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A fejek fólött lassan röpülnek az évek.

Felturt ingujj al estek eg'ymásrlak Báta, és Pörböly csapatai között. A
Öcsényben, a bátai, a decsi, az ocsényi, és játékban az öregek, gyerekek voltak, osz
a pörbölyi nyugdíjas klub csapatai a helyi hajú gyerekek, kik tudnak önfeledten
oszirózsa nyugdíjas klub által szervezett játszani, ha kell. Hisz, igazán csak az tud
vetélkedon. Melynek házigazdái Bognár felnott lenni, aki örökre gyerek marad. Az
Lászlóné, és Dávid Kálmán voltak. A eredményhirdetést követo melódiában
csapatok közötti párbajt Kurdi Anikó felhangzó sorok után egy kicsit
vezette le férfias kiállás sal, nem engedve elcsuklottak a hangok, "Az élet úgyis
helyt semmiféle csalásnak. A csapatokból tovaszáll, a sír magába zár. Szeressük
verbuvált zsurit, Dr. Beck Zsuzsanna egymást gyerekek, hisz minden percért
vezette, gondosan ügyelve minden kár." Azon a kellemes estén elfelejtették a
versenyszámra. A humorosra szervezett betegséget, a vizitdíjat, a rosszat, a
vetélkedon, vidáman telt az ido melyen gyulöletet, csak játszottak egy jót
nem az elsobbség, hanem a játéké és a egymással. A vetélkedo utáni álló
nevetésé volt a foszerep. A feladatok fogadáson a svédasztal körül nevettek a
között volt, rímfaragás, magválogatás, botlásaikon, és a poénokon. Hisz, akárhogy
palacsintahajítás, vízhordás összekötött is szépítsük valójában "A fejünk fölött
lábbal, párban, és még sok más lassan röpülnek az évek". A magam
versenyszám, amely megizzasztotta a nevében, pedig megköszönöm a
versenyzoket, és nevettette meg a nézoket. megtisztelo meghívást.
A decsi oszi napfény, a bátai kálvária alja,
az ocsényi sánta rókák, és a pörbölyi
merészek, fej-fej mellet haladtak a
küzdelemben. A versenyt az ocsényiek
nyerték, a második a decsi csapat lett, a
harmadik helyen, holt verseny alakult ki,_m'm"mm'm'_~ m~_m_'_"~_mm,,"_mn_m_m~~ _



2007. áprilisi szám

A játék szerepérol szüloknek
(A születéstol az iskolába kerülésig)

Felkérésre, öt eloadásból álló sorozatot tartottam a
címben jelzettekrol, novembertol-márciusig. Az
egyes eloadásokban 15-25 szülo vett részt, nagyrészt
édesanyák.
Itt az elso két eloadásról írok. A további három

eloadás tartalmának rövid összefoglalása, a
következo számban jelenik meg.
Az elso eloadásban a létezés kezdeteitol egy éves
korig zajló fejlodési szakasz néhány jellemzojérol
szóltunk.

Kiemeltük, hogy ez az idoszak a személyek közötti
(interperszonális) bizalom elsajátításának szakasza,
amiben alapveto az anya és a gyermek közötti teljes
elfogadás.
Ha ez zavarmentesen megvalósul, akkor biztonságot
ad a gyermeknek, ami beépül a személyiségébe,
tudatosul, hogy kétségbevonhatatlan joga van a
létezéshez, hogy mindent megad neki a világ, amire
szüksége van, sot annál egy kicsit többet is, hogy
öröm élni. Természetesek lesznek majd további
életében a testi örömök, biztonságot adó lelki
kapcsolatok és mások
Elfogadása is magától értetodo lesz. Egészséges,
teherbíró, kiegyensúlyozott felnotté válhat.
Megemlítettük, sot nyomatékosítottuk, hogy
sikertelen, zavart anya - gyermek kapcsolat esetén
bizalmatlanság, kötodési nehézségek, kapcsolati
zavarok kísérik további életében.

A második eloadásban az egytol három éves korig
terjedo életszakaszról szóltunk, nagyobb részt. Az
próbáltuk körüljárni, hogy a mozgásfejlodés és a
viselkedés önállóságának (autonómiájának)
megtanulása hogyan zajlik, ami aztán az önbizalom

kialakulásának alapja lehet. Szóltunk a környezet és
a tárgyi világ táguló megismerésének fontosságáról
és a személyek minél nagyobb körével való
találkozás, a kapcsolatteremtés gyakorlásának
nélkülözhetetlenségérol.
Hangsúlyoztuk az apa és gyermek közötti kapcsolat

fontosságát. Az apai szerep ebben- és a késobbi
életkorban is az emberi környezetben és a
társdalomban muködo normák, viselkedési módok,
magatartási szabályok mintája!
Mind ez abban az esetben jöhet létre, ha eros érzelmi
kapcsolat támasztja alá. Kedvezotlen apamodell
esetén zavart, anti szociális (közösségellenes)
viselkedés rögzülhet. Hangsúlyoztuk, hogy az eros
anyai szerepérvényesítés lefokozza az apai mintát,
tekintélyt, ami az elozoekben írt nehézségeket
okozhatja.
Ennek az életszakasznak sikertelensége esetén a
bukástól való félelem, eros szégyenérzet,
sikertelenségtol való szorongás épülhet be a
személyiségbe.
Szóltunk még a három éves korig jellemzo
cselekvési módokról, a mozgásfejlodés meghatározó
szerepérol, valamint a beszédtanulás- és fejlodés
jelentoségérol. Ezeket a játékszer vásárlásának okán
is tettük. Tisztáztuk a játéktevékenység
kialakulásának szükségszeruségét, kiváltó okait.
Majd - befejezésül - röviden utaltunk az óvodás
kori érési-fejlodési folyamat során kialakuló
játékfajtákra, a gyakorló,- a szerep,- és a
szabály játék fobb jellemzoire.

Dr. Lukács József

Szemelvények a "Bogár István" Hagyományorzo Egyesület életébol:

A XXXVI. Országos Táncháztalálkozó és
Kirakodóvásár 2007. március 31. - április l-én volt
a Papp László Budapest Sportarénában.
Csoportunk elsej ére kapott meghívást. Az egész
napos program kora délutáni összpróbával indult.
Muharay Népmuvészeti Szövetséghez tartozó
tánccsoportok gálamusora 18 órától kezdodött vásári
forgataggal a küzdotéren, majd a nagyszínpadon 19
órától. Ez egy másfél órát kitölto improvizatív
koreográfia volt.
Az együttesek különbözo tájegységeket képviseltek:
Gencsapáti, Szentpéterfa, Bag, Veresegyház,
Isaszeg, Kalocsa, Drágszél, Homikmégy, Mohács.

Tolna megyébol: Bogyiszló, Ocsény és Sióagárd.
A musort központi zenekar kísérte Vavrinecz
András és a dudások.

A koreográfiát Szabadi Mihály készítette és
felügyelte, mely karikázóval indult, de volt lóvásár
nyúzással, medvetáncoltatás, és drótos tót is. A
jeleneteket táncok kapcsolták össze. A gálán
köszöntot mondott Tímár Sándor koreográfus.
A színpadi programok után megkezdodött az éjfélig
tartó mulatság széki, mezogazdasági és kalotaszegi
táncokkal és zenével.

Scultéty Erzsébet
BIHE elnöke
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Vizitdíj
A vizitdíi és napidíi fizetési kötelezettsé2: teliesítheto

>- Készpénzzel, és
>- Az egészségügyi szolgáltató döntése alapján:

Vizitbérlettel
>- A vizitbérlet a kibocsátásának évében érvényes,
>- A vizitbérlet kibocsátója tájékoztatni köteles a vevot arról, hogy a vizitbérlet csak az azon megnevezett

jogosult használhatja fel.
>- A vizitbérlethez tájékoztatót kell mellékelni, amely tartalmazza azon egészségügyi szolgáltatók nevét,

amelyeknél a vizitbérletet használni lehet.
>- A vizitbérleten fel kell tüntetni, hogy azzal

Háziorvosi ellátást és fogászati alapellátást,
Járóbeteg-szakellátást vagy
Fekvobeteg-gyógyintézeti ellátást lehet igénybe venni,
Mekkora összeg erejéig lehet a vizitbérlettel vizitdíj-köteles ellátást, illetve fekvobeteg-gyógyintézeti
ellátási napot igénybe venni díjfizetés nélkül,
Ki bocsátotta ki a vizitbérletet és a vizitbérlet egyedi azonosítószámát
A vizitbérleten biztosítani kell a lehetoséget a vizitbérlet jogosult ja nevének és TAJ- számának
feltüntetéséhez, amit legkésobb a vizitbérlet elso használatakor rá kell írni a vizitbérletre.
A vizitbérlet a jogosult feltüntetésé ig átruházható.

>- Az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj, illetve napidíj befizetését igazoló
bizonylattal,

(3) A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállított nyugta, illetve számla tartalmazza
a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának vagy nyugtának minosül.
b) Az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevo nevét és TAJ- számát,
d) A megfizetett összeget,
e) Abefizetés alábbijogcímének megjelölését:
ea) háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért fizetett vizitdijat)
eb) szakorvosi vizitdíj vagy
ec) kórházi napidíj,
f) A fizetés módját,
g) A teljesítés idopontját,
h) A számla, illetve nyugta sorszámát.
A számlát, illetve nyugtát két példányban kézzel vagy géppel kell kiállítani, a két példányból az
egyik példányt a biztosított részére kell átadni, a másik példány az egészségügyi szolgáltató
példánya. A géppel kiállított nyugtát, illetve számlát a kiállító személy kézjegyévei ellátja.

>- Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezo pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló
263/2003.(XII.24.)Korm. rendelet 2.§.-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával.

>- Készpénz-helyettesíto fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzeszközzel).

A vizitdíj visszaigénylésének feltétele és szabályai

A vizitdíi visszai2:énvlésének feltétele:

Amennyiben a biztosított a nyugtával, illetoleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett
háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20
alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzotol a külön
jogszabályban meghatározottak szerint visszaigényelheti.

A 20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a fogászati alapellátást is) és iáróbeteg-szakellátások (ideértve a
fogászati szakellátást is) tekintetében külön-külön kell figyelembe venni.
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Visszaie:énvlés módja:

A biztosított a 20 alkalom feletti ellátások után befizetett - nem emelt összegu - vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat, a fovárosban a
fovárosi kerületi önkormányzat jegyzojénél terjesztheti elo legkésobb a tárgyévet követo 60 napon belül.
A kérelem típusa és az elbírálás módja:
1. Írásban
A kérelemhez csatolni kell:

Az adott naptári évben igénybevett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre
feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint
Avisszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát.

A kérelemben meg kell ielölni, hogy a biztosított a vizitdíj összegének visszatérítését postai úton vagy az illetékes
önkormányzatnál történo személyes átvétel útján igényli.

2.Szóban

Formanyomtatvány kitöltése, melyhez csatolni kell az 1. pontban meghatározottakat.

Eljárási illeték és költsée::
A visszaigénylésre irányuló eljárás illeték- és költségmentes.

Döntéshozatal:

A iegyzo a kérelem tárgyában 15 napon belül, amennyiben a kérelemnek helyt ad, egyszerusített határozatban dönt.
Amennyiben a jegyzo a határidon belül nem hoz határozatot, a Ket. 71.§.-ának (2) bekezdése alapján a biztosítottat
megilleti a kérelemben igényelt összeg, amit a 15 nap határido leiártától számított 15 napon belül a jegyzo folyósít a
jogosult részére.
A jegyzo a helyben szokásos módon közzéteszi annak a havonta legalább egy naptári napnak a megjelölését, amelyen
a nála ügyfélfogadási idoben a biztosított által személvesen eloteriesztett kérelem tárgyában - ha az ügyfél
kéreimének teljes egészében helyt ad - azonnal dönt és gondoskodik a visszaigényelt összeg készpénzben történo
azonnali kifizetéséroL amennyiben az ügyfél fellebbezési iogáróllemondott.

Amennyiben a biztosított kéreimében a visszaigényelt összeg készpénzben történo kifizetését kéri, úgy azt a jegyzo
az általa a helyben szokásos módon közzétett más idopontban legalább havonta egy alkalommal köteles biztosítani.

A jegyzo kéreiméhez csatolt nyugták, illetve számlák közül a vizitdíj visszaigényléséhez szükséges összeg befizetését
igazolókat visszaküldi a kérelmezonek. A kérelem alapján visszafizetett összeg befizetését igazoló nyugtákat, illetve
számlákat csatolni kell az ügyirathoz.

Panasz és joe:orvoslat:

A vizitdíijal és a kórházi napidíjjal kapcsolatos panaszt az egészségbiztosítási felügyeleti hatósághoz lehet benyújtani.

A jegyzo vizitdíjjal kapcsolatos döntésévei szembeni fellebbezést az Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el.
Címe: Egészségbiztosítási Felügyelet 1139 Budapest, Teve u. lia-c.

A vizitdíi visszaie:énvlése településünkön

Az ügymenet gyors ügyintézése érdekében minden hétfon a Hivatal 17 óráig fogadja az ügyfeleket. Fontos, hogy csak
a 300,- Ft-os vizitdíjat lehet visszaigényelni a 20-20 alkalom után, azaz csak 21. kifizetés fizetheto vissza. Az emelt
összegu vizitdíj (600,- Ft és 1.000,- Ft) nem fizetheto vissza és nem veheto figyelembe sem.
A vizitdíjjal kapcsolatos ügyintézést a pénzügy intézi. Formanyomtatvány kitöltése és a szükséges bizonylatok
becsatolása után azonnal egyszerusített határozat készül, és kifizetésre kerül a jogos összeg.

Fülöp János
polgármester
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Április l.-tol változott a KRESZ
A láthatósági mellény életeket menthet

A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975.(II.19.)KPM-BM együttes rendeletet
módosította a kormány 2007. április 1.-i hatállyal. A
több lényeges változás közül a cikk szerzoje a
láthatósági mell ény kötelezo használatát kívánja
kiemelni, az egyéb változásokat csak címszavakkal
kerülnek szerepeltetésre. Az autópályák, autó utak és
akiemelt foútvonalak fizetossé válása, új kiegészíto
táblák bevezetését tette szükségessé (matrica,
videokontroll). A súlykorlátozás most már
övezetekre is érvényes, erre két új tábla bevezetése
szolgál. A Szekszárd-Bóly autópálya építése során 4
alagút is épül, melyet az eddigi kresz nem ismert,
így alagút kezdete és vége tábla kerül bevezetésre. A
sebességhatárok az eddigiek maradtak 50-90-110
130 km/óra, de a jármukategóriák pontosításra
kerültek, valamint lakott területen 50 km/óránál,
lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb
sebességgel is lehet közlekedni, de csak akkor, ha

ezt a sebességkorlátozást jelzo tábla megengedi és
csak a meghatározott gépjármuvek. Tovább
szigorodtak a biztonsági öv és a gyermekülés
használatai. Látóhatósági-fényvisszavero mellény
(ruházat9 viselése kötelezo 2007. június 1-tol a
kerékpárt éjszaka és korlátozott látásviszonyok
között lakott területen kívül használó személyeknek.
Természetesen a kerékpár kivilágítása továbbra is
kötelezo. Ugyancsak kötelezo használniuk a
fényvisszavero mellényt (ruházat) 2008. január 1.-tol
a lakott területen kívül az úton, útpadkán tartózkodó,
gyalogló gyalogosoknak is. A zárt csoportban
közlekedokre külön szabály vonatkozik (ami nem
változott), nekik a csoportot ki kell világítaniuk.
A fényvisszavero mellény (láthatósági mellény)
használata 2008. január 1.-tol lakott területen kívül
szintén kötelezo az elozoekben leírtak szerint a

kézikocsival és az úton állatot hajtó vezeto
személyeknek is.

Pollák Csaba

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének szabályai

Megszunt az automatikus ingyenes egészségügyi ellátás

2007. április l.-e fordulópont az egészségügyben. Egészségügyi szolgáltatások ingyenes igénybevételére
csak a jogszabályban meghatározottak köre jogosult. Természetesen az ingyenes ség kérdését nem érinti a
kötelezoen fizetendo vizitdíj és a kórházi napidíj. 2007. április l.-e után az orvosoknak vizsgálniuk kell,
hogy a hozzájuk forduló betegeknek van-e társadalombiztosítása. (A kórházak szeptember 1-tol.) 2008.
január 1.-e után csak az veheti igénybe az "ingyenes" egészségügyi szolgáltatásokat, akinek van biztosítási
jogviszonya. Akinek nincs annak, fizetnie kell a költségeket. Fontos dátum 2007. április l.-e abból a
szempontból is, hogy akinek nincs biztosítási jogviszonya annak az APEH-nél be kell jelentkeznie és
havonta egészségügyi hozzájárulást kell fizetne. A részletekrol késobb.

Jogszabályi háttér:
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatás
fedezetérol szóló 1997. évi LXVV. tv. (Tbj)
A törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) kormányrendelet
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi Ill. tv. (Sztv)

Ingyenes egészségügyi szolgáltatást vehet igénybe
1. Biztosítottak

II. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
Ill. Egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján
IV. Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek egészségügyi

szolgáltatási járulékfizetés ellenében.

1. Biztosítottak

Egyszeruen megfogalmazva, akik munkaviszonyban vannak és utánuk a munkáltató megfizeti az
egészségügyi hozzájárulást. Ide értve a teljesség igénye nélkül -szövetkezet tagja, tanuló, aki szakképzo
iskolai tanulmányokat folytat, álláskeresési támogatásban részesülo személy, egyéni vállalkozó, társas
vállalkozó, mezogazdasági ostermelo stb.
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II. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
Ebben a körben taroznak azon személyek, akik valamilyen ellátásban részesülnek, mint például táppénz,
GYES, GYED, baleseti járadék, saját jogú nyugdíjas, öregségi járadék, özvegyi járadék, rendszeres
szociális segély, idos korúak járadéka, középfokú oktatási intézmény tanulója, felsooktatási intézmény
nappali tagozatos tanulója, kiskorú gyermek stb.

Ill. Egészségügyi szolgáltatásra szociális rászorultság alapján
Ezt csak hatósági bizonyítvány alapján lehet igénybe venni rászorultság esetén. A hatósági bizonyítványt
kérelemre állítja ki az Önkormányzat az alábbi feltételek megléte estén:

a) A családban az egy fore jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.

b) Egyedül élo esetén a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-t (másfélszeresét) nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik.

A hatósági bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb egy év.

IV. Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek egészségügyi szolgáltatási
járulékfizetés ellenében
Azon személyek, akik az elozo három pont egyike alapján sem jogosultak, csak akkor vehetik igénybe, ha
az egészségügyi hozzájárulást az APEH részére havonta megfizeti. Azon polgárok, akiknek az egy fore jutó
jövedelme a minimálbért meghaladja havonta 5.895,- Ft összegu egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie az
APEH-nak. Azon személyek, akik jövedelme az öregségi nyugdíj (egyedülálló esetén 150%) és a
minimálbér között van, részükre kérelem alapján az Önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki, me ly
alapján az APEH részére kell egészségügyi hozzájárulást fizetniük. A hatósági bizonyítvány egy évig
érvényes.

A Polgármesteri Hivatal szerepe az egészségügyi szolgáltatás igénybevételeinek szabályaiban

A Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki azon személyek részére kérelem alapján, akik a 3. és 4. pont
szerinti feltételeknek megfelelnek. Fontos tudnivaló, hogya 4. pontban szereplo feltételeknek megfelelo
személyeknek fizetni kell az egészségügyi hozzájárulást az APEH felé 2007. áprilisi-tol kezdodoen.
Valamint fontos, az is, hogy az APEH-nál ezt be kell jelenteniük. A Hivatal szociális ügyintézoi állnak
szíves rendelkezésükre. Természetesen a szükséges nyomtatványok kitöltése után állítható csak ki a
hatósági bizonyítvány.

Pollák Csaba jegyzo

"Elodök útján" .
A Közösségi Házban április 5-én 18 órakor nyílt
meg Tövisháti Béla szobrász-restaurátor munkáiból
kiállítás. A bemutatott anyag grafikákból és
plasztikákból áll. A kiállítás címe Elodök útján ... ,
Nem véletlen, találó Tövisháti Béla munkái minden
értelemben klasszikus alkotások.

A megnyitón Hencz Virág kellemes hangulatot
teremto gitárjátéka után a beszédet Dr. Balázs
Kovács Sándor néprajzkutató tartotta.
Részletek a megnyitó szövegébol:
"Gondolkodására, muvészi látásmódjára nagy
hatással volt a xx. Század elején és elso felében élt
magyar alkotók hangulata, muvészi értékrendje,

elsosorban Kós Károly, Garay Ákos, Roth Miklós.
Kós Károly hatására az erdélyi muvészet is
megihlette Ot. Tövisháti Béla muvészi látásmódjának
meghatározásává vált az a csaknem két esztendo,
melyet Németországban, Schwarzwaldban töltött

kofaragó munkával.
Ahogy o mondja emlékeit összegzo Schwarzwaldi
füzet címu kéziratos, rajzos munkájában:
Ez a mesebeli környezet méltán adhatott ihletet a
Grimm-fivéreknek is egykor a meseíráshoz, de
témát adott örök rajzoló szomjamnak is, amit úgy
oltottam el, hogy szinte minden szabad idomben
rajzoltam ezeket az épületeket, meg a középkorból
itt maradt tereket, utcákat. Az itt eltelt évszázadok
meghagyták a múltat a jelennek".
Tövisháti Bélát sok barát, munkatárs és családtag
köszöntötte ez alkalomból.

Zárásként a Közösségi Ház egy szolid
szeretetvendégségre invitálta a jelenlévoket.
A kiállítás április 23-ig tekintheto meg a Közösségi
Ház nyitvatartási idejében.

Scultéty Erzsébet
Közösségi Ház vezeto
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2007. áDrilisi szám Öcsényi Hírmondó

2007. május 1.
Ocsény-Repülotér

700-1100Horgászverseny (meghívásos)
1130 Horgászverseny eredményhirdetés

1000 Fozoverseny
A fozoversenyt megnyitia: Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács, az
Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagja

1000 -órától

Az érzékszervek vizsgáznak!
játékos pontgyujto vetélkedo agyerekeknek

Kéz-csodák Hagyományorzo Egyesület népi
kézmuves bemutatót tart gyerekeknek,
felnotteknek
Arcfestés

Hagyományorzo, Kézmuves bemutatók a
konferenciateremben.

Paint ball bemutató, játék
aj átékhoz ruhát, felszerelést biztosítanak a
szervezok

Sportversenyek:
foci (öregfiúk, ifik)
streetball- a parkolóban

Technikasportok bemutatója:
motocross

autóverseny
A szervezok ruhát biztosítanak a kipróbáláshoz!

1100 Mazsorett bemutató a színpadon
Swing Mazsorett Szekszárd

Délutáni pro!!ramok:
1300_tól Ügyességi vetélkedo gyerekeknek

- az Ifjúsági klub tagjai és pedagógusok

A verseny értékelési szempontjai:

Eredményhirdetés: 14,o_kor

Z " ., 13'0 '1 1400 .sunzes: . -to -lg

Zsurizésre egy adag kitálalt étel + 1 pohár ajánlott bor
kerül!

Kakasból készült ételek fozoversenye

A rendezok biztosítják: Víz, hely.

Nevezések leadhatók: Onoka Istvánné 20/9540-250

illetve a Polgármesteri Hivatal 74/496-872
A résztvevok gondoskodnak környezetük
kialakításáról, dekorációjáról, süto-fozo eszközeikrol
(tüzifa, gáz, fuszerek, ízesíto és járulékos anyagokról,
munkaasztalról, padról, sátorról).

Nevezési határido: 2007. április 25.

Nevezési díj: 3.000,- Ft (1 db konyhakész kakas).

A versenyre legfeljebb háromfos csapatokban, vagy
egyénileg lehet jelentkezni.

Színhely: Öcsény Repülotér

M .. 10°0, kel:?:nYlto: ora or

A fozoverseny szervezoje az Öcsényi Önkormányzat
Képviselo testülete.

Idopont ja: 2007. május 1.

A verseny célia: az adott alapanyagból változatos ételeket
készítsenek a versenyzok.

F'" 10'° '113'0'ozes: . -to . -lg

Fozoverseny eredményhirdetés

Karaoke show
Táncbemutató

A színpadon:
lS00_tól

Folyamatos pro!!ramok:
Légvár
Ugráló ballon az "A" jelu hangárban
Kézmuvesek, vásári árusok
Repüloklub üzemnap - utasrepültetés

- motoros sétarepülés 10.000,-13fol 10 perc
városnézés

- vitorlázórepülovel 2.500,-/fo/l0 perc
iskolakör

Sétakocsikázás

Borkóstoló - helyi borosgazdák kínálják
boraikat

1700 -tói Bogár István Hagyományorzo Együttes
musora

Bodega Rock Band együttes musora

étel ötletessége (max. 10 pont)

környezet kialakítása (max. 10 pont)

munkafolyamat látványossága (max. 10 pont)

étel íze, állaga (max. 40 pont)

étel tálalása (max. 20 pont)

ételhez ajánlott bor kiválasztása (max. 10

pont)

Összesen: 100 pont

Zsuri elnök: Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács, az
Elso Magyar Fehérasztal Lovagrend
lovagja
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~ezeifutóverseny

Szentgyörgyi Rita,
Nikoletta, Papp

2007 márciusában rendezik évek óta az ocsényi

reptéren a dec si, bátaszéki, várdombi, kölesdi és
ocsényi diákok különbözo korcsoportjai közötti
mezei futó versenyt.
Diákjaink szép létszámban indultak minden
korcsoportban, kitartóan ha nem is a leggyorsabban
de végig futották magukhoz képest szaporán a
távot.
A diákok határtalan lelkesedéssel szurkoltak

egymásnak, öröm volt nézni összetartásukat!
Az ocsényi lányok mind a négy korcsoportban igen
szép helyezéseket értek el.
Az 1. korcsoportban induló "aranyos" lányaink:
Szentgyörgyi Flóra, Horváth Adrienn, Hajnal
Barbara, Dór Nikolett, Máté Emese

II. korcsoportban induló ezüstérme sek: Máté
Zsuzsa, Kajdi Viki, Martinovics Erzsébet, Pulai
Alexandra, Kónya Boglárka

Ill. korcsoport aranyérmesei:
Kovács Renáta, Preimayer
Jennifer, Ábel Fruzsina

IV. korcsoport második helyezettei: Banó
alexandra, Kalányos Kitti, Hovanyecz Anita,
Madburger Kitti, Kocsis Nikolett
Köszönjük lányok, nagyon ügyesek voltatok!
Az ocsényi fiuk közül a II. korcsoport bronzérmet
szerzett: Kara Szilárd, Óvári László, Révész

Kristóf, Kovács Róbert, Nagy Zoltán
Az "aranyos" fiaink a Ill. korcsoportosok:
Vincsákovics Bálint, Sándor Tamás, Hartmann

Krisztián, Grénus Dávid, Gyenes Dániel
A fiuk közül külön kiemelnénk Vincsákovics

Bálintot és Sándor Tamást, akik egyéniben i~ jól

szerepeltek. Bálint a népes mezony második,
Tamás pedig a harmadik helyezett je lett.

Ábelné Süto Erika

Olimpiai túra

Az iskolák között két tanévre nyúlóan, egy Igen
"hasznos" verseny került kiírásra.
Az "Olimpiai Ötpróba Peking 2008" nem csak
sportolási lehetoséget kínál, de a szabadido hasznos
eltöltését, a családok együttes sportolását lehetové teszi
kinn a szabadban, friss levegon. A versenyen bárki részt
vehet. Innen is buzdítok mindenkit, aki szeret
kirándulni, a friss levegon mozogni tartson
gyermekével!

Az elso feladat: gyalogtúra- teljesitve
Március 31.-én igazi verofényes természetjáró idoben
indult majd 60 diák ocsénybol az Szekszárdra. A cél az
volt, hogy az V -ös iskolától indulva megtegyenek
mintegy 15 km sétát a szekszárdi szolohegyen. Négy
apróság, (köztük egy ovis is Steiner Ákos) a "rövid" 7
km-es távra neveztek be, becsülettel végig is mentek
rajta. A többiek Deák bá' vezetésével, igazán kis
pihenokkel sétáltunk hegyen-völgyön át.

Remek volt a hangulat, bár a vége felé gyakrabban
kérdezgettük Szentgyörgyiéket, hány kilométert tettünk
meg. Külön megemlíteném az alsósokat, Preimayer
Petrát, akit majd elvitt a hátizsákja, aztán Nagy
Sanyikát, aki még a túra végén is elore-hátrafutkosott,
mint egy örökmozgó. A túra végén jutalom volt, maga a
teljesítmény, hogy meg tudtuk tenni, legyalogoltunk
négy óra alatt 15 km-t, a ráadás volt a finom Nestlé
gabonapehely, amit minden túrázó kapott.
Az olimpiai feladatok sorából az elsot az ocsényi
diákok úgy teljesítették, hogy sok szekszárdi iskolát
megszégyenítettünk az indulók számával.
Remélem a lelkesedés nem hagy alább! A következo
feladat a futás lesz ...

Szeretném, ha áprilisban, a futás elott is ennyien,
esetleg még többen állnánk a rajtnál, és szuszognánk
megfáradva a célnát!

Ábelné Süto Eríka

2007. április 25.
2007. április 26.
2007. április 28.
2007. május 1.
2007. május 7.
2007. május 16.

2007. május 31.

Áprilisi, májusi programok

1800 Rembrandt reprodukciók kiállítás megnyitó, Közösségi Ház
1800 Egyesületi összej övetel, Repülotér

Férfiak bálja, Közösségi Ház
700 Majális
1800 Anyák napi ünnepség, Közösségi Ház
1700 Minker Tibor és Süto Ágnes jótékonysági kiállítás megnyitó

Közösségi Ház
1800 Egyesületi összej övetel, Repülotér

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, Gyorí Sándor, Kovács Ottó,
Molnárné Hász Ágnes, Pollák Csaba, Talabos Gáborné
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Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430
A szerkesztoség fenntartja magának azt a jógot, hogy a
beérkezett írásokat megszerkeszti.


