
2008. szeptemberi szám

ŐŐCSÉNYICSÉNYI

HH ÍRMONDÓÍRMONDÓ

2008. 

szeptember

Tartalom:

Becsöngettek.                   1

Vers                             ….1

Életút                         …  .2

Életút                                3

Az európai sün      …   …4

Érdekességek Őcsény
 történetéből                     4

Rejtett  értékeink  – 
Katolikus templom III. …5

Az Iskola hírei .    … …  .6

Bursa Hungarica              6 

Óvodáskor előtti
gyermekek fejlesztése      7 

Civil szervezetek 
SZJA 1%                          8

Nyugdíjas Klub életéből  8

Felhívás                            8

Őszi lomtalanítás              8

                            

Becsöngettek
217 általános  iskoláskorú  diák  kezdte  meg  a  2008/2009-es  tanévet  az  őcsényi  ÁMK 
keretein belül  működő iskolába.  Az előző évhez képest  közel  20 fővel több gyermek 
tanul,  ami  a  mai  országosan  csökkenő  gyermeklétszám  mellett  örvendetes  tény.  A 
pozitívumok mellett fontos megjegyezni, hogy sajnos még mindig sok őcsényi kisdiák jár 
más településre,  elsősorban Szekszárdra.  A létszámnövekedés  a bejáró gyermekeknek 
köszönhető,  Decsről  32,  Sárpilisről  20  fő  tanul  szeptembertől  az  őcsényi  oktatási 
intézményben. További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy minél több 

Őcsény
(2008. 08. 20-i találkozó emlékére)

Őcsény készülődik,
Tükör előtt áll.
Elkószált fiára,

Gyermekére vár.

Szépen felöltözött,
Gyöngy csillog nyakán.
Szép, mint egykoron a

Legszebbik nyarán.

Két tornya áll büszkén,
S utazónak int,
Haza érkezőre

Mosolyából hint.

Ifjúság madara
Itt dalolt nekünk,

S fények szikrájától
Ragyogott lelkünk.

De az élet cifra
Kusza gombolyag,

S idő kevergeti
Bolyhos szálakat.

Szelíd szemmel nézel,
S mosolyogsz csak ránk,

Mert mi haza jövünk,
Itt él jó Anyánk.

Egykor befogadtad
Lét kóbor fiát,

Kit a sorsa űzött
Hegyen-völgyön át.

Rég meglelte Benned
Végső otthonát,

Már súgó lomb őrzi
Örök nyugalmát.

De míg Anyánk, itt él,
Mi haza jövünk,
Ősz hajjal, is újra

Gyermekek leszünk.

S szemünk kutogatja
Régvolt utakat,

Hol lélek pihenni
Kicsit megbújhat.

Hol ifjúság fénye
Lopva visszajár,

Hisz itt vén szemből is
Ki-kikandikál.

Őcsény készülődik,
S nemhiába vár.

Mint jó anya most is
Karjaiba zár.

S két torony meg mindig
Csak ránk mosolyog,

Hiszen haza jönni,
Nagyszerű dolog!

Rellné
(Ament Katalin, ki 
Őcsénybe haza jár)

őcsényi  szülő  a  település 
iskoláját válassza gyermekei 
számára.  Ehhez  össze  kell 
fognia  az  Önkormányzat 
Képviselő-testületének,  az 
intézmény  nevelő-
testületének  és  a  Hivatal, 
valamint  az  ÁMK 
dolgozóinak.  Az  intézmény 
finanszírozása megoldott.  A 
lehetőségekhez  mérten, 
valamint  a  környező 
településekhez  képest  jól 
finanszírozott.  A 
működtetéshez  szükséges 
pénzforrások  mindig 
rendelkezésre  álltak  és 
remélhetőleg  ez  mindig  így 
is  lesz.  Egy  2001-es 
ellenőrzés  testületi 
beszámolójában  szerepelt, 
hogy  az  őcsényi  oktatási 
intézmény  nagyon  jól 
finanszírozott,  minden 
lehetőség  megvan  a  jó 
színvonalú  oktatáshoz. 
Jelenleg az őcsényi iskolába 
több diák jár, mint az 50%-
kal  nagyobb  Decs 
nagyközség  iskolájába.  Ez 
sok  mindent  elmond  az 
oktatás  színvonaláról,  amit 
csak  üdvözölni  lehet,  de 
mint  azt  a  település  egyik 
képviselője mondta „további 
fejlesztésre,  fejlődésre  van 
szükség”          Pollák Csaba
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Életút…
Közel 18 éve 1990. október 5-én veszítettük el Őcsény neves szülöttét, Bogár Istvánt.

Kodály Zoltánnal a Zeneművészeti Főiskolán találkozott. Pista 
bácsi így emlékszik erre az alkalomra: „Nem tudom biztosan, 
de talán „barátom”-nak szólítva ennyit  mondott,  hogy azért, 
mert  megmentettem a „Zöld  erdőben,  zöld mezőben gerlice 
madár” kezdetű nótát, már érdemes volt élnem.” Az 1960-as 
években  országos  hanyatlásnak  indult  a  népi  együttesi 
mozgalom,  a  támogatás  csökkent.  1961-től  a  Szekszárdi 
Állami Gazdaság néptánccsoportjaként működtek. 1961-ben a 
15  éves  évforduló  alkalmából  a  Szocialista  Kultúráért 
kitüntető jelvényt vette át a csoport és Pista bácsi. Az ünnep 
keretén belül április 4-én dr. Ortutay Gyula mondott beszédet 
Sárpilisen. 

A  MEDOSZ  meghívására 
1962-ben  Budapesten  a 
„Sárközi  szüret”  című 
műsorukat  adták  elő.  A 
Mezőgazdasági  és  Erdészeti 
Dolgozók  Szakszervezete 
által rendezett fesztiválon 1. 
díjat  nyertek.  A  Kiváló 
Együttes  elnevezésű 
oklevelet 1963. november 7-
én  vette  át  Pista  bácsi 
Budapesten  az  Egressy 
Klubban.  Az  év  augusztus 

19-én  meghívást  kaptak  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
budapesti  zenei  világkongresszusára,  ahol  a 
néprajztudósoknak  mutatták  be  tudásukat.  A  Kiváló 
Úttörővezető  kitüntetést  1965-ben  vehette  át  Pista  bácsi. 
Szekszárdon a Liszt Ferenc Pedagógus Kórusban énekelt a 60-
as  évektől  a  80-as  évek  közepéig.  1966-ban  lett  20  éves  a 
csoport, „Sárközi napok” névvel illeték a jubileum alkalmából 
szerveződött rendezvénysorozatot, amely egy hétig tartott. Az 
alsónyéki művelődési házban táncolták el a pilisiek a „Szüreti 
képek  1966”  című  műsort  a  húsz  év  emlékére.  A  pilisi 
iskolában „20 éves a Sárpilis Népi Együttes” címmel kiállítást 
rendeztek.  Képek,  újságcikkek,  filmek  mutatták  be  őket.  A 
posta  külön  bélyegzőt  használt  ebből  az  alkalomból,  Pista 
bácsi  rajzolta  tulipánból.  A  „Sárközi  napok”  alkalmából 
jelentek meg kiadványok: Andrásfalvy Bertalan: A sárköziek 
gondolkodása a XVIII-XIX.  Században,  Bogár István:  Húsz 
év  dallal,  tánccal.  Pista  bácsi  ebben  az  évben  Decsen  a 
művelődési ház szakmai tanácsadója, emellett itt tanít éneket. 
Ez évben tüntették ki, mint Kiváló Népművelő.
Farsang  idején  minden  sárközi  falu  tartotta  a  Sárközi  bál 
néven  ismertté  vált  estet,  batyus  bált.  Eleinte  a  belépés 
feltétele volt, hogy népviseletbe öltözve ünnepeljenek. Ezen a 
napon  más  községbe  költözöttek  visszatérnek 
„szülőfalujukba”, és családjuk, ismerősük körében tölthetnek 
egy  napot.  A  délután  beszélgetéssel  telt,  majd  este  a 
kultúrházban tánccal folytatták.  A Sárközi bál hagyománnyá 
vált, ez volt az alapja a „Sárközi lakodalom” Sárközt átfogó 
rendezvénysorozatának. A lakodalom, később a „Duna menti 
Folklórfesztivál”  záró  rendezvénye  lett.  A  Dél-dunántúli 
Népművészeti  Hét Pécsett  megrendezett sorozatán nívódíjjal 
jutalmazták a népi együttest. Pista bácsi Sárpilisre kerülésétől 
kezdte el gyűjteni Sárköz néprajzi, tárgyi emlékeit.

1967-ben  „Bogár  tanya”  néven  létrehozta  néprajzi 
gyűjteményét.  Felesége  szüleié  volt  az  őcsényi  szőlőhegyen 
átalakított ház, tanya.
Saját  gondolatai  a  tanyáról:  „Életem  legszebb  alkotásának 
tartom ezt a tanyát mint tárgyi néprajzi ereklyét. A múlt század 
elején épült, a feleségem szüleié volt. De nem csak személyes 
emlék  köt  hozzá:  itt  született  a  legtöbb  törzsdal,  a 
szőlőpásztorkodás  dalai.  Mert  a  sárközi  ember  csak 
szőlőmunkára,  őrzésre  járt  ki  ide.  Ezért  nevezik 
hálótanyának… Műemlék  jellegűnek  nyilvánították… Ez  ám 
nem múzeum! Korabeli szék, asztal, ágy a szobában, edények a 
konyhában,  a  szőlőművelés  eszközei  a  présházban  –  de 
mindent  használunk  is.  Mikor  gyarapítani  kezdtem  a 
gyűjteményt, arra gondoltam: legyen egy hely, ahol jól érzem 
magam, ha nyugdíjas leszek. De híre ment, s két-háromezren is 
megfordulnak benne évente. Aki idelátogat, nem tárlatvezetést 
kap…  A  kétórás  ismeretterjesztésből  egy  óra  sárközi  dal. 
Borkóstolással kezdjük a pincében, néha főzök egy jó sárközi 
pincepörköltet…  Előre  jelezni  kell,  hogy  valaki  ide  kíván 
látogatni.  Szívesen  fogadok  mindenkit,  örömmel  tölt  el,  ha 
megmutathatom  szülőföldem  kincseit,  ha  megtaníthatok  egy 
dalt.” Ezen a tanyán őrzik Pista bácsi dédnagyapjának tíz évig 
tartó munkája egy részét,  a fából kifaragott Szigetvár viadala 
címet  viselő  alkotást.  Háromszázötven  alak:  magyar  vitézek, 
török  katonák,  lovasok,  vezérek,  pasák,  ágyúsok, 
bástyaostromlók. 1971-ig vezette a Sárpilisi Népi Együttest – 
ez  idő  alatt  érdemelték  ki  a  Kiváló  Együttes  címet  és  a 
Szocialista Kultúráért kitüntetést. A Decsi Asszonykórust és, a 
Decsi  Népi  Együttest  is  vezeti.  Az  országos  „Röpülj  páva” 
népdaléneklési  versenyen  I.  díjat,  és  Kiváló  Együttes  címet 
kaptak.  A  munkát,  Pista  bácsi  1970-75-ig  a  Tolna  Megyei 
Tanács Művelődési Osztályán néprajzi felügyelőként folytatta. 
Hagyományőrző  együttesek,  kórusok  szakmai  segítése  volt  a 
feladata.  
A „Röpülj páva” versenyen arany minősítéseket érdemeltek ki 
a felügyelői munkája során segített hagyományőrző csoportok, 
mint  például:  Pörbölyi  Asszonykórus,  Felsőnánai  Székely 
Asszonykórus, Ozorai Népdalkör, Koppányszántói Népdalkör. 
A  Népművelési  Intézet  Nívódíját  1972-ben  vette  át.  A 
következő érmet a Művelődési Otthonért néven kapta meg. Az 
Ifjúsági  Érdemérem  kitüntetését  pedig  1974-ben  vehette  át. 
1977-ben a Tolna megye kiváló népművelője címet nyerte el. 
1980-ban  a  Honismereti  Mozgalomért  /Ortutay  plakett/ 
tulajdonosa  lett.  1980-82  között  a  Kórusok  Országos 
Tanácsának  tagja  volt.  1980-tól  1984-ig  pedig  az  Amatőr 
Néptáncosok  Országos  Tanácsának  vezetőségi  tagja  lett.  A 
felügyelői  állást  áthelyezték  Szekszárdra,  a  Babits  Mihály 
Megyei  Művelődési  Központ  főmunkatársa  lett  1975-83-ig, 
nyugdíjba  vonulásáig.  A  nyugdíjas  évek  alatt  is  segítette  a 
hagyományőrző  együtteseket.  A sárpilisi  együttesen  kívül  az 
őcsényi  is  sokat  köszönhet  Pista  bácsinak.  Sok  fesztiválon 
vettek  részt,  többek  közt  Pécsváradon,  Kalocsán,  Pesten. 
Nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is megfordult az 
együttes:  Szlovákiában,  Németországban.  Ez  idő  alatt  tartott 
előadásokat  Szekszárdon  a  tanítóképzőben 
néphagyományokkal és népdalokkal kapcsolatban.
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1981-ben  a  Tolna  megyei  nemzetiségi  hagyományőrző 
együttesek bemutatóját szervezte meg, ezen kívül részt vett a 
„Művészet és Ifjúság” sorozat rendezésében. 1982-ben a Tolna 
Megyei Tanács Alkotói díját vette át. A következő évtől, 1983-
tól nyugdíjas évei alatt is sok emberrel ismerteti meg Sárköz 
kincseit.  Rendszeresen  részt  vesz  a  nyaranta  megrendezett 
helyi néprajzi táborok szervezésében. 1986-ig az Őcsényi Népi 
Együttes vezetője volt. 1987-ben a Gyermekekért Érdemérem 
tulajdonosa lett. A ’80-as években sokat betegeskedett, halála 
mégis  váratlanul  következett  be  1990.  október  5-én.  Bogár 
Istvánt 1990. október 11-én búcsúztatták az őcsényi református 
temetőben. Gergely János, Pista bácsi barátja búcsúztatta őt az 
alábbi verssel:

Búcsúzunk.

Őcsénynek szülötte letette a lantot,
Nem járhat közöttünk, nem ad már tanácsot.

Nem húzhatja többé mosolyra ajakát,
Nem nyújthatja felénk köszöntő jobbját.

Szerénységet sokat tanulhattunk tőle,
Irányt meríthetett mindenki belőle.

Mindvégig viselte az együttesek gondját,
Mindig egyengette azoknak a dolgát.

Nem szorítja meg már barátai, vendégei kezét,
Nem keresi többé azoknak a kedvét.

Drága feleséghez nem tud többé szólni,
Neki a szőlőbe és otthon tanácsokat adni.

Lányának, vejének ő volt szemefénye,
Két kis unoka minden reménysége.

Mind, mind búcsút intünk,
Akik csak itt vagyunk, - kedves Bogár István, 

Hála teli szívvel gondolunk Terád.
Szerény emléked örökké élni fog,

Míg Szekszárd és Sárköz felett a fényes nap ragyog. 

Pista bácsi élete során sok díjat, elismerést, kitüntetést kapott. 
Munkássága  nagy  hatással  volt  az  őt  követő  nemzedékre. 
Tanítványai is megtesznek mindent, hogy megőrizzék emlékét 
és az általa megismert értékeket továbbadják. Lánya vette át a 
„Bogár  tanya”  gondozását,  az  itt  őrzött  „sárközi  kincs” 
ápolását,  ő  foglalkozik  az  odalátogató  vendégekkel  is.  Pista 
bácsi  korábbi  tevékenysége  nyomán  él  a  „Cinegemadár” 
népdaléneklési  verseny,  amelyet  évente  rendeznek  meg  és 
Bogár  István  emlékversenyként  él  tovább,  amit  Szekszárd 
városa  szervez.  A  nevéhez  fűződik  a  „Sárközi  lakodalom” 
rendezvénysorozat, amit minden évben más falu rendez meg: 
Decs,  Őcsény,  Báta,  Alsónyék,  Sárpilis.  A  vőlegényt  és  a 
menyasszonyt is évente másik falu adja. A „Sárközi bál”, ami 
minden  évben megrendezésre  kerül  Őcsényben.  A 88  Tolna 
megyei népdal című kiadvány borítóján szereplő 88-as virágos 
mintát Pista bácsi rajzolta. 1993-ban Sárpilisen újjá alakult a 
népi  együttes  „Gerlicemadár”  néven.  1996.  decemberében 
Őcsényben tartották az első Bogár István Emlékestet. Születése 
napján  Sárpilisen,  halála  napján  Őcsényben  emlékeznek  rá 
műsorokkal  A  Bogár  István  Emléknapot  hol  Őcsény,  hol 
Sárpilis rendezi meg, 2003-ig évente, ettől kezdve pedig három 
évenként  tartják  meg  az  Emléknapot,  Emlékestet.  2001. 
augusztus 20-án Sárpilis Díszpolgára címmel tüntették ki, amit 
családja vett át. Az Őcsény Község Önkormányzata elismerve 
Bogár  István  településért  végzett  kiemelkedő  munkáját 
posztumusz Őcsény Községért Emlékplakettben részesítette 

2001. november  28-án.  A sárpilisi  általános  iskola  és  az 
Őcsényi Hagyományőrző Együttes és a sárpilisi könyvtár is 
felvette Bogár István nevét. 
2006-ban Őcsényben egy újonnan kialakított utcát neveztek 
el róla. 
Pista bácsi testvérei közül sajnos Szabó István már elhunyt. 
Másik  testvére  Szabó  Zoltán  Őcsényben  a  Széchenyi 
utcában él  családjával.  Húga,  Bogár  Erzsébet  Bátaszéken 
lakik. Felesége – Éva néni – nyugdíjas napjaiban is sokat 
foglalkozik férje emlékének ápolásával, több szakdolgozat 
írásához nyújtott önzetlen segítséget. Lányuk Tóth Gáborné 
Bogár Éva magyar-ének szakos tanárként ment nyugdíjba. 
Az  idősebbik  unoka  Richard  vállalkozó  műszaki 
szakember,  autóelektronikával  és  vezérléstechnikával, 
fejlesztéssel foglalkozik. A kisebbik unoka Gábor, a Pécsi 
Tudományegyetem  Művészeti  Karának  ötödéves 
festőművész  hallgatója.  Pályázat  útján  ő  nyerte  el 
Szekszárdon Szabó Dezső vasúti festményeinek – melyek 
közül  az  egyik  sárközi  vonatkozású  –  műtárgymásolási 
lehetőségét. Tervei között szerepel, hogy rövidesen felveszi 
nagyapja  nevét,  Bogár-Tóth Gábor  lesz a  neve.  A Bogár 
hagyaték  szellemi  gyűjtése  nagyrészt  feldolgozatlan.  A 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzosa – ki tanítvány 
volt – dr. Kovács Sándor segít az anyag megjelentetésében. 
A  sárközi  népművészetet  reprezentáló  tárgyak  gyűjtése 
tovább folytatódik, felajánlásokat bármikor fogadnak akár 
megvásárlásra is. A Bogár tanyában szívesen fogadják az 
érdeklődő látogatókat,  ahol  megtekinthető az  egyedülálló 
néprajzi  magángyűjtemény.  2005-ben  Szentendrén  a 
Skanzenben  felépült  felesége  szüleinek  őcsényi  háza  és 
másolatban láthatók a szőlőhegyi  Bogár tanya épületei is. 
Olsvai  Imre  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
Zenetudományi  Intézet nyugdíjas tudományos  munkatársa 
(Kodály Zoltán legfiatalabb népzenekutató tanítványa) saját 
kezével  írta  le  a  következő megható  gondolatokat  Bogár 
Istvánról:
Bogár  István  kezdeti  és  hosszan  tartó  nagy  emberi 
kapcsolataim,  jótevő  barátaim  sorába  tartozik.  1948. 
tavaszán ismerkedtem meg ővele, önzetlenül  és sikeresen 
segített a sárpilisi népnek és néphagyománynak közvetlen 
megismerésében.  Neki  is  köszönhetem  tehát,  hogy  ifjúi 
népdal-találkozásaim  révén  a  magyar  népzene  ügyének 
szenteltem felnőtt életpályámat.
Megható  és  példamutató  számomra  az  Ő  következetes, 
fáradhatatlan  élete,  amit  népe  és  népművészeti  öröksége 
fölemeléséért  tett,  küzdve  betegséggel,  gyakran  emberi 
értetlenséggel vagy közönnyel és lankadattal hittel a vállalt 
hivatás teljesítésében. 
Az Értől indult el, Őcsényből és Sárpilisről, hogy előbb egy 
tájegység, majd egy egész megye érdekében fáradozzék és 
egy  ország  számára  mutasson  példát  emberségből  és 
magyarságból.
Akik  ismerték  Őt,  gazdagabbak  lettek  Tőle  szívben  és 
tudásban,  művészetben  és  tudományos  ismeretekben.  Ő 
építette  föl  Sárköz  szeretetét  sokunk  lelkében.  Emlékét 
szeretettel, tisztességgel és tanulsággal őrizzük. 

A visszaemlékezés Bogár István felesége és leánya 
elmondása, valamint Madách Györgyné 
szakdolgozatának felhasználásával készült.  

Id. Kovács Ottó
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Még itt élnek velünk – Az európai sün

A kétéltűeken és a hüllőkön kívül – mely osztályokról 
már korábbi cikkemben említést tettem – számos védett 
állat  él  vadon  és  lakhelyünkhöz  közel  hazánkban. 
Sajnálatos módon azonban a társadalom túlnyomó része 
nem  tudja,  mely  állatok  élvez(né)nek  védelmet,  a 
legnagyobb probléma, hogy a legtöbben nem ismerik el a 
védettséget.  Gondoljunk csak  a  mezei  verébre,  mely  a 
2007-es  év  madara  volt,  vagy  a  cickányra,  mely 
napjainkra  olyannyira  megfogyatkozott,  hogy  a 
kiemelten  veszélyeztetett  fajok  listájára  került.  Mindez 
oka tehát a nem rossz értelemben vett tudatlanság, és az 
igencsak tudatos elutasítás. 
Célom  jelen  cikkel,  cikksorozattal  megismertetni 
Önökkel  azokat  az  állatokat,  melyek  közeli 
környezetünkben élnek, és sok tévhit kering róluk. Talán 
nem naiv  reményem,  hogy a  cikkek megismerése  arra 
ösztönzi  mindannyiukat,  hogy  „személyes”találkozás 
alkalmával  nem az elpusztítás  lesz az első gondolatuk. 
Sajnos  így  is,  siklók,  borzok,  békák,  sünök  ezreit 
gázolják  halálra  az  autók.  Az  első  „kiszemeltem”  a 
gyerekek  szeretetét  élvező,  végtelenül  aranyos  sün 
(Erinaceus  europaeus  roumanicus).  Elborzasztó  módon 
azonban  számos  pletyka  látott  már  napvilágot  vele 
kapcsolatban.  Nézzük  is,  hogy  él  a  sün.  Először  is 
rendszertanilag  a  gerincesek  törzsének,  az  emlősök 
osztályának,  a  rovarevők  rendjének  képviselője.  Tehát 
egy  gyanút  kihúzhatunk,  miszerint  sündisznó volna, 
hiszen  ez  a  kifejezés  –  mint  a  teknősbéka  esetén  is  – 
helytelen.  Másodjára  szegény  sün  nem  olyan  véres 
ragadozó,  mely  kifejezetten  a  házi  szárnyasokra 
specializálta  volna  magát.  Természetes  élőhelyén 
azonban szívesen elfogyasztja az útjába kerülő 

bogarakat,  hernyókat,  férgeket,  csigákat,  sőt 
egereket, pockokat, a bátrabbak még a kígyókkal is 
elbánnak. Valóban csemegéje lehet a földön fészkelő 
madarak tojása és kirívó esetekben fiókái is, azonban 
a  tyúkok  kiscsibéit  méretüknél  fogva  nem  tudja 
megenni,  nemhogy a kifejlett  állatokat!  A házaknál 
élő  sünök  megeszik  a  különböző  gyümölcsöket  is, 
hiszen  rengeteg  cukor,  ezáltal  sok  energia  van 
bennük. És még egy érdekesség: a sünök csak ritkán 
bolhásak. Hogy miért? Amennyiben módjuk van rá, 
citromfüvet  rágcsálnak  és  a  citromfüves  nyálukkal 
„átbalzsamozzák”  magukat,  mely  természetes 
rovarűző szer. Éjjeli állat. Nappal főként fás – bokros 
területek  árnyékába  húzódnak,  illetve  házainknál 
kedvelik  a  fészereket,  színeket,  ahol  kialakíthatják 
puha  almukat.  Az  alkony  beköszöntével 
felélénkülnek,  és  portyázni  indulnak.  Ez  elég  erős 
szöszmötöléssel  járhat,  szuszogásuk,  szimatolásuk 
hamar elárulja őket. Egy – egy este alkalmával nem 
ritkán 100 méternél is többet tehetnek meg! A hideg 
és  a  tél  közeledtével  a  sünök  behúzódnak  és 
felkészülnek téli álmukra. Ha valaki október végétől 
november  végéig  legyengült  sünt  (általában  500 
gramm alattit) talál, melynek nem sikerült elvermelni 
magát, itassa meg langyos tejjel és készítsen számára 
egy  alvókuckót,  melyben  az  alom  lehet  széna, 
összegyűrt  újságpapír,  tőzeges  föld.  Tavasszal 
(március vége felé) engedjük szabadon, lehetőleg az 
utaktól jelentős távolságban.
(források:  dr.  Pénzes  Bethen  -  Terrárium  hüllőknek, 
kétéltűeknek,  kisemlősöknek  1994.,  Heinz  Sielmann  – 
Heimtiere 1993.)                    Némethné Szebenyi Judit

 
Érdekességek Őcsény történetéből

A középkori Sárközben a halászat volt  a legfontosabb termelési ág: az ásatag leletek között  minden időszakban az égetett 
agyagból vagy lólábszárcsontból készült hálónehezék a legtöbb, a konyhahulladékok között pedig a tömérdek halcsont. Fejlett 
volt  a  vadászat  is.  A  termés  védelme  érdekében  a  kártevő  madarak  irtását  kötelezővé  tették:  a  bátai  kolostor  melletti 
szemétgödörből több száz varjúfejet ástak ki. A halászat után jelentőségben az állattartás következett: a XII. századi oklevelek 
bátaszéki méneseket említenek, egyedül a decsiek kezén 70 ló és ezekhez tartozó csikó volt. Minden évszázadhól bőven került 
elő zabla és sarkantyú, a XIII. századtól kezdve egyre több kengyel, béklyó és béklyólakat. (A lókoponyát többek közt ülőkének 
is használták.) Hasonlóan fejlett volt a marhatartás is, minden korszakból bőséges leletanyaggal rendelkezünk. A kisebb állatok 
közül a sertések száma volt a legnagyobb: a XII. században Őcsény 50 sertéssel adózott évente az apátságnak: A régészek több, 
a hízlalás céljait szolgáló, csonkakúp alakú földalatti vermet is feltártak, és bőségesen találtak sertéscsontokat is. (Érdekes, hogy 
a kanok agyarait már akkor is kitördelték, mint 'a mai kanászok.) A földművelés inkább Sárköz peremén fejlődött: Őcsénytől 
északra pl. egy XIII. századi, földsáncokkal körülvett majorságot tártak fel a régészek. Sárköz jobbágyai általában fele akkora 
telken gazdálkodtak, mint az ország más vidékein, földjük a mai terméseredményeknek talán negyed-ötödrészét hozta. Köles és 
búza volt a főtermény. Fogazott élű sarlóval arattak, és durván őrölt lisztből sütötték lapos kenyereiket. A szekszárdi hegyekben 
pedig erdei irtásokra telepítették a szőlőt. Sárközben és környékén a török hódoltság előtt szinte látótávolságra helyezkedtek el 
a falvak. A legtöbb falu a vízmentes peremvidéken és a nagyobb göröndökre települt: Fejérvíz, Csatár, Ebes, Almás, Ete, Nyíró, 
Luk, Ság, Kürt, Lajvér, Lángfő, Kesztölc, Újfalu, Kövesd, Farkasd, Iccse, ill. Őcsény, Decs, Pilis, Nyék és Malonta. Eléggé 
korán benépesültek a dunai ártér kisebb göröndjei is: Kis-Őcsény, Kis-Decs, Pörböly, Bogra, Ózsák, Asszonyfalva (a későbbi 
Szomfova), Gyürke és Nyámád. E falvak átlagos lélekszáma nem volt nagy: 1486-ban hét faluban 265 családfőt jegyeztek fel, 
ezek szerint a családtagokkal együtt- 200 főnyi lehetett egy-egy falunépe. Sárközben és környékén tehát az említett 30 faluban 
kb. 5-6 ezer ember élhetett. Etén, Decsen és Asszonyfalván gótikus kőtemplom állt, Őcsénynek jövedelmező plébániája volt.
(Forrás: Katona Imre:    Sárköz Budapest, 1962; Tanulmányok Tolna megye történetéből) 
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Rejtett értékeink:  Katolikus templom III.

Virág Ferenc püspök felszentelte az őcsényi 
katolikus templomot

A  pécsi  megyés  főpásztor,  akinek  szívügye  a 
templomok szaporítása, vasárnap már a tizenötödik 
Istenházát  szentelte  fel,  amikor  az  őcsényi 
szentegyházat átadta rendeltetésének. Nagy öröme 
volt  ez  nemcsak  az  őcsényieknek,  hanem  a 
szekszárdiaknak is, akik Gaál János apátplébános 
vezetésével  körmenetszerűen  hatszázan  vettek 
részt  a  szomszédban lakó hittestvérek  lélekemelő 
ünnepén.  Virág  Ferenc  püspök  dr.  Erdélyi  Gyula 
titkár kíséretében autóján már szombaton délután 5 
órakor megérkezett Szekszárdra, ahol a plébániára 
szállt, majd látogatásokat tett.  Felkereste Szongott 
Edvin  alispánt, Horváth Károly esperest, továbbá itt 
élő rokonságát. Vasárnap reggel 7 órai misén volt a 
belvárosi templomban és meghallgatta Kovács Pál 
segédlelkész  prédikációját.  Azután  10  órakor 
érkezett  Őcsénybe,  ahol  a  közigazgatási  hatóság 
nevében Polgár István főszolgabíró üdvözölte.

 
Az üdvözlő közönség között ott volt Szongott Edvin 
alispán, dr. Szakáts Pál a szekszárdi kerület ország-
gyűlési  képviselője,  dr.  Treer  István  szekszárdi 
kórházigazgató  főorvos,  Őcsény  község 
elöljárósága,  Szekszárd,  Decs,  Bátaszék,  Báta, 
Várdomb, Tolna, Bogyiszló és Sióagárd népe óriási 
számban. Az üdvözlés és a püspök köszönő válasza 
után  megkezdődött  a  Gosztonyi  Gyula  pécsi 
műépítész  tervei  szerint  épült  művészi  templom 
felszentelése,  melyben  Kiss  Lajos  kanonok,  Gaál 
János apátplébános, dr. Erdélyi Gyula püspöki titkár, 
Horváth Károly esperes, dr. Hauser Imre bátaszéki, 
Cselenkó  János  püspöklaki,  Putay  János  őcsényi 
plébánosok,  dr.  Taksonyi  József  pécsi  énekiskolai 
prefektus,  Kovács  Pál  szekszárdi  és  Báter  Károly 
pécs  belvárosi  káplánok  segédkeztek.  A  templom 
külső  megszentelése  után  a  püspök  bevonult  a 
templomba  és  a  belső  szertartások  elvégeztével 
csendes szentmisét olvasott. Evangélium után szent-
beszédet  mondott,  melyben  azt  a  kérdést  magya-
rázta, -mély hatást keltve - hogy mi célból épülnek a 
templomok. Az emberrel – úgymond Virág püspök -

az Istennek magasztos céljai  vannak. A saját képére és 
hasonlatosságára  az  örök  boldogságra  teremtette, 
felruházta értelemmel és szabad akarattal. Ezzel azonban 
nem  fejeződött  be  Istennek  az  emberről  való 
gondoskodása, mert a bűnbe esett embert az ő egyszülött 
fia  által  meg  is  váltotta.  A  megváltás  kegyelmének  a 
folytonosságára itt  hagyta  az ő anyaszentegyházát  az ő 
szentségeivel.  A  templomok  azért  épülnek,  hogy 
rendszerint itt szolgáltassák ki a szentségeket, hogy Isten 
céljai  érvényesüljenek.  A  templomban  vannak  a 
megváltás  áldozatának  állandó  felújítására  és 
bemutatására az oltárok, a hit igazságainak a hirdetésére 
a  szószékek  és  a  megtévedteknek  Istenhez  való 
visszatérésére  a  szószékek.  Szent  beszéde  végén  nagy 
örömét  fejezte  ki  a  püspök,  hogy  ez  alkalommal 
egyházmegyéje tizenötödik templomát szentelhette fel. A 
szentbeszéd  után folytatódott  a  püspöki  mise,  melynek 
áhitatát  nagyban  emelték  Nemes  József  kántor-tanító 
gyönyörű  énekszámai.  Mise  végeztével  a  püspök 
Szekszárdra  autózott,  a  plébánián  átöltözött,  majd 
gépkocsiján Pécsre tért vissza. A misét követően déli 1 
órakor  150 terítékes  közebéd volt  az  őcsényi  katolikus 
kultúrházban.  Délután  4  órakor  a  vidéki  vendégek 
számára litánia volt az új templomban. Öt órakor pedig 
Kiss Lajos kanonok körmenettel vitte át a templomba az 
Oltári  Szentséget  a  szükségkápolnából.  Ezt  követően 
ismét  litánia  volt,  amelyen  Várkonyi  János  pécsi 
hittudományi  főiskolai  lelkiigazgató  prédikált.  Este  a 
katolikus kultúrházban a templomépítési alap javára jól 
sikerült estélyt és táncmulatságot rendeztek. Itt említjük 
meg,  hogy  Virág  Ferenc  pécsi  püspök  az  új  őcsényi 
templom számára ajándékozta a régi pécsi székesegyház 
egyik legszebb empire-stílű oltárát. 

Külön  köszönet  Scultéty  Erzsébetnek  és  Stiener 
Máriának a cikk megjelenéséhez nyújtott segítségért.

Összeállította: Pollák Csaba
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Az Iskola hírei

Akadálymentesítés és felújítás
A nyár folyamán nagy átalakításon esett át az iskola. 
Az önkormányzat pályázaton nyert 20 millió forintot 
az  iskola  akadálymentesítésére.  Ezt  a  pénzt  az 
önkormányzatnak  még  ki  kellett  egészítenie  kb.  7 
millió  forinttal,  hogy  a  beruházás  elkészüljön.  Új 
bejáratot  alakítottak  ki,  amely  már  alkalmas  arra, 
hogy  kerekesszékkel  közlekedők  is  minden  gond 
nélkül bejuthassanak az iskolába. Mozgáskorlátozott 
mellékhelyiség is épült, illetve lift került az épületbe, 
így az emeletre való feljutás is megoldott. Emellett a 
régi szárnyba kicserélték a világítást 5 tanteremben; 
ezek már megfelelnek a mai kor követelményeinek. 
Ezek az átalakítások óhatatlanul maguk után vonták 
új ablakok, új járólapok beépítését. A közeljövőben 
beépítésre  kerül  az  info-kommunikációs  rendszer, 
amely  a  látás  és  hallás  sérültek  számára  nyújt 
segítséget,  hogy  helyben  is  elvégezhessék  az 
általános iskolát. 
Hogy  ezek  a  munkák  időre  elkészülhessenek  sok 
felnőtt  összefogására  volt  szükség.  A Polgármester 
Úr,  Jegyző  Úr  és  Némethné  Szebenyi  Judit 
folyamatosan  ellenőrizte  az  építkezést, 
közmunkásokat adott, akik a törmelék elhordásában, 
az  asszonyok  pedig  a  takarításban  segédkeztek.  A 
karbantartók és az iskolatitkárunk munkaideje egész 
nyáron  a  munkásokhoz  igazodott.  Nem  számított, 
hogy  késő  este  van-e,  vagy  hétvége.  A  felső 
tagozatban dolgozó kollégák is takarítottak, pakoltak, 
függönyöket  raktak  fel.  Köszönöm  mindenkinek, 
akinek  a  munkája  lehetővé  tette,  hogy  szeptember 
elsején megkezdődhessen a tanítás.

Megkezdődött a tanév
Az  építkezés  ellenére  a  nevelők  augusztus  22-én 
megkezdtek  a  felkészülést  a  tanévre.  Három  új 
kolléganő kezdte meg munkáját. Németh Klára óvónő - 
gyógypedagógus  végzettséggel  az  elsősök  napközijét 
vezeti,  és  habilitációs,  illetve  rehabilitációs 
foglalkozásokat  tart  azoknak  a  tanulóknak,  akiknek  a 
törvény  ezt  előírja.  Így  most  már  nem  csak  a  tárgyi 
feltétele,  de  a  személyi  feltétele  is  adott  annak,  hogy 
sérült  gyermekeket  is  tudjunk tanítani.  Zsolnai Margit 
tanító  a  harmadikosokkal  foglalkozik  a  délutáni 
órákban,  Pálné  Nőhr  Györgyi  pedig  részmunkaidőben 
kémiát tanít a 7-8. osztályosoknak. 
Kérésünknek eleget tett a Polgármester Úr, és a testület 
engedélyezte  egy  gyermekvédelmi  felelős  működését 
az  iskolában  és  az  óvodában.  Olyan  nevelőt 
választottunk,  aki  már  régóta  itt  dolgozik,  ismeri  a 
szülőket,  gyerekeket.  Az  intézmény  közös 
gyermekvédelmi felelőse Deutschné Kiss Rózsa.
A nyár folyamán az iskola létszáma is megnövekedett. 
217 beíratott  tanulóval  kezdtük  meg  a  tanévet.  Sok a 
bejáró tanulónk, ez szükségessé tette, hogy mind a két 
iskolai  épületben  reggel  hét  órától  nevelői  ügyelet 
legyen. 
17  szülő  igényelte  a  tanulószobát,  így  a  felső 
tagozatosok tanulását a nevelők napi váltásban vállalták. 
Már tavaly is működött a tanulószoba, amelyet mind a 
szülők, mind a nevelők eredményesnek tartottak.
Ötödik  osztályban  magyarból  és  matematikából 
bevezettük a nem szakrendszerű oktatást,  ahol heti két 
órában  a  tanulók  alapkészségeit  fejlesztjük,  illetve 
csökkentjük a hiányosságokat.

Szeptember  elsején már díszített  tantermekkel  vártuk a gyerekeket.  A tanulás  mellett  változatos szabadidős 
programokat ajánlunk, melyeket az osztályfőnökök a tanévnyitó után részletesen ismertettek a gyerekekkel. 

Ősze Józsefné

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Őcsény Község Önkormányzata  első ízben 2001. évben csatlakozott  a  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, mely támogatási formát azóta folyamatosan minden évben meghirdet azzal a szándékkal, hogy e 
támogatási formával segítse a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatókat, költségeikhez – ha szerény mértékben is- 
valamennyivel  hozzájáruljon.  A  Bursa  Hungarica  olyan  pénzbeli  szociális  juttatás,  amely  a  települési  és  megyei 
önkormányzatok által a hallgatónak odaítélt szociális ösztöndíjrészből és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató 
felsőoktatási  intézményében  rendelet  által  megállapított  ösztöndíjrészből  áll.  Támogatásban  részesülhetnek  azok  a 
szociálisan  rászorult  hallgatók,  akik  államilag  finanszírozott  teljes  idejű,  nappali  tagozatos  alapképzésben, 
mesterképzésben,  egységes  osztatlan  képzésben  vagy  felsőfokú  szakképzésben  felsőoktatási  intézményben  folytatják 
tanulmányaikat. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak.
Őcsény Község Önkormányzata 2008. évben is csatlakozott a támogatási rendszer 2009. évi fordulójához. A pályázati 
kiírás általános feltételei  megtekinthetők a Polgármesteri  Hivatal hirdetőtábláján, a Polgármesteri  Hivatalban,  illetve a 
Bursa internetes oldalán. A felsőoktatási hallgatók a pályázati űrlapot átvehetik a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában, 
illetve a nyomtatvány letölthető a  www.bursa.hu internetes oldalról. A támogatás iránti pályázati űrlapok benyújtásának 
határideje: 2008. október 31.                 Parraghné Csuka Anna
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2008. szeptemberi szám Őcsényi Hírmondó
EGYÜTT /Vázlat/

Az óvodáskor előtti gyermekek fejlesztése, szülőkkel
Játékos mozgás, beszéd, érzelem

Az őcsényi helyzetről
Megállapíthatjuk,  hogy  az  országos  intézményi 
ellátottsághoz viszonyítva nem állunk rosszul. Ugyan 
bölcsőde nincs  a  településen,  de  vannak az  érintett 
korosztály ellátását szolgáló törekvések. Működik ún. 
családi óvoda, tíz körüli  létszámmal,  továbbá baba-
mama  klub  a  védőnő  vezetésével.  A  német 
nemzetiségi gyermekek részére német nyelvű csoport 
is működik.
Van  a  településen  főállású  gyermekorvos,  védőnő, 
életkori  csoportszerűen  szervezett  három  csoportos 
óvoda és nyolcosztályos általános iskola.
Az  intézmények  szakember-  ellátottsága 
normaszerinti. Az intézmények szakmai, módszertani 
hatékonyságáról nem áll rendelkezésünkre vizsgálati 
anyag. Általános mutatóik és megítélésük jó.
A  fentiek  alapján,  -az  országos  bizottság 
megállapításait figyelembe véve- arra gondolhatunk, 
hogy  községünkben  indokolhatónak  látszik  korai 
életkori  gyermeki  és  szülői  fejlesztő  csoport 
létrehozása.  (Meg  kell  jegyeznünk,  hogy  jelenleg 
konkrét igényfelmérés nem áll rendelkezésre.)

Kinek szervezzük?

Mindenkinek, aki érdeklődik a téma iránt.

Miért szükséges a koragyermekkori fejlesztés?

A gyermekek jelentős része az iskolába kerülés előtt 
nem  megfelelően  sajátítja  el  a  beszéd,  a  társas 
érintkezés  alapelemeit.  További  probléma  lehet  az 
érdeklődés hiánya a megismerési vágy elmaradása, 
az  együttműködési  készség  nehézségei  és  más 
környezeti  hátrányok,  amelyek  lehetnek  anyagi, 
iskolázottsági,  vagy  a  családi  nevelési  kultúra, 
esetleg  szokásokból  eredőek.  Alaposabb  elemzés 
esetén további, a lemaradást okozó problémákkal is 
találkozhatunk, amelyek nem a családból,  hanem a 
mikrokörnyezetből,  esetleg  az  intézményi  nevelés 
fogyatékosságaiból eredezhetőek. 
Vizsgálatokkal igazolták, hogy a korai gyermekkori 
életszakaszban történtek alapvetően határozzák meg a 
későbbi életkilátásokat.
Olyanokat, mint:

- az iskola sikeresség, sikertelenség,
- a kamaszkori beilleszkedés,
- a pályaválasztás,
- a fiatal felnőttkori párválasztás,
- a sikeres szülővé válás.

A  helyzet  kedvező  változásához,  célzott  programok 
megvalósításával szeretnénk hozzájárulni.
A  helyi  program  ötletgazdája  és  vezetője:  Dr.  Lukács 
József.
(A  program  elméleti  részének  kifejtéséhez  elsősorban 
Hercog Mária munkáit hasznosítottuk.)
Miből tevődik össze a fejlesztés?

Minden mozzanatot, tevékenységet együtt, a szülők és a 
gyermeke hajtanak végre.
Főbb tevékenységek:

- mozgás,
- játék,
- beszéd, beszédet kísérő gesztusok,
- érzelmek közvetítése együttműködés közben,
- interperszonális technikák
a teljes tevékenységi folyamatban.

A  szülők  felkészítése,  a  program  szerves  része. 
Előadások,  beszélgetések,  a  szükséges  szövegek  és 
technikák elsajátítása.

A program elemei:

Megjegyezzük,  hogy  –a  program  részeként-  a 
párválasztás  néhány  összetevőjéről  szóló  előadást-
beszélgetést szervezünk, az Ifjúsági Klub keretében. 

1. A fogamzástól egy éves korig:
- terhes-tanácsadás,
- szülés-előkészítés,
- foglalkozások a baba-mama klubban
- előadás  és  beszélgetés  az  anya-gyermek 

kapcsolatról.
Vezetik: Dr. Omacht Erika gyermekorvos

Dr. Lukács József ny. pedagógus
2. Egy-két évesek és két-három évesek:
- játékos mozgások,
- mondókázás,
- együttműködési technikák,
- előadás, beszélgetések,
- ölbeli  játékok  és  azokat  kísérő  szövegek, 

technikák tanulása.
Vezetik: Dr.  Lukács  József,  Kőváriné  Pohlon 
Mária, Dr. Juhászné Eszenyi Ildikó
- időnként német nyelvű oktatások is lesznek, amit 

az  általános  iskola  németet  tanító  pedagógusai 
vezetnek.

Az  érdeklődő  családok  részére,  október  elején 
megbeszélést tartunk, amiről értesítést küldünk.

Őcsény, 2008. szeptember    
Dr. Lukács József
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Civil szervezetek 1%-os SZJA kiutalása
Diák Sportegyesület                                    136.000,- Ft

Sport Egyesület                                                     70.884,- Ft

Bogár István Hagyományőrző Egyesület              70.830,- Ft

Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub:                                  32.000,- Ft 

Őcsény Környezetvédelméért Alapítvány:         199.872,- Ft

Őcsény Községért Közalapítvány:                       57.101,- Ft

Őcsényi Óvodásokért Alapítvány:                      140.924,- Ft

Gránátalma Hagyományőrző Egyesület:              34.000,- Ft 

Sárközi Gabóca Kézműves Kör:                           23.000,- Ft

A  SZJA  1%-os  támogatásra  jogosult  civil 
szervezetek  a  kapott  összegről  a  törvénynek 
megfelelően kötelesek a közvéleményt  tájékoztatni. 
E  kötelezettséghez  nyújt  segítséget  a  település 
újsága, az Őcsényi Hírmondó. A civil szervezetek az 
adózó polgárok  1%-os  felajánlását  nagy tisztelettel 
megköszönik,  és  biztosítanak  mindenkit,  hogy  a 
felajánlott  összeget  az  alapító  okirataiknak 
megfelelően  fogják  felhasználni.  Továbbá  kérnek 
mindenkit,  akik  az  idei  évben  nem  rendelkeztek 
személyi  jövedelemadójuk egy százalékáról, hogy a 
2008.  évi  adóbevallásukban  fordítsanak  erre  pár 
percet. 

Köszönet minden támogatónknak!

Nyugdíjas Klub életéből
2008. augusztus 25-én külön busszal 53 fővel fürödni voltunk az igali gyógyfürdőben. Gyönyörű időben töltöttük 
a napot. Finom ételeket-italokat fogyasztottunk, nagyon fáradtan, az esti órákban érkeztünk haza. A kirándulást a 
Megyei Önkormányzat támogatta. 
2008. szeptember 08-án évadnyitó kerti partit tartottunk a Közösségi Házban. A zenés esten 80 tag vett részt. 
Klézli Ferenc finom pörköltjének elfogyasztása után, a tagok saját borait kóstoltuk meg, közben Győri Sándor 
zenéjére roptuk a táncot.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó 1 %-át egyesületünk részére felajánlották, 
a kapott 32.000,- Ft-tal a tagjaink egészségének megóvására fordítjuk.                                             Dávid Kálmán

Szeptembertől tilos kidobni, elégetni az akkumulátorokat 
Forrás: MTI

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Környezetvédelmi és 
Vízügyi  Minisztérium  (KvVM)  közölte,  hogy  tilos  lesz  az 
ipari és gépjármű akkumulátorok hulladéklerakókba helyezése 
és elégetése a szeptember 1-jén életbe lépő kormányrendelet 
alapján. A minisztérium és sok más zöld szervezet szerint a 
gyártói  felelősség  elvének  erősítését  tartalmazó  szabályozás 
jelentős  környezetvédelmi  előrelépést  jelent.  A  gyártóknak 
ugyanis  a  jelenlegi  18  százalékos  termék  begyűjtési  arányt 
2009-től 19 százalékra, 2012-től 25 százalékra, 2016-tól pedig 
45  százalékra  kell  növelniük.  Jövő  év  júliusától  az  összes 
kereskedőnek  kötelező  lesz  -  a  gyártók  által  biztosított 
gyűjtőedényekben - ingyenesen visszavenni a használt kémiai 
áramforrásokat.  
A  gyártóknak  az  elemeken  és  akkumulátorokon  fel  kell 
tüntetniük  az  elkülönített  gyűjtésre  utaló  áthúzott 
hulladékgyűjtő  ábrát,  valamint  tájékoztatniuk  kell  a 
fogyasztókat  a  visszavételi,  begyűjtési  és  újrafeldolgozási 
rendszerekről. A minisztériumi szabályozás életbe lépésével a 
legalacsonyabb kötelező gyártói vagyoni biztosíték 30 millió 
forintra,  a  kiszabható  legmagasabb  hulladékgazdálkodási 
bírság pedig félmillió forintra nő.                                 N. Sz. J.

ŐSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Őcsény Község Polgármesteri Hivatala

 lomtalanítási akciót szervez 
2008. október 21-én. 

A lomtalanítás alakalmával elszállítható 
hulladékok:

- Ágak, vesszők kötegelve

- Kaszálék, lomb zsákban
- Egyéb darabos lomok (bútor, doboz, láda stb.)

Nem  kerül  elszállításra:  veszélyes  hulladék 
(pl.: festék, vegyszer, akkumlátor, gumiabroncs 
stb.),  építési  törmelék  és  egyéb  ömlesztve 
kihelyezett hulladék.
Az  E-hulladék  (elektromos  berendezések, 
hűtőszekrény,  számítógép  stb.)  a  Polgármesteri 
Hivatal  udvarában  (hivatali  időben  7.30  órától  – 
16.00  óráig)  kerül  összegyűjtésre,  majd  onnan 
elszállításra.
Felhívjuk  Tisztelt  Lakók  figyelmét,  hogy  a 
szállítás  napján  reggel  6.00  óráig  helyezzék  ki 
hulladéktároló  edényük  mellé  az  elszállítandó 
hulladékot.                   Fülöp János polgármester

Az Őcsényi Hírmondót kiadja Őcsény Község Önkormányzata
Címe: 7143 Őcsény, Fő u. 35. telefon: 74/496-872
Felelős kiadó: Fülöp János
Szerkesztőség tagjai:, Pollák Csaba, Talabos Gáborné 

Nyomtatás: Böcz  Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430
A  szerkesztőség  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  a 
beérkezett írásokat megszerkeszti.
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