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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÓ

2006. január 24-én a repülotéren sok ember gyult össze, hogy tegyen valamit a faluért,
beszélgessen arról, mi módon lehetne a település közéletét felpezsditeni. Végül is 26-án
megalakítottuk: az Együtt Ocsényért Egyesületet.
Emlékszem ajó hangulatra, a sokjó ötletre,javaslatra!

Elhatároztuk, hogy készítünk egy újságot, mely az Ocsényi Hírmondó nevet kapta még
aznap este! Megalakult a "szerkesztobizottság", olyan emberek akartak egyet, találták meg
a közös hangot, célt, akik addig talán csak köszöntek egymásnak. Ha találkoztak a faluban.
Elterveztük, hogy közösen agyerekekkel, s a többi civil szervezettel összetakarítjuk kicsit
a falu utcáit, és a közvetlen környékét!
Március 15-öt a napján Üllnepeltük, együtt a település lakÓival, az iskolások színvonalas
musorával, tábortuzzei, ünnepi köszöntovel, emléktábla avatással, koszorúzással, 48-as
dalok éneklésével.

Választási fórumot szerveztünk a parlamenti választások elott. M~álist szerveztünk a civil
szervezetek, a sportkörök, egyéni vállalkozók, pedagógusok, és az akkori Önkormányzat
segítségével.
Jött a télapÓ az óvodáskorú gyerekeknek, méghozzá repülon, m~d hintón, a Légörvény
Kft., és Dombi Anti bácsi segítségével.
Ugye mennyi szép emlék?
Biztosan hibáztunk: is többször lehet, hogy nem minden sikerült úgy, ahogy szerettük
volna, de jó volt együtt dolgozni, szórakozni, tenni a faluért, magunkért.
Nagyon sokan támogattak minket, sokféle módon, ötletekkel, munkával, borral, hellyel, jó
tanáccsal.

Mint minden új kapcsolatban, közösségben a kezdet mindig lendületes, de ennek a
megorzése már nehezebb feladat. Ezért várjuk, és hívjuk Önöket továbbra is! Jöjjenek el
minél többen, gondolkodjunk, dolgozzunk: egyre többen közösen a faluért, egymásért.
Vagy néha csak beszélgessünk egy jót!
2007. február 22-én, - február utolsó csütörtökén - 18 órakor tmjuk a Repülotéren az éves
közgyulésünket .
A beszámoló után tagfelvételt is tervezünk. Várjuk azokat, akik szívesen tartanának
velünk!

Utána, pedig vidám poharazgatásra, vacsorára, amolyan születésnapi bulira hívjuk Önöket.
Befejezésül Verlaine soraival kívánok boldog születésnapot, további sok sikert, kitartást az
Egyesületnek, és köszönöm minden tagunknak, a vezetoségnek, minden támogatónknak az
együtt töltött perceket, órákat, a munkát!

"Csak menj tovább és ne emészd magad!
Az út jó, s egy a dolgod: hogy haladj ....

És róként föl ne add szíved reményét.
Tedd jóvá magad, ahogy csak tudod."

Dr Beck Zsuzsanna



Ocsényi Repülotér története
VIlI.

Besenyei Péter neve fogalommá vált a magyar sportrepülésben. E nagyszeru sportember - az ocsényi
repüloközösség tagja - 1997. óta itt készül fel a nemzetközi megmérettetésekre. Európán kívül távoli
országokban is többször állt a dobogó legmagasabb fokára.
Az ocsényi Repülo Napok rendezvényein mi is láthattuk és élvezhettük magas színvonalú motoros
murepülo bemutatóját.
Az 1980-as évek végére a mezogazdasági munkarepülések iránti igény országszerte jelentosen csökkent. A

'gazdaságban muködés következtében a MÉM Repülogépes Szolgálatot megszuntették. A dolgozók ,.
munkaviszonyát felmondták, a repülogépeket, helikoptereket és a felszerelést megvételre felajánlották. A
szakemberek egy része különbözo társasági formában (Bt. Kft.) magánvállalkozásban tovább végezték
mezogazdasági munkarepülo tevékenységüket.
A repüloterünkön dolgozó 22 fos helikopteres javító-ápoló csoport átalakulás nélkül megszunt.
Simó Willy a Repüloklub vitorlázórepülo oktatója, a gemenci repülo versenyek elindításának és
rendezésének egyik szervezoje 1989. március 31-én, felesége - klubtagunk, ezüstkoszorús vitorlázórepülo 
Simóné Avarosy Éva 2001. decemberében hunyt el.
Az 1989. év nyarán megjelent egyesülési törvényt követoen állami támogatás hiányában a Magyar '.
Honvédelmi Szövetség megszunt. Életképes szervezetei átalakultak így a helyi repülo közösség 1989.
decemberében megalakította az Öcsényi Repüloklub Sportegyesületet.
Társadalmi támogatással és munkával muködo szervezet repülotér-parancsnoki teendoit Talabos Gábor látta
el.

1993. június 16-án elhunyt Schlett László vitorlázórepülo oktató.
A Honvédelmi Minisztérium a Repüloklubot bízta meg 1997-ben az ocsényi repülotér kizárólagos
üzemeltetéséveI.

1997-ben újabb veszteség érte a Klubunkat. Elhunyt Dr. Muray György vitorlázórepülo oktató a gemenci
repüloversenyek sportbizottságában éveken át orvosi feladatot látott el.
Talabos Gábor 1999. március 1-tol a Budaörsi Repülotéren hivatásos repülooktatói, majd szeptember 1-tol a
Tököli Repülotéren repülotér igazgatói és repülooktatói munkát végez.
A klubelnöki teendoket Tóth Zoltán majd közel egy évig Nier Imre, - 2000. év februárjától Hegedus Zoltán
és 2004. júliusától Koleszár István látja el.
A repülotér tulajdonjogának megszerzésére az Öcsényi Önkormányzat több esetben is kísérletet tett. A
vagyonkezelo APV Rt. az Öcsényi Repüloklub Sportegyesülettel az üzemeltetési szerzodést 2001.
augusztus 30-án felbontotta. A 2043/2001. sz kormányhatározattal a repülotér az Öcsényi Önkormányzat
tulajdonába került 2001. október 29-én.
Az üzemeltetésre megalakult az Öcsényi Repülotér Muködteto és Fejleszto Közhasznú Társaság Fazekas
Péter ügyvezeto igazgató vezetésével, akit 2002 szeptemberében Wiesner György váltott fel. A társaság
feladata az, hogy a leromlott állagú épületek és talajállapot javítására pályázati terveket készítsen, és a
repüloteret jellegének megfeleloen üzemeltesse.
Sikeres pályázat révén került sor az emeletes épület és az irányítótorony átalakításra, a fel és
leszállómezoben végzett jelentos földmunkákra (talajcsere, egyengetés, csapadékvíz elvezetés stb ... ).
Megújult a gáz- és elektromos rendszer, a szennyvíz a község hálózatára lett ráépítve.
Az emlékezetes 2002. januári "B" jelu hangártuz utáni helyreállítási és a 2. ütem építési munkái 2003.
júniusában fejezodtek be.
2002. március l3-án hosszú betegségben elhunyt Sághy Györgyezüstkoszorús vitorlázórepülo alapító
klubtagunk.

2005. február 7-én elveszítettük Csák Péter alapító klubtagunkat, aki társadalmi munkában klubtitkári~
hangármesteri, vitorlázórepülo oktatói valamint repülotér parancsnoki feladatokat is ellátott. Elévülhetetlen
érdemei vannak a Repüloklub és a repülotér fejlesztésében és fennmaradásában.
A repülésben végzett kiemelkedo munkáját elismerve nemzetközi diplomával tüntették ki.
2005. április 10-én megérkezik Berényi Kálmán és az Öcsény AIRPORT Kft. vezetojeként szervezi a
rendezvényeket és segíti a beruházásokat.
Következo számunkban folytat juk.

Összeállította: Kovács Ottó
_________ ' ,__ ~~~~_~ ~. ~_L" , ._"_W ~,
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2007. januári szám Öcsényi Hírmondó

1. Tóth Eniko, Sallai u. 6.
2. Hajnovits Hajnalka, Kinizsi u. 9.
3. Tóth Zsuzsanna, Széchenyi u. 54.
4. Matusz Viktória, Kossuth u. 13.
5. Jakab Erika, Lehel u. 6.
6. Magyar Judit, Fo u. 8.
7. Gáspár Mónika, Garay u. 7.
8. Szabó Anett Laura, Kossuth u. 16.
9. Görzsöny Erika Euridiké, Szekszárdi u. 27.
10. Péter Lívia, Illyés Gy. u. 1.
11. László Anasztázia, Árpád sor 51.
12. Nagy Judit, Széchenyi u. 70.
13. Csapai János, Jókai u. 18.
14. Vezsenyi Ágnes, Rákóczi u. 20/A.
15. Tóth Erzsébet, Garay u. 16.
16. Balogh Renáta, Kazinczy u. 21.
17. Glaser Lejla, Jókai u. 15.
18. Weisz Tamás, Ifjuság u. 8.
19. Weisz Péter, Ifjuság u. 8.
20. Gréczy Gábor, Babits u. 9.

BURSA HUNGARICA Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Öcsény község Önkormányzata elso ízben 2001. évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsooktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, mely támogatási formát azóta folyamatosan minden évben meghirdet.
A Bursa Hungarica olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a települési és megyei önkormányzatok által a
hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjrészbol és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsooktatási intézményében rendelet által megállapított ösztöndíjrészbol áll. Támogatásban részesülhetnek
azok a szociálisan rászorult hallgatók, akik államilag finanszírozott teljes ideju, nappali tagozatos
alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsofokú szakképzésben felsooktatási
intézményben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizeto intézmény folyósít ja
a hallgatónak.

Öcsény Község Önkormányzata 2006. évben is csatlakozott a támogatási rendszer 2007. évi fordulójához
és a pályázati kiírás feltételeinek eleget téve a benyújtott pályázatokat elbírálta. Ennek eredményeképpen a 41
benyújtott pályázatból 39 hallgatót részesített támogatásban, melynek összege 2007. évre szólóan 10 hónapon

. keresztül havi 2.000,- Ft/fo. Két pályázó kére Ime a pályázati kiírás feltételeinek nem felelt meg, ezért
pályázatuk nem támogatható.

Parraghné Csuka Anna

Bursa Hun2arica Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpálvázatban részesült ha1l2atók
2007. naptári évre

21. Illés Adrienn, Árpád sor 43.
22. Hajdú Irina, Szekszárdi u. 4.
23. Fehér Balázs, Széchenyi u. 77.
24. Haas Viktor, Árpád sor 49.
25. Horváth Eszter, Fo u. 80.
26. Fiegler Erzsébet, Bethlen u. 11.
27. Kovács Zsuzsanna, Rákóczi u. 6/A.
28. Lázár István, Bogár 1. u. 4.
29. Markó Zsuzsanna, Árpád sor 39.
30. Prókai Zoltán, Kossuth u. 4.
31. Jaksa Annamária, Árpád sor 46.
32. Patyi Viktor, Bern u. 10.
33. Csurai Attila, Kinizsi u. 8.
34. Frey Péter, Kodály u. 1.
35. Dombi Adrienn, Szekszárdi u. 9.
36. Jaksa Gábor, Ifjúság u. 21.
37. Sipos Ferenc, Lehel u. 25.
38. Kovács Bernadett, Árpád sor 26.
39. Kozma Zsuzsanna, Széchenyi u. 11.

Februári programok

február 3.
február 10.
február 17.
február 19.
február 22.

(szombat) 15 óra Gobelin kiállítás megnyitója, Közösségi Ház
(szombat) 17 óra Koszorúcska, 20 óra Ifjúsági bál, Közösségi Ház
(szombat) Iskolás Farsangi Bál, Közösségi Ház
(hétfo) 18 óra Nyugdíjas Klub Farsangi bálja, Közösségi Ház
(csütörtök) 18 óra Együtt Öcsényért Egyesület éves közgyulés, Öcsény Repülotér
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Ocsényi Hírmond~ _______________. 2007. januári szá_n.!.

A képviselo-testület december 20-i ülése

A képviselok hat rendeletet tárgyaltak meg az év utolsó ülésén.

A helyi adó rendeletrol részletesen egy másik cikkben lehet olvasni.
A gyermekvédelmi rendelet módosítása tulajdonképpen a felnott étkeztetés térítési díjának módosítását
tartalmazza. Januárl-tol a felnott étkeztetés bruttó 425,- Ftladagra módosult. A választás indoka a konyha
költség, bevétel egyensúlyának javítása. Fontos megjegyezni, hogyagyermekétkeztetés térítési díja nem
változott.

Az állattartási rendelt módosítására az életszeruség az indok. A rendelet alkalmazása során kiderült, hogy "
csak bizonyos változások, pontosítások után lehet egyértelmuen betartani, betartatni. A módosítás
egyértelmuen meghatározza az apróállat (baromfi), kisállat (sertés) és a nagyállat (pl.: szarvasmarha)
fogalmát.
A védotávolságok az alábbiak szerint került meghatározásra:

Az állatok ketrece ólja
Apróállat 20 db-ig
Apróállat 20 db felett
Kisállat 3 db-ig
Kisállat 3 db felett

Nagy állat 3 db-ig
Nagy állat 3 db felett
Trágya és trágyalé-tároló

lakóépülettol való távolság

3m
3m
6m
6m
12m
12m

Természetesen a vonatkozó védotávolságok csak a gazdasági haszonállatokra vonatkoznak, kutyára,
macskára nem.

A képviselok szintén elfogadták a Szervezeti és Muködési Szabályzatot. Az Ügyrendi Bizottság készítette
elo az SZMSZ-t. Fontos szabály, hogy a képviselok munkájukat továbbá is tiszteletdíj nélkül végzik és ezt a
rendeletben is rögzítették.

A költségvetési rendelet módosítására az októberben megalakult cigány és német kisebbségi
önkormányzatok költségvetésének megalkotása miatt került sor. A törvény szerint a két kisebbségi
önkormányzat saját költségvetéssel rendelkezik, és ezek tartaimát a települési önkormányzat változtatás
nélkül köteles beépíteni a költségvetésébe.

Sajnos a következo napirend is áremelésrol szólt. Az ivóvíz díjának módosításában a szolgáltató
(Szekszárdi Vízmu) és az Önkormányzat között nem volt lényeges véleményeltérés. Az új díj 2007. január
1.-tol164,- Ftlm3 + ÁFA, mely 7,9% mértéket jelent. Ez a várható inflációnak megfelelo.

Aszennyvíz díjának megállapításánál jelentos különbség alakult ki. A szolgáltató 259,- Ftlm3 + ÁFA
árajánlatot, míg az önkormányzat 230,- Ftlm3 + ÁFA árajánlatot tudott volna elfogadni. Fontos tudni, hogy
a szennyvíz-elvezetés és tisztítás árának meghatározásakor négy település Ocsény, Decs, Sárpilis, Várdomb
érdekeit kell összehangolni. A döntést az árváltoztatásról a 2007. január végi testületi ülésre halasztotta a
képviselo-testület. Tehát januárban még a régi díjat kell fizetni.

Nagyon fontos egy település életében, hogy milyen rendezvényeket tud megtartani. A képviselok
elfogadták a 2007. évi rendezvénynaptárt. Ugyancsak elfogadták a Hivatal akadálymentesítési pályázat'
benyújtásáról szóló javaslatot, valamint az Ocsény Községért Közalapítvány beszámolóját.
A képviselok a 2006. évet a falukarácsonya rendezvény megtartásával zárták.

Pollák Csaba
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Megtartotta decemberi ülését a
Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselo-testülete

A kisebbségi képviselok 2006. december 12-én megtartották az évzáró ülésüket. Hamar Vjlmos elnök
tájékoztatta képviselo-társait a 2006. évi költségvetési határozati javaslat számairól. A testület 160.000,- Ft
tal gazdálkodhatott, melybol 35.00,- Ft összeget dologi kiadásra, 35.00,- Ft összeget pénzeszközátadásra,
míg 90.000,- Ft összeget tartalékként használhat fel.

Együttmuködési megállapodás tervezetet a kisebbségi önkormányzat képviselo-testület tagjai
egyhangúlag elfogadták. A megállapodásban rögzítésre került, hogy a polgármester és az elnök rendszeres
kapcsolatot tart egymással az Önkormányzatok összehangolt és gördülékeny feladatellátása érdekében.

Döntöttek a kisebbségi képviselok két pályázat beadásáról is. Az egyik pályázat az újonnan alakult
Német Kisebbségi önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés támogatásáról, míg a másik pályázat kulturális
rendezvények támogatásáról szól.

A negyedik napirendként a testület egyhangúan elfogadta a 2007. évi munkatervét.
Az ülés zárásaként ajelenlévok a Falukarácsonya megrendezésérol tárgyaltak.

Pollák Csabajegyzo

Ülést tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2006. december 13.-án tartotta ülését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselo-testülete. Elso
napirendként Kalányos János elnök beszámolt a lejárt határideju határozatok végrehatásáról, valamint az
elozo ülést követoen tett fontosabb intézkedésekrol.

A kisebbségi Önkormányzatok muködése elképzelhetetlen a települési önkormányzat közötti kapcsolat
nélkül. A két önkormányzat együttmuködési megállapodás tervezetét megtárgyalták a kisebbségi
képviselok, és azt egyhangúlag elfogadták. A települési önkormányzat is elfogadta így a szerzodés létrejött.
(szerk.)

A harmadik napirendként a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetését fogadták el a kisebbségi
képviselok. 2006.-ra 160.000,- Ft összeggel gazdálkodhattak, melybo145.000,- Ft dologi kiadás, 15.000,- Ft
pénzeszköz átadásra használtak fel, 100.000,- Ft pedig tartalékba került.
Fontos feladat volt a munkaterv elfogadása, melyet a képviselok hosszabb vita után egyhangúlag
elfogadtak.

Pollák Csaba jegyzo

Változások a helyi adózásban

A Képviselo-testület egyhangú 10 igen szavaz attaI módosította a helyi adókról és az adózás rendjérol
szóló 18/200.(XII.1.) ÖK. számú rendeletét. A módosítás lényege, hogy az adó mértéke és az adózók köre
változott. A magánszemélyek kommunális adója 2007-ben 9.000.- Ft/év lesz, melyet két részletben március
15.-ig, illetve szeptember 15.-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Változás továbbá, hogy a testület 50%-os
kedvezményt biztosít az ingatlanon egyedül élo személy részére, az év januári-tol, amikor a 70. életévét
betölti. Az az megszunik a menteség. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzete nem leszi lehetové, hogy
egyéb saját forrásból biztosítsa a hulladék kezelés költségét. A helyi adókról szóló törvény értelmében az
Önkormányzatnak a kommunális adókból kell fedeznie a település hulladékkezelésévei kapcsolatos minden
költségét. Melyek is ezek? Mennyibe is kerülnek az Önkormányzatnak? A hulladékszállítás
(szemétszállítás) 7,5 millió forintba kerül. Mely egy lakóingatlanra 8.257,- Ft. Az állati hullaszállítás éves
költsége várható an 1,4 millió forintba kerül, ami lakóingatlanonként . további 1.555,- Ft-ba kerül.

- Természetesen további költségként jelentkezik, a temetoi és a falu egyéb területérol elszállított mindenféle
hulladék is.

A helyi adó másik fontos eleme az iparuzési adó, melyet az Önkormányzat 1,6%-ra emelte. A
településen jelentos a változások száma, ami örvendetes tény, ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzetben az
terheiknek növelésére is szükség van.

Pollák Csaba jegyzo
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Tájékoztató a gépjármuadó változásairól

2007. januári szám

A gépjármuadó eddigi legnagyobb szabású változása következik be 2007-ben. A módosítás érinti a
személygépkocsik, a motorkerékpárok adóalapját, az adó mértékét, az adómentességet és a katalizátor utáni "
adókedvezményt. Az eddigi "súlyadó" személyautók és motorkerékpárok esetében megszunik, az eddigi
önsúly helyett az adó alapja a kilowattban kifejezett teljesítmény lesz. Az adókötelezettség kiterjed a 250
köbcentiméter alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpárokra is. Az adó
mértékét a teljesítmény és a gépjármu gyártási évétol eltelt ido fogja meghatározni a következok szerint: a
gyártási évben és az azt követo 3 naptári évben 300 Ft!kilowatt;
a gyártási évet követo 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt;
a gyártási évet követo 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt;
a gyártási évet követo 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt;
a gyártási évet.követo 16. és ezt követo naptári években 120 Ft! kilowatt. Megmarad viszont az önsúly
szerinti adóztatás (változatlan adómértékkel, vagyis 1200 Ft!az önsúly minden megkezdett 100
kilogrammja) az autóbuszoknál, nyerges vontatóknál és lakó-pótkocsiknál. A tehergépjármuveknél szintén
nem változik az adóalap (önsúly+raksúly 50 %-a).Az 5-8. környezetvédelmi osztályba sorolású (EURO III
as) tehergépjármuvek, autóbuszok után a 2007. évtol a jelenlegi 30 helyett 20%, a 9.-13. környezetvédelmi
osztályba sorolású (EURO IV-es vagy EURO V-ös) tehergépjármuvek, autóbuszok után pedig 30%
kedvezmény jár.
A nyerges vontatók esetében az EURO II-es környezetvédelmi besorolású (4-es környezetvédelmi osztály)
gépjármuvek után megszunik a kedvezmény, az EURO Ill-as gépjármuvek után 30, míg az EURO IV-es
vagy V-ös gépjármuvek után 50 % kedvezmény jár. A módosítással érintett gépjármuvek
üzembentartói/tulajdonosai 2007-ben új határozatot kapnak, me ly tartalmazni fogja az elso félévi - a
szokásos március IS-ei határidotol eltéro - befizetési határidot is.

2007-tol megszunik a büntetés-végrehajtási vállalat és annak jogutód társasága, valamint a közhasznú
társaságok gépjármuvei utáni alanyi mentesség. Az adózók szélesebb körét érinto változások a súlyos
mozgáskorlátozottság miatti mentességhez kapcsolódnak. A mentességi szabályok mind alanyi, mind tárgyi
vonatkozásban szukülnek 2007-tol a hozzátartozó tulajdonában lévo gépjármu csak abban az esetben lehet
adómentes, ha az általa rendszeresen szállított mozgáskorlátozott személy kiskorú, és vele közös
háztartásban él. A mentesség feltétele lesz még az is, hogyagépjármu nem lehet személytaxi besorolású, és
teljesítménye nem érheti el a 100 kilowattot. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi
is van, ezek közül kizárólag a legkisebb teljesítményu mentesítheto.

Karácsonyi vásár ünnepi hangulat .

Jól sikerült az iskola kezdeményezésével szervezett karácsonyi vásáro A katolikus egyház jóvoltából a
katolikus templom udvara adott otthont e rendezvénynek.

A templornkert karácsonyi díszei vel, fényeivel csalogatta az érdeklodoket, ahol a gyerekek lelkesen
árulták az ünnepre készített portékáikat. Nemcsak árulták, de el is adták azokat, így ezúton köszönjük
minden vásárlónak, hogy ily módon is támogatták gyermekeinket, hiszen a bevételbol szabadidos
programjaikat gazdagít juk majd.

A rendezvényt színesítette az iskola énekkarának meghitt eloadása, Markó Zsuzsannáék zenés
bemutatója, valamint a szekszárdi német nemzetiségi kórus hangulatos musora.
A téli este hidegét az egészségügyi dolgozók és a Német Kisebbségi Önkormányzat által osztott meleg tea
és sütemény enyhítette.

A vásár után községünk Önkormányzata a már hagyományos Falu karácsonyára várt a vendégeket a

Református Gyülekezeti Házba. Itt iskolánk tanulói, a 6. a, és 6. b osztályosok karácsonyi musorát láthatták,
Dr. Tóthné Gulyás Tímea és Jaksa Jánosné nevelok felkészítésével.

Ezen az estén benépesedett a falu központja, gyerekek és felnottek együtt ünnepeltek, énekeltek, s
reméljük ez is hagyománnyá válik!

Boldog újévet mindenkinek.
Összeállította: Mihályka Dani Ildikó
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Sport

Az ocsényi labdarúgócsapat teljesítményének félévi értékelése

A csapat vezetosége az 1-5 hely elérését tuzte ki célul számunkra, de az elozo évben elért negyedik
helyezés után mi más lett volna, mint a dobogós helyek valamelyikének megszerzése. Felkészülés közben
derült, ki, hogya megyei bajnokság mezo nye a Szekszárd, és a Dunaszentgyörgy csapatával erosödik, így
velük együtt az elso három helyre esélyes csapatok száma 7-8-ra emelkedett, emiatt a dobogós vágyaink
talán kicsit merésznek tuntek. Céljaink megvalósításához 30 pont megszerzését terveztem. A 15. bajnoki
mérkozést három 5-ös ciklusra osztottam, és ciklusonként 10 pont elérését tuztem ki célul.

Ennek szellemében július elején kezdtük meg a felkészülést. Csapatunk játékoskeretében a következo
változások történtek: három játékos távozott, helyettük azonban hárman érkeztek, Hegedus A., Demkó A.,
és Tóth A. Ifi csapatunkban nagyon sok tehetséges, saját nevelésu játékos focizik, közülük Kutasi A., Szücs
R., Juhász Sz., Bárdos Z., Horváth Z., és Babanics F. a felnott csapattal kezdte meg a felkészülést. Ezzel is
tovább tudtuk folytatni azokat az elképzeléseket, hogy ajátékoskeret nagy részét helyi labdarúgók alkossák.
A bajnokság elso öt mérkozé sén a tervezett tíz pontot sikerült elémünk, a Majos 5-0-s, aGerjen 2-1-es, a
Kakasd 2-1-s legyozésével és a Dunakömlodön szerzett döntetlennel. A ciklusban egy fájó vereséget
szenvedtünk a sárközi rangadón a Decs csapatától, 1-4 arányban. Sajnos a bajnokság elején két játékosunk
(Kutasi K. Weisz T.) súlyosan megsérült, akikre a továbbiakban nem számíthattam. A második ciklusnak

kicsit aggódva vágtunk neki, attól tartva, hogya Decs elleni fiaskó mély nyomokat hagyajátékosokban.

A középso szakaszban II pontot szereztünk. Legyoztük a Madocsát 3-1-re, az Ozorát 5-1-re, a
Kajdacsot pedig 5-0-ra. Döntetlent játszottunk a Dunaszentgyörggyel, és a Bátaszékkel.

A következo öt mérkozésen nagyrészt a tabellán elottünk álló csapatokkal találkoztunk, igazi rangadókat
vívtunk. Az elozo évi tapasztalatok alapján fiatal és rutintalan csapatunknak ezek a megmérettetések túl
nagy feladatot jelentettek. Ami különösen nagy öröm számomra, hogy tavaly óta a csapat sokat fejlodött és
ezen a téren nagyot léptünk elore, ami abban is megmutatkozott, hogy az utolsó 5 meccs során 10 pontot
értünk el. Legyoztük a Dunafóldvárt 2-1-re, a Bölcskét 1-0-ra és a Tolnát 2-I-re. Szekszárdon O-0-as
döntetlent értünk el, a Tevel ellen pedig 2-I-es vereséget szenvedtünk.

A 15 mérkozésen a 9 gyozelem, 4 döntetlen és két vereség a megszerzett 31 pont a harmadik helyet
eredményezte az oszi szezonban, amivel úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Bár, ha annak tükrében
vizsgálom, hogy a bajnokság utolsó mérkozését a tabella élérol vártuk, és így kezünkben volt egy még jobb
szereplés lehetosége, akkor egy kis bosszúságot érzek.

A legjobb teljesítményt nyújtották a csapatból Császár G. és Kadosa B., rajtuk kívül elégedett vagyok
még Babanics N., Jaksa P., Lubastyik Z., Demkó A., Juhász B., Hegedus A. teljesítményével. Különös
öröm számomra a fiatal játékosok zökkenomentes beépülése a csapatba, foként Juhász Szabolcsé és Kutasi
Adriáné, akik meghatározó játékosság notték ki magukat 16-17 éves korukra. Fájó számomra a Paksra
történo távozásuk. A következo szezonban többet várok Jaksa G-tól, Tóth A-tóI, Babanics Sz-tóI, Weisz-T
tói, és Kéring Zs-tóI. A legjobb teljesítményt a Bölcske elleni rangadón nyújtotta a csapat. Házi
gólkirályunk Hegedus Attila lett kilenc góllal.

A csapat játékával összességében elégedett vagyok, a kapott gólok tekintetében különösen, mivel a
" második legkevesebb gólt kaptuk. A rúgott gólok tekintetében van még mit fejlodnünk, annak érdekében is,

hogy lelkes közönségünket még jobban kiszolgáljuk, akiknek ezúton is szeretném a csapat és a magam
nevében is megköszönni mind az itthoni, mind az idegenben mutatott lelkes szurkolást.

Összeállította: Boros Attila
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Öcsény sportkör utánpótlás csapatok
(U-19; U-17; U-14)

U-19 A tavalyi sikeres szereplés után a felnott csapat vezetoedzoje több játékosra is számított az elso csapatnál. ,.
Ez maga után vonta, hogy a fiatalabb játékosok nagyobb szerephez jutnak az U-19-es csapatban.
Szerencsére sok fiatal már az elozo bajnokságban is fontos szerepet kapott. A megfiatalított csapatnak az elsodleges
feladata a tapasztalatszerzés volt, az eredmény másodiagos volt.
A csapat a téli piheno a hetedik helyen áll 7 gyozelem 2 döntetlen és 5 vereséggel. A tavaszi szezonra sem változik az
elvárás: a tapasztalatszerzés a fo cél, hogy a következo bajnokságra egy jó ütoképes és eredményes U-19-es
csapatunk legyen, akikre a felnott csapatba is lehet számítani.

U-17 A csapat oszi szereplésére jelentos mértékben rányomta a bélyegét, hogy éppen milyen csapattal tudunk
kiállni. Értem ezalatt, hogy amikor az U-17-es csapat nagy része jelen volt, akkor nem tudtak megvemi minket. Ilyen
volt 3 mérkozés, ami 3 gyozelem volt. A másik mérkozésen a fiatalság dominált.
A tavaszi szezonra ezt a problémát próbáljuk orvosoini és emellett a fiatalabbaknak továbbra is biztosítani a
játéklehetoséget.

U-14 A tavalyi elso éves jó szereplés után (5. hely) elvárás volt a folyamatos fejlodés, ami az oszi szezonban az
eredményben is megmutatkozott. A csapat a szezon végére a harmadik helyen áll 6 gyozelemmel és két vereséggel.
Fiatal tehetséges csapat akikrol a következo években meghatározó, jó játékosok válhatnak a különbözo korosztályban.
Összegzés: Megye I~es szinten jól muködo utánpótlásra van a falunak, minden korosztályban rendelkezünk megfelelo
létszámú játékossal, ami nagy kincs a mai világban és ezt a kincset a jövoben is igyekszünk megorizni. Folyamatos
edzések mellett az U-7-tol egészen az U-19-es csapatig.

Összeállította: Gyorfi Péter
Up edzo Öcsény Sportkör

Tisztelt lakosság

A most induló FAKANÁL rovatunkba keresünk régi ocsényi

ételrecepteket. Szeretnénk, ha ebben segitségünkre lennének, amik az
újságban megjelennének a beküldo nevével. Ne hagyjuk elveszni a
régi idok finom ételeit. Várjuk receptjeiket, melyet leadhatnak, Sasinál
a virágüzletben,

SÜLLO FEHÉRBOROS MÁRTÁSBAN.

Hozzávalók:l közepes süllo (kb.lkg), 1 kanál ecet, 5 dkg vaj,1
evokanál liszt, 10 dkg mazsola 10 dkg aszalt sárgabarack, levokanál
méz 3 dl rizlingszilváni fehérbor, kávéskanál cukor, 1 citrom, só,l
késhegynyi fahéj.
Elkészítés: A halat megtisztítjuk, kifilézzük, fejét levágjuk, majd
enyhén ecetes sós vízben puhára fózzük. Ha puhára fótt a fózolébol
kivesszük melegen tartjuk. A mazsolát és az összevágott
sárgabarackot vízzel puhára pároljuk, ha kész hozzá adjuk a mézet és
a citrom héját, melegen tatjuk. A vajon világos rántást készítünk, amit
felengedünk a borral, izesítjük sóval, cukorral, citromlevéveI, (fele
elég), és fahéjjal. Ha forr, hozzáadjuk a külön megpárolt mazsolát és
sárgabarackot, kiforraljuk, és a halra öntjük. Díszíthetjük aszalt
sárgabarackkal, karikára vágott citrommal.
A hal igazán csak a harmadik levében úszik ezért, 2003 évjáratú
Chardonay-t ajánlok,
ló étvágyat!
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