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A NEMZET ÜNNEPÉN!
" A hatalmat csak a szabadság rovására lehet összpontosítani."

Kossuth Lajos (1802-1894)

"Talpra magyar hí a haza" szólt a költo a versében a tömeghez, a Múzeum lépcsojén
állva, me ly költeményt felidézve emlékezünk az 1848 március 15-én történtekre. Petofi
Táncsics, Jókai, Vasváry, Kossuth, nevét e napon mindenütt megemlítik, ahol magyarok
vannak, hisz emlékezik a nemzet és emlékezik a magyar, fejet hajtva a hosök elott, akik
feláldozták magukat a haza oltárán. Községünkben is megemlékeztünk az e napon
történtekre, melyet az iskolások musora nyitott meg, majd a kopjafánál az ifjúsági klub
színvonalas musora követett. Az ünnepségen beszédet mondott a polgármester úr és az
esperes úr is, emlékezve az eseményekre és arra a 33 ocsényi honvédre, akiknek nem
tudni, hogy a sírjaik hol domborulnak. A 48-as kopjafán egy réztábla hirdeti az arra
járóknak ok 33-an az ocsényi honvédek, akiket betakartak a kegyelet és a megemlékezés
koszorúi, virágai, mint nemzeti színu szemfedél. A tábortuz lobogó fénye megvilágította a
megfeketedett kopjafát, amit csak a friss tavaszi virágokból font koszorúk tettek színessé.
A felhangzott dalok azokért szóltak, akikért ezen a napon fejet hajtottunk. Emléküket
megorizzük.

"Szolgái és nem urai vagyunk a nemzetnek".
Kossuth Lajos

Balogh József

Egyéves születésnapját ünnepelte az Együtt Öcsényért Egyesület

2007. február 22.-én népes létszámban gyult össze az Együtt Öcsényért Egyesület tagsága.
Kíváncsiak voltak mit tettek egy csokorba foglalva az elmúlt évbe, és ez mennyi pénzbe, mennyi
munkába került. Sokat tett az egyesület Öcsényért, már egy év után is sok az emlék:

~ faluban közösen megünnepeltük március I5.-ét, mint ahogy idén is tesszük, reméljük
hagyományt teremtünk

~ az iskolásokkal közösen gyujtöttünk szemetet, és meg is etettük a megfáradt "sereget"...
~ majálist szerveztünk a falunak (ugye emlékeztek a musorokra, a fozoversenyre, a

focira ... )
~ szerveztünk választási fórumot is ahova minden párt j elöltet meghívtunk
~ az önkormányzati választásoknál is segítettünk ajelöltek bemutatásában
~ az ovisok a segítségünkkel jutottak el Nagykarácsonyba, Mikulásnézobe...
~ mi tettük lehetové, hogy repülovel érkezzen az ocsényi gyerekekhez (teli csomagokkal) a
~ Mikulás
~ az iskolásokkal és a Kisebbségi Önkormányzatokkal közösen ünnepeltük meg adventot,

és láttuk vendégül süteménnyel, forró innivalóval a vásári nézelodoket és vásárlókat
Minden megmozdulásunkhoz segíto kezet nyújtottak az ocsényi civilszervezetek és a mindenkori
Önkormányzat.
A megvalósul programok többeket, ösztönöztek, arra hogy tagjaink legyenek.
Ajól végzett munkát kellemes zenés vacsorával együtt ünnepelték a régi és új tagok.
Igazi közösségi vacsora volt, hiszen az enni és inni valót ügyes- és bokezu tagjaink hordták
össze, mint régen ....



Öcsényi könyvtár és Teleház
(bemutatkozó)

2003. decembere óta muködik a régi Közösségi Ház épületében e két intézményegység.
A teleház egy szerver gépbol, kilenc számítógépbol, és két lézernyomtatóból, valamint egy többfunkciós
fénymásoló, nyomtató és telefax gépbol álló informatikai központ.
Településünk önkormányzata SAP ART pályázaton elnyert támogatásból alakította ki a korszeru
létesítményt, amelyet a Hosök tere 3. számú épületben kapott helyet. A házat minden korosztály szívesen
látogatja, de elsosorban a fiatalok és a gyerekek a gyakoribb vendégek.
SZOLGÁL TAT ÁSAINK:

150 - Ft/óra
150 - Ft/óra

20 - Ft/db

25 - Ft/lap
170 - Ft/lap
20 - Ft/lap

100 - Ft/oldal
150 - Ft/oldal

Internet használat

Játék, géphasználat
Szkennelés

Nyomtatás (f.f.)
Nyomtatás (színes)
Fénymásolás
Fax küldés és fogadás
- távolsági
Spirálozás oldalszámtói
fliggoen 120 - Ft-tóI

Ezen kívül vállalunk plakátok, hirdetések, meghívók, névjegykártyák tervezését, nyomtatását.
Teleházunkban Foglalkoztatási Információs Pont muködik, megtalálhatók faliújságunkon a Munkaügyi
Központ által eljuttatott állásajánlatok, segítséget tudunk nyújtani az internetes keresésben, képzési
lehetoségek, hazai- és külföldi munkakeresés tekintetében.
Lehetoség van az adózáshoz szükséges nyomtatványok letöltésére, az üdülési csekk és adatlap
kinyomtatására.
Az épületben kapott helyet a kettosfunkciójú könyvtár is, amely 2003. elott az iskolában muködött.
Gyujtokörében tartoznak szépirodalmi muvek, gyermekirodalmi alkotások, szakirodalom, és kézikönyvtári
állomány.
A hiányzó muvek beszerzésére, könyvtárközi kölcsönzéssei van lehetoség. Állománygyarapításunkat az
olvasók kéréseihez, igényeihez igazítjuk.

Magyar borok és borvidékek
A kisködmön és más mesék
Frank Herbert: A dune
A Sárközi bútor

ÚJ KÖNYVEINK KÖZÜL NÉHÁNY:
Internet kisszótár

George Orwell: 1984
A lélek kertjében (életbölcsességek)
Beszédek ünnepekre, alkalm akra
Füzesi Zsuzsa: Bagoly mondja verébnek

A s·ólyom gyémánt ja
Stendhal: Vörös és fekete

Faludy György: A Pokol tornácán
Stevenson: A Kincses-sziget
Farkas Tünde: "Gondolta a
fene"( verselemzés)
Magyar népmesék
Grimm mesék
A kis állattan

Népi konyha (Dunántúli tájak ételei)
Magyar muvelodéstörténet (Osiris)

A két egység muködése kiegészíti egymást, így a betéro vendég eknek egy helyen tudjuk biztosítani az
információhoz való hozzájutást, a tanuláshoz szükséges dokumentumok papír alakú, és digitális formáját
egyaránt.

Hétfotol- péntekig 13 órától 17 óráig, várjuk kedves vendégeinket!

Heronyányi Zoltánné
Könyvtár és Teleház vezeto

..
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Tájékoztató a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól.

A rendelet célia

1.§.A rendelet célja, hogy az egyes környezet védelmét célzó jogszabályokkal összhangban elosegítse a
környezetbe történo szennyezoanyag kibocsátás csökkentését, valamint ösztönözze a muszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára való rákötést.

A rendelet hatálva
2.§.A rendelet hatálya kiterjed Öcsény Község közigazgatási terül etén mindazokra a természetes és jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezetekre, akik a muszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaznak (a továbbiakban: kibocsátó).

A talaiterhelési díj me!!:flZetésénekeliárási szabálvai
3.§.A kibocsátó a díj fizetési kötelezettségrol évente, a tárgyévet követo év március 31.-éig nyomtatványon
tesz bevallást.

4.§.(4)Ha a kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, díjfizetési kötelezettsége a hivatalnál történo
bejelentést követo hónap elso napjától szunik meg.
4/A.§.A kibocsátó a talajterhelési díjat az Öcsényi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által vezetett
11746005-15414179-03920000 Talajterhelési díj bevételi számla javára fizeti be.

Mentessé!!:ek
5.§. (1)Azt a lakossági kibocsátót, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.
törvény alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a megállapított támogatás idotartamára dijfizetési
mentesség illeti meg.
(2) Mentes az egész éves díjfizetési kötelezettség alól az az általa használt ingatlanában egyedül élo lakossági
kibocsátó is, aki 65. életévét betöltötte, illetve aki a tárgy évben tölti be a 65. életévét.

Adatszol!!:áltatás. ellenorzés
6.§. (1)A díjbevallások ellenorzéséhez a helyi vízgazdálkodási közüzemi szolgáltató (a továbbiakban:
szolgáltató) az alábbi adatokat köteles szolgáltatni.

a) csak ivóvízfogyasztásban érintett ingatlanok azonosító adatait, az ingatlanra számlázott ivóvíz éves
mennyiségét,

b) a közcsatornára történo rákötések fogyasztói bejelentés idopontjait, az ezen idopontot megelozo
töredék év vízfelhasználás adatait.

7.§. (1) A hivatal jogosult a kibocsátási adatokat folyamatosan ellenorizni.
(2) Amennyiben a hivatal a kibocsátási adatok ellenorzése során a szolgáltatói adatszolgáltatás és a díj fizetési
kötelezettség alapjául szolgáló kibocsátói bevallás adataiban eltérést tapasztal, az adózás rendjérol szóló
törvény alapján egyszerusített ellenorzési eljárást kezdeményez.

180,- Ft/m3
270,- Ft/m3
324,- Ft/m3
360,- Ft/m3

A talaj terhelési díj egységdija: 120 Ft/m3. Öcsény Község közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny terület, ezért háromszoros szorzóval kell számolni.
A talajterhelési díj alakulása a következo években:

díja
120,- Ft/m3 x 3 = 360,- Ft/m3 fizetendo 50%

75%
90%
100%

2006.év
2007.év
2008.év
2009.év

Kérem a lakosságot, hogy a környezetünk védelmében, minél többen kössenek rá a kiépített csatornára.

Fülöp János
polgármester
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Vizitdíj
Kinek? Mikor? Miért? Kell illetve nem kell vizitdíjat fizetnie?

Hosszú és nagy vitát váltott ki a vizitdíj bevezetése. A cikk szerzoje nem kíván állást foglalni sem mellette sem pedig
ellene. Csak egy részletes tájékoztatást kíván adni a vizitdíjról. Lehet, hogy egy kicsit hivataloskodónak látszik az
írás, de igyekeztem ragaszkodni a pontossághoz. Javaslom, hogy akinek kérdése van a vizitdíjjal kapcsolatban, az
nyugodtan írásban tegye fel kérdését, melyre a következo számban megpróbálunk válaszolni.

Jo!!szabálvi háttér

A kötelezo egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Tv.
Az Ebtv. Végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.l.) Korm. Rendelet
Egyes, az egészségügyet érinto kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésévei
kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007.(1.22.) Kor. rendelet

A biztosított a meghatározott vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe venni a törvényben meghatározott ellátásokat.

Háziorvosi ellátás

Fogászati ellátás
Járóbeteg ellátás
Járóbeteg szakellátás
Orvosi rehabilitációs ellátás járóbeteg szakellátás keretében történo igénybevétele

Háziorvosi ellátás keretében a biztosított io!!osult:

Az egészséges életmód segítését szolgáló tanácsadásra és egészségi állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése,
Betegsége esetén a háziorvosi rendeloben, illetve amennyiben egészségi állapota indokolja az otthonában
történo orvosi vizsgálatra és gyógykezelésre -ideértve az ellátás során felhasznált, az elsosegély keretében
alkalmazott gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégíto tápszert), illetve kötszert is-,
A háziorvos által kezdeményezett, a biztosított otthonában történo szakorvosi vizsgálatra és véleményre,
Krónikus betegsége esetén háziorvosi gondozásra, életvezetési tanácsadásra és a gyógykezeléshez szükséges,
a biztosított vagy a gondozását végzo személy által használt diagnosztikus és terápiás eszközök használatának
megtanítása,
A háziorvos rendelése szerint az alapellátás keretében végzett szakápolás,
Keresoképességének elbírálása,
Egyéb orvosi szakértoi vizsgálatra és szakvéleményre, amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra vagy
szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság
megállapítására irányul.

Az ellátás i!!énvbevételének helve:

A választott háziorvos veheto igénybe, illetve amennyiben választott háziorvost nem tudja a biztosított felkeresni,
annál a finanszírozott szolgáltató háziorvosnál veheti igénybe, amelynek ellátási területén tartózkodási helye van.

Fo!!ászati ellátás keretében biztosított io!!osult:

18 éve életkorig, ezt követoen a középiskola, szakképzo iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje
alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követo 90 napig teljes köru alap- és szakellátásra, ide
nem értve a technikai költségeket,
18 éves életkor felett sürgosségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fogko eltávolításra és az ínyeiváltozások
kezelésére,
60 éves életkor felett ab) pontban foglaltakon túl teljes köru alapellátásra és szakellátásra, ide nem értve a
technikai költségeket,
az életkortól fúggetienül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése, szakorvosi beutaló
alapján fogászati góckeresésre.

A megállapodás alapján egészségügyi szolgáitatásra jogosult személy a fogászati ellátás keretében térítésmentesen
iogosult sürgosségi ellátásra.
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2007. márciusi szám

Járóbete!! szakellátás keretében a biztosított io!!osult:

járóbeteg-szakellátás keretében történo vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált -az
ellátás finanszírozása során figyelembe vett- gyógyszert (kivéve a különleges táplálkozási igényt kielégíto
tápszert), illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra és
különjogszabályban meghatározott esetekben a keresoképességének elbírálására
a háziorvos, a járóbeteg-szakellátás és a külön jogszabályban meghatározott egyéb orvos (a továbbiakban:
beutaló orvos) beutalása alapján,
az a) pontban foglaltak hiányában is, amennyiben jogszabály az adott szakellátás beutaló nélkül történo
igénybevételét lehetové teszi,
egyéb orvosi szakértoi vizsgálatra és szakvélemény adására, amennyiben az társadalombiztosítási ellátásra
vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság
megállapítására, annak ellenorzésére irányul.

A biztosított a kórházi napidíi megfizetése mellett jogosult igénybe venni a fekvobeteg-gyógyintézeti ellátásokat.
Az orvosi rehabilitációs ellátás járóbeteg szakellátás keretében történo igénybevételére a biztosított kórházi napidíj
megfizetése mellett jogosult. .

A vizitdíj összege: 300,- Ft alkalmanként.

Ha a biztosított ugyanazon egészségügyi szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vizitdíjat
1 alkalommal kell megfizetni.
Egy alkalom alatt minden, orvos és beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozást érteni kell.
Az (1) bekezdésben foglaltakon túl alakalom alatt kell érteni az egészségügyi szakdolgozó által a betegen végzett
diagnosztikai célú ellátást.

Emelt össze!!u vizitdíiat kell fizetni a biztosítottnak

1. a háziorvos ellátás igénybevételekor, amennyiben
1.1. a biztosított kedvezményezése alapján az ellátás igénybevételére nem a rendeloben kerül sor,
1.2. a biztosított saját kezdeményezésére nem a bejelentett tartózkodási helye szerint területi ellátásra kötelezett

háziorvosnál, valamint nem annál a háziorvosnál veszi igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelentkezve
2. az ügyeleti ellátás igénybevételekor, amennyiben annak igénybevételét nem indokolja sürgos szükség,
3. a járóbeteg-szakellátásra, amennyiben

3.1. azt más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos azt
kezdeményezte,

3.2. a biztosított a beutalóval igénybe veheto ellátást beutaló nélkül veszi igénybe.
Az 1. és 3. pont esetében a 600,- Ft a 2. pont esetében 1000,- Ft összegu vizitdíjat kell fizetni.
Nem kell vizitdíjat fIZetnia különjogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés részét képezo ellátásért.

Nem kell vizitdíjat, illetoleg kórházi napidíjat fIZetni,ha
az ellátás kötelezo járványügyi intézkedés részét képezi,
az ellátás szerinti katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezi,
az ellátás keretében a biztosított népegészségügyi célú, célzott szurovizsgálatot vesz igénybe,
az ellátás terhesgondozás, illetoleg szülés és gyermekágyas anya gondozásának részét képezi,
a biztosított az ellátás igénybevételekor a 18. életévét még nem töltötte be,
a sürgos szükség esetén nyújtott külön jogszabály szerinti ellátásokért,
ha az ellátás:

sürgosségi vagy kötelezo gyógykezelésnek minosül,
az alperes fekvobeteg-gyógyintézeti elhelyezésére irányul, a Pp. 310.§.-ának (2) bekezdésén alapuló
bírói döntés miatt szükséges,
a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvobeteg-gyógyintézeten történo megfigyelésére irányuló, a
büntetoeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény 107.§.-ának (1) bekezdésén alapuló bírói döntés miatt
szükséges

az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott,
azt a biztosított a külön jogszabály alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe.
Ha a biztosított az adott naptári évben az általa igénybe vett fekvobeteg-gyógyintézeti ellátásokért
összesen már 20 napnyi napidíjat fizetett.
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Nem számít külön alkalomnak, ezért nem kell külön vizitdíiat fizetni az orvos által rendelt
Injekciós, infúziós kúráért,
Kötözésért,
Fürdogyógyászati ellátás részét képezo kezelésért,
Gyógytorna kezelésért,
Fizikotherápiás kezelésért,
Amennyiben azt nem orvos végzi.

Mentesülhet a vizitdíi. illetolel! a kórházi napidíj fizetési kötelezettsél!e alól az egészségügyi szolgáltató
szabályzata alapján az általa - munkavégzésre irányuló jogviszony keretében - ide nem értve a megbízási jogviszony
keretében - foglalkoztatott dolgozó.
A vizitdíj mel!fizetésének módja: Az egészségügyi szolgáltató a kórházi napidíj megfizetését nyugtával, illetoleg
kérelemre számlával igazolja. A nyugtán, illetoleg a számlán fel kell tüntetni az ellátást igénybevevo biztosított nevét
és TAJ számát is.

A vizitdíj és napi díjfizetési kötelezettség, a vizitdíj visszaigénylésének feltétele és szabályai a következo
számunkban olvasható.

Fülöp János polgármester
Pollák Csaba jegyzo

Évértékelés sípszó elott

Az Öcsényi Sportkör 2007 március 2-án megtartotta
évértékelo közgyulését a Repülotér konferencia
termében. A beszámolón szóesett a 2006 kimagasló
eredményeirol, mivel a felnott csapat 2 helyezettként
zárta az oszi idényt 32 ponttal. Az ifi 8. helyen a
serdülo 5. helyen az U 14 3. helyezést ért el.
Megköszönték a nekik nyújtott támogatásokat, mint
a szponzorok és az ön kormányzat részérol, és
elismeréssel szóltak Gyorfy Péter, Boros Atilla,
Lizák Zsolt odaadó munkájáról, és megköszönték a
labdarúgóink kimagasló teljesítményét.
2007 évre vonatkozólag jobb minoségu pályán
szeretnének focizni, szóesett hogy kevesebb pénzbol
gazdálkodnak ez évben, de egy garnitúra szerelés és

a világítás költségeit továbbra is az önkormányzat
fizeti. A polgármester úr szavaiban említésre került
az edzo pályák építése is mert ezt a pályát már
kinotte a falu mivel 104 igazolt játékosa van. A régi
álom a sportcsarnok 2010-ben épülhet pályázati
pénzekbol. A jövo évben 70 éves sportkör méltón
ünnepelne, ha az NB 3-ban indulna a csapat, hisz az
esély megvan rá, mivel az eredmények jók, a csapat
fiatal jó képességu ocsényiekbol áll. E
gondolatokkal zárult a közgyulés, ami igen jó
hangulatban folyt le.
Melyet egy kellemes hangulatú, múltidézo,
beszélgetéssei fejeztek be.

Balogh József

Bognár László

Vigyázz hát rá
Örködjél felette,
A szép virágos falu
Lesz nekünk ereklye

Malom .

Évek óta húzódik a Jókai utcában

lévo malom sorsáról szóló végso
döntés.

A jelenlegi képviselotestület
szeretné, ha az épület felújításra
kerülhetne - közmuvelodési,
közösségi célú hasznosítással
melyhez azonban meg kell találni az
anyagi forráslehetoségeket.
Elso lépésként a szekszárdi Ady
Endre Középiskola végzos
Magasépíto technikus tanulói
tanáraik irányításával elvégezték a
terület és az épület felmérését.
Elkészítették azt a dokumentációt,
ami alapját képezheti egy
pályázatnak.

Köszönjük a segítséget!

Virágok

Tavasz van ismét

Megváltozik körülöttünk a világ,
Ládába kerül most

A Sok szép virág

Hogy egész nyáron át
Falunknak dísze legyen,
S ki arra jár
Jobb kedvre derüljön

Ne tépd le a virágokat
Ne rongáld, meg kérlek,
Az a kisvirág majd
Meghálálja néked

Na és azt az embert,
Öt is tiszteljük,
Ki szebbé tenni szeretné
Nekünk az életünk

----------------------------------- ..--- ---------_._-----------------_._--~-----_.-
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A Zrinyi matematika versenyrol jelentjük ....

2007. február 23-án rendezték meg Szekszárdon a megyei Zrínyi matematika versenyt, amely az egyik
legnagyobb megmérettetés térségünkben, ahol az általános iskolás gyerekek matematikai tudásukat,
logikájukat tehetik próbára.
Iskolánkat tizenhét tanuló képviselte. Nagy örömünkre ocsényi siker is született, a 6. osztályosok
csoportjában kimagasló eredményt ért el Szentgyörgyi Rita, aki korosztályában a 177 indulóból a 2. helyen
végzett. Felkészíto tanára Jaksa Jánosné. Gratulálunk a szép eredményhez!

Mihályka-Dani Ildikó

Szalagtuzo bál az iskolában

Március 14-én iskolánk nyolcadiko sai gallérjára felkerült egy kis kék szalag, rajta két évszám: ,,1999
2007".

E szalag 32 diák számára jelképezi, hogy számukra lassan véget érnek általános iskolai tanulmányaik, hogy
végzos öreg diákokká váltak.
A kék szalagot ünnepélyes keretek között a 7. osztályosok tuzték fel iskolatársaiknak és
osztályfonökeiknek, s mellé humoros, az iskolai éveik legemlékezetesebb pillanatait idézo musorral
kedveskedtek, Neukirchner Csilla nevelo irányításával.
A szalagtuzo bált báli ruhába bújva keringovel nyitották meg a hetedikes gyerekek. A kék szalag nemcsak
valaminek a végét jelenti, hanem valami új kezdetét is, s ehhez a kezdethez kívánunk sikeres felvételit
minden nyolcadikos diáknak!

Mihályka-Dani Ildikó

Hainalba éro hor2ászmuri

Sárpilistol Szekszárdig, onnan Paksig szaladt a híre,
de talán még a parlamenti folyosókon is szóbeszéd
volt az ocsényi halüldözok 13. bálja, ami március
havának 17. napján tartott meg a Közösségi Házban.
Nem olyanfajta puccos úri muri volt, ahol sznobok
fintorognak, sugdolóznak, még csak nem is az
ereszd el a hajamat alkalma, hanem olyan mulatság,
ahova 240-en beneveztek - igaz, többen nem fértek
el a helyiségben -, mert jól akarták érezni magukat.
Ez a szándék aztán az összeszokott, lelkes
szervezok, a muzsikások, no és mulatni vágyók
jóvoltából, akaratából meg is valósult.
Torok nem maradt szárazon, gyomor étlen, láb
mozdulatlan, szem fény nélkül. A hagyományosan
fáintos halászlérol ismét abevált halfozo-mesterek

gondoskodtak, és még a "rossznyelvek" szerint is (!)
egy harcsányival jobb volt, mint a tavalyi nagyon
finom. A minoségi, szinte mindenkit megmozgató,
lábat táncra igazíttató zenérol ezúttal is a GHB
hangászok gondoskodtak, a torok kenésérol, a

kontyalávalóról pedig a hazulról hozott
kiválóságok mellett - a széles választékú büfé.
Az eseten megjelent a tánckultúra több ága. A
szekszárdi foiskolai kar muvészeti iskolásai balett

show-t adtak elo, a nagyon tehetséges paksi Hencz
Gabriella török táncokkal ragadtatta tapsara a
résztvevoket, a csinos, ami divat szerint öltözo párok
viszont megmutatták hogyaszalontáncok mellett a
sárközi - ocsényi - hagyományt sem felejtették el
tavaly óta. Kapós volt a 100-100 inflálódó forintért
kínált tombola - köszönjük a felajánlásokat -, és
elmondható, sokan sikerrel kísértették Fortuna

istenasszonyt. Minden szónál többet jelent azonban
ez a tény: hajnali 5 óráig táncoltak, daloltak,
mulattak, maradtak a párok.
Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta
meghívásunkat, aki segített, megtisztelt bennünket
és a rendezvényünket, s aki jó hírünket keltette
ismét. Ajövo évi bálra már lefoglaltuk a zenekart ...

Ocsényi HE vezetosége

április 1.
április 5.
április 12.

vasárnap
csütörtök
csütörtök

Közössé2i Ház április havi pro2ramiából:

16 óra Sárközi Gabóca Kézmuves Kör kiállítás megnyitó
18 óra Kiállítás megnyitó Tövisháti Béla munkáiból
18 óra Versese - zenés est Darvas Ferenccel----_._-----------------_._--_. __._._-------~~--~~-~.~~~~-_._-_._-----_.._-------------

-7-



Tavaszi lomtalanítási akció!
Öcsény Polgármesteri Hivatala lomtalanítási akciót szervez

2007. április 17.-én.

A lomtalanítás alakalmával elszállítható hulladékok:

~ Ágak, vesszok kötegelve
~ Zöldhulladék zsákban
~ Egyéb darabos lomok (bútor, doboz, láda stb.)
~ Gépjármu gumiabroncs mérettol függetlenül.

Nem kerül elszállításra, veszélyes hulladék (pl.: festék, vegyszer, akkumulátor stb.), építési törmelék és
egyéb ömlesztve kihelyezett hulladék.

Az E-hulladék (elektromos berendezések, hutoszekrény, számítógép stb.) a Polgármesteri Hivatal
udvarában kerül összegyujtésre, majd onnan elszállításra.

Felhívjuk Tisztelt lakók figyelmét, hogy a szállítás napján reggel 6.00 óráig helyezzék ki hulladéktároló
edényük mellé az elszállítandó hulladékot.

Öcsény, 2007. március 26.
Fülöp János polgármester

A Víz Világnapja.
Az ENSZ 47. Közgyulése az illetékes Dublini és Rio
de Janeiroi konferenciák javaslatára Március 22.-ét,
víz VILÁGNAPJÁVÁ nyilvánította. 1994-óta,
most már több mint egy évtizede emlékezünk meg e
természeti kincsrol. Az ENSZ közgyulése a 2005
2015. közötti idoszakot a "víz AZ ÉLETÉRT"
cselekvés nemzetközi évtizedének nyilvánította,
amely kiváló lehetoséget, biztosit a problémák
nagyságának kiemelésére, és az érdekeltek
összefogására a megfelelo megoldások megtalálása
érdekében. Tegyünk mi is azért, hogya

következo nemzedéknek is legyen édesvize
elegendo. Hisz e természeti kincsünk is fogyóban
van. A vizet igazán ott becsülik meg, ahol kevés
van belole, ahol a csapból folyik ott már hajlamos
az ember a pocsékolásra. Ezért ne herdáljuk el ne
szennyezzük be feleslegesen e természeti
kincsünket.
HISZ víz NÉLKÜL NINCS ÉLET SEHOL
SEM.

Baloghné Bárándi Gizella

Locsolóversek
A BÖJT IDEJÉRE.
Afrikai harcsateperto

Hozzávalók 4 személyre: 1,50 kg afrikai harcsa, 1,5 dkg só, 4 dkg
orölt paprika, 1 mokkáskanál bors. 15 dkg liszt, a sütéshez olaj.
Elkészítés: a harcsát megtisztítjuk, filézzük, majd 1 cm csíkokra
vágjuk. Sózzuk, borsozzuk, a paprika felét rászórjuk,
összekeverjük, mint a kolbászt, állni hagyjuk, hogy felvegye a sót.
A maradék paprikával összekeveljük a lisztet, és beleforgatjuk a
halszeleteket majd a felforrósított olajban, kisütjük.
Köretnek adhatunk rizibizit friss salátával, és 2006-os évjáratú
rizlingszilvánit ajánlok hozzá.

Já étvágyat kíván
ki e nemes étket kipróbálta, keverte, megette, és az olvasókkal
megosztotta és zamatos borral, torkát meglocsolta.

Balogh József.

Végre itt a húsvét reggel,
Minden legény, korán felkel,
Vödröt, korsót, kútba merít,

Leöntik a lányok fejit,
Szabad-e locsolni?

Én kis kertészlegény vagyok,
Virágokat locsolgatok,

A minap hogy erre jártam,
Egy szép rózsafát találtam,

Kiakart száradni,
Szabad- e locsolni ?

Balogh József

Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430

A szerkesztoség fenntartja magának azt a jogot, hogy a
beérkezett írásokat megszerkeszti.

Az Ocsényi Hírmondót kíadja az "Együtt Ocsényért" Egyesület és Ocsény
Község Önkormányzata

Címe: 7143 Ocsény, Repülotér telefon: 74/496-265
Felelos kiadó: Fülöp János
Szerkesztoség tagjai: Balogh József, Gyori Sándor,Kovács Ottó, Molnárné

Hász'~grles. Pollák Csaba. Talabo~..9ábo~~. ~._~~~_.~'m __ ._" _ •..~....• ._~_~_._ .•.__ ._.__ ~_._ __ ..__ . _
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