
2007. februári szám

Az idei év szereploi:

Szemelvények A Bogár István
Hagyományorzo Egyesület életébol

Egyesületünk meghívást kapott a Muharay
Népmuvészeti Szövetség által minden évben
megrendezésre kerülo Újévköszönto Néptánc
Antológiára, melynek helyszíne a budapesti Thália
Színház volt 2007. január 27-én.
A rendezvényre az elozo évben kiváló minosítést elért
tánccsoportokból válogatták, így az eloadás minosége
biztosított volt.

" ,
OCSENYI

"Bogár István" Hagyományorzo Egyesület Öcsény Szabadi Mihály: Fonó Öcsényben
"Bokréta" Néptán Együttes Szany Töreki
Imre: Táncok Szanyból
Hagyományorzo Együttes Isaszeg
Széphalmi Zoltán: Tavaszi népszokások
Hagyományorzo Együttes Sióagárd
Szabadi Mihály: Sióagárdi lakodalmi
szokások és táncok

Hagyományorzo Népi Együttes Kalocsa
Bence Károlyné: "Möghoztuk a csinos
barna menyecskét. "
Hagyományorzo Népi Együttes
Veresegyház Széphalmi Zoltán: Jöttünk
köszönteni

"Mohács" Nemzetiségi Néptánc Együttes
Mohács Filákovity István: Veszeoi Tuzsán Szemártin (Vidám és szomorú Szentmárton)

Meghívó, Újévi
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Az ocsényiek a szünet után következtek, az igen jó eloadás nagy sikert aratott. A többórás
programot a színpompás viseletu szanyi táncosok fergeteges musora zárta.
A szombati program 18 órától az Almássy téri Szabadido Központban folytatódott a
Néptáncosok Báljával. Minden csoport szokásosan itallal és tájjellegu sült tésztákkal
kínálta a vendégeket.

Táncbemutatókat tartokkal népviseletben, táncház jelleggel. Az est érdekessége a modlvai
csángó csoport osi magyar hagyományokat (ritmikus táncok) bemutató programja volt.
Széki muzsikával 22 órától megkezdodött a hajnalig tartó bál.

Összeállította: Scultéty Erzsébet
BIHE elnöke



Úszóverseny

Akikre büszkék vagyunk

2007. január 17-én a városi uszodában került
megrendezésre a város környéki úszóverseny.
A környék iskolái IBátaszék, Bogyiszló, Decs,
Sióagárd, Tolna, Várdomb, Ocsényl három
kategóriában állították ki diákjaikat.
A verseny délben kezdodött. A versenyen
induló ocsényi diákok, már remego gyomorral
ebédeltek, de nagyon szépen szerepeltek.

A II. korcsoportos Kara Szilárd hátúszásban elso lett, de mellúszásban is érmet szerzett, harmadik lett, így
szorult Óvári Laci a negyedik helyre.
A korcsoport lányai ugyan érmet nem kaptak, de kitartó szép úszásukkal megörvendeztették a nézok szívét.
Csak így tovább Szucs Patrícia és Nagy Alexandra!
A Ill. korcsoport fiúi közül Szabó Andor gyors és mellúszásban is aranyérmet szerzett. Mészáros Alex
hátúszásban elso, gyorsúszásban harmadik helyezett lett.
E korcsoport lányai közül két kislány szerzett érmes helyezést Lovas Anett mellúszásban, Ábel Fruzsina
gyorsúszásban lett második.
A IV. korcsoport fiai és lányai aztán igazán "aranyosak", mondhatnánk parádés sikert arattak!
Kovács Zoltán gyors és mellúszásban lett elso, Katona Balázs így gyorsúszásban "csak" második lett, de
hátúszásban övé lett az aranyérem.
Ábel Orsolya a lányok között lett mell és gyorsúszásban is aranyérmes.
Az igazi csapatmunka a váltó, ahol a különbözo korcsoportos fiuknak és lányoknak együtt, egymást váltva
kell, úszniuk.
A fiúváltóban Kara Szilárd, Szabó Andor, Kovács Zoltán hármasa arany érmet szerzett az ocsényi iskola
számára. Gratulálunk!

A lányváltó második lett, de nagyon kicsi hiányzott az elso helyhez, aki ott volt látta!
Szucs Patrícia, Lovas Anett, Ábel Orsolya méltán gratulálhatunk nektek is.

2007. január 29.-én a bonyhádi uszodában rendezték meg a megyei versenyt. Sport iskolák, úszó iskolák
diákjaival úsztak együtt az ocsényi gyerekek. Kitartóan, minden erejüket bevetve úszták le a 100 méteres
távot Imelyet igen ritkán tettek meg ezen kívül!!.
Ha a kitartás és a lelkesedés mellett nagyobb rutin, több gyakorlási lehetoség is nyílt volna számukra,
bizonyára nem csak pontszerzo helyezést értek volna el.
Szabó Andor korcsoportjában, mellúszásban negyedik helyezett lett.
A fiúváltó: Kovács Zoltán - Katona Balázs - Szabó Andor viszont bronzéremmel örvendeztette meg
szívünket!

Ússzatok, gyakoroljatok, reméljük a következo tanévben is ilyen remekül fogtok versenyezni!

Ábelné Süto Erika

Márciusi programok:

Március 10. szombat Sárközi Bál "Bogár István Hagyományorzo Egyesület
Március 15. csütörtök 17 óra Ünnepi megemlékezés a Közösségi Házban, majd koszorúzás a Kopjafánál
Március 17. szombat Horgászbál
Március 19. hétfo Nyugdíjasok vetélkedoje
Március 29. csütörtök 18 óra Ocsény Repülotér
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2007. február 8.-án tartotta az ocsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselo-testülete következo
ülését, melyen megtárgyalták a 2007. évi költségvetési tervezetet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szukös
keretei között az alábbi programokat szeretné megvalósítani:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselo-testületének
2007. évi munkaterve

2007. Cigány Fórum 1.
2007. március 15. megemlékezés március 15.-rol
2007. május 1. Falunap és majális
2007. július 13-15. Sárközi lakodalom (Sárköz kupa)
2007. szeptember 15. Cigány nap (horgászverseny, repülotér, folklór, bál)
2008-as évi munkaterv megtárgyalása 2007.november 30.-ig
2007.-ben tervezett "Férfi-Sátor" létrehozása
2007.-ben tervezett Cigány esték létrehozása (mesék, beszélgetések, "prövásztá,", tánc, kézmuvesség)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezen kívül még szeretné azokat a roma származású általános iskolai
tanulókat jutalmazni, akik kiemelkedo tanulmányi eredményt érnek el. Az Iskolaszékkel tervezik felvenni a
kapcsolatot. Az oktatásnak kiemelt szerepe van a kisebbségek fennmaradása, önazonosság tudatának erosítése
szempontjából. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja az embereken való segítést. A kisebbség
számára az is alapveto fontosságú, hogy a többségi társadalom ismerje meg életüket, kisebbségként való
létezésüket. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy Öcsény Község lakóival való folyamatos kapcsolattartás,
kommunikáció. Észrevételeiket, véleményüket, ötleteiket, gondolataikat szívesen veszik a Képviselo-testület
tagjai.

Kalányos János
Elnök

Az OCSéll)'i

ez évi 6atyus

:Március .10-én (szombaton) tartja
2(110 6rai k!zdette[ a

meEyre mináenkjt szeretettetrJár!

ZP-::JVrE: a30nyliácfi J{A!/vT;VLA'T Z'E.'7V'E1(}1JR"

(}J'()rpi;JI'O:Ma30LA
(}J'EDÉPO: 1500 [Ft

JP-I/E:JdX!:EZJv7:

-Süto Jellonénél: 74/496-809
-Scuftéty'Erzsé6etnél: 74/496-360

74/495-660

ÚjÉVIÉTELKÜLÖNLEGESSÉG
(á la Bognár)

Vegyél 12 hónapot
Gondosan tisztítsd meg a kicsinyességtol,

A haragtól, a gyulölettol
A rosszindulattóI.

Ha megvan, oszd fel 30-31 napra
Minden napot készíts el

1 rész munkából, 3 rész jó akaratból
Egy gyuszunyi derubol

Adj hozzá 3 evokanáloptimizmust,
Egy csipetnyi humort, egy késhegynyi

tapintatosságot
Az egészet öntsd le boven szeretettel
Mindig díszítsd apró figyelmességgel

És tálald fel mosolygós arccal.

S mindehhez jó étvágyat kíván

A bognár család

----------------------------_._------------~_._--_._-----------------------.-
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A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairóL ....

1993. július 7-én a parlament 96%-os többséggel elfogadta a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló - a nemzeti jog rendelkezéseivel is összehangolt - törvényt, melynek deklarált célja, hogy az
önkormányzatiság, a szubszidiaritás és a decentralizáció elvére támaszkodva a személyi, helyi és
funkcionális autonómia egyfajta sajátos elegyének létrehozásával biztosítsa "mindazon jogokat, amelyek a
kisebbségekhez tartozó személyeknek, mint magyar állampolgároknak és ezek közösségeinek nemcsak
emberi jogai, hanem olyan politikai jogok, amelyek .segítségével nemzeti vagy etnikai önazonosságuk
merozése elosegítheto". - Eiler Ferenc: Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok
elso négy évi muködésének tapasztalatai.

ANémet Kisebbsé!Ú Önkormányzat Képviselo-testületének 2007. évi munkaterve

2007. február 7.-én tárgyalta a Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselo-testülete a 2007. évi
költségvetés tervezetét. Munkatervükben szerepel többek között a teljesség igénye nélkül:

A német kisebbség történelme: 2 részes eloadás sorozat, musoros esttel
Német kórus-tánc találkozó

Szent István napi falu rendezvény
Színházlátogatás aNémetszínházban
Márton Napi ünnepség
Adventi vásár

Óvodai ném et oktatás elosegítése, támogatások
Jótékony célok

Fontosnak tartjuk a ném et nyelv, és a kultúra megtartását. Tervezzük egy pályázat kiírását azon általános
iskolás és középiskolás tanulók számára, akik sikeres német nyelvvizsgát tesznek alap, közép vagy
felsofokon. Vizsgaszintenként elismerésben részesítenénk oket.
A Német Kisebbségi Önkormányzat képviselo-testületének törekvése, hogy nagyon jól szervezett és
tervezett programokkal sikerüljön megszerettetni a német kultúrát, s egyben a német közösség összetartását
megerosíteni.

Hamar Vilmos elnök

Farsangi bál

2007. február 9.-én az ocsényi általános iskola 5. osztályában farsangi bál volt. A jól sikerült bál
felvonulással kezdodött, ahol a gyermekek meglepodve vették tudomásul, hogy néggyel többen vannak, az
osztályfonökük és három szülo is beöltözött farsangi maskarába. Miután a gyermekek elfáradtak a
táncolásban, pizzát ettek és meleg teát ittak.

.............. . . ._~K~=isp.é.JuháA.tiill.mL_.
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Öcsényi repülotér története IX.

A 2005. esztendoben történtekre most fájó szívvel emlékezünk .....
A hivatalos jelentés szerint: ,,2005. január 27-én a FARNAIR HUNGARY KFT. HA-LAR lajstromjelu
Turbolek L-410 típusú kéthajtómuves repülogépe Bukarest-IASI (Jászváros) repülotérre postajárati
feladattal indult. Az IASI repülotér közelében 8 óra 10 perckor a repülogép a földnek ütközött és
kigyulladt. A kétfonyi személyzet - Sebok Gyozo kapitány és Cziráky Péter másodpilóta életét vesztette.
A fedélzeten utas nem tartózkodott. A katasztrófa oka a mai napig ismeretlen.
Cziráky Péter 33 éves az Ocsényi Repüloklub vitorlázó és motoros sportrepüloje, korábban a Szekszárdi
Városi Televíziónál operatorként dolgozott 6 évig.
2005. július 31-én Báta község határában mezogazdasági munkarepülés (permetezés) közben lezuhant és
kiégett a Ka- 26 típusú helikopter. A helikopter vezetoje Nagy László az Ocsényi Repüloklub tagja
ezüstkoszorús vitorlázórepülo pilóta volt.
2005. október 27-én szomorú hír érkezett, 71 éves korában elhunyt Cziráky László a Repüloklub alapító
tagja. Társadalmi munkában korábban hangármesteri, vitorlázórepülo oktatói szakosztályvezetoi feladatot
látott el. A Gemenci Vitorlázórepülo versenyek sportbizottságának állandó tagja volt.
2006. január 24-én megalakult a repülotéren az Együtt Ocsényért Egyesület, amelynek célja a település
fejlodésének elosegítése, életének felpezsdítése, a civil szervezetek összefogása, a község jó hangulatú,
fejlodo közösséggé alakítása.
Létrejött az Ocsényi Hírmondó címu havonta megjeleno újság. A repülotér fejlesztése folyamatos.
Jelenlegi feladat a szálláshelyek bovítése; 12 db összkomfortos faház felépítésévei 72 fovel bovül az
elhelyezheto vendéglétszám. Az alapozás elkészült, a faházakat Ocsény község testvér települése
Gyergyószárhegy faipari üzeme szállítja és felépíti.
Soronkövetkezo feladat a Welness szálloda és élménypark tervezése és megvalósítása lesz. Tavasszal
közel 500 m mélységu kútfúrás kezdodik és kb 43 oC-os melegvízre számítanak a szakemberek. A
kútfúráshoz szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.
2007. február 13-án újabb veszteség érte repülo közösségünket, 75 éves korában elhunyt Szabó Gyula.
Repülo pályája a Repülo Muszaki Katonatiszti Iskola elvégzésével indul, majd 6 évig a légieroknél
muszaki katonatisztként teljesített szolgálatot. A polgári repülésben a MALÉV -nél muszaki ellenorként
dolgozott 10 éven keresztül.
Ocsénybe a MÉM Repülogépes Szolgálat bázisvezetojeként érkezett 1969. szeptemberében. 1970-73
között a MHSZ Repülo Klub kiképzési munkáját félállásban hangármesterként is segítette.
Temetésén a családtagokon kívül barátai és volt repülo munkatársai kísérték utolsó útjára a földön és a
levegoben.
Emléked megorizzük Gyuszi bácsi!
Ezt sorozat egyenlore befejeztük és itt köszönöm meg mindazon személyeknek és szervezetnek, akik a
hiteles tényfeltárásban segítettek.
Helyesbítés az elozo számból: A gazdaságtalan muködés következtében a MÉM Repülogépes Szolgálatot
megszuntették.

Összeállította: Kovács üttó
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2007. évi költségvetési támogatások

2007. február 7.-én tartotta éves elso ülését a Közmuvelodési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság. Acivilszervezetek
2007. évi költségvetési támogatásainak elosztása volt többek között az egyik fobb napirendi pontja.

A 2007. évi költségvetés tervezete elkészült. Az elmúlt évrol bekérésre került elszámolások, illetve azzal együtt a
beadott támogatási kérelmek szolgálnak alapul az idei évi költségvetések meghatározásánál. A beszámolók átnézésre

kerültek a KülS Bizottság számára eloterjesztésre kerültek. Ezek függvényében tesz javaslatot a KülS Bizottság a
Községi Önkormányzat képviselo-testülete felé.

Öcsény Község Önkormányzat képviselo-testületének Közmuvelodési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága a
Civil szervezetek támogatását az alábbiak szerint javasolja szétosztani a képviselo-testületnek:

1100.000,3.000.000,-

IGÉNY JAVASLAT
1.162.000,- 700.000,-

90.000,- 90.000,-
60.000,- 60.000,-
50.000,- 50.000,-

300.000,- 200.000,-

150.000,- 100.000,-
1.733.000,- 1.500.000,-

100.000,- 100.000,-
50.000,- 50.000,-

50.000,- 50.000,-
40.000,

40.000,-

SZERVEZET
Bogár István HE

Perczel Mór Diáksport Egyesület

Ócsényi Óvodásokért Alapítvány
Öregfiúk Labdarugó Klub
"Oszi Rózsa" Nyugdíjas Klub

Repüloklub SE
Sport Egyesület
Együtt Ócsényért Egyesület
Gabóca Kézimunka Szakkör
Gránátalma HE

Önkéntes Tuzoltó Egyesület

Polgárorség
Körzeti megbízott
ÖSSZESEN:

A céltartalékba helyezett 500.000,- Ft-ot a BlHE-nek kölcsön címén az Önkormányzat biztosítja, ha megnyerik a
pályázatot, mert a pályázat utófinanszírozásos.

2007. február 14.-én tárgyalta Öcsény Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2007. évi költségvetést, majd elfogadta.
Összességében megállapítható, hogya 2007. évi költségvetés összeállítása az érvényes eloírások szerint történt, a rendelettervezet
tartaImát és szerkezetét tekintve a vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak megfelel.

A költségvetési rendelet megalapozottsága

Az Áht. 70.§.-ában foglaltaknak megfeleloen a község 2007. évi költségvetés megalapozott elokészítése céljából az
önkormányzat képviselo-testülete 2006. november 22. napján tárgyalta a község 2007. évi költségvetésérol szóló koncepciót. Az
ott meghatározott fóbb irányelvek és azt követo testületi és bizottsági üléseken hozott döntések, módosító javaslatokat
figyelembevételével került a 2007. évi költségvetési rendelettervezet kidolgozásra.
Az összeállított költségvetési tervjavaslat szerint a község költségvetésének bevételi és kiadási foösszege 351.281 e Ft, melybol a
muködési célú kiadások eloirányzata 290.961e Ft, a fejlesztési, felújítási és az egyéb felhalmozási célú kiadásoké pedig 60.320e
Ft, melyben a tartalékként szereplo összeg 50.000e Ft.

Az elmúlt évi költségvetés eredeti tervezett összege 303.966e Ft volt.

Ezen belül a muködési célú elo irányzatok összege 1.7 lOe Ft-tal csökkent, a felhalmozási kiadásokra számításba vett összeg pedig
49.025e Ft-tal nott.

A község 2007. évi költségvetésében az elozo évekhez viszonyítva további javulás mutatkozik.
Így pl. míg a 2005. évre 35.511e Ft, a 2006. évre 24.856e Ft, addig a 2007. évre kimutatott hiány összege már 20.322e Ft-ra
csökkent. A 2007. évi hiány további csökkentését eredményezi, hogya 20.322e Ft-ból 2.898e Ft fejlesztési célú többletforrással
fedezett, így a tervben szereplo muködési hiány hitelszükséglete 17A24e Ft.

Az elmúlt évben az önkormányzat a költségvetésében mutatkozó hiányának fedezetére a benyújtott pályázata alapján a 7.511 e Ft
ÖNHIKl-s támogatásban részesült. A különbözet finanszírozását részben többletbevételekkel, részben pedig likviditási hitel
igénybevételéveI biztosította.

Ezen utóbbinak a 2006. december 31.-én meglévo állománya 8.856.728 Ft volt, melynek a visszafizetése a 2007. évi költségvetés
kiadásai között szerepel.

A muködési költségvetés kiadási eloirányzatai között a tervezett tartalék összege 2A08e Ft.

Az önkormányzat a tárgyévre 63.213e Ft felhalmozási célú bevétellel számol, melyet részben pályázati pénzekbol, részben pedig
saját forrásokból vett számításba.

A felhasználásra eloirányzott összeg 60.320e Ft, melybol 50.320e Ft a beruházási és felújítási kiadásokra és 10 millió Ft a hitel
törlesztésként figyelembe vett összeg.
A felhalmozási kiadások ráfordításai fedezeti oldalról a tervezett bevételi forrásokkal biztosított.

Fülöp János polgármester

--------------- ----------------------- ..---------------
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Gyermekeink védelmébe
néhány szó a védooltásokról

Magyarországon az évtizedek óta kötelezo védooltásoknak hála, rettegett gyermekbetegségeket már csak
hallomásból ismernek a szülok.

Igaz, az emberi szervezet védelme az immunrendszer feladata, ez a védekezo rendszer pusztítja el a
betegséget okozó baktériumokat, gombákat, vírusokat. Orvostudományunk fejlodésének hála felfedezték,
hogy immunrendszerünk "emlékezik" a kórokozókra.
A védooltások lényegében a mesterségesen kiváltott immunemlékezettel védenek meg minket. A védooltás
a betegség kórokozójának elölt, vagy legyengített formáját tartalmazza.
Van, amikor egy védooltás is elegendo a védettséghez, más esetben ismétlo oltásokra van szükség.
Védooltást a halálos vagy súlyos maradandó károsodást okozó betegségek ellen készítenek.
A kötelezo oltási sor védooltásai: A TBC sajnos még ma is világszerte a második leggyhkoribb halálok.
Védooltása a BCG-oltás, amelyet már újszülött korban 10-7 napl megkap a baba.
2, 3, 4 és 18 hónapos korban kapják a gyermekek az INFANRIX+IPV+HIB nevu kombinált védooltást. A
szamárköhögés, a merevgörcs, a gyermekbénulás és a haemofilusz baktérium okozta gennyes
agyhártyagyulladás ellen véd.
A szamárköhögés Ipertussis/: kínzó köhögés rohamok, nehézlégzéssel járó betegség fulladásos halált
okozhat.

Merevgörcs: a balesetkor vérbe jutó tetanusz baktérium görcsös állapotot idéz elo az idegrendszerünkben és
az izmokban, mely halálos kimenetelu lehet.
Torokgyík Idiftérial: fulladást vagy a szívizomban ill. idegrendszerben maradandó elváltozások miatt halált
okozhat. A járványos gyermekbénulás vírusa gerincvelo izmok mozgatásáért felelos részét támadja meg,
különbözo mértéku vázizom vagy légzoizombénulást okozhat.
15 hónapos kor védooltása az MMR Imorbilli-mumpsz-rubeolal, szintén kombinált védooltás.
A kanyaró Imorbillil magas lázzal, kiütésekkel, kötohártya-gyulladással, hörghuruttal jár. A fejlodo
országok halálos gyermekbetegsége még ma is.
A rózsahimlo lrubeolal terhesség alatt okoz súlyos magzati fejlodési rendellenességeket.
A járványos fültomirigy-gyulladás Imumpsz/, szövodménye a maradandó belso fül eredetu süketség,
petefészek-illetve heregyulladás okozta meddoség.
Belekerült az oltási sorba a Hepatitisz B elleni védooltás, mely a nemi úton terjedo fertozo májgyulladás
ellen védi 14 éves gyermekeinket.
Az ajánlott védooltások száma egyre no, gazdagodik a választék.
A gondos szülok tipródnak azon: mi ellen oltassam be a gyermekemet?
Hiszen megvehetem Ireceptre felíratval az influenza, a bárányhimlo, a kullancs okozta agyvelogyulladás
elleni védooltás mellet, a rotavírus ellenit, a pneumococcus elleni védooltásokat is.
De szüksége van e rá a gyermekemnek?
Ezen védooltások mindegyike javasolt, ha a gyermek krónikus beteg Iszív, tüdo vagy vesebetegi, krónikus
anyagcsere betegségben szenvedo Ipl cukorbeteg! immunhiányos betegségben szenved, ha valami miatt lép
eltávolításon esett át, vagy csökkent a lép muködése. Néhány védooltás javasolt a közösségbe kerülo, vagy
járó gyermekeknek linfluenza elleni és a bárányhimlo elleni védooltás/.
Néhány 2 éves kor alatt javallt pl.: rotavírus illetve a pneumococcus elleni védooltás. Aztán itt a kullancs
elleni védooltás is. Érdemes? Ha erdojáró a család, szeret kirándul ni jó idoben, sokat tartózkodnak a
szabadban, kertben vagy nagyobb füves terület van a kertben, udvarban akkor érdemes megfontolni a
védooltás lehetoségét.
És a többi akkor most kell vagy nem?
A javaslatom, hogy eloször is gyujtsenek információt magáról a kórokozóról. Hiszen védooltás van malária
ellen is ... Aztán, beszéljenek a gyermekorvosukkal és a védonovel. Ok azok, akik ismerve a családot a
védooltások szükségességérol tudnak nyilatkozni. A hangsúly mindig az egyéni mérlegelésen van, hiszen az
idoben beadott védooltás valóban életet menthet.

_. . . Ábelné Süto _Erika véd.ono
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Gobelin kiállítás

Kiállítók névsora:

A Közösségi Ház februári programjai közt szereplo csoportos
kiállítás megnyitója igen nagy közönséget vonzott.
A kiállítást Bognár Cecil a bonyhádi Evangélikus Gimnázium
muvelodésszervezoje nyitott meg.
Beszédében a történeti áttekintésen túl hangsúlyozta e muf~
polgári voltát, mint érdekességet, egy sárközi településen, a nagy
múltú kézmuves hagyomány mellett a gobelin ilyen nagy
mértéku elterjedését.
A képek zöme ma élo alkotóktól származik, egy-két régi kb. 100
éves munka kivételével.

Almásiné Csizmadia Rita,
Farakas Istvánné Patyi Rózsa,
Hangya Józserfné,
Ignácz Istvánné,
Madács Jánosné,
Nagy Ferencné Kertész Anna,
Szabó Anna,
Vajda Lászlóné

Dr. Erdos Judit,
Figler Józsefné,
Heronyányi Józsefné,
Jenei Lajosné,
Malustyik Antalné,
Schweitzer Attiláné,
GlöcknernéSzucs Adél,

Fajszi Lajosné,
Haász Mártonné,
Horváth Jánosné,
Korsós László,
Mina Myrtill Anna,
Sörös Mária,
Szucs Sándorné,

Beszédében kiemelten megemlítette Korsós László örökségébol származó (anonim szerzo) "tugobelin"
képét, Szabó Anna finom impresszionista képeit. Haász Mártonné (szintén örökség) tulajdonában lévo régi
századfordulós hangulatot idézo képeket, és a reprodukciókat, hangsúlyozta Mina Myrtill finom kisméretu
Kelta motívumok címu munkáinak szépségét.
A kiállításon közremuködött az Általános Iskola énekkara Steiner Gáborné vezetésével, és Hencz Virág
gitáron.
A nagysikeru kiállítást egy hétig láthatta a közönség.

Az

Címe:,7:1430CS

Felelos<ki~dó:~
"SzerkesztoSég .
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Összeállította: Scultéty Erzsébet
Közösségi Ház Vezetoje

Nyomtatás: BÖci Nyomda,
Cím; 7100 Szekszárd',Martos F. u. 8 TeJ; 74/417-430
A szerkesztoség fenntartja magának azt a jogot, hogy a
beérkezett írásokat megszerkeszti.


