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Kedves Ocsényiek!

Szeretném megköszönni minden ocsényi lakosnak, aki
elment választani, hogy vette a fáradtságot, és tett a faluért.

Szeretném megköszönni mindenkinek a bizalmat
valamennyiünk nevében, s ígérjük, ezzel élni, és nem
visszaélni fogunk!

Szeretném megköszönni az elozo Polgámester és Testület
Öcsényi repülotér munkáját, még akkor is, ha nem értünk egyet teljesen, és
története VI. rész ... 2 mindenben az elozo évek munkájának értékelésében.

Elnézést kérek magánemberként, és mi~t az Egyesület
vezetoje is, hogy az utolsó számunkban általánosító,
megengedhetetlen hangnemu írás jelent meg. Ez
természetesen nem az Egyesület, hanem a cikk szerzoj ének

. " . ,.. véleménye volt.
Mmoslto 3 i Én úgy gondolom, hogy minden volt testületi tagnak _
Szüret 3 ! akik szintén térítési díj, anyagi haszon nélkül végezték

munkájukat - saját lelkiismeretével kell elszámolnia. A falu
Rejtett értékeink 3 a választás sal mondta el véleményét.

Mindenkinekjó munkát kívánok!

Márton napján

Márton napján, amikor
a libámat levágom
finom lesz a mája

Megeszem majd a combot
nem okoz nekem gondot

jó bort iszom rája

Ha egy-két litert bekapok
víg nótákat dúdol ok

'énmagamba

De ha vannak barátok
kikkel soha sem állok

én haragba

Rázendít a dalárda

elhangzik a világba
mint a trombitaszó

Akik már csak
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élnek .4

Gondolat a

kézmüvességrol .... 4

Dr. Beck Zsuzsanna i Nem kell kotta csak a bor

elojön a nóta sor
dó, dó, mi, ti, szó.
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"CSAK EGYETÉRTÉSSEL LEHET NAGY DOLGOKAT VÉGHEZ VINNI."

(Démokritosz)

A lakosság bölcs és megfontolt döntéssel új alapokra helyezte községünk vezetését. Megunva az elmúlt
négy év helyben topogását, új polgármestert és ütoképes testületet választott. A fiatal polgármesterre és a
zömében új testületre kemény és felelosségteljes munka vár Az újra bizalmat kapott képviseloktol aktívabb
és az elmúlt négy év hibáiból okulva, komolyabb munkát várnak a lakosok. Munkájukat végezzék
felelosségteljesen, hogy négy év múlva ne a negatívumokra, hanem a munkájuk által elért fejlodésre
legyenek büszkék. Munkájukhoz sok sikert, és jó egészséget kívánok.

"ÉPPEN NEM NAGY DOLOG ELKEZDENI A JÓT. AZT BE IS

KELL VÉGEZNI, EGYEDÜL EZ TESZI AZ EMBERT TÖKÉLETESSÉ."

(Augustinus Aurelius)
József--.-

Következo eevesületi összeiövetel:
2006. november 30. (csütörtök), 1800 óra,
Repülotér
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Öcsényi Repülotér története VI. rész
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Helyreigazítás: Ajúliusi számban Molnár Lajos helyett Molnár János a repülotér gondnoka.

1969. január l-jével a Szekszárdi Gyulai György
Repüloklubot és az Öcsényi Repüloteret az MHSZ
Országos Központ utasítására állami támogatás és
fúggetlenített szakember nélküli, úgynevezett "B"
kategóriába sorolták.
1969. április 22-én a repülotér az MHSZ-tol a
Repülogépes Növényvédo Állomás (a MÉM
Repülogépes Szolgálat) használatáb a került. A
gondnoki feladatot Szabó Gyula látta el.
Az MHSZ központ a repülotér és a repüloklub
használatával kapcsolatos huzavona után megbízta
Csák Pétert a klubtitkári, hangármesteri és repülotér
parancsnoki feladatok ellátásával. A gyakorlati
repülés, tehát társadalmi vezetéssel május 22-én
beindult. A muködéshez szükséges anyagiakat a
megye, a város vállalatai és mezogazdasági üzemei
adták össze.

A MÉM Repülogépes Szolgálat (MÉM, RSZ)
igazgatója Fazekas József úgy is segített, hogy 1970
tol Szabó Gyulát félállású hangármesterként
biztosította és 2. db fém kétkormányos vitorlázó
repülogép (Gobé) nagyjavítását is saját költségükre
elvégeztette. Több alkalommal motoros vontató
gép eket, kiszolgáló személyzetet, üzemanyagot
biztosított térítés nélkül.

A klub szakmai munkájának eredményességéhez
hozzáj árult, hogy 1971-ben Kercser Endre és Szabó
László, 1972-ben Csák Péterné és Hausznecht
Ferenc vitorlázó segédoktató vizsgát tett.
1973-as év kora tavaszán Öcsényben születik meg
az a gondolat, hogy fel kellene rázni, és összefogásra
ösztönözni az ország repülo szervezeteit. A repülo
szakember utánpótlás kérdését a vitorlázó repülo
gyökereknél kell elkezdeni. A gondolatot tett követi,
az év nyarán 13 repüloklub 40 versenyzojének
részvételével megrendezik az 1. Gemenci
Vitorlázórepülo Bajnokságot Öcsényben.
A következo években tovább növekedett a

résztvevok száma, a versenyen elért
sportteljesítmények eredménye túljutott az ország
határainkon is. Német, lengyel, csehszlovák,
jugoszláv, finn, osztrák, amerikai, angol versenyzok
elvitték hazájukba a sárközi, ocsényi emberek
kultúráját, vendégszeretét is.
A versenyek emblémája a gemenci erdo ritka szép
madara, a fekete gólya lett.

A kituno eredmények említése mellett sajnos szólni
kell arról, hogy 1975. augusztus 7-én Ill. Gemenci
Bajnokság Verseny napján
repüloszerencsétlenségben elveszítettük Farkas
Károly barátunkat, kollégánkat.
1974-ben Kóré Vilmos a megszuno veszprémi
csoporttól átigazolt hozzánk és Dr. Muray
Györggyel, és Tóth Lajossal együtt vitorlázórepülo
oktatói vizsgát tettek. Jelentosen növekedett a
kiképzésben résztvevok száma, több jól eloképzett
fiatalt adott a repüloklub a légiero és a polgári
repülés számára.
A mezogazdasági repülés és a repüloklub
együttmuködése tovább erosödött, és ez kifejezésre
jutott abban a formában is, hogy felvesszük az
MHSZ-MÉM Repülogépes Szolgálat Repülo Klubja
nevet 1977-ben. Kóré Vilmos lesz a fúggetlenített
ügyvezeto és az MHSZ Központ által megbízott
repülotér-parancsnok, Kenderes László pedig a
klubtitkári teendoket látja el.
A klubtagság 1979 oszétol a Gyöngyösi repülotér
újraindításán is dolgozik, hogy majd a Mátra fölött
kialakuló hullámrepülési lehetoséget kihasználva
magassági repülést végezhessenek.
A MÉM RSZ ocsényi repüloteréhez kapcsolódó 16
db helikopteres és merevszárnyú brigád ellátása
üzemanyaggal, alkatrésszel és szervizszerelo
küldésévei Szabó Gyula bázisvezeto feladata volt.
1982 februárjában beindult az új emeletes épület és
az irányítótorony építése, valamint a meglévo
emeletes épület és az A jelu hangár átalakítási
munkája. Az építkezés 1983 júniusában befejezodött
és az A jelu hangárban és muhelyeiben beindult a K
26-os típusú helikopterek idoszakos ápolása, javítása
Soós Mihály vezetésével.
A szakemberek egy része Kaposvárról, 16 fo helybol
szervezodött (Gyori Sándor, Ürmös Péter, Káldi
József, Árvay László, Balogh János stb.). A teljes
felfutás után évi közel 80 db jól megjavított
helikoptert adtak át a mezogazdasági repülés
számára.

Évenként egy alkalommal szakmai holégballon
találkozókon 20-25 db ballon színesíti Öcsény és
környéke légterét.

Összeállította: Kovács Ottó
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Szemelvények a "Bogár István" Hagyományorzo Egyesület életébol

MINOSÍTO

A" Muharay Elemér" Népmuvészeti Szövetség és Decs Nagyközség szervezésében idén október 7-8-án a
Faluházban rendezték meg "Sárközi Tavasz" címmel a szakmai minosíto fesztivált. A kétnapos rendezvényre tizenhat
tánccsoport jelentkezett.

A "Bogár István" Hagyományorzo Egyesület szombat délelott szerepelt, Szabadi Mihály koreográfiáját:
"Fonó Ocsényben" adta elo, igen nagyközönség sikerrel.

A délelotti és délutáni szereplések között 14 órakor utcai felvonulás is szerepelt, a Faluház elotti téren a
csoportok táncbemutatót tartottak.

A zsuri, Felföldi László zenetudós elnökletével szakmai értékelést tartott a Tájházban, ahol minden
szempontból kiválóra értékelték az ocsényiek szereplését, majd a Faluházban ünnepélyesen átadták az okleveleket, és
emlékplaketteket.

Az elso napon szereplo együttesek közül kiválóan mino sült fokozatot a sióagárdi, ocsényi és az izményi
csoport kapott. Az egész napos rendezvényt éjszakába nyúló tánc ház zárta.

A vasárnapi programok hasonlóan alakultak, ezen a napon a zsuri a bogyiszlói táncosok musorát értékelte
kiválóra.

Scultéty Erzsébet (BIRE elnöke)

SZÜRET

A "Bogár István" Hagyományorzo Egyesület minden évben hagyományosan megrendezi az ocsényi szüreti
felvonulást és mulatságot, ennek idopont ja az idén október
14-e volt.

A felvonulás 14 órakor indult a Tele ház elol. A menet élén az óvodások, majd az utánpótlás csoport haladt,
oket követték a "foszereplok" Parragh Balázs és Magyar Judit (bíró - bíróné - "kikérés"után), Szombati Gábor és
Kovács Boglárka (öregcsosz - öregcsoszné), Osze Gergo és Dávid Ágnes (jegyzo - jegyzoné), ill. az ocsényi felnott
tánccsoport tagjai.

Utánuk következett a két vendégcsoport az erdélyi gyergyószárhegyi "Cika" táncegyüttes gyermektánccsoportja, és a
sióagárdi Hagyományorzo Egyesület.

A kisbíró szerepét csömöri Csonka Sándor vállalta, a rímeket Bognár László " faragta".
A felvonulás a bíróné kikérése után a Széchenyi utcában folytatódott, ahol több háznál kínálták süteménnyel, és itallal
a táncosokat és a nézelodoket, ezt a csoportok mindenütt tánccai köszönték meg.

A színpadi musor 17 órakor kezdodött a Református Gyülekezeti Házban, ahol minden együttes húsz perces
musort adott, amit nagy közönségsiker fogadott.

A szüreti batyus bál a Közösségi Házban 2030 -kor az ocsényi felnott csoport nyitótáncával kezdodött.
A hajnalig tartó mulatságon a bonyhádi "Hangulat" zenekar játszott, mindenki megelégedésére, nevÜkhöz

méltó módon, jó hangulatot teremtve

Scultéty Erzsébet (BIRE elnöke)

REJTETT ÉRTÉKEINK!

Községünk foszögi részén az öreg házak között rejtozködve bújik meg a Falumúzeum, amelyben az ott megtekintheto
tárgyakat ifj. Csapai János gyujtött össze. A nagy szülok a dédszüloktol, és az ükszüloktol fennmaradt használati
tárgyak méltó módon vannak bemutatva az érdeklodok számára. Sok tárgy és használati eszköz, me ly mások számára
csak kacat és lom, a hozzáérto ember számára a múltból jött felbecsülhetetlen érték, amely ha elvész, pótolhatatlan.
Ebben a szépen rendbe rakott házban mutatják be a sárközi ember mindennapjaihoz szorosan kapcsolódó
tevékenységek használati tárgyait. A bányakemencét és a kerámiasparheltet is maga a gyujto, Jani rakta össze. A
kemence mögötti ún; kuckó régen a gyerekek kedvenc helye volt a téli esték idején. Innen hallgatták az öregeket és a
szülok meséit. Eközben a nagymama a Bibliát olvasta okulárén keresztül a pislákoló petróleumlámpa fénye mellett. A
gondosan megvetett tornyos ágy a múlt századi berendezés visszarepíti az embert abba az idobe, amikor még ebben a
házban aktív élet folyt. Mindaz, ami ott látható, négy év munkája, de évszázadok történeti emlékei, amelyeket meg
kell becsülni. Ami nem sikerült az önkormányzatnak, az sikerült egy fiatalembernek, aki mások számára, és a falunak
is maradandót alkotott. Nézzék meg, mert érdemes! Akinek vannak olyan használati tárgyai, amelyeket olyan helyen
tudna, ahol megbecsülik, azt ne dobja a szemétbe, hanem helyezze a múzeumba, onnan nem vész el, megmarad az
utókor számára, hogy legyenek megbecsült, de nem elrejtett értékeink.

Balogh József
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Hammerné Görög Éva

Csirzóné Kovács Éva

Akik már csak emlékeinkben élnek!

A szüreti vigasságok után, október vége és november elseje a szomorúság és az emlékezés napjai.
Az eltávozottakra emlékezünk, méltósággal és tisztelettel. November elseje mindenszentek. Ilyenkor
csokorba szedjük kertünk minden virágát, kivisszünk a temetobe, megtiszteljük vele eltávozott
szeretteinket, hisz mindenkinek van halottja. Egy barát, rokon, ismeros, szülo vagy gyermek. Ilyenkor rájuk
gondolunk, gondolatainkban velünk vannak. A temeto csendjét ilyenkor zokogás, egy fohászkodó mélyrol
feltöro sóhaj töri meg. Emlékezünk. Az esti csendben a remegve pislákoló mécsesek fénye megtörik a
lecsorduló könnyeken, azt le se töröljük, ilyenkor jó sírni. Mert valakire emlékezünk, aki jó volt hozzánk,
szeretett bennünket. Visszatérnek az emlékek, a velük töltött idok, egy mosoly, egy mozdulat, egy
jellegzetes mondat, és az a szeretet, amit tolük kaptunk. De ez mind ma már csak emlék, de szép emlék. A
temeto csendes estjébe elvesznek a fekete ruhás gyászolók. A köszöntést is csak elmormogjuk, ha
elmegyünk egymás mellett. Ezen a napon gyászol, aki a temetobe tér. A mécsesek megvilágítják a kobe
vésett neveket, ok már nem beszélnek, csak mi szólunk; hiányoztok, nagyon hiányoztok!
NYUGOD.JANAK BÉKÉBEN.

Balogh József

Gondolat a kézmuvességrol

Az elmúlt tanévben az iskola igazgatónojévellétrehoztunk az iskolában egy csipkeszakkört. A nyár
folyamán a Közösségi Ház vezetojének kezdeményezésére, a házban kézmuves foglalkozásokat
szerveztünk azoknak a gyerekeknek, akik nem nyaralnak. - A szülok dolgoznak, a gyerek otthon van, vagy
esetleg az utcán felügyelet nélkül.

A délutáni foglalkozásra egyre több kisgyerek bejött, ahol nemcsak jól, de hasznosan is eltöltötték
az idot. Ez a szülot is megnyugvással töltötte el, hogy jó helyen tudja gyermekét.
Így került sor arra, hogy a már megkezdett szakkört folytassuk, minden alkalommal, nagyobb létszámmal.
A cél itt az, hogy fejlodjön a kézügyességük, a szépérzékük, akaratkészségük. Látom a csillogó szemeket, a
mosolyt az arcukon, amikor egy-egy munka elkészül. A sikerélmény nagy ösztönzés számukra, önbizalmat,
kedvet, akaraterot ad a következo munkájukhoz.

Ezek a fiatalok majd építenek és nem rombolnak, nem marad utánuk falfirka, összetört közterek,
eltaposott virágok. Értékelni tudják a szépet, a muvészetet, az emberi alkotást. Ha ezt a célt elérjük, minden
fáradozás értelmet nyer.

Csirzó Ádám

1995. november 7-én született Szekszárdon. 1997 óta Öcsényben
lakik, de a JPTE IGYFK Gyakorló Iskolába jár. Négy éve kituno tanuló,
emellett a Szekszárdi Vízmu SE úszója. Hetente háromszor az iskolában úszik
- az iskola keretein belül, (úszós osztály) négyszer a városi uszodában Póth
Gábor edzo segítségével másfél órás edzéseken készül a versenyekre. A
tavalyi évben 6 egyesületi csúcsot döntött meg mellúszásban.

2006. február 25-én, Székesfehérváron rendezték meg az Úszó
Országos Diákolimpiát. Két úszásnemben, 50 m gyors és 50 m mellúszásban
jutott be az ország legjobbjai közé. Az 50 m gyors úszásban 15. helyen
végzett, míg 50 m mellúszásban 0:39,82 idoeredménnyel az 1. helyen végzett,
és ezzel a Magyar Köztársaság Bajnoka lett. Remek úszásával megszerezte
iskolájának az elso országos diákolimpiai arany érmet.


