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1848. március 15.

Az idei évben rendhagyó módon emlékezett a település 1948. 
március 15.-re. Március 14.-én 1800 órai kezdettel az őcsényi 
Általános  Művelődési  Központ  5.  osztályos  tanulói  a 
forradalom  és  szabadságharc  160.  évfordulója  alkalmából 
tartottak  ünnepi  műsort.  A  Közösségi  Ház  megtelt  az 
érdeklődő  ünneplő  emberekkel.  Az  iskolások  felidézték  a 
híres nap legfontosabb mozzanatait, a mai kor modern zenéivel. Öröm volt hallgatni a 
Nemzeti dalt az ötödikesek tolmácsolásában. 
Az  ünnepi  műsor  zárásaként  Fülöp  János  polgármester  tartott  ünnepi  beszédet.  A 
beszédét két nagyon szép verssel zárta. Az egyik Garay János: Szeresd magyar hazádat c. 
költemény,  mely  ismert  a  verseket  szerető  emberek  előtt.   A  másik  vers,  melyet 
Mehverth Ignácz szerzett,  ismeretlen,  már-már elfeledett  a kor. Pedig Mehvert Ignácz 
1848.  márciusában  végigjárta  a  Sárköz  településeit,  így  Őcsényt  is,  és  buzdított  a 
forradalom  mellett.  A  tiszteletére  teljes  terjedelemben  közöljük  versét  a  széleskörű 
ismertség megvalósulása érdekében.

Áprilisi rendezvények, események

április 12.    Jubileumi Tánctalálkozó
április 12.    Kézműves kiállítás a Református
                    Gyülekezeti Házban
április 22.    Föld Napja
április 26.    Férfiak bálja
április 26.    Tűzoltó bemutató
április 26.     Borverseny

Tájékoztató a 2008/2009.-es tanévre szóló óvodai 
és iskolai beiratkozásról

A leendő 1.  osztályos  tanulók beiratkozására  2008. 
április  1-2.-án kerül  sor  az  általános  iskola  felső 
tagozatos épületében.
Az óvodai kiscsoportos beiratkozás  április 8-9-10.-
én lesz az óvodában.

Az iskolai beíratáshoz kérem hozza magával:
• Az óvodai szakvéleményt
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• A diákigazolványhoz: 1 db igazolványképet 

és 550,- Ft-ot.
Kovács Józsefné ig. h

ÖRÖMDAL

Isten! ki a nép’ keblébe
A szivet is alkottad,
Nyújts ehez égi erőt, mert
Örömében megszakad.

Nyolcz századig hordott egy sulyt, 
De rá úgy nem hatott,
Mint mit szolgasága’ szüntén
Rá az örömkéj hozott.

Feltünt a nép’ aranykora,
Megváltva a magyar nép!
Dézma, robot, és füstpénzre,
Személyre ’s mindenkép.

Egy a nép már a nemessel
Az adózás’ terhében;
Hahj! Be kedves teher lesz ez,
Elviseljük békében.

’S ki az, ki ezt mind megadta?
Állítsátok azt ide!
Hadd ragadjuk meg, ’s emeljük
Fel az Isten egeibe.

(folytatás a 2. oldalon)
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ÖRÖMDAL (folyt.)

Ah – de hisz’ Az – az égben van,
Hát másutt holis lenne
A nagy császárok’, ’s királyok’,
És a népek’ Istene?

Ez könyörültmeg a népen,
’S elküldé apostolit,
Szabadítni – nyolcz száz évig
Vasban álló jogait.

És mentek az apostolok,
A szende ifjusággal
Viván ’a nép’ jogaiért
A szeretet’ tanával. -

Gúnyt arattak sok időn át, 
Többen martyrkoszorút;
Míg végre érczkitűrés közt
Megnyilt előttük az út;

’S a szeretet’ 
kulcsaival
Felnyiták a békókat:
Eként állították szabad 
Lábra a népjogokat.

Most már a nép örömében
Tombol, ’s kéje gátot hág,
Riadása az egekbe,
’S Innét ismét vissza vág.

Egek Ura hozzád zengi
A nép hálaénekét;
Munkátokért népbarátok 
Vegyétek a nép’ szivét.

Isten! Ki a nép keblébe
A szivet is alkottad,
Nyújts ehez égi erőt, mert
Örömében megszakad.

Többek felszólítására
A nép’ nevében 

Mehverth Ignácz
Szegzárdon, marczius 25kén 
1848.

A pénteki műsort, mint egy keretet a himnusz és a szózat fogta közre. 

Március 15-én 1730-kor tartotta megemlékezését az Együtt Őcsényért Egyesület hagyományosan a kopjafánál. Fülöp 
János polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1948 üzenete az összefogás, szebb jövőt csak közösen tudunk 
létrehozni. 
Az ünnepi műsor részeként többek közt Bognár Lászlóné, Szemerei László tartottak megemlékező beszédet. A több 
mint száz jelenlévő főhajtása mellett a civilszerveztek képviselői helyezték el koszorúikat, virág csokraikat. A hősökre 
való megemlékezés zárásaként a részt vevők elénekelték a himnuszt. 
A március 15-i megemlékezést Bognár László költeménye adja vissza talán a legjobban:

Egy kopjafa áll a kispark szélén
Fák között szerényen a múltat idézvén

Megállok előtte s lehajtom a fejem
Sok-sok év emléke sejlik fel előttem

Itt állok fejet hajtva az ősök előtt
De mennem kell építeni egy szebb jövőt.

Köszönjük a színvonalas műsort. 
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a legszebb magyar ünnepet. 

Pollák Csaba

Mindenki Ebédel 2008.

Őcsény  Község  Önkormányzata  2008-ban  sikeresen 
pályázott  a  Gyermekétkeztetési  Alapítvány  Mindenki 
Ebédel  pályázatán,  így  20  őcsényi  gyermek 
étkeztetésében segíthet egy éven át.
Az első - finom és tápláló ételeket tartalmazó - csomagok 
már kiosztásra kerültek, melyet nagy örömmel vettek át a 
program résztvevői.

N.Sz.J.

Húsvéti nyuszi futtatás

Együtt  Őcsényért  Egyesület  és  az  Ifjúsági  Klub ezen  a 
húsvéton  is  megrendezte  a  nyuszi  futtató  versenyt.  A 
rossz idő ellenére is igen szép számban jöttek a felnőttek 
és  a  gyermekek.  A  gyermekek  örömére  nem  csak 
nyuszikat, hanem bárányokat, kecskéket és még egy törpe 
lovat  is  hoztak  a  részvevők.   A  rendezvény  most  is 
nagyon  jó  hangulatban  telt  el.  Köszönjük  a  részvételt 
mindenkinek és jövőre is sok szeretettel  várunk minden 
versenyzőt, érdeklődőt.

Együtt Őcsényért Egyesület és Ifjúsági Klub
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Életút I.

Lejegyezte: Prof. Dr. Fehér István egyetemi tanár, mg. tudományok 
kandidátusa

1929-ben  születtem  Őcsényben, 
paraszti  családba.  Családunkban 
négy  generáció  élt  egy 
háztartásban.
A rendszeres, de örömteli munka 7 
éves koromban kezdődött, amikor a 
Református  Elemi  Népiskola 
tanulója  lettem.  Az  osztatlan 

képzésű  iskolában 3 osztály tanult  együtt  Nagy László 
tanító úr keze alatt (a mi osztályunkban 3 lány és 4 fiú 
volt). A betűvetés és olvasás tanítása olyan alapossággal 
történt,  amely  biztos  alapot  adott  a  további 
tanulmányaimhoz.  A 4. osztályt már Péchy Benő tanító 
úrnál végeztem.
Az alsós középiskolai évek alatt érlelődött bennem a "mi 
szeretnék  lenni"  gondolata.  Ilyen  irányú 
gondolkodásomat  nagyban  befolyásolták  a 
mezőgazdaságban  látottak  és  a  családi  beszélgetések. 
Ezek alapján született azon elhatározás, hogy én tanuljak 
tovább  és  szeretett  bátyám  folytatja  szüleimmel  a 
gazdálkodást.
Az  otthon  látottak,  és  a  föld  szeretet  már  14  éves 
koromban  a  mezőgazdasági  felsőbb  képzés  felé 
irányította  figyelmemet.  Ezen  érdeklődésem 
kiteljesülését  jelentette  a neves  – Szarvason  működő  – 
Tessedik  Sámuel  Mezőgazdasági  Középiskolába  való 
felvételem. Ebben az intézményben érettségiztem 1948-
ban.
Érettségi  után  családi  egyetértéssel  adtam  be  felvételi 
kérelmemet Keszthelyre, az Agráregyetemre.
Az  egyetemi  tanulmányaimat  1952-ben  fejeztem  be. 
Ebben  az  időszakban  központi  irányítású  munkába 
helyezés  volt.  Az Egyetem és az FM oktatási  területre, 
Lengyel  községbe  (Tolna  vármegye),  a  Mezőgazdasági 
Középiskolához helyezett,  mezőgazdasági mérnök-tanári 
beosztásba.  Itt  mezőgazdasági  géptant  tanítottam.  A 
tanításhoz  szükségét  éreztem  a  pedagógiai  ismeretek 
birtoklásának,  ezért  jelentkeztem  az  Agráregyetem 
Tanárképző Intézetének nappali  tagozatára,  Budapestre. 
Jelentkezésemet  elfogadták  és  felvételt  nyertem  az 
1954/55-ös tanévre (a képzés egy éves volt).
Középiskolai  mérnök-tanár  diplomával  Kaposvárra 
kerültem a Mezőgazdasági Középiskolához 1955-ben. Itt 
2 évig a levelező tagozat vezetője voltam, majd 4 évig a 
nappali tagozaton tanítottam mezőgazdasági géptant.
1960-ban nagy változások történtek a hazai mező-

gazdaságban.  Az  egyéni  gazdaságokat  felszámolták  és 
megtörtént  a  kollektivizálás  (Tsz-ek).  A  Termelő 
Szövetkezetek  irányításánál  mezőgazdasági 
szakemberhiány állt elő, ezért minden megyében egy-egy 
Felsőfokú  Mezőgazdasági  Technikumot  szerveztek  két 
éves  képzési  idővel.  Az FM Szakoktatási  Főosztálya a 
középiskolától  áthelyezett  a  Kaposváron  megalakult  új 
intézményhez.  Az  új  beosztás  mellett  megbíztak  a 
Műszaki Tanszék szervezésével és vezetésével is. Ezzel a 
beosztással megnőttek a feladataim, mert az új felsőfokú 
képzéshez  új  tanterv,  új  jegyzetek,  stb.  kellettek.  Az 
oktatás  mellett  kutatást  kellett  végezni  ahhoz,  hogy 
látóköröm  bővüljön  és  a  magasabb  követelményeknek 
meg tudjak  felelni,  (doktori  cím,  tudományos  fokozat). 
Ezen  tevékenységem  főleg  az  állattartás  gépesítésének 
területére terjed ki. 1962-ben a sertéshízlalás különböző 
módszereinek  vizsgálatára  állítottam  be  kísérleteket  a 
Kaposvári Állami Gazdaságban.
1967-ben  Gödöllőn  az  Agrártudományi  Egyetemen 
megvédtem  "A  különböző  hízlalási  rendszerek 
vizsgálata,  különös  tekintettel  a  takarmányok 
pneumatikus  kiszállítására"  című  egyetemi  doktori 
értekezésemet.
A  takarmányozási  kísérlettel  egy  időben  vizsgálatokat 
folytattam a sertések viselkedéstanával  kapcsolatban is. 
A  hatvanas  évek  végén  több  Tsz-ben  üzemeltek  az 
általam  tervezett  nedves  takarmánykeverő  és 
pneumatikus adagoló berendezések.
1970-től  a  kaposvári  Mezőgép  Vállalattal  kísérletet 
végeztünk a  háztáji  fejőgép  kifejlesztésére.  1972-ben a 
Mezőgép vállalat megkezdte a HTF-01-es háztáji fejőgép 
gyártását,  melyből  évek  során  a  veszprémi  Robix 
Vállalattal  együtt  14  500  db  került  gyártásra  és 
forgalmazásra  hazánkban  és  külföldön.  A  gépeket 
nagyobb  gazdaságok  is  működtették  ellető  és  beteg 
istállókban.  Örömömre  a  HTF-01-es  háztáji  fejőgép 
Őcsényben is üzemelt. Nagyobb tehénlétszám tartásához 
kifejlesztettük a HTF-02-es és a HTF-10-es fejőgépeket, 
ezeket Veszprémben gyártották.
Kutatásaim  során  foglalkoztam  a  növénytermelés 
gépeinek átmeneti korrózió elleni-, valamint az állattartás 
gépei  tartós  védelmével.  Ezen  technológiák 
kidolgozásáért  Nemzetközi  Hungarokor  pályázatokon 
több alkalommal nyertem értékes díjakat.

(A cikk folytatása következik)
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Testvértelepülésünk Gombos
Apatintól 15 km-re délkeletre, a Duna bal partján fekszik. Közigazgatásilag Hódsághoz tartozik.

Gombos látképe a templomtoronyból.

Története

A környéken már 6000 éve megtelepedett  az ember. A 
falu  határában  több  kőkori  település  nyomai  is 
fellelhetőek, mint azt az 1952-es, Wellenreiter Pál vezette 
ásatás leletei is bizonyítják. Később avar földvár állt itt, 
ennek nyomai már nem láthatóak. A honfoglalás korából 
is gazdag leletanyag került elő.
Gombos  az  Árpád-korban  már  jelentős  település  volt. 
Vára a 13. században már állt. A település neve ebben az 
időben Boldogasszonyfalva vagy Bodlogaszonyteleke, a 
templom védőszentje után. Ebből a névből ered mai szerb 
neve.  1494-ben  II.  Ulászló  városi  rangra  emelte  és 
polgárainak kiváltságokat  adott.  II.  Lajos  országgyűlést 
tartott  itt.  1526-ban  a  török  felégette,  ezzel  elvesztette 
korábbi  jentőségét.  1677-ben  szabadult  fel  a  török  iga 
alól.
1703-ban  a  kurucok  foglalták  el  és  várával  együtt 
felégették.  Az  elmenekült  lakosság  helyére  betelepülő 
szerbek Bogojeva néven alapítottak itt települést, melyet 
1770-ben  elmosott  az  árvíz.  1773-ban  magyarok 
népesítették be, temploma Szent László tiszteletére épült. 
1866-ban tűzvész,  1876-ban árvíz  pusztította.  1910-ben 
3225  lakosából  3008  magyar  volt.  A  trianoni 
békeszerződésig Bács-Bodrog vármegye Apatini járáshoz 
tartozott,  majd  Hódsághoz  csatolták.  2001-ben  2120 
lakosából 1154 magyar, 374 cigány, 287 szerb volt.

Látnivalók
• Határában áll az 1860 előtt épült Gombos-csárda, 

és két híd ível át a Dunán. A Duna
• partján nyaraló telep, az 1926-ban, árvíz által 

keletkezett Strand – fürdőhely. 
katolikus templom

A Szent László katolikus templom

Az „új” iskola

Az új iskola immár nem is annyira  új. Egyre kevesebb 
látogatója van a szép iskolának. A korábbi gyakorlattal 
ellentétben ma már kétnyelvű tanítás folyik...
(Forrás: Sörfőző  Ferenc:  Gombos  története;  
www.gombosportal.de; www.hhrf.org/gombos.hu)

Összeállította: Pollák Csaba
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Rejtett értékeink. A Református templom.

Az  Őcsény  főterén  álló  református  templom  a  község 
harmadik  református  temploma.  Építésére  a 
helytartótanács két évi kérvényezés után 1781. augusztus 
1.-én adta meg az engedélyt, de torony nélkül. A tornyot 
1793- ban építették föl. Stílusa késő barokk. A templom 
1782-ben  készült  el  virágos  festésű  kazettás 
mennyezettel.  1800-ban  öntettek  Pesten  egy  5  mázsás 
harangot,  1808-ban  pedig  megöntették  a  9  mázsa  90 
fontos nagyharangot. 1811-ben készült Budán a fertályos 
óra, amely ma is működik.  1846-ban készült  el  az első 
orgona.  1856-ban  felújítják  a  tornyot,  a  lelkész 
rézborítást javasol rá, de a hívek bádog mellett döntenek. 
1862-63 folyamán javítják a fedélszéket, amikor kiderül, 
hogy  a  födémgerendákat  is  cserélni  kell.  ekkor  kerül 
vakolt  mennyezet  a  korábbi  festett  helyére.  A  festett 
deszkák egy részét a karzatfeljárók oldalai őrizték meg, 
ami egyedül álló a Sárközben, mert a sárközi református 
templomok  festett  mennyezeteiből  egyedül  itt  őrződött 
meg  egy-  egy  részlet.  1889.  április  4-én  a  "  dühöngő 
orkán"  a  fél  tetőt  ledobja,  ami  újabb  terheket  ró  a 
gyülekezetre.  1897-ben  készül  el  a  torony rézkupolája, 
amikor eklektikus jegyeket is kap a templom. 1902-ben a 
régiek helyére új nagyharangot és egy kisebbet öntetnek. 
1904-ben  készíttetnek  a  pécsi  Angster  gyárral  egy  új 
1040 sípos orgonát.

Az első világháború megkímélte a harangokat és az orgona sípjait. 1922-ben 
újabb harang készül az Országos Harangművek öntödéjében. 1944-ben a 
nagyharang nem kerülte el a sorozást, a háború áldozata lett. Jelenleg a 
toronyban három harang lakik: az 1902-ben készült 3 mázsa 70 kilós, az 1922-
ben készült 2 mázsa 80 kilós harang. 2004-ben az éppen 60 éve elhurcolt 
nagyharang helyére került fel az őcsényi szőlőhegyi harang, melyet 1936-ban 
öntettek az őcsényi és a bogyiszlói hívek. 2004-ben került sor a harangok 
lengőváz cseréjére, csapágyazásukra és korszerűbb, műholdas 
vezérlőrendszerrel való ellátásukra.

A harangok feliratai:
-  370  kilós:  Készíttette  az  Őcsényi  Református 

Egyház 1902-ben, Öntötte Hőnig Frigyes Aradon 
-  280  kilós:  Öntette  az  Őcsényi  Református 

Egyház, Az Országos Harangművek 

-  115  kilós:  Soli  Deo  gloria-  Egyedül  Istené  a 
dicsőség, Öntette az Őcsényi  Református Egyház 
a  szöllőhegyi  és  a  bogyiszlai  hívek  kegyes 
adományainak  felhasználásával  1936.  évben, 
Szilágyi  Béla  lelkipásztorsága  idején,  Öntötte 
Szlezák  László  harangöntő,  Magyarország 
aranykoszorús mestere

Harangozási rend: 
Vasárnap istentiszteletre: 

9 óra: 370 kilós harang
9.óra 30 perc: 280 kilós harang
10 óra: mindhárom harang egyszerre

halottra: hírharang- nőre kétszer, férfira háromszor szól a 370 kilós harang, 
majd vers- mindhárom

Elérhetőségek: Református lelkészi hivatal- Őcsény, 
Hősök tere, Szemerei László esperes
Telefon: 06-74/495-161, 06-74/496-674
Email: reftempl.ocseny@freemail.hu
Összeállította: Csapai János

Sport
XVI. forduló 2008.03.09.
TEVEL  :   ŐCSÉNY   2 : 3  (0 : 1)   
Tevel, 350 néző
Vez: Beidek Attila
Gólszerzőink: Jaksa P. 2, Babanics Sz.
A nagyszerűen védekező hazaiak ellen kondícióval 
jobban felkészült játékosaink megerőltetés nélkül hozták 
el a három bajnoki pontot.

XVII. forduló 2008.03.16. 
ŐCSÉNY - ZOMBA                2:1 (2:0) 
Őcsény,150 néző
Vezette: Száraz Ferenc
Gólszerzőink: Jaksa Gábor, Batánovics Péter 
Akik az átlagosnál jobban szerepeltek: Batánovics Péter, 
Kadosa Balázs, Weisz Tamás

Lelkes és jól szervezett ellenfelet győzött le a mezőnyben 
jobban játszó, de a helyzetek sokaságát elpuskázó hazai 
csapat. 
VXIII. Forduló 2008.03.13.
KAJDACS - ŐCSÉNY                 0:7 (0:3)

Kajdacs 200 néző
Vezette: Balipap Csaba
Gólszerzőink: Hegedűs Attila (2), Jaksa Péter, Jaksa 
Gábor, Batánovics Péter, Babanics Szilárd, Acsádi Viktor 
Edző: Boros Attila
Akik az átlagosnál jobban szerepeltek: Weisz Tamás, 
Kadosa Balázs, Jaksa Gábor, Jaksa Péter, Hegedűs Attila 
A két csapat tabellán elfoglalt helyezését hűen tükrözte a 
pályán látott játék.                 Figler József

– 5 –

mailto:reftempl.ocseny@freemail.hu


Őcsényi Hirmondó 2008. márciusi szám
Hírek az iskolából

                                                              Szalagtűző 2008.

Iskolánkban évek óta hagyomány a nyolcadik osztályosok szalagtűző ünnepélye, mely a 
hetedikesek rendezésében zajlik. Idén március 7.-én sem történ ez másként. 
Délután  5  órakor  ünnepi  beszéddel  és  Sütő  Kálmán  Útravaló  című  versével  vette 
kezdetét  a  színvonalas  műsor.  A  komoly  kezdetet 
bohókás iskolai jelenetek oldották, melyekben mind a 
diákok,  mind  tanáraik  magukra  ismerhettek.  Az 
elmaradhatatlan  projektoros  múltidézés  –  melyet  a 
végzősök  közös  fényképeiből  állítottak  össze  –  hol 

vidámságot,  hol  merengő  csendet  hozott  a  Közösségi  Házba.  A  nagy  sikerű 
előadássorozat végeztével a közönséget ízlésesen terített asztalok várták az ebédlőben, 
ahol szendviccsel és süteménnyel vendégelték meg őket a hetedikesek. Az est zártkörű 
diszkóval folytatódott, s itt tíz óráig felhőtlenül szórakozhattak a fiatalok.
Köszönjük e felejthetetlen estét a hetedikeseknek és osztályfőnökeiknek!

Összeállította: Neukirchner Csilla
Iskolacsalogató Húsvéti alkotódélután

Negyedik  éve  rendeztük  meg  idén  a  leendő  első  osztályosok  iskolacsalogató 
délelőttjét. 
Idén 24 érdeklődő kisgyermek érkezett szüleivel az általános iskolába. 
A napot Ősze Józsefné, az iskola igazgatója nyitotta meg,  egyben tájékoztatta a 
szülőket és gyermekeiket az iskola által biztosított lehetőségekről.
Ezt  követően  a  nagycsoportosok  a  felső  tagozatban  a  számítógépekkel  és  a 
biológia teremben használatos eszközökkel ismerkedhettek játékos formában. A 
nap az alsó iskolában folytatódott kézműves foglalkozással, énekléssel  és német 
nyevű mondóka tanulásával.
E délelőtt az iskola életéről szóló kivetítős ismertetővel zárult.

Március  18-án  került  sor  az  alsó 
tagozatosok Húsvét Alkotó Napjára. 
Ez  a  program  összekapcsolódott  a 
Gyermekjóléti  Szolkgálat  által 
szervezett kézműves foglalkozással. 
Az  összefogásnak  köszönehtően 
gyerekeink  különböző ablakdíszeket, 
húsvéti kosárkákat vihettek magukkal 
a tavaszi szünetre, Húsvétra.

Mezei futóverseny Bendegúz nyelvészverseny
Március 18.-án tartottuk iskolánkban a Városkörnyéki 
mezei  futóversenyt  is.  Nyolc  általános  iskola  278 
induló diákja vett részt az idei megmérettetésben.
A  csípős,  hideg,  szeles  idő  ellenére  is  szép 
eredményeket értek el az őcsényi versenyzők.
Helyezések:
Egyéni fiú:   
I. korcsoport:     9.: Nagy Sándor
II. korcsoport:   1. Kara Szilárd
                          5. Óvári László
III. korcsoport:  4. Kolompár Róbert
                          6. Steiner László
IV. korcsoport: 5. Mesaros Alex
                          9. Klézli Krisztián
Egyéni lány:
I. korcsoport:    10. Hajnal Barbara
III. korcsoport:  10. Papp Jennifer
IV. korcsoport:   8. Szentgyörgyi Rita
Csapat:
I. kcs. lány: 3. helyezett   II. kcs. lány: 3. helyezett
I. kcs. fiú: 3. helyezett     II. kcs. fiú: 3. helyezett

A  Bendegúz  elnevezésű  IX.  országos  nyelvÉSZ 
iskolai  Anyanyelvi  Tanulmányi  Verseny  megyei  1. 
fordulóján az őcsényi iskola kilenc tanulója vett részt. 
Közülük  hatan  megyei  döntősök  lettek,  a  megyei 
fordulón március 28-án vehetnek részt. 
Ők a következők:

Schweitzer Krisztina 5. o.
Veiger Bettina 6. o.
Lovas Anett 6. o.
Ábel Frizsina 7.a
Molnár Krisztina 7.a
Martinovits Gábor 7.a

A  versenyzők  felkészítő  tanára  Dr.  Tóthné  Gulyás 
Tímea volt.

Gratulálunk a továbbjutóknak és a továbbiakhoz sok 
sikert kívánunk!

Neukirchner Csilla
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Iskolánk büszkeségei
Zrínyi Ilona matematika verseny

Iskolánk 7.B osztályos  tanulója,  Szentgyörgyi  Rita 
az  országos  Zrínyi  Ilona  matematika  versenyen 
megyei I. helyezést ért el. 
Az országos versenyt március 20-22. között tartották 
meg Kecskeméten, melyen a 72 résztvevőből Rita 22. 
lett.
Rita  az  előző  években  is  jeleskedett  a  Zrínyi 
versenyen. Eddigi helyezései:

3. osztály: III.
4. osztály: II.
5. osztály: V.
6. osztály: II.
7. osztály: I.

Egyéb matematika versenyei:
Március 11.-én a  Varga Tamás országos matematika 
versenyen megyei  II. helyezést ért el. 

A  Kenguru  matematika  verseny helyi  fordulóját 
március  20-án  írta  meg,  ennek  eredményéről  a 
későbbiekben számolunk be.

Mindezek  mellett  Rita  bejutott  a  bátaszéki 
matematika verseny megyei fordulójára is.

A  versenyekre  matematika  tanára,  Jaksa  Jánosné 
készítette fel.
Mindkettőjüknek  gratulálunk  és  további  sok  sikert 
kívánunk!

„Ragadj tollat” verspályázat

A Míg Megnövök Alapítvány verspályázatot  írt  ki 
általános  iskolások  számára.  A  pályázaton  Frey 
Tamás az őcsényi Általános Művelődési Központ 
6. osztályos tanulója kiváló minősítést kapott. Az 
alapítvány  honlapján  rengeteg  nagyon  szép  vers 
található.  Érdemes  a  www.megnovok.hu oldalra 
kattintani.

Frey Tamás: Őszi levelek

Ősszel mikor 
Beköszönt a dér 
Levelek élete, 

Lehet, hogy véget ér? 

Ha leestek levelek 
Mi lesz veletek? 

Hová veszítitek el 
Szép színeteket? 

Hiszen van köztetek zöld, 
Irányotok a föld. 

Van köztetek sárga, vörös 
S nektek is a föld az örökös. 

A fagy közeledtével 
Életetek a végére ér, 
De tovább él lelketek 

Mert tavasszal virul újra színetek.

Megvalósult álom

A címben szereplő nevet Fülöp János polgármester adta az 
Őcsény  településen  megvalósult  a  kornak  mindenben 
megfelelő  játszótérnek.  A  szigorú  EU-s  előírásoknak 
megfelelő  játszótér  megteremtéséhez  összefogott  a  falu 
apraja-nagyja.  A  2,5  millió  Ft-ba  kerülő  beruházás  egy 
jelentős  része  közadakozásból  valósult  meg.  Az Őcsény 
Községért Közalapítvány számlaszámára közel 1 millió Ft 
érkezett vállalkozásoktól és magánszemélyektől.  Jelentős 
mennyiségű  1  és  2  forintos  pénzérmét  sikerült 
összegyűjteni,  e  tevékenységben  a  legapróbb  őcsényi 
polgárok  az  óvodások  is  segítettek.  Több  vállalkozás 
természetbeni hozzájárulással segített, pl.: homokszállítás. 
A hiányzó forrást az Önkormányzat biztosítja. A  „megvalósult  álom”  elkészüléséhez  nyújtott  minden 

segítséget nagyon szépen köszönünk a sok-sok boldogarcú 
gyermek nevében.         

Pollák Csaba

http://www.megnovok.hu/
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Közlemények, felhívások

TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Őcsény Polgármesteri Hivatala lomtalanítási akciót szervez 

2008. április 15.-én.
A lomtalanítás alakalmával elszállítható hulladékok:

 Ágak, vesszők kötegelve
 Zöldhulladék zsákban
 Egyéb darabos lomok (bútor, doboz, láda stb.)
 Gépjármű gumiabroncs mérettől függetlenül.

Nem kerül elszállításra, veszélyes hulladék (pl.: festék, vegyszer, akkumlátor 

stb.), építési törmelék és egyéb ömlesztve kihelyezett hulladék. 

Az E-hulladék (elektromos berendezések,  hűtőszekrény,  számítógép stb.)  a 
Polgármesteri  Hivatal  udvarában  kerül  összegyűjtésre,  majd  onnan 
elszállításra.

Felhívjuk a Tisztelt  lakók figyelmét,  hogy  a szállítás  napján reggel  6.00 
óráig  helyezzék  ki hulladéktároló  edényük  mellé  az  elszállítandó 
hulladékot.

Fülöp János polgármester

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ!

A Magyar Közút Kht.
2008. április 22.-én, a Föld Napján 

országos szemétgyűjtési akciót szervez.

Ezen a napon a MK Kht. az utak, parkolók, 
út  menti  területek  megtisztításával 
foglalkozik.  Ehhez  kérik  a  lakosság 
közreműködését.
Az igazgatóság minden csatlakozó számára 
térítés nélkül biztosít kesztyűt és láthatósági 
mellényt,  illetve a szükséges szemétgyűjtő 
zsákokat.

Az Őcsényi Polgármesteri Hivatal már csatlakozott az 
akcióhoz. Az önkéntesek jelentkezhetnek a hivatalban 
Némethné Szebenyi Judit műszaki ügyintézőnél 
személyesen, vagy az alábbi telefonon: 74/496-872.

Segítő szándékukat előre is 
köszönjük.

SÁRKÖZI JUBILEUMI TÁNCTALÁLKOZÓ ŐCSÉNYBEN
2008. április 12.

1400   Emlékfa avatás a 
Református Templom kertjében

Beszédet mond:
Dr. Andrásfalvy Bertalan 

néprajzkutató
Közreműködik: 

A decsi Gyöngyösbokréta Férfi 
Kórus

  Fotókiállítás 
a Közösségi Házban

Megnyitja:
Dr. Balázs Kovács Sándor 

néprajzkutató
Közreműködik: 

A decsi Gyöngyösbokréta Vegyes 
Kórusa

1500   Jubileumi műsor
 a Közösségi Ház Udvarán

Megemlékezést tart:
 Dr. Balázs Kovács Sándor 

néprajzkutató
A műsort vezeti: 
Decsi Kiss János 

újságíró
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy településük határain belül megkezdődött az M6-M60 autópálya építés.

A Munkaterület „ZÁRT” munkaterület, ezért idegeneknek belépni szigorúan TILOS!
Kérjük, ezt tartsák be a balesetek elkerülése végett! A fontosabb keresztezésekbe tiltó táblákat helyezünk ki. Azoknak a tulajdonosnak, 

akik a területüket csak az autópálya építés keresztezésével tudják csak megközelíteni, sárga védőmellényt helyezünk el a 
Polgármesteri Hivatalban.

Az építés során felmerülő kellemetlenségek miatt a helyi lakosság türelmét, megértését kérjük.

Köszönettel: COLAS Hungária Kft. Autópálya Igazgatóság
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 

Heronyányi Zoltánné

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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