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Kó'zségünkben sok civilszervezet tevékenykedik, de elsosorban a tagok és a kó'zvetlen kÓ'rnyezetükben élok értesül nek erro!.

Szeretnénk valamennyi szervezetet bemutatni, életükke~ tevékenységükkel megismertetni az Ócsényben élo embereket és

segíteni, ha kel!. Kó'zülük kettot ismerhetünk meg most.

"Bogár István" Hagyományorzo Egyesület
A BIRE 1931-ben alakult,
azóta több évtizedes többé

kevésbé összefúggo múltra
tekint vissza. 1993-ban vált

egyesületté, majd 1998-ban
felvette az Öcsényben szü
letett néprajzkutató, gyujto,
néptanító Bogár István ne
vét.

Az Egyesület két korcso
portból áll, felnott és után
pótlás csoportból.
Taglétszáma változó, je
lenleg 60 fo, korosztálya 6
70 év közötti.

Az Egyesület célja: szu
kebb környezete, Sárköz
népi hagyományainak meg
orzése, ápolása, bemuta
tása.

A sárközi szokások, ha
gyományok adnak témát az
együttes táncaihoz: a sár
közi lakodalom az egész
Sárközt átfogó rendezvény
sorozat, mely minden évben
más településen kerül meg
rendezésre (2005-ben
Öcsényben, 2006-ban

Sárpilisen), úgyszintén a
szüreti szoloorzési mulat

ság.
Öcsényben a gyerekek szü
letése utáni keresztelonek 

"poszetnek" - hagyományát
is színpadra viszik. A kore
ográfiákat Bogár István,
Tímár Sándor és Szabadi

Mihály készítette.
Sárköziek büszkék gyö
nyöru viseletükre," csillo
gókkal" gazdagon díszített
ruháikra, mely az egykori
jómódot is jelzi, több gene
ráción keresztül is orzik, vi
selik.

Az ocsényi tánccsoport az
elmúlt hetvenöt év alatt

számos fellépésen, megmé
rettetésen vett részt. Az
1980-as évektol rendszeres

résztvevoje a szakma által
szervezett "minosíto" fesz
tiváloknak, így többek kö
zött bronz, ezüst, arany,
majd késobb mino sült fo
kozattal rendelkezik, ill.
tagjai

között vannak Fülöp Ferenc
díjas táncosok is.
Az együttes több évtizedes
fennállása óta bejárta az
egész országot, a fovárostói
a legkisebb településig.
Rendszeresen eleget tesz
külföldi meghívásoknak is,
pl.: Németország, Szicília,
Görögország, Olaszország,
Spanyolország, Portugália,
Horvátország.
Fontosak a partnerkapcso
latok: Jugoszlávia: Gom
bos, Románia:
Gyergyószárhegy testvér
települések, ill. régi barát
ság fuzi a németországi
halsdorfi tánccsoporthoz.
A Hagyományorzo Egye
sület hangsúlyos szerepet
vállal a település civil éle
tében, önálló rendezvények
szervezésével, lebonyolítá
sával: Sárközi bál, Szüreti
felvonulás és mulatság, ill.
közremuködik más szerve

zetek, vagy az

önkormányzatrendezvé
nyem.
Jelenleg intenzív muhely
munkával új koreográfián
dolgozik Szabadi Mihály
közremuködésével. Ez évi

tervei közt, - a szokásos
programokon túl ~ szerepel
egy németországi utazás is.
Az csoport legfobb támo
gatója Öcsény Község Ön
kormányzata.
Az Egyesület nyolcfos ve
zetoséggel muködik, után
pótlás csoport oktatója:
Kolbert Margit.
Kiadványok: Szórólap
1999., Egyesület története
(füzet) 2001. Musoros Ka
zetta 2002.

2006. február 7.

SCUL TÉTY ERZSÉBET

elnök

Elérhetoség: 7143 Öcsény,
Kossuth L. u. 6.
Tel.: 74/496-360

Rajtol a "Ménes" 2006-ban is (Autós port Egyesület)
Mint azt már elég sokan tudják községünkben, 2005-ben az Autósport Egyesület Kalmár Tibor vezetésével megalakí
totta a Sárköz-Kupa autocross sorozatot. A 2005-ös évad igazából egy próba sorozat volt. Az elso Sárköz-Kupa verseny
2005 majálisára állt össze. Ezután egyre többen, és többen
vettek részt a sorozatban. Jöttek Bajáról, Bátaszékrol, Bony-
hádról, de a sorozat legtöbb versenyzoje Öcsénybol került ki.

Nagyon sok segítséget kaptunk a Repülotér KHT igazga
tójától Berényi Kálmán Úrtól. A 2005-ös évad utolsó verse
nye november 12-én volt. Ezt tetoztük még azzal, hogya
reptéren lévo pályánkon úgynevezett órás futamot rendez
tünk, aminek a lényege az, hogy az összes versenyautó a pá
lyán van és versenyeznek egymással, független attól, hogy
milyen kategóriában versenyeznek!

Aki egy óra alatt több kört tesz meg a pályán, az a nyero.
Az "órás" futam, a Forma 1 szabályai szerint zajlik.

2006-ban is ennek szellemében kívánjuk elindítani a ver
senysorozatot. 2006. április l5-én, szombaton úgynevezett gépátvétellel kezdjük az évadot. Itt dol el, hogy kinek az au
tója felel meg a versenysorozatnak. Az autó legfobb kritériuma a biztonság pl.: a szabványos bukócso, négypontos biz
tonsági öv, külso-belso áramtalanító.

Ezen a napon lehetoség nyílik az autók próbájára is. A bajnoki pontokért kiírt elso versenynap 2006. április 30-án
vasárnap lesz az úgynevezett falu majálison. Az egész éves versenynaptár még nem készült el, de az biztos, hogya re
pülonapon augusztus negyedikén is lesz verseny. Az egész évi versenynaptárt és a verseny helyszíneirol késobbi szá-
munkban tiszteljük meg kedves olvasóinkat. KALMÁRTIBORegyesületi elnök
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Nemcsak az itt élok, de országszerte, Európában és még az Amerikai Egyesült Allamokban is élnek o!Jan embe

rek, akik ismerik vagy hallották az ocsél'!Jirepülotér hírét, tiJbben kö'zülük már voltak is itt!

. A repülotér tiJrténetét azonban valós:inuleg kevesen ismerik. E~ szeretnénk pótolni azzal a sorozatta~ ame!Jet
most elkezdünk.

Ocsényi repülotér története 1.
Az ocsényi lakosok közül ta
lán kevesen tudják, hogya
mai repülotér - vagyis a falu
és a Kis-Duna közötti terület

az 1900-as év elején még
Dobornyai-tó néven szerepelt
a nyilvántartásban. A falu ál
latai a Kis-Dunán túlra az

úgynevezett Orbosztai legelo
re jártak.

A Duna szabályozása, a
belvizek elvezetése révén jött
létre a Dobornyai legelo, ahol
a falu gazdáinak tulajdonában
lévo területen (Legeltetési
Társaság) 220-240 fejostehén,
5-600 birka legelt. A Dél
Délnyugati vizenyosebb részt,
kaszálóként hasznosították.
Az Északi részén 120-140

disznót legeltettek, ugyanitt
vályogtéglát vetettek, és
nagyméretü téglát is égettek.
A legelot elso alkalommal, az
1930-as években néhány eset
ben a magyar honvédség Pé
csi IV. KözelfelderÍto Százada
Fokker C-5 és Bücker 131 tí

pusú repülogépei kitéro re
pülotérként használták.
1941. június 22-én hajnali 4
órakor a német birodalom

megtámadta Szovjetuniót.
1941. június 26-án Kassát ért
bombatámadást követoen

Magyarország kihirdeti a ha
diállapotát a Szovjetunió el
len.

Azonnali intézkedés született

a honi légvédelmi szolgálat
létrehozásáról. Minden hon
véd kerületben kiválasztották

azokat a katonai személyeket,
akiket a megyék terül etén
szétszórva kihelyeztek. Fel
adatuk az volt, hogya bere
pülo ellenséges repülogépek
mozgásait figye1jék, és errol
telefonon jelentést tegyenek.
Nagy erovel beindult a jelzo
rendszerek (szirénák) kiépí
tése. 1944. április 3-i Buda
pest elleni angol-amerikai
(Szövetségesek) bombatáma
dását követoen rendszeressé

váltak a berepülések, légi tá
madások, amelyeket a Dél
Olaszországba a települt szá
razföldi hadero légi hadserege
hajtott végre.
Az amerikai gépek feladata a
nappali, az angoloké az éj
szakai bombatámadás

végrehajtása, és a Duna el
aknásítása volt.

A szövetségesek bombázó
gépeinek száma 1600 db,
és a vadászgépeké 600 db
volt. A bombázó gép ál
lomány zöme B-17 -es
Flying Fortres és B-24-es
Liberátor típusú volt. A
vadászgépek tipusai: P-38
Lightning, P-51 Mustáng
és PA7 Thunderbolt volt.

A gépek hatósugara kiter
jedt az egész Németország,
Ausztria, Csehszlovákia,
Lengyelország területeire.

1944. augusztus 20-án
több mint 460 bombázó a

meg szállt Csehszlovákia,
Lengyelország olajfino
mítóit, és magyar célpon
tokat támadott. A me

gyénk felett átrepülo - va
lószinuleg sérült gépek 
azért, hogy tartani tudják a
helyzetüket, a kötelék és
kíséro vadászok biztonsá

gában igyekeztek megsza
badulni minden nélkülöz
heto terhüktol.

Így volt ez Fácánkertnél is,
ahol egy learatott borsó-

földre 9 bomba esett.

Öcsényben a déli órában a
templomból kijövo embe
rek megdöbbenve látták,
hogy a fejük fölött sivítva
közeleg egyre növekvoen
egy fekete pont, - bomba 
és a közelben lévo KIem

János borbély (ma Lukács
Sándor kocsmája) udvarán
lévo jégverembe csapó
dott. A környezo házakat
részben az óvta meg, hogy
a bomba mélyen a laza
földfelszín alatt robbant.

Aznapi csendori jelentés
arról számolt be, hogya
szonyi olajfinomítónak
szánt gyújtóbombák 6200
Pengo kárt okoztak
Öcsényben.

Egy B-1 7-es bombázó kö
telék egyik gépe 8 bombát
oldott ki Decs közelében,
amelyek a Bogra puszta
keleti kijárójától 100-150
more robbantak. (Személyi
sérülés és kár nem kelet

kezett.)

BoeingB-17G Flying Fortress
Típus: tÍzü1éses nehézbombázó

Származási hely: USA
Eroforrás: négy 1200 LE-s Wright R-1820-97-es csillagmotor
Teljesítmény: max. sebesség vÍzszintes repülésben: 486 km/h
szolgálati csúcsmagasság: 10850; hatótávolság: 5472 km
Tömeg: üresen 20212 kg; max. felszállótömeg: 32659 kg
Méretek: fesztávolság: 31,63; hosszúság: 22,78 m
magasság: 5,82 m

Fegyverzet: tizennégy 12,7 mm-es Browning M2-es géppuska,
valamint max 7983 kg bombateher

2:-~l"' ../0
O,

f'

REPUBLIC P-47 D-30 RE "THUN-
DERBOLT". A P-47 repülogép - 6610 kg-os súlyával- a második

világháború legnehezebb vadászrepülogépe volt. Az európai légi
harc-cselekmények tapasztalatai alapján 1939-benfejlesztették ki, és
1942-ben állították az USA-légiero szolgálatába. Európában elso al
kalommal1943 áprilisában vetették be, és 1943 júliusától távolsági
kísérovadászként alkalmazták. 15660 db készült ebbó7 a típusból,
ami az USA-ban, a második világháborús vadászrepülogép-gyártás
legnagyobb sorozatát jelentette. Néhány kapitalista országban még a
hatvanas évek végén is szolgálatban állt.

forrás: CHRIS Chant: A világ híres bombázói 1914-tol
napjainkig, Vadászrepülogépek
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Kijzeledik március 15. Nemzeti ünnepünk. Megkérdez!ük az általános iskola tanulóit: Mit jelent neked ez a nap?

Íme néhát!}:

MFTJCELCE:N'!':NE1(P/JvL MJÍ(]\CIVS l5? Jlhogy az ocsényifiata{okJiondofják:,

Magyarországnak sok jeles
Nemzeti Ünnepe van. Az el
so március l5-e. Azért sze

retein, mert tudom, hogy
nemsokára itt a tavasz. Ak
kor kezdenek az elso tavaszi

virágok kinyílni.
Az iskolába ünneplobe

öltözünk, kituzzük a kabá
tunkra a kokárdát és megko
szorúzzuk a kopjafát. Mu
sorral emlékezünk "elode
inkre": Petofi Sándorra, Vas
vári Pálra.

(Martinovits Gábor
5. osztályos tanuló)

Mit jelent nekem Március
l5? Ezt megtudhatjátok a fo
galmazásomból.

Errol a napról mindenki
nek más jut az eszébe. Egye
seknek semmit sem jelent,
másoknak a márciusi ifjak,
Petofi és Táncsics jut eszébe,
a magyarságunk, szabadsá
gunk. Nekem a kokárda, Pe
tofi és a Nemzeti dal. Persze,
azóta megtanultam egyet
mást.

Szeretném, ha március
l5-e és a kokárda másoknak

is a márciusi ifjakat és a ma
gyar nemzetet jelképezné.
(Abel Fruzsina
5.osztályos tanuló)

Ezt a dátumot meghallva
mindenkinek rögtön a köc

vetkezo szavak jutnak eszé
be: nemzeti színu lobogó,
kokárda, Nemzeti dal, Ti-

. zenkét pont.
Már óvodás korunkban

éreztették velünk, hogy ez
egy jelentos nap, amit már
mi is megünnepeltünk:
nemzeti színu zászlót, ko
kárdát festettünk, és az is
kolások musorát figyeltük
nagy áhítattal, de az egész
bol nem sokat értettünk.

Hiába lettünk 6-7 évvel

"bölcsebbek", és játsszuk el
az ünnepségen, hogy mi is
történt ezen a napon, és lel
kesen szavaljuk a Nemzeti
dalt, számunkra továbbra is
nehezen értheto szavak ma
radtak: forradalom és sza

badságharc. A tizenkét pont
követelései is érthetetlenek,
hiszen nekünk ezek megléte
már természetes. Talán, ha
a történelem tanulásánál eh

hez a részhez érünk, és lát
hatom az egésznek a fo
lyamatát, és nem csak egy
kiemelt részt, akkor ez az
ünnep is többet fog jelen
teni számomra, mint je
lenleg.

Március l5-e eseményei
a kivívott szabadság

jelképe és 1860 óta a ma
gyarság nemzeti ünnepe.
(Szentgyörgyi Rita 5. osz

tályos tanuló)

A márciusi ifjak Petofi ve
zetésével forradalmat in
dítottak el. Ezrek tódultak

az utcákra. Magyar zászlók
lobogtak, és kokárdákat tuz
tek. A nép a szabadságért,
függetlenségért lázadt fel.
Az elnyomók, azaz a Habs
burgok ellen tiltakoztak.
Bennem ez a forradalom az
összetartozás érzését kelti.

A nép összefogott és együtt
harcolt a független Ma
gyarországért. A nemzeti
öntudat még lelkesebbé tet
te a tömeget. Petofi buzdí
tására egyre többen csatla
koztak. A fiatalok for

radalma volt ez. Mindany
nyiunkat büszkeséggel tölt
el ez az esemény. A re
formok megvalósítása, a
változtatni akarás vezérelte
oket. Talán tanuihatnánk to
lük.

A szabadságharc vi
szont elbukott. Mégis feles
legesen haltak volna meg a
katonák? Nem~ Példát mu
tatnak nekünk. A hosök

mindig is a szívünkben él
nek, így válnak halhatat
lanná.

(Dombi Laura 10 osztályos
tanuló)

Március l5-e a Nemzeti

Forradalom ünnepe. Mint
ahogy sok ember, én is
büszke vagyok, hogy a jobb
haza reményében voltak
emberek, akik mertek szót
emelni és cselekedni. Maga
a forradalom szó is sugallja
a bátorságot, elszántságot.
és azt a szikrát a levegoben,
ami hamarosan meggyul
lad. Irodalmi szempontból
ösztönözte Petofi Sándort a

Nemzeti dal megírására,
megszületett a Tizenkét
pont, "Mit kíván a magyar
nemzet?". A forradalomban
három szót emeltek ki. Sza

badság, amit ha jól meg
gondolunk soha sem volt.
Testvériség, Egyenloség,
ami soha nem lesz, adódva
ez a társadalmi csoportok
közti nagy hézagból.

1848. március l5-e hal

latán egy kicsit úgy érez
zük, mintha mi is ott len
nénk, átjár minket a forra
dalom tüze, ami ott égett
minden forradalmár szívé

ben. Bátorság, elszántság,
merészség és nem utolsó
sorban a hazaszeretet.

(Molnár Rebeka 9. osztá
lyos tanuló)

Az 1848 - 49-es szabadságharcban 33 ocsényi honvéd életét adta a községért:
Pék Ferenc

Pongrátz István
Sörös János
Sörös Pál
Stróbl Antal
Szabó József
Szántó János
SzékiSándor

Kichi Vencel
Kováts János

Lovas Mihály
Molnár Pál
Nádi József

Nagy István
Osváld Pál
Pál István

Szombati Béni
Terr Ferenc

Topsits Mihály
Tót Pál István
Tóth István
Tóth Pál
Tóth Sándor

Varga Péter
Vichera Ferenc

Az ünnepség 2006. március 15-én 17oo-kor a Közösségi házban, majd Koszorúzás és emlék
tábla avatás a Kopjafánál.

B. Szél István
Bakuvetz István

Bogárjános
Bogárjános
Deák Pál
Fülöp István
Garai János
Kalmár Mihály

PROGRAMOK: március ll. 900vagy 12. Szemétgyujtés (forró tea, pogácsa lesz) gyülekezo: Polgármesteri Hivatal elott
március 15. 17°° Megemlékezés a szabadságharcról
március 23. 18°° Egyesületi összejövetel, Repülotér 19°0 Választási fórum
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