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Szemétgyujtés Ocsényben.
,,Akiknek bántotta a szemét" BOGNÁR LÁSZLÓ

Tavasz

Tavasz van

Itt -ott hóvirág virít
Héja hangja a csendben

Élesen visít

Zöldelo fák alatt

Ibolya ligetek
Kertben egy nénike

Ültet és veteget

Lassan a fák is

Virág ruhát öltenek
Hogy dúsan adják majd

Érett gyümölcsüket

Langyos böjti szello
Szárítja a földet

Játékos napsugár melegít
egy legyet

Olvad már a hó

Ám, az éjszaka még hideg
Rügyet bontó faágon

Cinege didereg
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Együtt Ócsényért Egyesület 2006. március ll-én a faluban szemét
gyujtési akciót szervezett. Az idojárás kegyeibe fogadta a résztvevo
ket. Nagyon szép ido volt, s mintegy 60 fo vett részt. Köszönet min
den résztvevonek idosnek és fiatalnak, nonek és férfinak, aki a sza

badidejét feláldozta, segített szemétmentessé tenni a települést remél
jük végleg. Ha nem akkor késobb is szervezünk ilyen megmozdulást,

hogy lakókömyezetünk szebb és tisztább legyen.
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18°0 Majális elokészítése (egyesület)
Kutyaoltás 14 órától 17 óráig
Pótoltás 15 órától 17 óráig

1800 Következo egyesületi összejövetel.
Meghívottak a helyi vállalkozók

8°° Szemétgyujtés a Föld Napja alkalmából.
Lombtalanítás

Majális a Repülotéren 8-tói

Öcsényben is méltó módon emlékeztünk meg a 48-49-es
szabadságharc hoseirol. Az iskolások színvonalas musorral
elevenítették fel az e napon történteket, Kossuth, Petofi,
Táncsics, Vasváry és a többi hos nevét, eszméit, a 12 pontot
és a Nemzeti Dalt.

Egy emléktábla hirdeti a 33 ocsényi honvéd nevét a
szabadságharc emlékére állított kopjafán. Ezt az emléktáblát
avatta fel az Együtt Öcsényért Egyesület Elnöke, és mindkét
vallási felekezet megáldotta.

Nyugodjanak békében. Szálljon jó hírük és hosies helyt
állásuk az utókorra.

Balogh József
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Ocsényi repülotér története II.
A romániai olajmezok

koolaja uszályokon szállít
va került az osztrák és ma

gyar flllomítókba. Anémet
hadsereg 1944 tavaszán
foként már csak a ploesti és
a zalai olajmezok nyers
anyagára számított. A szin
tetikus benzin nem fedezte

a német hadsereg hatalmas
igényeit, de az egyes keno
anyagokat szintetikus
anyaggal nem lehetett he
lyettesíteni.

A vízi út, tehát a Duna
elaknásítása a Szövetsége
sek számára halaszthatatlan
feladattá vált.

Augusztus 26. és szep
tember 10. között 6 beve

tésben 93 angol (RAF) gép
telepített aknát a teljes
magyarországi szakaszon.
Volt olyan éjszaka, amikor
52 repülogép 200 aknát
dobott a Dunába, 30-50 m
es repülési magasságból.

Augusztus 28-án este 10
Liberátor VI -os gép a Duna
középso szakaszát aknásí
totta. A riasztás során az

Újvidéki repülotéren tele
pült német kétmotoros
Messerschmitt 110 G 4-es

éjszakai vadászok a földi
német lokátorok irányításá
val rátaláltak a négymoto
ros Liberátor VI gépre,
amely 600 m magasságban
a Duna irányába repüIt. A
kötelék parancsnoka
Wilhelm Johnen százados

tüzet nyitott gépe 20 mm-es
ikercsövu gépágYÚjával. A
Liberátor jobb külso motor
ja a szárnyvéggel együtt
lerobbant. A pilóta John F.
Munro százados parancsot
adott a gép elhagyására
22,12 órakor. A hét fo sze
mélyzet közül 6-nak a nyíló
ejtoernyojét a kiömlo
üzemanyag permet lángra
lobbantotta, így azok égve a

lezuhanó és égo géproncsba
estek.

A helyszín Ocsény határá
ban Haypál szálláson,
Novák István egyetemi
magántanár, kórházi foor
vos birtokán volt. (A mai
Ocsényt - Szoloheggyel
összeköto muút, volt Papri
ka szállástól délre kb. 1,5
km-re).
A lángokat és a robbanást
Szekszárdon is látták, hal
lották. A helyszínre kiérke
zo légoltalmi szervek egy
fán nyitott ernyo vel fenna
kadva megtalálták Rudolf
Hancock rádiós ormestert,
az egyetlen túlélot. Ot más
nap Szabó és Tóth csend
orök Ocsénybol Szekszárd
ra, a magyar katonai pa
rancsnokságra kísérték.
A halott brit repülok angol
és dél-afrikai nemzetiségu
ek voltak, és oket eloször az
ocsényi zsidó temetobe,

majd 1946-ban a RAF
solymári temetojébe he
lyezték végso nyugalomra.
A roncsok körül még fel
nem robbant 5 db 465 kg-os
mágneses aknákat a m.kir.
Honvéd Folyami Erok
katonái hatástalanították,
majd megsemmisítésre
elszállították. A keletkezett

mezogazdasági tuzkár 6500
pengo volt.

Wilhelm Johnen százados
www.luftwaffe.cz/iohnen

összeállította: Kovács Ottá

A Gránátalma Hagyományorzo és Muvészeti Egyesület programja

A hagyománytisztelet és a
muvészet fontos tevékeny
ség, a falut szolgálja és az
egyént segíti, ezért köz
hasznú. Még inkább egy
olyan régióban, mint a
Sárköz települései.

Az Egyesület célja:
A Sárköz népi muvészeti
értékeinek megóvása, az
utókor számára történo

közvetítése, a társadalom
kulturális örökségévé tétele.
A hagyományos sárközi
kézmuves mesterségek
életben tartása.

A sárközi népi életké
pek muvészi alkotásokban
való megörökítése.

A faluközösség tagjai
nak a népi hagyományos és
muvészeti értékek tisztele

tének megóvása és megor
zésére nevelése, oktatása
kortól fiiggetlenül.

Ez a gondolatkör már 1989
ben megfogalmazódott
bennem és társairnban,
amikor még végzettséghez
(talán hozzáértéshez) enge
délyezték a "Gránátalma"
galéria megnyitását.

Már ebben az évben

kerestük és próbáltuk a
hagyományos játékok, kézi
mesterségek által létrejött
termékek készítését. Ez

csak azok segítségével
sikerült, akik egy akaraton
voltak céljainkkal. Itt elso
sorban megemlíteném Szal
ma Gábomé polgármestert,
aki nagy segítséget nyújtott
a kezdéshez. A népi buba
elkészítése Magyar Pálné
nevéhez fuzodik, akinek
híre a kecskemétiekhez is

eljutott. Hammerné Görög
Éva csipkeverést tanított a
hagyományos gabócának.

A sok segíto kéz közül meg
kell említenem Bíró Anna

mária szekszárdi, Bedo
Anikó, Dányi Tibor pécsi
fazekasmestereket.

Baka Istvánné, Horváth
Ágota fazekas népmuvész,
Kende Ágnes, Kertész
Józsefné gyöngyfuzés,
Lengyel Károlyné szotte
sek, Morvai Gyula buda
pesti üvegfúvó, Omodi
László fotómuvész,
P.Balázs József grafIkus,
Szucs Imréné gyöngyfuzo,
Pilisi Zsolt asztal os munkái,
Zsalakó Istvánné csuhé
szobrai. A kezdéshez sok

segítséget kaptunk az
ocsényi Sport Repülo Klub
tóI és az itt vendégeskedo
kultúrát, muvészetet szereto
német barátoktóI holégbal
Ionos találkozón.

Mai napig is barátaink
maradtak Loos Elke és

Friedel Langeseborg-ból.
1991-tol muvésztelepet

muködtetünk a gyulai mu
vésztelep tagjaival, melyet
a mai napig minden nyáron
megszervezzük. 2004. no
vemberében szervezodtünk

egyesületté. Tevékenysé
günk olyan sokfelé ágazó,
hogy munkájának leírásá
ban nem elég egy oldal. Ha
a kedves olvasókat érdekli a

Gránátalma Egyesület tör
ténete, folytat juk.
Mottó:
"Nem a tett tárgyi
tartalma, hanem a
tevékenység megszentelt
volta, ami dönt".
(Hamvas Béla)

Cs. Vasváry Ibolya
elnök
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"A szépség nem álom,
A szépség minden no
számára lehetséges,
A szépség TE
VAGY"!

A test- és szépsegapo
lás napjainkban már nem
kiváltság. Ma már termé
szetes az, hogy minden
ember többet törodik arcá
nak és testének ápolásával.
Az az ember, aki úgy érzi,
hogy szép és jól ápolt,
annak minden társaságban
és a munkahelyén maga
biztosabb a fellépése, na
gyobb az önbizalma, és ez
márfél sikertjelent.

A no akkor szép, ha
egészséges és jól ápolt. Az
egészséges test rugalmas
sága, az ápolt bor illata,
feszessége, a szem tekinte
te, deruje minden arcot
széppé varázsol.

A test és a szépségápo
lás csak akkor eredményes,
ha rendszeresen végzik. A
szépségápolásnak tudomá
nya a kozmetika, mely a
test külso, látható felületé
nek ápolását, szépítését
jelenti.

A kozmetika története
olyan régi, mint az emberi
ség története. Az arc szépí
tése, a haj fényének foko
zása már osidok óta fog
lalkoztatta az emberiséget.
A kozmetikának Egyiptom
volt a bölcsoje. Itt honoso
dott meg eloször a kozme
tikai szerek használata.
Az elokelo egyiptomi no
NEFERTITI is illatos olaj
jal kente haját, fehér és
piros festékkel kendozte az
arcát, ajkát pirosította,
körmét aranyozta. Szempil
láját, szemhéját feketítette,
hogy szemhasadéka na
gyobbnak lássék, és hódí
tóbb legyen. Egyfapálcikát
eloször rózsavízbe mártot
tak, majd fekete porba, és
az

így ráragadt festéket a pil
lákra, majd a szemöldökre
kenték.

Jól ismert az ókori Róma

magas szintu tisztálkodási
kultusza is. Néró felesége
Poppea volt a feltalálója a
napjainkban is használatos
epertej arcápolásnak és
szamártej fürdonek, mely
lággyá és bársonyossá tette
a bort.

A barokk szépség a mo
lett és kövér hölgy volt. A
szépségápolás óriási lendü
lettel fejlodött Franciaor
szágban. A francia szépség
az arcára ragasztott szép
ségtapaszokkal és illatos
kölnivizeivel vált hódítóbbá.

A púdereket tökéletesítették,
szebbnél szebb parókákkal
ékeskedtek. A tornyos paró
kák alatt olykor tetvek ta
nyáztak, a gyönyöru ruhák
alatt bolhák élosködtek.
A XIX. században felismer
ték a testkultúra egészség
ügyi jelentoségét. A mai kor
embere az ápoltságot nem
csak kozmetikával kívánja
elérni, hanem alapveto
higiéniával, tornával, sétá
val, fürdokkel és egészséges
életmóddal.

Deákné Antal Éva
Kozmetikus mester

Haj-Baj: A hajhullás.

A hajhullással kap
csolatos problémák két
fo tipusát különíthetjük
el: az egyik a foltos,
sávos, a hajgyökérrel
összefüggo, a másik a
hajszálak szerkezetének
károsodásából adódó
hajhullás.

A hajszál hámból az
un keratinból és köto

szövetbol álló henger
alakú bonyolult képlet
ben, a szortüszoben
képzodik. Naponta átla
gosan 0,35 mm no.

A haj a körömmel
ellentétben nem no

folyamatosan. A tüszo
ben ciklikus növekedési

és nyugalmi fázisok
váltogatják egymást.

A nyugalmi ciklus
végén a hajszál kihull,
és ú haj növekedési
fázisa kezdodik. Egész
séges emberen a hajas
fejborön kb. 100 000 
150 000 hajszál találha
tó, melybol 5-10 % van
nyugalmi fázisban.
Normál esetben napi 30
60 hajszál hullik ki.
Hajmosáskor ez a meny
nyiség megduplázódik,
mert az elozo napokban
meglazult szálak ilyen
kortávoznak.

Ez azonban nem azt

jelenti, hogy a hajmo
sás elosegíti a hajhul
lást, károsnak csak
akkor tekintheto, ha
heteken át naponta több
mint 100 szál hullik ki.

Ez a mennyiség osszel
és tavasszal megnöve
kedhet.

A hajhullás az egyik
leggyakrabban elofor
duló borgyógyászati
probléma, mely súlyos
ságát tekintve különbözo
klinikai formákban
jelentkezhet.

Okai lehetnek: stressz, hor
monális, táplálkozási szokás,
(fogyókúra), bizonyos gyógysze
rek (fogamzásgátlók) szedése, a
haj helytelen ápolása. Átmeneti
hajhullás alakulhat ki pl. szülés
után, fertozo betegség, vashiány
vagy különbözo nyomelemek
hiánya miatt is.

Hajhullást okozhatnak me
chanikai tényezok, mint a túl
szoros lófarok, a cop] a hajgumi.
Ebben az esetben a halántéktájon
és a homloknál ritkulhat meg a
haj.

A hajfizikai állapotát befolyá
soló tényezok lehetnek,
anyagcserezavarok, helyte-
len fodrászati beavatkozások
(dauer, festés, szokítés.) Ezen
fizikai tényezokön megelozéssel
segíthetünk pl: étrend kiegészítok
szedése, helyes sampon, balzsam,
finis termékek használata.

Korpásodás:

Száraz korpa. Sajnos gyakran

elofordul, hogy akár egyik napról a má

sikra bekorpásodik afejbor. Száraz korpát

egy mikrogomba okozza illetve ennek

hirtelen elszaporodása. Az elszaporodását

okozhalják olyan körülmények, mint a

fejbor megfázása, vagy túl lúgos sampon

használata. A korpa önmagától ritkán

múlik el, ezért mindenképpen szakember

hez kell fordulni. Természetes alapanyagú

hajgyógyászati termékekkel az eredmény

gyors és látványos, a vendég mellékhatá

sok nélkül gyógyulhat meg, mivel nem

vegyi anyagot: ként stb. használnak, a

hajgyógyászatban a korpa ellen, hanem

természetes antibiotikumokat, pl. izlandi

zuzmót, így a Ph érték helyreáll afejbor

Ön. A mikrogomba jelenléte normál érté

kére csökken, a korpadarabok eltunnek.

Molnár Lajos
Fodrász mester
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Fogahnazhatnánk meg, ITÚvelaz ország választás ok elott álL A március 23-i fórumra meghívott pártok képviselo
ibol négy párt jelöl* tette tiszteletét a fórumra.
Az MSZP, FIDESZ, SZDSZ és a MIÉP jelöl*i. Miután a programjaikat ismertették, dr. Beck Zsuzsanna által
feltett kérdésekre válaszolva kifejtették és ehnondták ITÚtis tartanak fontosnak az elkövetkezo négy évben.

Halmai Gáborné MSZP

Fejlodo gazdaságot, infrastruktúrát, Duna vízi útvonal fejlesztését tar* fontosnak. Fejlett munkaeropiacot, kép
zettség fejlesztését, szakmunkásképzés fontosságát emelte ki az MSZP programjábóL Szó esett a családtámoga
tásról, az idosek nyugdíj támogatási rendszerérol, a csökkent munkaképességuek foglalkoztatásáróL Az adórend
szerrel kapcsolatos kérdésre válaszolva a több kulcsos rendszert tartja helyesnek. Régiónkra vonatkozóan kiemel
te a turizmus fejlesztését.

Dr. Braun Márton FIDESZ KDNP

A FIDESZ Hajrá Magyarország programjából a munka és a munkahelyteremtést, a munkanélküliség mérséklését,
a munkáltatók által fizetett járulékok csökkentését emelte ki. Fontosnak tar~a a vállalkozások támogatását. Szó
esett az otthon teremtés átalakításáról, a nyugdíjasok helyzetérol és a gyógyszerárak támogatásáróL Kiemelten
foglalkozott az energiaárak mérsékléséveL Beszédében a többkulcsos adórendszert tar~a igazságosnak. Régiónk
fejlodése érdekében az M6-os autópálya folytatását tar* fontosnak DunaújvárostóL

Kocsis Imre Antal SZDSZ

Több külföldi befektetot vár a régióba. Meghatározóan beszélt a borturizmusról, kiemelve a szekszárdi borok

minoségét és világhirét. A logisztikai központban lá~a a régió fejlodésének jövojét. Kiemelten szólt a Cikón épü
lo hulladéklerakóról és a szekszárdi szeméttelep rekultivációjáróL Az egészségügy átfogó átalakításáról tartott
beszámolót.

Dr. Nemes Árpád MIÉP Jobbik a harmadik út
A MIÉP képviselo jelöl~e a magyar termoföld magyar kézben tartásáról beszélt. A paraszti gazdaságok fejleszté
sét és támogatását tartja fontosnak. Kiemelten szólt a biogazdálkodásról és ezek kiemelt forgahnazásáról, a kétes
helyekrol származó élelrrúszerek ellen. Több egyház támogatást ígért a történelrrú egyházaknak. Szó esett Magyar
országunkról és a népesség csökkenésérol is. l<:iemelte az elprivatizált állaITÚtulajdonokat.

Az MDF képviseloje távol maradt a fórumróL Az est kellemes környezetben zajlott le a Repülotér konferen
cia termében. A pártok képviseloi higgadtan és szerényen ismertették a jövore vonatkozó elképzeléseiket, prog
ramjaikat. A ITÚfeladatunk az, hogy eldöntsük, kire és mely pártra szavazzunk, döntsön a józan ész és a megfon
toltság, hisz négy év helyzete van a kezünkben, és ezt érdemes átgondolni.

Balogh Józse!

Sport hírek!

Az Öcsényi labdarúgók az oszi fordulóban nyújtott kimagasló teljesítményt jól szervezett játékkal, fiatalos
lendülettel és akaraterovel érték el. Az ötödik helyezés önmagáért beszél. Ezt a helyezést csak kemény és jól
szervezett játékkal lehet megorizni, nem lebecsülve az ellenfelet, mert egy gyengébbnek vélt csapat is okozhat
meglepetéseket.
Rezegjen a háló, de csak az ellenfélé. 2006 tavaszi fordulóin is a szurkolók örömére.
Hajrá Öcsény, Ollé-Ollé-Ollé

Felhívás

Jótékonysági koncert a
gyerekek javára:
2006. április 20-án 18 óra
kor a Közösségi Házban
a Gajarda énekegyüttes
részvételével.

A bevételt az "erdei
iskola" szervezésére fordít

juk.
ÁMK

Tolna Megyei f. o. 2005-2006.
Tavaszi szezon sorsolása. (1)

20. forduló Öcsény SK-Tevel SE 2006.04.29.
2\. forduló Dunafóldvár FC-Öcsény SK 2006.04.16.
22. forduló Öcsény SK-Simontomya TC 22 2006. 04. 23.
23. forduló Dunakömlod SE-Öcsény SK 2006. 04. 30.

1530 óra
1600 óra
1600 óra
1630 óra

Az Ocsényi Hírmondót kiadja az "Együtt Ocsényért" Egyesület
Címe: 7143 Ocsény, Repülotértelefon: 74/496-265
Felelos kiadó: Berényi Kálmán
Szerkesztoség tagjai: Balogh József, Deákné Antal Éva, Talabos Gáborné

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

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


