Majális 2008.
Az előző évhez hasonlóan az idén is a horgászversennyel indult reggel 7 órakor 23 versenyző
részvételével. Az eredmény: 29 ponty, összesen 65 kg hal, amiből a legnagyobb: 3,74 kg.

Kilenc óra után lassan benépesült a repülőtér központi épülete és az „A” jelű hangár előtti tér.
A legkisebbek tréfás ügyességi játékokban vehettek részt, papírforgót készítettek. Az „Orvosi
szobában” nagy volt a forgalom, mert a lehetőséget kihasználva sokan kíváncsiak voltak
egészségi állapotukra: mennyi a vérnyomásuk, vércukorszintjük, testsúlyuk. Ügyes kezű
gyerekek, anyukák, nagymamák most is készíthettek kis ajándékokat, emléktárgyakat a Kézcsodák Hagyományőrző Egyesület tagjainak segítségével. Nem hiányzott a sport sem, mert
volt foci, ahol az „öregfiúk” és a „kisifik” versengtek a győzteseknek járó oklevelekért és
kupákért. Az öregfiúk 4 csapattal a „kisifik” 4 fiú és 4 lánycsapattal képviseltették magukat.
Lehetőség volt kipróbálni a sárkány-, a vitorlázó- és a motoros géppel történő repülést is,
melyben a Repülőklub tagjai segítettek. Volt paintball-bemutató és játék is. A főzőverseny
kiírása kicsit módosult, mert több kategóriában lehetett nevezni (1./ Kakasból készült ételek,
2./ Sárközi ételek, 3./ Vegyes), így 12 csapat jelentkezett a megmérettetésre és 10 órakor
Kovács János zsűri elnök megnyitója után indulhatott a munka. A csapatok a helyszín
kivételével mindenről maguk gondoskodtak. Nem volt hiány süteményekből, itókákból. A
kicsik számára a legsikeresebb programnak a légvár bizonyult, mert egyetlen percre sem
maradt üresen. Aki jól elfárad pihent egy keveset és újból mehetett játszani, ugrándozni,
ahányszor csak akart, mert a használat ingyenes volt.
Köszönjük
azoknak
a
magánszemélyeknek,
vállalkozóknak,
vállalkozásoknak,
civilszervezeteknek, akik ezt lehetővé tették: Ábel Ferenc, Csirzó Zoltán, Együtt Őcsényért
Egyesület, Hegedűs Zoltán, Kovács Ottó, Lovas István, Pilisi Attila, Pilisi Zsolt, Probszt
Gábor, Repülőtér Fejlesztő Kht., Sági László és Tokai János.

Az a csapat aki úgy ítélte, hogy az általuk készített étel már jó, vihette a zsűrihez az ízlésesen
tálalt ételt és egy pohár finom, hozzá legjobban illő bort.

A délután folyamán láthattuk a Swing Mazsorett színvonalas, 50 perces műsorát és a
Nyugdíjas Klub tagjainak, a „Sakál-vokál” énekegyüttesnek a produkcióját. Az énekes
kedvűek a főépület teraszán egy mini „karaoke show”-ban dalolhattak együtt, Steiner Gábor
vezetésével. A csodálatos kézimunkák és csipkék mellett a konferenciateremben
megtekinthettük a rongyokból, maradék anyagokból készült munkákat is. Valószínűleg
kevesen gondoltuk, hogy egy-egy kicsi, maradék anyagból vagy kidobásra ítélt ruhadarabból
mi mindent lehet készíteni. Aki nem a légvárban vagy az ügyességi játékban vett részt a
gyerekek közül, az a sétakocsikázás során kipihente magát, melyet a nap folyamán bármikor
megtehetett. A nap záró programja a „Sláger” zenekar műsora volt. Sajnos csak kevés ideig
hallgathattuk őket, mert az időjárás közbeszólt. Reméljük, hogy aki velünk töltötte a napot, jól
érezte magát. Köszönet azoknak, akik segítettek a programok szervezésében és
lebonyolításában. Külön köszönet Hauck Leventének a fotókért.
A képviselőtestület nevében Talabos Gáborné.
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