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A repÜlotéren 2006. május 4-én az "EgyÜtt Öcsényért " Ep;yesület általl1legszervezett és meg

tartott vállalkozÓi ./örul1l igen nagy érdeklödéssel zajlott le. yeghívott vendégeink voltak Biczó
Emo, Decs polgál'lnestere és csapata, illetve Guzsván [stván, Ocsény polgánllestere.

Színvonalas elöadásukban megismerkedhettÜnk a "Lieder " programmal és az elnyerheto tá
mogatásokkal. Biezó Emo polgármester LÍrismertette a lehelöségeket a megnyert 90 millió jÓrint
felhasználására.
Eloadásábml elmaRvarázta, és kivetíton bemutatta a Lieder progra/II jélépítését és a pálvázari
lehetöségeket, ami -Ocsény lakosságát, az egyesÜletekeT. a kis- és nagy vállalkozásokat is segítheti
pályázati pénzzel.

iHájus végén, jÚnius elején a döntéshozó testÜlet kihJa a pályázatot, ezután lehet beadni a lIIeg
jelelo terÜletekre megírt pályázatokat.

Itt hívom fel Öcsény lakosságának, az egyesiileteknek, kis- és nagy vállalkozÓknak ajigyelmér

arra, hogy,,nlinél tÖbben adják be a páZvázatukat. A n}'ertes páZwízatokkal színesitheljük és gazda
gíthatjuk Ocsény kÜllemét és latltúrális életét. Az iskola életét technikai eszközökkel gyarapítsuk. :1

vállalkozÓk pedig a vállalkozásukat a megnyert páZvázattalmég jobban, hathatÓsabban lendítsék
fel.
A pályázati bírálÓ bízottságba Ocsényböl Follák Csaba jegvzö lÍr és !<,.'issnéJuhász Ilona vesz
részt. Kívánjuk, hogy minél több ÖCSbl}:inJ'ertes pálvázathoz adjuk voksunkat.

Berénvi Kálmán

MuMUs Öcsénvben

2006. április 30-án tartottuk meg a már hagyomán,vosnak mondható majálisunkat az önkor
mányzattal közösen.

Egész napos, színvonalasnak mondható programsorozat volt, Úgy a ,t,'}'el7llekek,mint afelnöttek
részére. j\;Járreggel 6 órakor gyiilekeztek a lu)}gászok {J versenyre (szép számmal), majd az ered
ményhirdetés után tennészetesen elfogyasztották {J meg/ozÖtt halászlevet.

Napközben a b'yermek és jelnott versenyek jÓZvtak:fozoversenv, labdarlÍgÓ verseny, autÓcross
verseny, paintball verseny. A vÖröskeresztesek vérnyomást, eukorszilllet és koleszterint mértek .el

rendorség technikai bemutat~ia is nagy sikert aratott, néptáncosainktÓI sárközi, illetve öesényi
néptáneot láthattunk.

Délután nagy sikert aratott a tuzoltók által készitett és kifecskendezett hab a gvermekek nagy
ÖrÖmére.Az estét pedig Zeneszó mellett szórakozással töltÖtték el a látogatók.
ElmondhÓtó, hogy egy hangulatos mindenki, Örömére megtortott majális volt.

EQFÜttOcsénvért Eeyesiilet<.; •.• ' <. • ..-

2006. jÚnius 29. 19°0 EgyesÜleti összejövetel. Repiilotér

2006. június 12-én (hé{{ifn) 190°_tál aNémet Nelnzetiségi Klub mÜsoros estet tart az Altalános Iskola
ebédkijében.
Mindenkit szereteUel várnak!



Ocsényi Hírmondó

Az ocsényi repülotér története IV.

2006. május

A szovjet csapatok 1944. november 29-én az esti órákban
elfoglalták Öcsényt, és pár nap mÚlva a repiilotérre Jak-3 típusÚ
vadászrepülogépek és IL-2 M3 típusÚ csatarepülogépek érkeztek.

A szemé~yi állomány ellátása céljából a Tejllzem (az iskolával
szemben lévo tejcsarnok) elülso részébol konyhát. a hátsó heZviség
egy részébolfürdot és mosodát alakítottak ki.

A helyi lakosság bevonásával a repülotér északi szélén 12
darab repülogép állóhelyén földsánc készült a bombatámadások
repeszhatásának kivédésére. A repülotérnek szervezett lég;védelme
volt.

Jelentos mennyiségíí repÜlogépbenzint, -olajat, légibombát és
loszert a közeli kiserdoben tárolták.

A harci cselekmény befejezését követoen az elhagyott robbanó
anyagok a polgári lakosság körében is sÜríln szedték áldozataikat.

Sajnos így történt ez Öcsényben is' 1945. jÚnius 6-án Romsics
Sándor 12 éves, Alex 1stván 13 éves, valamint jÚnius .
30-án HimberJános 9 éves és Tóth Ferenc 14 éves gyermekek a
repülotéren elhagyott loszerekkel játszadozva életüket vesztették.

Az 1960-as évek egyikében a repülotér északi részén egy fel
nem robbant légibombát a A1agyar Néphlldsereg tÜzszerészei a
he~yszínen hatástalanítottak, és megsemmisítésre elszállítottak.

A repÜlotéri építkezések földmunkái során egy esetben négy
darab légvédelmi gépágyÚ loszer is elokerült.

A repülotér teljes loszermentesítése a mai napig nem történt
meg.

KÍSÉRT A MÚLT (4, oldal)
Összeállította: Kovács Ottó

Vírusos agyvelogyulladás
A betegséget szintén a kullancs terjeszti, és egy RNS vírus okozza. Típusos esetben 2 fázIsÚ a betegség lefoly'ása és a lázmenet. Az elso

tünetek 7-14 nappal a csípés után lépnek jél. Úgy, mint láz. izomfiijdalom. derékfiijdalom. nagyon hasonlítanak az injluenza tüneteihez. Bár

torokfájdalom nem kíséri, a garatképletek rendszerint pirosak, gyakran a kötohártya is belövellt. Néhány nap után elmÚlik.majd 1hét tÜnetmen

tes idoszak után az elozonélmagasabb láz lépfel, szédülés, heves jéjfájás, hányinger, sokszor hányásjelentkezik. A beteg alllszékonnyá válhat, a

tarkó kötött, azaz nem hajtható elore a fej, esetleg epilepsia szeríí, rángásokkal járó eszméletvesztéses rohamok léphetnek fel. Késobb vállövi,

felkari bénulások is lehetnek. Elmondhaljuk, hogy ez a betegség lefolyását tekintve nÚnthaenyhülne.

A megelozés:

A lymekór ellen nem rendelkezünk még oltóanyaggal, de az agyvelogyulladás ví1'1lsaellen igen. Több gyógyszergyár készítménye is forga

lomba van országunkban, orvosi receptre kaphatók a patikákban, térítés ellenében. Az oltás adása 3 részlelóen történik, célszeru a védettség

kialakitása érdekében még a meleg évszak beállta elott elkezdeni. vagyis kora tavasszal. Az elso oltást 2-4 hét mÚlvakövetheti a második iJYi3k

ció, majd 9-12 hónap mÚlvaa harmadik.lvIa már az oltásnak komoly szövodménye nincsen.

Az igazi megelozés a kullancs csípésének elkerülése lenne, amiért sokat tehetünk. Ha erdobe, mezore megyÜnk, ne menjünk kívül hordott,

lebego, nagy pólókban, ingekben. A1indig tiiljük az inget a nadrágba. mert így megelozheljük, hogy a láblInkon, vagy egyéb helyen landoló,

felfele törekvo, szabad borfelszínt kereso parazita a testünkhöz jerhessen. Ugyanezen oknál fogva a nadrág alját szintén tii1jÜkbe a zokninkba,

és csak Úgy bÚjjunka ciponkbe. CélszerÜgalléros inget, blÚztviselni kiránduláshoz. vadászathoz. mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a kullancs

nem elég okos ahhoz, hogy vándorlása során a gallémál elakadva azt megkeriilje.

Has~náljunk rovarriasztó, borre és ruhára is használható készítményeket, amelyekkel bekenve magunkat, bizonyos ideig valóban távol

tarthatjuk oket magunktól.1lyen riasztó övek és sprayk kutyák számára is kaphatók.

Ha már mindent megtettünk a csípés elkerülésére, és mégis egy kullancs áldozatai lettünk, akkor vajon mit tegyünk? Elmondhatjllk. hogy

nem tÚl sok olyan, részleteiben is kidolgozott rituálét ismer a néphit. mint a kullancs eltávolítása. Számos módszert ismerek, amellyelmegpró

bálkoztak már betegeim a borükbe jiíródott kullancsot" megfitllasztani". 1smeretesek, gondolom. Önök elott is, a petróleumos, vazelines. disz

nózsíros, és hadd ne soroljam tovább, milyen e?járások, amelyekkel a kitartó ember elérheti, hogya kullancs kínlódása során beleöklendezze

nyálát a borbe, és ezzel megnöveli a fertozés esélyét. Arról nem beszélve, hogy késlelteti a kullancs eltávolítását is. Pedig a legfontosabb az,

hogy megszabaduljunk mielobb a nem kívánatos" élettárstóI", ugyanis a kullancs egy jó ideig nem nyálazza be a sebet. így nem is fertozi be.

Tehát ha idoben eltávolíljuk. elkerülheljük a fertozést. Nem kell vámi semmire, fogjunk egy sima kis csipeszt, és folyamatos, de lassú, óvatos

húzással távolítsuk el a kullancsot. Ne rángassukl Segítheti az eljárást. 'ha hátárajordítva enyhe csavaró mozdulatot végzünk. Mindenesetre a

potrohát lehetoleg ne nyomkodjuk. Vadász. kutyás embemél mindig van bicska, ezzel lehet a legveszélytelenebbiil eltávolítani. A kullancs borbe

fúródott feje elott 1 mm-rel a lazán megtámasztott bicska hegyével kipöcköljük. A betegségek ter:jesztése szempontjából nem baj, ha a feje

bentszakad, ez már nem fertoz, és néhány nap múlva minden további nélkÜl,mint egy szálka, kilökodik. Még egy jÓ tanács: írjuk jél, mikor tör

tént a csípés, és több héten át tartsuk szemmel a csípés helyét. Minden kirándulás, vadászat. tréning után gondosan nézzük át magunkat, gyer

mekeinket, kÜlönösen a hajlatokat. Ruháinkat legcélszerííbb volna minden alkalommal kimosni.

Különösen tartsuk be a szabályokat tavasszal és osszel, mert sajnos a kullancs aktivitáSi idoszaka megegyezik a kutyások, természeljárók

aktivitási idejével és a kirándulási szezonnal.

Dr. Beck Z'suzsanna
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Ocsényi Hírmondó

Az új oltási rendszerrol

2006. május

Programok 2006.

Magyarországon a védooltásokkal
megelozheto fertozo betegségek jár
ványügyi helyzete kiemelkedoen jó. A
lakosság 98%-a védet, ezekkel a halá
los betegségekkel szemben, mivel
gyermekkorban megkapták a kötelezo
védooltásokat.

Az Újszülöttek 5-6 hónapos korig ren
delkeznek az anyától kapott védettség
gel, ezért lényeges, hogy a legszüksé
gesebb hat betegség ellen megkapják a
védooltásokat ezen ido alatt.
A korábbi védooltási rendszerben

2006. januártól változások történtek.
Ugyanazon betegségek ellen kapnak
védooltást a gyermekek, nÚnt koráb
ban, azonban korszerubb oltóanyag
gal. Az Új oltás "gyermekbarát ", hi
szen egyetlen szÚrással, akár 5 beteg
ség ellen is védelmet kapnak.
Lényegesen csökken:
- az oltási reakciók aránya (láz, duzza
nat, borpír);
- az oltási szövodmények gyakorisága
Régen 10 betegség ellen 15 oltással +
Sabin cseppek adásával értünk el vé
dettséget.
Ma ugyanezt II oltással is elérjük.
Életkorhoz kötött, kötelezo védooltás
ok:

BCG (TBC ellen): O-6 hét, általában a
szülészeti intézményben kapják.

DTPa + IPV + Hib: 2 hónapos kor
ban.

DTPa + IPV + Hib: 3 hónapos kor
ban.

DTPa + IPV + Hib: 4 hónapos kor
ban.

(A 2-3-4 hónapos korban adott védool
tások a következo betegségek ellen
védenek: torokgyík, szamárköhögés,
tetanusz, gyermekbénulás és
haemophilus infulenzáé).
MMR: 15 hónapos korban (mumpsz,
kanyaró, rózsahimlo ellen).
DTPa + [PV + Hib: 18 hónapos kor
ban (ugyanaz, mint 2-3-4 hónaposan).
DTPa + IPV' 3 évesen. DTPa + IPV:

6 évesen. (A 3 és 6 évesek oltása véd
torokgyík, szamárköhögés, tetanusz,
gyennekbénulás ellen).

A többi kötelezo védooltást az isko

lában kapják meg a gyermekek. Tehát:
- megszunik az 5 hónapos kori oltás,
- a 3 éves kori oltás 18 hónapos korra
jön elore kimeno rendszerben.

Nem lehet eléggé hangsÚ~vozni,
hogy a kötelezo, életkorhoz kötött
védooltások életet menthetnek és ki

hatnak a gyennekek várható életmino
ségére.

Dr. Beck Zsuzsanna

Sport

június 13.
Honismereti nap .4.ltalános iskola
június 14-15-16.
Afotorosreli országos repülogép baj
nokság, Repülotér
Július 9.

ÖregfiÚk sportnapja, Sportpálya
Július 26.

Muvésztelep+kiálfítás, Közösségi Ház
Augusztus 5.
Repülonap, Autóralli verseny Repülo
tér

Augusztus n.
Elszármazottak találkozója, Közösségi
Ház

Augusztus 20.
Horgászverseny a Holt Sión
Szeptember 15.
Ovis alapítványi bál, Közösségi Ház
Szeptember 16.
Bakancsos tÚra bál Közösségi Ház
Szeptember 30-Október 8-ig
Holégballon találkozó, Repülotér
Október 2.

Idosek napja, Közösségi Ház
Október 7.

SzÜreti felvonulás, bál, Közösségi Ház
Október 20.

Október 23-i Ünnepély, Közösségi Ház
November 10.

Márton napi borünnep, Márton napi
lámpás felvonulás
Német szép kiejtési verseny

23. forduló:
Iti:

Felnott:
24. forduló:
Iti:

Felnott:
25. forduló:
Iti:

Felnott:
26. forduló:
Iti:

Felnott:

29. forduló
Ifi:
Felnott:

Dunakömlod-Öcsény Felnott 1:0, Iti: 2:3 2006. április 30.
Az ocsényi csapat az elso félidoben sziporkázó, jó játékkal eldöntötte a három pont sorsát. A második félido
kezdetén 0:3-as állá.mál csak annyit adott ki magából a csapat, amennyit minimálisan kellett.
Jó játék, az eredményen nem tÜkrözodik.
Öcsény-Madocsa Felnott 0:1, Ifi: 4:1 2006. május 7.
Két-két gól mind a kétfélidoben, végig a hazai csapat irányította a mérkozést. A végeredmény akár nagyobb
aránya is lehetett volna.
RÚgott gól nélkül nem lehet pontot szerezni, ennyi volt ajáték.
Kajdacs-Öcsény Felnott 2:0, Ifi 2:4 2006. május 14.
Az eredmény a hazai csapatra nézve hízelgo, az ocsényi csapat számtalan nagy helyzetet hagyott ki, aminek
köszönhetoen a vég kicsit "meleg" lett. A kajdacsi csapat tizenegyest hibázott 4:2-nél a mérkozés vége elott öt
perccel
Rosszjáték mellett megérdemelt kajdacsi siker.
Öcsény-Decs Felnott 3:1, Ifi: 2:0 2006. május 21.
A két csapat közötti különbség nem mutatkozik meg az eredménybol. A vendég csapat nagyon minimális
támadójátékot mutatott, ezért a kapujukból30 méterre jelálló csapat ellen csak a másodikfélidoben sikeTÜlt
gólokat szerezni.
A rangadón többet tett a hazai csapat a gyozelemért, így kiderült ki az [Tra Sárközben.

Elorehozott mérkozés

Kakasd-Öcsény Felnott 0:1, Iti: 1:7 2006. május 5.
Jobb vendégcsapat, nagyobb tudás akár nagyobb arányú gyozelem is lehetett volna.
Egyoldalas mérkozésen sikeTÜlt értékesíteni a he~vzetet. A siker megérdemelt.

Juhász Béla
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Ocsényi Hírmondó 2006. május
-.-.-----------.-------.----.

A civil szervezeteket bemutatá sorozatban
Az Ocsényi Horgász Egyesület életét, történetét olvasJlll~;uk:1.

Fognak hajat, Játhatí!

HorgászegyesÜlet saját viz nélkÜP
Igen. igv van, s nem ritka ez a magyar
valÓságlmn Az Öcsénvi HE-nek ntncs
vizkezeloi joga, ám a Horgászegvesiiletek
Tolna AIegl'ei SzÖvetségével, a szekszárdi,
a decsi, a sárpilisi és a bátaszéki egvesli
letekkel összefogva harcba szálltak a
Keselviisi Holt-SiÓ IB kezelésbe vételéért.
"Ameddig én leszek a Gemenci Erdo- és
f.·adgazdaság kel1Üetvezetoje, addig nelll
horgásznak" jelentette ki mmo BÖrÖczki
Komél, ám az idii, s a horgászok. kÖztiik
Királv LászlÓ é,,>elése eredménV/ hozott:
1992. január I :jétál az IB kezelésébe
kerÜlt a viz, ami a megye egyik legjobb,
családias jellegu horgászvize lett mára.
Országos és megyei, de házi versenyeket
is szerveziink a megyei szövetség által
halasitott holtágon, és 2005 óta itt tartjuk
meg az Öcsényi HE elnÖke általfelkarolt
Sárköz Vándorkupát, ame/vet 10+f
versenvcsapaton kivüli tag számára ren
dez meg minden é1' júniusában a kupa
gyáztes. I~venkor egvtálétellel lIIegvendé
gelik a résztveváket. Bizonl'ára nemcsak a
szenvedélynek, a kitartGs7Ulk, de a neve
zett vízteniletnek is kÖszönheto, hogy a
BakÓ János versenyzii vezette csapat 
tagjai még: Varga István, Révész László,
Révész Zoltán és Nellles Szabolcs 2005

ben fe(jutott a megyei ':4" osztályba. Tíz
éve már. hogy augusztus 20-án megren
dezzük a házi horgászversenyÜnket, és
idén július f 5-én vagv 16-án szintén
versengéssel tisztelgiink lIIajd egyeslile
tÜnk negyvenöt éves fennállása elott, a
régiekre emlékezve. Reméljük, kc<vesen
tartanak majd "halvédelmi napot". Kii
kinféle megllléretéseken, az egvesiileti
vezetiik versenvén, a "Hal-Szálka" Szabá
István Emlékversenyen, II megy'ei (~"lB-n,
a meghivásos egyé/Ii ha((ogÓ alkalmakon
mindig horgászállásba léptünk, lépiink,

segitve ezzel is e sport népszedisitését, a
horgász barátságok elmé~vitését. Alellettük
családostul kirándllltunk SiikÖsdre,
Alázaszászwírra, az IIniÓs csatlakozás

elso étfordulÓján pedig 18 szelllliZv rész
vételével hm:e;ászversenyt és ha(jiJzést
sze,,'eztiink a reptéren

Horgászaink leginkább a Holt-SiÓt
kedvelik - vlll/l1ak. akik Szálkám. az élo

Sióra, a Dunára is járnak, és sokat
tesznek a kÖrnyezet tisztaságáért. Tavasz
szal és ásszeI kÖ171wzetvédelmi napot
tartunk __o ha kell. besegítiink Szálkán is -,
a tÖbbi napokon pedig tisztán tartjuk a
horgászhelveinket, a vizpartot.

Az Öcsénvi ffE a kÖzség legnagvobb
és talán legrégibb civil sze,,'ezÓdése.
Jelenleg f fji, 42 gyerek és 320 }!lnÓtt
tagja van. (fttjegvezziik meg: három éve
még 406-an voltunk.) ZÖmében helvbeliek
váltanak engedélyt, de akad kÖzÖttilk -1-4
család Németországból, illetve Romániá
bÓl, és szekszárdi, tengelici. kajdacsi,
vákál~l'i, medinaszÓföhegyi meg teveli
tagjaink is vannak. Az oka egvszerll:
19náczné Erzsike milldell nap ad tenileti
jegvet az IB és a H]SZ vizekre 
KeselY/Isi Holt-Sió, SiÓ, Sá/víz, DUlla -,
amit az egyesület Széchenl'i utca 81. szám
alatti irodájában lehet lIIegvásárolni.
(felefon: 7-11496-907,) A fenti számokból
kitIIllik. hogy csökkent a horgászlétszám 
sajnos megl'ei szinte is ig)' van "', ami
részben "kÖszÖnhetá" annak. IlOgl' az
t(iktÓl elvették a kedvezményt, s a hor
gászvizsga, a felszerel<;s, az engedélv
kiwíltása egyaránt pénzbe ken:il. Nefeled
jilk: ez a korosztálv még eltartott. il
gl'ermekeknél lilás a hell'zet: a megFei
szÖvetség ad ki gvermek engedélvt a
"hazai" vizekre, ahol szívesen válják
dket. Segitették "beoltásukat " a korábbi
németországi cseretáborok. most pedig az

KÍSÉRT A MÚLT

évenkénti horgásztábomk. amelvek IImn
kájában két-két ÓCsényifiatal vesz részt
ef:,Tyesületii//kfinanszírozásával.

Horgászberkekben ismert, a béka
védett állat s azt lenyelni sem lehet,
Példa erre az, amikor 200f-ben ötven ji'í
"szállt be" 20-20 ezer forinttal. hogy a
l'inca-patakon. Öllkormányzati ten'iletell
horgásztavat létesitsiink. Elkészültek a
tervek. a rajzok. megállapodtunk a kotrás
ról, és amikor mindenkitÓI megvolt az elvi
engedélv, az ÖllkormállvzattÓl "elfelejte
tek á!iönni az engedélv alá írásához ,.
Ennek ellenére elvá/ják az e:{vesiilet
segítségét a kÖzségi rendezvénveknél,
kii/dik a pályázati anyagot a horgászok
nak. ám az egyesiilet egyelore nem él
veliik. Igaz, még nem mondtak, nem
IIlOndtunk le a saját vízrÓl.

Az Öcsénvi HE /te&'JwmÖtéves törté
netében korábban kisebb-nagyobb
megszakításokkal ugyan. de- tartottak
horgászbálokat, hosszabb szilnet után
egvszer 19náczéknál értékeltiik az elmtilt
évet, s eliikészitettilk a kÖvetkezÓt, még
halászlevet is fÓztünk. Felmeriilt az igénv
bálok rendezésére. Kezdetben megálla
podtunk néhánvan, hogy fog/mk halat
Szálk/m, és meg(Ózzlik, majd mulatunk
egvet. de kideriilt, mindenki halas zacskó
ja "czikkes" volt a trizolJószatárban
megtartott negyven személves mulatsá
gon Ezt kÖvette a kÖzösségi házban. már
beval/ottan vásárolt hallal, a Deák Zsolt

zeI/éje melletti, új, hagvománvteremtÓ
mulatság, II/{!jd1998-tól a GHB zenekar
mIugyanitt, egy év mÚlva pedig a refor
mátus gyülekezet kultlÍrházában rendezett
hOl:gászbál. .4z érdeklodést mIItatja: ezt a
he/vet is kinottÜk, ~f!;yaztán az tij iskola
kOl~vhaés étterem jÓgadta be, fogadja be
a bálozókat.

Öcsényi HE ve"etosége

A repiilotérenfolyó munkálatok során, aföldlllllllkát végzo munkagép egy 250 kg-os lJ. világháborÚs bombát talált,
A helyszínre érkezo tiizszerészek hatástalanították a lövedéket,

Sajnos nem tudha(juk, hogy mennyi iZven veszély/orrús lapul még a kÖrnyezetÜnkben,

VezetHség
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Nyomtatás: BöczNyomda. ,
Cím:.7100 Szekszárd. MartosF. u. 8 Tel: 74/417430

A szerkesztoségfenntartja magának ait a jogot,
hogy a beérkezett írásokatmegszerkesztí.


