítés
14-16 óráig Csipesz figurák 

Társasjátékok
Közösségi Ház

Juhészné Eszenyi Ildikó
Horvátné Ritter Piroska

JÚLIUS 29-én (kedden) Terményképek
14-16 óráig Képkeretek Közösségi Ház

Erika néni
Koleszérné Anikó

AUGUSZTUS
AUGUSZTUS 5-én (kedden) MESEKUCKÓ Könyvtár .Haászné Marika nénivel
14-15 ó. Só-liszt gyurma állatok
14-16 ó Dióhéjból készült Közösségi Ház

Erika, Marika néni
Haászné Marika néni

AUGUSZTUS 12-én (kedden) Gemenci tanösvény Előzetes jelentkezés alapján Marika néninél
9-12 ó Origami, Mozaik képek
14-16 ó. Baseball sapka Közösségi Ház

 Marika néni

Horvátné Ritter Piroska
AUGUSZTUS 19.-én (kedden) Gipsz és kavicsfestés
14-16 óra Persely 

Kártyajátékok
Közösségi Ház

Marika néni

Juhészné Eszenyi Ildikó

AUGUSZTUS 26-ÁN KIÁLLÍTÁS A NYÁR SORÁN ALKOTOTT MUNKÁKBÓL

Új buszvárók Német Kisebbségi Önkormányzat Hírei
A településen  jelenleg  talán  a  legszembetűnőbb  újítás  a 
buszvárók korszerűsítése. Az igen költséges beruházásnak 
két fázisa volt. Az első fázisban a VALCOL Kft. a kitört 
üvegeket  pótolta  a  felső  buszmegállónál,  illetve  a  régi 
bádogbuszmegálló helyére  egy teljesen új  várót  szereltek 
kis paddal. Második ütemben a másik két buszmegállónál a 
kitört  plexit  a  sokkal  erősebb,  ám  sokkal  költségesebb 
polikarbonát táblával pótoltuk. A buszvárók fejlesztése az 
Önök érdekében történik, így kérjük Önöket, hogy óvják, 
védjék a buszvárókat!   Némethné Szebenyi Judit

A  Német  Kisebbségi  Önkormányzat  folytatta  segítő 
munkáját, mely a település ifjúságát célozza meg. Idén is a 
sikeres  alapfokú  nyelvvizsgájukat  letevő  diákokat 
jutalmazták,  továbbá  három  diák  erdélyi  táborozásához 
járultak hozzá.                 
nyelvvizsga pályázók:        erdélyi táborozók :
Hencz Virág                         Lovas Anett
Weiger Kitti                         Papp Jennifer
Majer Erzsébet                    Kozma Roberta
Szentgyörgyi Rita

Hamar Vilmos elnök
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ISKOLAI HÍREK

Szerenád
Rendhagyó módon történt a szerenádozó nyolcadikosok megvendégelése az idei évben. 
A diákokat megkímélve a késő estig tartó falujárástól, az őket tanító tanárok az iskola udvarán fogadták a daloló 
fiatalokat. Az ebédlő melletti füves területen terített asztalon szendvics, sütemény, édesség, rágcsálnivaló, üdítő 
várta végzősöket. A boldog-szomorú éneklés után sor kerülhetett egy kis kötetlen beszélgetésre, majd az alsós 
tanító nénivel, Bárdosné Kovács Erzsike nénivel és az éneket tanító Steinerné Hédi nénivel felidéztek néhány 
elfeledett körjátékot, sőt újakat is megtanultak együtt a másnapi baba ballagás hasznára.E vidám hangulatú este 
talán hagyománnyá válik iskolánkban az elkövetkezendő években.
  

Hon- és népismereti nap
A tanév utolsó hetében hon-népismereti nappal próbáltuk közelebb vinni diákjainkhoz a Sárköz hagyományait. 
Ezen a napon az osztályok más- más helyszínen ismerkedhettek meg őseik szokásaival, múltjával.
Az elsősök az őcsényi Csapai-házba látogattak el, ahol lehetőségük nyílt sárközi baba öltöztetésére is.
A második, harmadik és negyedik osztályosok népi kismesterségekkel ismerkedhettek az iskolában, ahol Csúcs 
Endre keramikus, Nepp Dénes szíjgyártó és Decsi Kiss András kosárfonó mutatta be mesterségét, mely után a 
nebulók saját munkadarabot is készíthettek.
Az ötödikesek a decsi babamúzeumba kerékpároztak el, ahol megcsodálhatták a különféle sárközi viseleteket, 
majd kikerekeztek az Ete-emlékműhöz.
A hatodik – és nyolcadik osztályosok Bátára utaztak ezen a napon. Itt a bátai tájházat, a fazekas kiállítást és a 
szivattyútelepet  látogatták meg, miközben érdekes vetélkedő részesei  lehettek.
A két hetedik osztály a szekszárdi múzeumban töltötte a hon- és népismereti napot, ahol nemcsak nézelődésre, de 
középkori ruhák felöltésére is lehetőségük adódott.
  

Év végi osztálykirándulások
Az osztályfőnökök az utolsó két  hét  egyik napjára  osztálykirándulást  szerveztek a diákoknak.  Az egy napos 
kirándulások sok-sok élményt és emléket adtak a részt vevőknek.
Az  elsősök  megismerkedhettek  a  simontornyai  várral,  majd  Vajtán  pancsolhattak  a  strandon  hazafelé.  A 
másodikos és harmadikos diákok Pörbölyre, az Ökoturisztikai Központba látogattak, ahol kisvasutaztak, túráztak 
és készműves foglalkozáson vettek részt. A negyedikesek Kaposváron megtekintették az Ásványkiállítást, végül 
pedig  megmártózhattak  a  híres  Virágfürdőben.  Az  ötödikesek  a  paksi  strandon  töltöttek  el  egy  napot,  ahol 
játszhattak és csúszdázhattak kedvükre. A hatodik osztálynak a sikondai három napos erdei iskola jelentette a 
kirándulást is,  hiszen a játékos tanulás mellett túrázhattak, játszhattak,  sőt fürödhettek is a helyi uszodában a 
diákok. A 7.a-sok Budapestre utaztak, itt  ellátogattak a Millenáris Parkba, megnézték a Csodák Palotáját, Majd 
felmentek a Budai várba, és nem hagyták ki s Halászbástyát sem. A 7.b osztály A Velencei-tavat járta körbe, 
megnézték a Gárdonyi Géza- és a Vörösmarty Mihály Emlékházat, A pákozdi ingóköveket és a Bory-várat.
Minden kiránduló diák jól érezte magát, sőt voltak, akik számára kevésnek bizonyult ez az egy nap.
  

Sport
A Lyonnaise és Bocsa országos bajnokság döntőjét Őcsényben rendezték meg május 23.-án a reptéren. Mindkét 
sportágban két őcsényi iskolai csapat indult. Íme a helyezések:
Lyonnaise: Őcsény A : 1. hely Őcsény B: 2. hely
Lyonnaise egyéni: 1. Kara Szilárd, 2. Nagy Alexandra, 3. Szentgyörgyi Flóra
Bocsa: Őcsény A: 2. hely Őcsény B: 4. hely
A Kisiskolák országos döntőjét három napos rendezvény keretében június 19.-én rendezik meg Békéscsabán, 
ahová iskolánk is bejutott a svádváltóval, valamint Sándor Tamás 800 méteren és Gyenes Dániel 600 méteren 
indul. Az eredményekről később számolunk be.

Neukirchner Csilla

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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