
2006. július

1#

9CSÉNYI

Együtt tJcsén}'ért? Gondolatok - Mikor egy tallár ballag

Igen. Együtt tJcsényért.

A mai kipllcevált. csil10gó tantermekbol hi

ányzik a tanár iránti tisztelet, megbecsiílés.

Csak a pá(vatársak és kol1égák bÚcsÚznak
ajándékkal. kézfogással. de minc.{;árt el isfÓrdlll
nak tÖle, mert tisztelet és megbecsil1és könnyei
cs;!fognak szemeikben.

A kiiirített írÓasztal halk koppanássa! jelzi,

nem hagytak itt semmit. Amit itt hag:vott, azt a
tablók Örzik. me/,vek elott elvonul. halkan

becsuÁja magam mÖgÖtt az ajtÓt.
Mert i(ven az, amikor egy Tanár ballag.

• Nenl szÓl Himnusz.

• Nem szÓl SzÓzat talán nem érdemlem

meg. gondo Ua.

• Hisz o elég Himnuszt és SzÓzatot hal/ott

már pályája során. amikor diákok száza
it indította Útjára.

• Pedig a pálya valaha egy szállás'i isko

lában kezdodött. Ahová bizOll)' gyalog

kellett kijárni. dacolva hÓval. sárral.

esovel. Olajos padlÓ jellegzetes illata.
télen a pattogÓ lúz hang/a tette meghit

tebbé a tanítást talán. Még a gyerekek is
jobbanfigyeltek a tanárra.

Sok szeretettel köszöntöm eg,ykori tanáromat.

Farkas DezsÖt. nyugdUba vonulásának alkalmá
ból.

. .. 3

TaJ1alom:

Az e/következÖ idÖkben ismét jÓntos
állomáshoz érkezÜnk, Illert a KÖztársasági
ElnÖk október elejére írta ki a he(vhatósági
választásokat.

A heZvi Önko17l1ányzatolmakmeghatáro
zó szerepük van település/ik életében és
fejlodésében.

EgyesÜletlink is készül a választásokra.
Célunk közvetlenebbé tenni a kapcsolatot az
itt élÖ emberekkel, vállalkozókkal és gazdál
kodÓkkal, mert mindannyian szeretnénk egy
még szebb és rendezettebb faluban élni.

Ezt azonban csak okosan és céltudato

Ócsenyi repülot0r törté· I san megírt pályázatokkal lehet elél11i. Nem
ode v 2 I alulljuk jélvenni a politikai pártok "stílu-

sát ", mivel itt mindenki ocsénvi, és sokakkal
PoIg.ir<Örség 2 I egyeznek az elképzeléseink, 'észrevételeink.

Nyitottak vagyunk továbbá más civil szelve
............) Izetek felé is. Egy jó Ötlet lehet másé is, ezt

.....3 I ti:szteletben kell tarta,ni. "
EgyesÜletÜnk IS mdlt jelölteket a valaszta-

......3 I sokon, akik a következÖ számunkban kerül
nek bemutatásra, programjaikkal eb'J'lW.

Szeretnénk a tÖbbi szelvezet, egyesiilet
jelÖltjeivel is találkozni, beszélgetni egy

.4 I jorum keretében.
Csak együtt sikerülhet egy nagyon szép

és .Iejlod6 községet "varázsolni" ide, a
SárkÖz kapujába.

Erdei iskola.

Sport 1 ...

ÖTEv(>["seny

Vandalizmus .

Sport 2 .

Együtt Ocsényért Egyesület
Tisztelettel:

Balogh Józse!

Prof!ramok:

2006. jÚlius 28. 1800 óm

2006. augusrius 12.

2006. augusztus 20.

Beszélgetés a nyugd(iasokkal, Repülotér nagyterem

AutóraIly verseit}', Öcsény RepÜliftér

EgésZltapos program, ÖcséIlY Repiilotér



Ocsényi Hírmondó

Ocsényi repülotér története V.

2006. július

A magyar állam tulajdonában a Néphadsereg kezelésében lévo
ocsényi tartalék repülotéren bovitési, csapadéh'í::-elvezetési és
talajegyengetés imunkálatok történtek az 1951-52 -es években.
1957. március 19-én lelke, tenni akaró emberek kezdeményezésé
vel megalak-ul a Szekszárdi Repülo Klub, amely késobb Gyulai
György tragikusan elhunyt neves sportvezeto nevét veszi fel.
A repülés beindításának egyik feltétele az volt, hogy Öcsényben
vitorlázó repülogépek tárolására alkalmas hangár épüljön.
Az elso segitség Szekszárd Városi TanácstóI érkezett abban a
formában, hogy térítés nélkül átadott József pusztán egy használa
ton kívüli lábaspajtát és némi készpénzt.
A bontási, szállitási és az épitkezés segédmunkáit a klubtagok
végezték. A terveket Szablár Béla és Csák Péter végezte.
JÚnius 16-án megérkezett Kovács Ottó függetlenitett repülotér
parancsnok és a beindult munkákat szervezte és irányította.
A Megyei Téglagyári Egyesülés téglával, az Aramszolgáltató
Vállalat elek1romos hálózat kiépítésével, a Tanácsi Építoipari
Vállalat szakipari munkákkal segített. ElkészÜlt 4 db vitorlázógép
tárolására alkalmas hangár és augusztus 10-én felemelkedett az
elso repülogép Öcsény légterébe.
Cziráki László a hangármesteri, Radits Tibor a klub titkári, Pem
Vilmos az ejtoernyos szakosztályvezetoi teendoket társadalmi
munkában látta el.

1957. október 1-én a Honvédelmi Minisztérium Légvédelmi Cso
portfonöksége a repüloteret jogfenntartással átadta a Magyar
Honvédelmi Szövetség részére (MHSZ).
Az MHSZ a replüotér gondnokot Molnár Lajost (Öcs ény, Széche
nyi utcai lakost) I~yugdíjba meneteléig beosztásában megtartotta.
1958. márciusában megkezdodött az emeletes épÜlet épitése,
amely repÜlogépek javítását, ejtoernyok tárolását, növendékek
szállását és a gondnoki lakás céljait szolgálta. A terveket Szab/ár
Béla készítette és jelentos társadalmi 111lmkávalés támogatással
1960 nyarán átadásra kerÜlt.
1958. április 10-tol Tóth György fiiggetlenített hangármesteri
feladatot lát el.
Május 2-tol az Országos Mentoszolgálat Légi Mentoállomás
repülogépei rendszeresen használták a repüloteret és közremiíkö
désükkel az évek során több, mint 100 betegszállitást végeztek.

1959. szeptember 29. a Néphadsereg napja. Ennek kapcsán az elso
és ezt követoen évenként színvonalas Honvédelmi (Repülo) Nap
megrendezésére került sor. Ezen rendezvényeken szórakoztatták a
megjelent nagyszámÚ közönséget.
1961. május 28. és jÚnius 9-e között 4 repüloklub szervezésébe
részt vettünk DunaÚjvárosban egy vitorlázó területi versenyen.
196::-ben Hausznech Ferenc veszi át az ejtoernyos szakosztálv
vezetoi munkát, ot késobb Kuti Elek váltja.
A gyakorlati munkák eredménvességét segítette, hogy 1963-ban
Schlett Lászlóval és 1964-ben Cziráky László vitorlázó oktatóval
gyarapodik a repülotér társadalmi szakember állománya. Klubtit
kári teendoket dr., Énekes Béla látja el.
1964-ben ideiglenes köves ÚtkészÜlt ::00 méter hosszan.
1964. május 10-én átadásra kerÜlt a Szekszárd Városi Tanács
segítségévelfelépített, motoros repÜlogépek tárolására is alkalmas
"A "jelu hangár. A kiviteli terveket Csák Péter készítette.
1965. május ::0. és jÚnius 2. között több dunántÚli repüloklub
repüloversenyt rendezett Öcsényben.
1965. május ::8. és jÚnius 9. között a dunai árvíz során 4 db karo
nai helikopter telepÜlt Öcsénybe és 2 db vízügyi kétmotoros repii
logéppel kiegészülve segítették a védekezési munkálatokat.
1966-ban a Kaposvári RepÜloklub megsziínik és a tagság eg!'
része Öcsénvbe jár át repülni ..
1967-ben Csák Péter vitorlázó repülo segédoktatói vizsgát tesz a
KPM Légiigyi Hatóságnál.
1968. jÚlius 30. és augusztus 7-e között \"itorlázó repiilogép ver
senv megrendezésére került sor Öcsényben.
1968. szeptemberében honvédelmi nap repÜlo miísora közben a
Zombori RepÜlo Klub vitorlázó repölogép vezetoje életét vesztette.
A katasztrófa egl'ik okozója a jugoszláv vitorlázó repiilogép míí
szaki hibája volt.
A mezogazdasági szervezetekjókozódó igénye alapján nélkÜlözhe
tetlenné vált a mezogazdasági repiilésfejlesztése.
Beindult a pilótaképzés Nvíregyházán, a mezogazdasági foiskolán
és a repülotérel7.
1968. november 1-ével Kovács Ottó a MÉM RepÜlogépes Szolgá
lat Nl"íref,'vházi Kiképzo Bázisára távozott és ott 11 évig mofOros
oktatói l1umkát végzett.

Összeállította: Kovács Ottó

Tisztelt Ocsényi Lakosok!

Bizonyára nJÍnden törvénytisztelo és biztonságban élni akaró lakos elgondolkodott már azon, hogy telepÜlé
sÜnkön is egyre gyakoribbak a kÜlönbözo bííncselekmények.

Sajnos ma már nem egy-egy tyúklopás jelenti a szenzációt, hanem a bíínözés eddig számunkra ismeretlen
formái is megjelentek. A károsultak többnyire magánszemé(vek, sokszor idos vagy egyedÜlálló emberek, de ma
már gyermekeink sem közlekedhetnek az utcán teljes biztonságban. Ennek ellenére pillanatnyilag körzeti meg
bízottként 1fo teljesít szolgálatot községÜnkben, így fizikai képtelenség lenne mindig mindenhol jelen lennie.

Kisebb-nagyobb lendülettel 1996. novembere óta polgárorség segíti munkáját, de eddig nem sikerÜlt tartó
san fenntartani ezt az állapotot. Ennek okai eléggé szerteágazóak, hiszen a szervezet tagjai szabadidejÜkben
nem egyszer saját forrásból finanszírozva végezték munkájukat, valamint a törvén.vi szabályozás is csak az el
múlt évben egyértelmíísítette a polgáror jogait és kötelezettségeit. A 2006-os évben immár sokadszor
megpróbálunk újból talpra állni, hiszen szükség lennejelenlétÜnkre. Az eredmén)}es munka érdekében környezo
településekkel egyiittmííködve próbálunk tevékenykedni. Ezzel párhuzamosan sajnos meg kell kÜzdenÜnk a falu
lakóinak és vezetoinek közönyösségéveI. Ezúton szeretnénk kérni mindenkit, aki tenni szeretne, és módjában áll
keressen bennünket. Várjuk ötleteit, javaslatait Ocsény biztonságossá tételének érdekében!
Elérhetoségeink: Mozolai Krisztián - KMB ügyfélfogadási idóoen

Révész György - Polgáror egyesület elnökhelyettese 30/5589-701
Révész György
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Sport

27·forduló
Tolna - Ocsény 1:2 (ifi)

Rangadóhozméltókemény, magasszínvonalÚmérkozés,amelyet
jelentos mértékbenbefolyásoltafolyamatos eso.
A másodikfélidot a keményfelhoszakadás miatt rövid idorefélbe
kellett szakítani.A tolnaicsapatot mind a két mérkozésen legyozte
Ocsénycsapata.
Tolna - Ocsény 0:3 (felnott)
Az egységesebbcsapat megérdemeltgyozelmet aratott.

28·forduló
Ocsény - Majos 3:1 (ifi) 3:1 (felnott)

A hazai íj) csapatcsak annyit adott ki magából, amennyi minimáli
san kellett a biztos sikerhez.A vendégekszereztek vezetést,amijól
jött a hazai csapatnak,mert ezután kezdtek eljátszani.

30·forduló
Ocsény - Bátaszék 3:1 (ijiJ

A nagy tét miatt a hazai csapataz elsofélidoben görcsösenját
szott, a másodikfélidoben tizperc alatt sajátjavukra fordították a
mérkozéstés végÜlsima gyozelmet arattak.
A hazai csapat a 2005/2006-osidénybenhazaipályán nem szen
vedett vereséget.

Ocsény - Bátaszék 2:2 (felnott)
Utolsóhazai mérkozésen,nagyszeruakarat és lelkesedésmegér
demeltpontszerzést eredményezett.

Felnott csapat féléves értékelés:

Osszel 5. he~ven végeztünk, elérheto közelségben a dobogó
tóI. Egy jó tavaszi szereplés reményében elérhetonek tiintek
dobogós vágyaink. Ezért január elején kezdtük el afelkészü
lést, ami vegyesre sikeredett, pályagondokkal küszködve,
bár a vezetoség igyekezett minden tole telhetot megtenni,
hogy sikerüljön afelkészülés.

Tavaszi szereplésünk (22 pont) gyengébbre sikeredett az
oszinél (26 pont), de így is sikerült jó hajrával egy helvet
elore lépnünk, így a bajnokság végén a 4. helyet szereztük
meg, amivel Úgygondolom elégedettek lehetünk. Voltjó pár
gyengébb meccsünk, amire nem sikerült jól felkészülnünk,
ráhangolódnunk (Kajdacs, Dunaföldvár, Tolna). A jövoben
ezen mindenképpen javítani szeretnénk, hogy még eredmé
nyesebbek lehessünk. Egy-két meccset a következo szezon
ban érettebb, rutinosabb játékkal a magunk javára szeret
nénk fordítani. Mindenképpen meg kell említenem a Kéty
elleni 6:0-os, Tevel elleni 4:3-as, Simontornya elleni 5:0-ás,
Decs elleni 2:2-es mérkozés eket, me~vek lelkes közönsé
günkben is elismerést váltottak ki.
Úgy gondolom, hogy az ocsényi futball jövoje szempontjá
ból helyes Úton járunk, ugyanis a csapat nagyobb részét
he~vi lakos Újátékosok alkotják. Volt olyan mérkozés, ami
kor csak helyi játékosok alkották a kezdo csapatot. A jövo
ben is ezen az Úton szeretnénk tovább haladni.

Boros Attila edzo

2006. július

Erdei Iskola

A hatodik osztálvosokjÚnius 7-9-ig erdei iskolában tanul
hattak Sikondán.

Az ido eleinte nem a mi oldalunkon állt, hiszen érkezé

sünkkor szinte végig esett, így a természetben csak kevés
idot tölthettÜnk az elso nap. Azonban ekkor is akadt f/ll/ll
kánk, hiszen a pénteki tÚrához szÜkségesjelzésekkel is meg
kellet ismerkednÜnk. CsÜtörtökön a víz növénv- és állatvilá
gával barátkozhattunk közvetlen közelrol. Közben fabatkát
gyiijthettünk, melveket a nap végén összeszámolva értékel
ték a csapatok ml/1lkáját és az egyéni teljesítményt.

A táborban az erdo állatai között éltÜnk, láttunk hódot,

mókust és sokféle madarat.
Az utolsó nap végére kiderÜlt az ég és nekivághattunk a

négyórás tÚrának. Utunk során hegvet-völgyet jártunk,
patakon keltÜnk át, forrásvizet ittunk, barlangot és vízesést
láttunk ámulva és gyönyörködve. Elfáradtunk, de megérte.
Mindenki jól érezte magát és ha tehetnénk, mindig az erdo
ben tanulnánk, hiszen itt kötöttségek mellett is szabadok
lehettiink.

Jaksa Jánosné

Versen V

2006. május 27-én Tamásiban megrendezett megvei
tiizoltó versenyen vett részt, az Ocsényi Önkéntes Tiizoltó
EgyesÜlet, melven ifjÚsági/érji csapata aföldalatti tiizcsap
szerelés versenyszám ban Il. helvezést ért el.

A tiizoltó egyesÜlet nem csak a versenven rendezett
gyakorlaton, hanem éles bevetésen is részt vett, illetve se
gédkezett a Jókai utcában keletkezett tiiz oltásánál a szek
szárdi hivatásos állománynak. Szerény felszerelésÜnk és
több segíteni szándékozó lakos munkája során, sikerÜlt
megakadálvozni a tzlZtovábbte/:jedését és a nagvobb anvagi
kár keletkezését.

Molnár Lajos

Vandalizmus vagy tudatlanság?

Önkormányzatunk a Báta part takarítás akor kör
nyezetrendezést és parkosítást végzett.
Fából készÜlt szobrokat, virágládákat, szemét
gyíijtoket helyeztek ki és növényeket Ültettek a falu
díszítésére.

A sok befektetett energia és ido azonban nem lett
megbecsÜlve - a szobrok közÜl egyet már az elso
évben elvittek, a kiÜltetett növényeket ellopták,
illetve kitépkedték.
Sajnos, vannak oZvanemberek. akiket a vanda
lizmus öröme hajt.

Baloghné B. Gizella
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Az Ocsényi Sportkör ifjúsági és serdÜlo csapatainak 2005/2006. éves értékelése.

A 2005/2006-os bajnoki évre jÚlius l1-én kezdte meg a felkésziilést mindkét utÚnpÓtlás csapat. Heti két edzéssei

kezdte el a nvári munkát. Huszonhét játé/ws alkotta a két csapatot. Az elmÚlt Ötév legjobb nyári alapozását t/ldhalták

maguk mögÖtt (edzés látogatottság, edzésmunka), ami kello önbizalmat adhatott mind a két csapatnak, hogva bajnok

sÚgbanjÓ eredményt érjenek el.

A tavalJ'i bajnokságban a serdÜl/J csapat eddigi legjobb eredménvét érte el. mÚsodikak lettek. Ezek utÚn a cél a

fokozatos fejlodés mellett az elso három heil' valamelvikének megszerzése volt.

Az (/jÚsági csapat a tavalyi év tavaszÚn kezdett formálódni, a jelenlegi játékos állomány akkor állt Össze. A fiatal

serdiilojátékosok az ozorai mérkozésen kaptak eloszÖr igazán lehetlJséget. Innen indult az íji csapatjiatalítása és építé

se. Így a nyolcadik helven végzett a csapat.

Az idei elvárások az els(i hat helv valamelvikének megszerzése volt, így látható lett volna afejl(idés.

SerdÜlo:

Tizennyolc játékos vett részt a kiizdelemben. Az elozetes elvárások alapján a csapat folvamatosan az elso három

helv valamelyikén tanyázott, végiil a tava~)iimásodik he/v után idén a harmadik he/ven \'égeztek (két városi csapat el/í

zÖtt meg). Nagv örÖmöt szereztek, hog)' sikerült átlépniiik a száz rÚgott gólos álomhatárt eloször. A gólkiráll' Kutasi

Adriánlett 38 gÓllal.

ZlJérleg:

Harmadik Ocsény, tizennyolc mérkozés: tizennégy gl'ozelem, O döntetlen, négy vereség; 116 rÚgott, 48 kapott gól,

42 pont.

ifjÚsági:

Huszonegvjátékos alkotta a csapatot. Az elozo bajnokságban elkezdett csapat építést tovább vitték a kÖvetkez(i évben

is, és ezáltal egvre tÖbbserdÜlojátékos szerepelt a csapatban. Az oszi szezonhanjÓlvamatosan az el~(Jhat heIl' valame

~yikéf.fÓglalták el, ami köszönhet(i volt a jÓ nyári alapozásnak és a bajnokság alatti munkának. A csapat megtett n1in

dent a gyozelem érdekében, de ígv is két vereség és két döntetlen csÚszott be. Az (iszi kÜzdelmek végére az utolsó mérko

zésen sikeriiltfellépni a dobogó harmadikfokára. Hazai meccsen nem hagvta el a csapat vesztesen a pÚlyát.

Tizennégy mérkozésen tíz gyozelem, két dÖntetlen, két vereség, 41 rÚgott gól, 20 kapott gól, 3.2 pont állt az ocsényi

csapat neve mellett.

Ezen eredménv alapján nehéz volt elképzelni, hO,'-,'vjobberedménvt tud/mk elémi a tavaszi szezonban. De az elmÚlt

évek tapasztalatai alapján a második körjobban szokott sikerÜlni. Csattanós válaszkém a csapat a tavaszi szezonban a

maximálisan megszerezheto 42 pontot begvujtötte. Ezzel a bajnokság második he1vén végzett (tavaszi bajnok). Két pont

ra maradt el az els/) helvtol. Ezzel az eredménnyel hazai pálván tÖbb mint egv éve nem szenvedett l'ereséget a csapat.

Huszonnvolc mérkozés, huszonnégy gyozelem, két döntetlen, két vereség, 92 riÍgott, 34 kapott gÓl, 74 pont.

Összegzés:

Mindkét csapat egész évben nab'V'szeruteljesítménvt nv/!itott. Eredményeikkel és hozzáállásukkal a jÖv/íben kell/í
alapot adhatnak, hogy ajÖv(JbenjÓ utánpÓtlás ésfehu'ítt csapata legven Öcsénynek.

Gyorfi Péter edzo

Az Ocsényi Hirmondót kiadja az .,Együtt Ocsényért" Egyesület

Címe: 7143 Ocsény, Repülotér telefon: 74/496-265
Felelos kiadó: Berényi Kálmán
Szerkesztoség tagjai: Balogh József, .Deákné Antal Éva, Talabos Gáborné
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Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430

A szerkesztoség fenntartja magának azt a jogot,

hogya beérkezett irásokat megszerkeszti.


