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Kicsit huvösen indult a nap, de a horgászversenyen
megjelent 22 fo versenyzot ez nem riasztotta vissza
és reggel 7 órakor elfoglalták helyüket a tó partján.
Jó hangulatban, eredményesen telt a délelott.
A legiobbak 1. helyezett Kósik László

II. helyezett Heimann József
Ill. helyezett Takács József

A legnagyobb halat, a kb. 9,5 kg-os ponty ot Gyori
János; a legtöbb halat, 740 db-ot Heimann József
fogta. Gratulálunk!
Lassan benépesült a repülotér központi épülete és az
"A" jelu hangár elotti tér és elkezdodtek a
programok.
A gyerekek érzékszerveik segítségével találták ki,
hogy mit rejt a kisüveg, mi tapintható a színes
takaró alatt vagy mit lát a képen. Aki tudta,
pontokat gyujtött, melyeket ajándékokra
cserélhetett.

A konferenciateremben megtekinthettük az ocsényi
asszonyok, lányok kézimunkáit. Ha valakinek
kedve volt, bele kóstolhatott készítésükbe is.
A Kéz-csodák Hagyományorzo Egyesület
bemutatta aszalmából, kukoricacsuhéból, pamutból
készült kis csodáit. Gyerekek és felnottek az
egyesület tagjainak segítségével apróbb
emléktárgyakat készítettek az anyukáknak,
nagymamáknak, a közelgo anyák napjára.
A technikai sportok kedveloi sem maradtak
program nélkül, mert volt autóverseny és motocross
bemutató is. Ha valakinek kedve támadt kipróbálni,
lehetosége volt rá és még megfelelo öltözéket is
biztosítottak számára az Autósport-egyesület tagjai.
Volt paint ball bemutató és játék is, ami vonzotta az
érdeklodoket. (A paint ball, vagyis a "festéklabda
dobálás", egy viszonylag új sport Magyarországon
és egyre no kedveloinek tábora.)
Szép és színvonalas volt a Swing Mazsorett csoport
bemutatója.
A kakasból készült ételek fozoversenyére 9 csapat
nevezett, ok foglalták el a "szereloút" melletti
területet. Barátok, családtagok alkották a
csapatokat. A verseny Kovács János zsuri elnök
megnyitója után indulhatott.

A fozéshez szükséges anyagokon kívül elokerültek
a finom itókák és sütemény ek is, hogy az
eredményhirdetésig gyorsabban teljen az ido.
Finom illatok terjengtek a levegoben, amitol egyre
éhesebb ek lettünk. Az a csapat, amelyik elkészült a
fozéssei, a zsurihez vitte az ízlésesen tálalt ételt, a
hozzá legjobban illo egy pohár borral. Alapos
kóstolgatás és ízlelgetés után született meg az
eredmény, mely szerint:
I. helyezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

csapata szakács: Novák János és Szabó György,
II. helyezett a "Házi" csapat, szakács: Sajben Pál
Ill. helyezett Öcsény Község Önkormányzatának

csapata, szakács: Onoka István
Délután kicsit nehezen indultak a programok.
Lehet, hogy ez az elfogyasztott finom ebéd 
kakaspörkölt, vegyespörkölt - rovására írható?
Talán az ügyességi vetélkedon jutalomként
nyerheto csoki szeletek lelkesítették az iskolásokat,
de ok voltak a legaktívabbak.
Az ifjúsági klub lány tagjai saját maguk készítettek
koreográfiát táncukhoz, amivel sikert arattak.
Megcsodálhattuk a Bogár István Hagyományorzo
Egyesület asszonyainak, lányainak produkcióját is,
és utána a vendégek együtt táncoltak az együttes
tagjaival a hangár elotti területen.
A Repüloklub tagjainak segítségével a bátrabbak
kipróbálhatták, hogy milyen is a repülés motoros
vagy vitorlázó-repülogéppel.
A nap záró programja a Bodega Rock Band
együttes musora volt. A csak fiatalokból álló
zenekar tolmácsolásában sok-sok régi nagy slágert
hallgattunk.
Megpróbáltunk - szukös anyagi lehetoségeinket
figyelembe véve - színvonalas, változatos
programokat szervezni. Reméljük, hogy aki velünk
töltötte a napot, jól érezte magát.
Köszönet azoknak, akik segítették, hogy mindezt
meg tudtuk valósítani!

A képviselotestület nevében Talabos Gáborné

Június 2.
Június 2.

Június 9.
Június 28. 19 óra

Júniusi programok

Kerti parti zenével, Idosek klubja-kerthelyiség
Gyermeknap, Kirándulás a kisvasúttal a Gemenci Erdobe;
találkozás Bárányfoknál 10 órakor
Sárköz Kupa, Holt-Sió
Egyesületi összejövetel, Repülotér
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Suli hírek ...

Tanuló nebuló tanulmányi verseny

Május 7-én immár 12. alkalommal rendeztük meg a
Tanuló Nebuló elnevezésu tanulmányi versenyt,
melyen 3. osztályos kortól mérethetik meg tudásukat
a diákok.

A verseny népszeruségét bizonyítja, hogy idén az
eddigieknél is több jelentkezo volt. A me gye 11
iskoláj ából 213 tanulót neveztek valamely
tantárgyból. Nemcsak a gyerekekre, a
pedagógusokra is nagy munka várt, a feladatlapok
összeállítása - amit minden évben más iskola vállal

-, valamint azok javítása, értékelése.
Az ocsényi iskolát 25 tanuló képviselte, akik közül
13-an helyezést értek el.

3. osztály magyar Nagy Alexandra 1. hely
3. osztály matematika Nagy Zoltán 3. hely
4. osztály magyar Pulai Alexandra 2. hely
4. osztály matematika Schwitzer Krisztina 3. hely
5. osztály temészetismeret Lovas Anett 3. hely
5. osztály informatika Hamar Márk 2. hely
6. osztály magyar Molnár Krisztina 2. hely
6. osztály matematika Szentgyörgyi Rita 1. hely
6. osztály történelem Kalányos Kitti 3. hely
6. osztály informatika Csiszár-Szabó Antónia 3. hely
7. osztály földrajz Veiger Kitti 3. hely
8. osztály informatika Simon Bernadett 1. hely
8. osztály biológia Ábel Orsolya 1. hely
Gratulálunk nekik!

Anyák napi musor az iskolában

Május elso vasárnapja a legszebb ünnepeink egyike,
melyen köszönto illet minden édesanyát és
nagymamát.
Ebben az évben az ünnepi musort iskolánk 3.
osztályos tanulói adták, osztályfonökük, Bárdosné
Kovács Erzsébet irányításával.

A gyerekek megható, szívmelengeto eloadása
elsosorban saját édesanyjuknak, nagymamájuknak
szólt, de reméljük a helyi TV -n keresztül minden
ünnepelthez eljutottak a szeretet, tisztelet, s köszönet
szaval.

Mihályka Dani Ildikó

Olimpiai ötpróba Peking 2008
és most a folytatásról

A második feladat: hosszútávon futás

- teljesítve
Szerencsére nem lohadt a lelkesedés. Április 21.-én
kegyes volt hozzánk még az idojárás is, hiszen nyári
napokat idézo napsütésben mentünk Szekszárdra.
Meglepoen sokan voltunk. Ócsénybol 54 izgatott
ember várt az indításra.

A startnál remego lábakkal állt felnott és gyermek is.
Mindenki fejében ott motoszkáit: Akarunk mi futni?
Le tudjuk mi ezt futni? Egyáltalán, tudunk mi futni?
7 km. Hét kilométer. Ennyit kell FUTNI. 1 óra alatt.
A felnottek egymást nézegetve gondolták, ha o is,
talán én is ki fogom bírni.
Nem beszélve, hogy ha apróságaink, mint Dór Niki,
Molnár Adri, Horváth Adri, Köteles Gáborka (keze
gipszben) nem akart otthon maradni, nekünk is
példát kell mutatni.
Én személy szerint nagy példát már nem akartam
mutatni. A 14 kilométer már igazán tekintélyt
parancsoló. 28 iskolás indult Deák István
kíséretében ezen a "közepes" távon. Minden
elismerésem az övék.
Elindultunk.

Hihetetlen, de nagyon jó volt futni, így közösen,
egymást elozgetve a töltésen, a fújdogáló szélben.
Mindenki idon belül célba ért. Igaz, Dór Nikit a lelki

ereje vitte a célig, mert már tüdovel alig bírta, de
megtette! Ó is, mi is!
Izzadtan, fáradtan de elégedetten jöttünk haza.

Még egy futás - az örömért
- a pontokért

Szekszárd város április 30.-án futóversenyt

szervezett. Bárki, felnott, gyermek szabadon
indulhatott a nevezési díj befizetése után. Itt is
képviselte magát az ocsényi iskola, sot óvoda is. A
34 startolóból mindenki lefutotta az 1,3 km-es távot.
Vincsákovics Bálint második helyezést ért el, neki
külön gratulálunk. Köteles Gábor itt is megmutatta,
gipszben is lehet sportolni, ha az nem a lábadon van.
Ábel Zsóka az óvodai középso csoport színeiben
indult, és teljesített. Az 5,2 km lehet kevesebb, mint
az elozo heti 7 km, de a városban, az aszfalton,
nehezebb volt teljesíteni. Az a fontos, hogy
megtettük!
Május 12-én már indul a következo feladat(?) vagy
kihívás(?): a kerékpár túra. Remélem az ismeros
arcok mellett egyre többen csatlakoznak a lelkes
ocsényi diákokhoz.

Ábelné Süto Erika
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Testvértelepülésünk: Gyergyószárhegy

"A falu fölött emelkedo Szármány, ezen tÜndökloen
fehérlo márványhegy. Ott van a hegy alján a
Lázárok ódon kastélya szeszélyes bástyáival,
fogrovatos falaival. Ott van a hegyoldalban a
ferencesek vidor tekintetu kolostora és temploma,
ott a hegyteto ormán a bÜszkén fekvo kápolna, idébb
egy magaslaton Szárhegy fényes tornyÚ kacér
egyháza, és ezek kiemelkedo festoi csoportja alatt a
csinos falu terül el, zöld lombok közül kikacsingató
házcsoportiaival." (Orbán Balázs)

Lázár-kastély

A Lázár család nevével egy 1406-os keltezésu
oklevél ben találkozunk eloször. Itt nevelkedett 10

éves korától Bethlen Gábor, Erdély egyik
legnevesebb fejedelme, anyai nagybátyja, Lázár
András felügyelete alatt. Ot és testvérét Istvánt,
édesanyjuk l590-ben hozta Szárhegyre apjuk,
Bethlen Farkas halála után. Ma a várkastélyban
múzeum és nyaranta muvészeti alkotótábor muködik
falai között. A település Gyergyószentmiklóstól 6
kilométerre észak felé, a Szármány-hegy déli
oldalán fekszik. Kialakulását a XII-XIII. századra

teszik. Nevét valószínuleg a hegyrol kapta, azt
hívták eredetileg Szár (=tar)-hegynek. A falu
legfobb látnivalója a Lázár-kastély, másik ékessége
pedig, az épület közvetlen szomszédságában
található Ferenc-rendi kolostor. Az 1669-1752

között, a Lázár István királybíró által adományozott
helyen, léte sült egyházi épületegyüttes barokk
stílusban készült. Ebben a kolostorban élt Kájoni
János, Erdély "Pázmány Pétere". Az épület 1875
ben nyerte el ma is látható, végleges alakját. A
római katolikus plébániatemplom egy 1235 körüli,
román kori templom helyén épült 1729-ben, barokk
stílusban.

Az l600-as években Szárhegy a Székelyföld egyik
fontos katonai és közigazgatási központj ának
számított. Az erdélyi fejedelmek is többnyire itt
szálltak meg, ha a Székelyföldre jöttek. A falut

többször is megtámadták és felégették a török-tatál'
csapatok. 1658-ban kozák-tatál' sereg tört be Moldva
felol. A gyergyóiak megütköztek a támadókkal és le
is gyozték oket. A legenda szerint a gyergyóiak
közül mindössze tizenöten pusztultak el, de az
ellenségbol több mint ötszázan. Az elesetteket a
községen alul egy halomba temették el, amit ma is
Tatárdombnak hívnak. A faluban muködo

muvésztelepet 1974-ben létesítették. Minden év
augusztusában, belföldrol és külföldrol érkezo,
képzomuvészek dolgoznak és találkoznak itt. Osszel
pedig népmuvészek gyülekeznek az alkotótáborban,
és az itt készült alkotásokat valamennyien a
községnek ajándékozzák.

A Lázár-kastély a XVI-XVII. században,
reneszánsz stílusban épült kastély a falu és a
Székelyföld egyik gyöngyszeme. Itt nevelkedett a
korán árvaságra jutott Bethlen Gábor, Erdély
késobbi fejedelme. A kastély átalakítása Lázár
István nevéhez fuzodik, aki 1631 körül az épületet
bástyákkal ellátott várfalakkal és várárokkal vette
körül. Ebben az idoben készült a homlokzat
reneszánsz díszítése is. 1707-ben a labancok

felégették a kastélyt, melyet Lázár Ferenc állíttatott
helyre. Neki tulajdonítják a lovagterem építését is,
ahol késobb, hosszú idon keresztül széki gyuléseket
is tartottak. A épület késobb még kétszer leégett, a
második tuzvészben (1872) állapota nagyon
leromlott. Az épület restaurálási munkálatai
napjainkban is folynak, végso cél, hogy a kastély
újra régi szépségében csillogjon, hiszen ez az erdélyi
reneszánsz építészet egyik legjelentosebb
építménye. A kastély homlokzati részén található
emeletes kapubástya egy idoben lakótoronyként is
szolgált. Az épület udvarára a torony boltíves
bejáratán juthatunk be.
A kert baloldali fala mentén az egykori konyha,
cseléd- és katonalakások, a kovácsmuhely és az
istálló romjai láthatók. A jobb oldali fal mellett álló
emeletes épület az Asszonyok-háza, ahol a vár Úrnoi
laktak. Az udvar közepén található kicsi épület a
kastély föld alatti pincetömlöcének lejárataként
szolgált. A bejárattal majdnem szemközt található a
tatarozott lovagterem, ami leginkább tanácskozások
színhelye volt, de itt szállásolták el az ide érkezo
vendégeket is. A kastély emeleti termében
képzomuvészeti kiállítás tekintheto meg.
(Forrás: www.Lazarea.ro; www.erdelyiturizmus.hu;
Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok (Panoráma,
1987))

Összeállította: Pollák Csaba
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Szemelvények a "Bogár István" Hagyományorzo egyesület életéboL ..

Szabadi Mihály Besenyei György és Csokonai Vitéz

Mihály alkotói díjas koreográfus idén ünnepelte 70.
születésnapj át.
Ez alkalomból szervezett ünnepséget a Babits

Mihály Muvelodési Ház 2007. április 14-én. A több
órás gálamusor címe: Fonóháztól alakodalomig.
Szereploit azon csoportok közül válogatták, ahol
Miska bácsi sokat munkálkodott.
Musor:

Sióagárdi Hagyományorzo Egyesület - Fonóház
Bartina Néptánc Egyesület - Balázsok
Bogyiszlói Hagyományorzo Néptánc Egyesület 
Ballada

"Bogár István" Hagyományorzo Egyesület - Fonó
Ocsényben

Bogyiszlói Hagyományorzo Néptánc Egyesület 
Mese (A szomorú király)
Bartina Néptánc Együttes - Szolotaposó

Szünet után:

Bartina Néptánc Együttes - Tücsök lakodalom
Sióagárdi Hagyományorzo Egyesület - Lakodalom
A musor elott meglepetés köszöntot mondott Foltin

Jolán Kossuth díjas koreográfus.
A musor után pedig Héra Éva, a Muhary Elemér
Népmuvészeti Szövetség Elnöke, Háry János
Sióagárd polgármestere, Matókné Kapási Julianna, a
Babits Mihály Muvelodési Központ igazgatója,
Halmai Gábomé országgyulési képviselo és a
tánccsoportok képviseloi üdvözölték.
Miska bácsit ajándékkal-virággal, dallal-szóval
köszöntötték, utána a finálé következett, melyben

minden szereplo csoport részt vett egy közös,
délután improvizált koreográfiában. A program jó
hangulatú állófogadással zárult.

Scultéty Erzsébet
BIHE elnöke

A kilencedik X.

Isten éltesse, még a századikat is, és ehhez hasonló
jókívánságokkal köszöntötték a helyi nyugdíjas klub
tagjai és a község elöljárói a kilencven esztendot
betöltött id. Vajda Laci bácsit a férfiak bálján. A mai
rohanó világban igen keveseknek adatik meg, hogy ilyen
szép kort megérjen eroben és egészségben. Pedig az o
napjai is szorgos munkával teltek, mivel ebbol
harminckilenc évet Öcsényben dolgozott le. Az 1917.
április 20-án született Laci bácsi visszaemlékezve
elmondta, hogy 1938-ban tej ipari szakiskolát végzett
Csermaj or községben. Maj d 1941. augusztus 1-jén
helyezték Nagytabódról Öcsénybe, ahol már 11 fovel
dolgozó tej üzem volt. Tej feldolgozást, vaj - és
sajtkészítést végeztek az Öcsénybol, Decsrol, Sárpilisrol
és Alsónyékrol beszállított tejbol.

A napi 1000 liter feldolgozott tejmennyiségbol innen
látták el Szekszárdot is, mert még akkor Szekszárdon
tej üzem nem volt. 1944-ben a katonai alakulatok is innen
kapták a tejet és a tejtermékeket. A szovjet katonák
bejövetele után a tejüzem csak két-három fovel dolgozott.
1946-ban megalakult Öcsényben a tej szövetkezet, ezt
követoen megszunt Öcsényben a tejüzem, és Szekszárdra
telepítették át a feldolgozás egyrészét. Öcsényben csak
tejátvétellel foglalkoztak. Laci bácsi 1980. május 1-jén
ment nyugdíjba 42 évi munka után, melybol 39 évet
Öcsényben dolgozott.
Isten éltesse Laci bácsi.

Összeállította: id. Kovács Ottó

és Balogh József

Nevezetes napok!

Május 1.: A MUNKAVÁLLALÓK SZOLIDARITÁSI NAPJA 1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe.
Május 4.: A TUZOLTÓK NAPJA 1991 óta ismét ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tuzoltók
védoszentjérol. ANYÁK NAPJA MAGYARORSZÁGON az amerikai eredetu hagyományt Magyarországon a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg.
Május 8.: NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT NAP 1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben
szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében megalapította a Nemzetközi
Vöröskereszt segélyszervezetét. Az ún. Genfi Egyezmény ezt egy év múlva jóváhagyta. Magyarország 1881-ben
csatlakozott a mozgalomhoz.
Május 10.: MADARAK ÉS FÁK NAPJA 1902. március 19- én Párizsban egyezményt kötöttek a mezogazdaságban
hasznos madarak védelme érdekében. Az aláírók között volt Magyarország is, majd 1902-ben Chernel István ornitológus
szervezte meg eloször a Madarak és Fák napját.
Május 18.: A MÚZEUMOK NEMZETKÖZI NAPJA A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) az 1977. májusában
Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el az ünneplését. 1978- ban tartották meg eloször.
Május 31.: NEMDOHÁNYZÓ (DOHÁNYMENTES ) VILÁGNAP Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete a(WHO)
nyilvánította dohányzásmentes nappá.

Összeállította: Balogh József
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Közmeghallgatás - Falugyulés

2007. április 23-án került sor a közmeghallgatásra a
Közösségi Házban. Az Önkormányzati törvény
értelmében évente legalább egyszer közmeghallgatást
kell tartani.

A Közmeghallgatás napirendi pontjai:

2006. évi tervek megvalósulásának értékelése
2007. év feladatai, célkituzései
Település Gazdasági programjának megvitatása
Egyebek (kérdések, hozzászólások)

1. A 2006. évi tervek megvalósulásának értékelése
igazából nem ennek a testületnek a kompetenciája. 2007.
októberében egy új testület alakult, új polgármesterrel az
élén. Legfontosabb tevékenységük a település pénzügyi
helyzetének javítása. Kifizetésre került a víziközmure
felvett hitel, illetve a közvilágítás fejlesztésbol
fennmaradt hitel. A településnek ma nincsenek
kifizetetlen számlái. Ugyan folyószámla-hitel van
mintegy 10 millió forintos nagyságrendu az átmeneti
likviditási problémákra, de ez nem számít rossznak a
környezo településekhez képest. Az új testület egyik
legnagyobb pozitívuma, hogy megpróbált közvetlenebb
hangnemben, egy kicsit nyitottabb helyi "politikát"
folytatni. Szinte minden hétre jut valamilyen rendezvény
a községben.
ll. A 2007. év feladatai, célkituzései: Az idei évben a
legfontosabb beruházás az egészségügyi komplexum
felújítása, CÉDA pályázat keretében. A falu szebbé
tételéért virágok kerültek kiültetésre. A csapadékvíz
elvezeto árkok folyamatosan kerülnek kiásásra,
kitisztításra. A sportpályán is volt kisebb felújítás,
padokat helyeztünk el és a "kispad" fölé teto került. A
vasútállomáson a közvilágítás fejlesztésére került sor,
amivel a közelben elo négy család került jobb
életkörülmények közé. Facsemetéket ültettünk,
amelyeket gondozunk, locsolunk. A katolikus temeto
környékén parkoló és élo sövény kialakítását tervezzük.
A Református temetoben a kerítés egy része elkészült,
amit folytatni szeretnénk. A tuzoltószertár tetejének
felújítására tárgyalásokat folytatunk egy cserépgyártóval,
mivel az épület tetoszerkezete nagyon rossz állapotban
van, több helyen beázik. A felújítást, cserét társadalmi
munkában tudnánk elvégezni a tuzoltókkal illetve
mindenkivel, aki segíteni szeretne. Egy igen fontos témát
is érintett ez a napirend, mégpedig az ÁMK
fennmaradásának kérdését. Van egy igen eros
kormányzati elképzelés arra, hogy a 3500 fo alatti
településeknél ne maradjanak meg a 8 osztályos iskolák.
Jelen pillanatban az önkormányzat éves szinten családi
napközire, óvodára, iskolára, közel 50 millió Ft-os
támogatást nyújt muködésre, a gyermekek után járó
normatív támogatáson felül. Cél, hogy megmaradjon
mindenképpen a 8 osztályos általános iskola.

Ugyan minden évben van gyermeklétszám-csökkenés, de
nem olyan nagyságú, amely indokolttá tenné, hogy ne
maradhasson meg az iskola. Reális esély van a
megmaradásra. Nagyon sok településen, amely hasonló
nagyságú, mint Öcsény, már csak 6 osztályos iskolával
tudják elkezdeni a következo tanévet.
Az viszont biztos, hogy társulni kell valakivel. Folynak

megbeszélések, vannak elképzelések bátaszéki
központtal, de mi mindenképpen Szekszárd irányába
szeretnénk menni. Szeretnénk a felso tagozatos iskola
épületét felújítani, illetve egy intézménybe összevonni
az összes osztályt. Az alsó tagozatos iskolából egy
közösségi célú komplexumot tudnánk létrehozni,
amelyben akár a könyvtár, a teleház is helyet kaphatna,
illetve a nyugdíjasoknak egy napközi otthon kialakítását
tudnánk megvalósítani. A könyvtár és a teleház jelenlegi
épületében a fiataloknak kulturált, megfelelo higiéniával
(mosdó, WC) ellátott klubhelyiség alakítható ki, illetve
civil szervezeteknek kisebb rendezvények megtartására
alkalmas helyiség állna rendelkezésére.
A polgármester úr beszámolt röviden az utakkal
kapcsolatos problémákról. A kátyúk kijelölésre kerültek,
és van egy tervajánlat arra, hogyan javítsunk a mostani
állapoton, tudatában annak, hogy nem ez a legjobb
megoldás ( jó minoségu utat kellene csinálni). A
rendelkezésre álló 500e Ft-ból rendbe tudnák tenni az

úthálózatot, olyan szintre hozni, hogy rohamosan tovább
ne romolna. Ez már úgy gondolom, eredmény ..
A lll. napirendi pont a település Gazdasági programja.
Az önkormányzati törvény eloírja, hogy a települési
önkormányzatnak 2007 -2010 között gazdasági programot
kell kidolgoznia. A program a polgármester és a
képviselo-testület ajánlásai, az intézményvezetokkel
folytatott megbeszélések, illetve Öcsény lakosságának
javaslatai alapján kerül véglegesítésre. Ez a négy év a
településrol kell, hogy szóljon. Bízunk abban, hogy ez a
gazdasági program tud olyan hátteret biztosítani, hogya
képviselo-testület eredményt tudjon felmutatni és egy
tisztább, rendezettebb Öcsényben tudjunk élni. Fobb
témakörök, melyeket érint a program: az önkormányzat
vagyoni helyzete, fejlesztési elképzelések,
munkahelyteremtés feltételeinek elosegítése, a
településfejlesztési politika célkituzései,
közszolgáltatások biztosítása, közbiztonság,
egészségügy.
IV. A hozzászólásokból kiderül, hogy az új testület
munkáját határozottan üdvözlendonek tartják.
Megemlítésre került a szellemi toke, az értelmiség
megtartása, a kerékpárút, a sportpálya mellett való
parkolás, a vasútállomás helyzete, az újtelepen
egyirányúsítás bevezetése és szóba kerültek a faluban
újabban szokássá váló névtelen levelek.

Fülöp János
polgármester
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Csipkefesztivál Kiskunhalason

Hammerné Görög Éva

Ez év áprilisában is sor került a már hagyománnyá vált
csipkekiállításra Kiskunhalason. Évente más-más
országból érkemek a kiállítók. Ez idén Ausztria volt a
vendég. Voltak itt már a németek, a franciák, az írek és
mások is, de már Ausztrália csipkéit is megcsodálhattuk.
A jövo évben Hollandia lesz a vendégkiállító.
Természetesen minden évben a hazai készítok is részt
vesznek a kiállításon.

Külön teremben láthattuk a meghívott osztrák csipkések
munkáit. Ismerkedhettünk az ottani hagyományokkal,
mind a régi, mind pedig az új stílusban készült
alkotásokkal, különleges, számunkra ismeretlen
technikákkal.

Csodálatosan szép munkák érkeztek hozzánk
Ausztriából. Napernyo csipkébol megálmodva, legyezok
változata, menyasszonyi csokor, ruhák elejére, nyakára
különbözo díszítések, alátétek tömkelege, kis- és
nagy terítok, és még ezen kívül sok különleges alkotás. A
hagyományos fehér és ekrü szín mellett megjelentek a
színes csipkék. Az anyaga is különbözo, a vastagabb
szálból készültek mellett az egészen finom vékony
cérnából készültek leheletszerusége nyugözte le a
látogatót. Az egészen vékony átlátszó fehér batiszt
közepu abroszokon gyönyöru széles csipke minta
díszelgett. Aztán látható volt arany és ezüst csipke is,
ennek más színes fonallal való kombinál ása.

Nagyon szép volt az osztrák csipkével berendezett terem.
Hiszen a csipke a muvészetek egyik legfinomabban
kifejezheto eszköze, az álmok megfogalmazója,
elvarázsol, gyönyörködtet, csodálatot, tiszteletet sugároz.

Tisztelt Öcsényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Ocsény község Lakosságát, hogy
az önkormányzat közeli tervei között szerepel a
jelenlegi focipálya helyén 15 telek kialakítása. A
sportpálya a Kerek - Visnyébe (Fáskert), vagy pedig
a repülotérre kerülne áthelyezésre a telekalakítás
végrehajtása elott. A telkek 2/3-át természetesen
100%-ban közmuvesítené az Önkormányzat,
továbbá a Felszabadulás utcából egy új utca is
épülne, abeépítésig zúzottko - útalap, majd a
tervezett építkezések befejezését követoen
aszfaltozott úttal. A fennmaradó öt telek a Rákóczi
utcáról csatlakozna a közmuvekre.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a fentiek
felkeltették érdeklodésüket, szándékukat jelezzék a
Polgármesteri Hivatal 6/a irodájában (Némethné
Szebenyi Juditnál) személyesen, vagy telefonon a
74/496-872 -es számon.

Polgármesteri hivatal

A kiállítás megnyitót követo napon, egész napos
bemutatót tartottak. A nemrégiben felújított csipkeház
udvarán hosszú asztalok mellett több sorban készítik a

csipkét. Ez nagyon jó hangulatban zajlik. Zeneszó,
vidámság mellett folyik a munka. Ilyenkor új technikák
tanulására, fonalak, cérnák, szakkönyvek árusítására
kerül sor.

Ekkor találkozhatnak a hazai csipkések egymással,
ismerkednek a külföldi vendégcsipkésekkel és
ismerkednek az új, még ismeretlen technikákkal.
Az osztrák vendégek nagyon barátságosak voltak. (Talán
valami régi emlék ... ) Szép mintákat ajándékoztak, új
technikát mutattak, szívesen beszélgettek velünk. (Már
aki tudott németül). Délután népviseletbe öltözve népi
zene kíséretében hagyományos táncokat mutattak be, és
más hagyományos kézmuvességet láthattunk. Az osztrák
csoport mellett más külföldi vendégek is voltak, vannak,
akik rendszeresen látogatnak ide.
Minden évben megrendezik ezt a gyönyöru ünnepséget.
Ez nemcsak a méltán világhíru kiskunhalasi csipkét
propagálja, de összefogja a hazai csipkekészítoket is,
egyéni és csoportos bemutatkozásra lehetoséget nyújt.
Külföldi eloadók mellett megismertetik a hazai népi
csipkéket is, egy-egy táj egység hagyományos kulturális
örökségét, azt az értéket, amit kötelességünk megorizni
és tovább adni.

Nagyon értékes, szép volt a kiskunhalasi csipkefesztivál!
Várj uk a következot.

Tájékoztatás

Amennyiben Ön buncselekmény sértettjévé vált, a
buncselekmények áldozatainak segítésérol és az állami
kárenyhítésrol szóló 2005. évi CXXXV. Tv alapján a
következo támogatások iránt nyújthat be kérelmet a
Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegíto
Szolgálatához (7100 Szekszárd, Augusz 1. u. 9-ll.
telefon: 74/529-528. Fax: 74/529-281):

A buncselekmény elkövetésétol számított 3
munkanap on belül van lehetoség azonnali
pénzügyi segély igény lésére,
A buncselekmény elkövetésétol számított 6
hónapon belül van lehetoség szakjogászi
segítségnyújtás és az érdekérvényesítés
elosegítése szolgáltatás igénylésére,
Állami kárenyhítésre pedig az a rászoruló áldozat
jogosult, akinek sérelmére szándékos, személy
elleni, eroszakos buncselekményt követtek el, és
testi épsége, egészsége a buncselekmény
következményeként súlyosan károsodott, vagy
ilyen sértettnek egy háztartásban élo egyenes ági
hozzátartozója, házastársa, élettársa, eltartott ja.
Ebben az esetben a kérelmet a buncselekmény
elkövetésétol számított 3 hónapon belül lehet
benyújtani.

Polgármesteri hivatal
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Majális és foci derby

Az idei majális is április 30-án kezdodött a focipályán profi módon
megszervezett és lebonyolított focimajálissal. Melyen inkább a
részvétel, a foci, a szórakozás, a buli volt a lényeg. Ilyenkor kit
érdekel, hogy hány gólt kap a csapat, mikor a hatalmas kondérban
rotyog az étel, amit a szakács gondosan fozött. Az elfáradt játékos
szóda helyett hideg sört kortyolhat,és csak annyit mond a
csapattársnak ugorj be, én most szusszantok. És misem bizonyítja
jobban azt a tényt, hogyahumoré is a foszerep az ilyen
rendezvényeken, mint a GYUMA CSAPAT, és a saját maguk által
kreált, és feliratozott mezek humoros nevei. És hogy ki nyert, az nem
annyira lényeg, mindenki, aki lent volt és ott jól érezte magát, az nyert
egy kellemes napot, a rendezok legnagyobb örömére.

Összeállította: Balogh József

Pillanatképek a repülotéri majálisról Kakasviadal

1. Ezzel indult a nap - horgászverseny

2. Elindult a fozoverseny

Kezdodjék a kakasviadal
Derüljön ki kinek kudarc
És kinek lesz a végén
Megérdemelt diadal

Magadnak fozöd
Neked legyen jó
Mindegy, hogy a máséba
Mennyi lesz a só

19yatok hozzá
Egy-egy pohár jó bort
És ne felejtsétek soha
A utolsó négy sort

Lobogjon a láng
Forrjanak a vizek
Kerüljenek bográcsba
A legjobb ízek

Aztán majd jó kis combok
közt
Vidáman matatva
Találjon mindenki
A legjobb falatra

Ezen a versenyen is
Mindenki gyozött
Egye is majd meg
Azt, amit fozött

Bognár László

3. Munkában a zsuri
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Az ocsényi labdarúgócsapat teljesítménye

A csapat az oszi szezont az elokelo harmadik tudtuk kétvállra fektetni 1-0-ra egyik legnagyobb
helyen zárta, amely megfelelt elozetes riválisunkat. Az elozo meccsen mutatott játék és
elvárásainknak. A tavaszi évadra való felkészülést Ozora csapatának tabellán elfoglalt helyezése
január elején kezdtük el. Két új játékost sikerült alapján számunkra csak a magabiztos gyozelem
igazolnunk a bajnokság szünetében, akiknek volt elfogadható a következo idegenbeli
megszerzése erosítést jelentett. Gaál Attila mérkozésen. Ennek ellenére ezen a találkozón az
Kakasdról, Calka Sebastian pedig Bonyhádról idény egyik leggyengébb játékát produkálta a
érkezett. csapat, a három pontot egy szerencsés találatnak
A kedvezo idojárási körülmények, a jó edzés- köszönhetoen sikerült megszerezni. A szomszéd
látogatottsá.g nagymértékben hozzájárultak az Bátaszékkel vívott csaták mindig nagy küzdelmet
eredményes munkához. A vezetoség is mindent és jó mérkozést hoztak. Így volt ez most is, a
megtett a csapat zavartalan felkészülése érdekében. csapat ismét a jobbik arcát mutatta, ennek
Az edzomérkozések során megmutatkozott az eredményeként ragyogó játékkal 2-0-ra gyoztük le
elvégzett munka, így jó eredménnyel zártuk a Bátaszéket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták,
azokat. EnÍlek tükrében bizakodva vártuk a tavaszi hogy a "kis" csapatok ellen mindig nehezebben
szezon kezdetét. ment a csapatnak a játék, ez így volt Kajdacson is.
A tavaszi szezon elso öt mérkozé sén 12 pontot A mérkozés elején gyorsan 2-0-s elonyre tettünk
szereztünk. Legyoztük Majost, Gerjent, Kakasdot, szert, a végén azonban csak nyögvenyelos 3-2-es
és Dunakömlod csapatát. A Decs elleni rangadón gyozelmet arattunk.
viszont fájó vereséget szenvedtünk. A Majos elleni Az elso öt mérkozés után nagyeredménynek
3-0-ra megnyert mérkozésen az eredménnyel érzem, hogy a csapat 19 gólt rúgott és mindössze
elégedettek lehettünk, a mutatott játék azonban négyet kapott, ezzel jelentosen sikerült javítani a
elmaradt a várakozástól. Gerjen csapatát idegenben gólkülönbséget. A második öt meccsen
5-1-es magabiztos, javuló játékkal vertük meg. A meg szerzett négy gyozelem és egy döntetlen nagy
Kakasd elleni hazai mérkozésen 4-1-es gyozelmet fegyvertény és bizakodásra adhat okot az utolsó öt
arattunk, a csapat játéka tovább javult. A decsi 2-1- mérkozés sikeres megvívásához. Jelenleg a tabella
es vereség a csapat kishituségének és az második helyén állunk, mindössze két ponttal
önbizalomhiánynak tudható be, pedig az elso lemaradva a vezeto Szekszárd csapatátó 1. A
három mérkozésen aratott fölényes gyozelmek után bajnokság elott a dobogós helyek valamelyikének

magabiztosabbnak kellett volna lennünk. A megszerzésévei már elégedettek lettünk volna, de a
mérkozést követoen sok támadás érte a csapatot, csapat bajnokság során mutatott jó teljesítménye
amire nem szolgáltunk rá, mert derekasan biztos második helyet eredményezett, és a két
küzdöttünk. Azonban a kétkedoknek a ponttal elottünk álló Szekszárd megelozésére, az
DunakömlM 6-0-s, fólényes legyozésével, az elso hely megszerzésére is jó esélyünk van.
eddig mutatott legjobb játékunkkal csattanós A tavaszi szezonban minden játékos
választ tudtunk adni. teljesítményével elégedett vagyok, különö sen
A következo öt mérkozésen négy gyozelmet kiemelheto a kapus ok Cziráki és Császár, a
arattunk és egy alkalommal döntetlent játszottunk, mezony játékosok közül pedig Kadosa, Tóth Weisz,
így 13 pontot szereztünk. A döntetlent Madocsán Calka, Jaksa és Hegedus teljesítménye, aki még a
értük el, utána legyoztük Dunaszentgyörgy, gólkirályi címre is esélyes.
Ozora, Bátaszék és Kajdacs csapatát. Eddigi jó szereplésünkben a vezetoség is nagy
Természetesen Madocsára is gyozni indultunk, de szerepet vállalt és sokat köszönhetünk szurkolóink
sajnos olyan rossz napot fogtunk ki, hogya lelkes és kitartó biztatásának, akik gyakran
mérkozés végén az 1-1-es döntetlennel is idegenben is hazai pályát teremtettek számunkra.
elégedettek lehettünk. A Dunaszentgyörgy elleni Boros Attila
találkozón rangadóhoz méltó színvonalú játékkal edzo

Az Ócsényi Hírmondót kiadja az"Együtt Ócsényért" Egyesületés Ócsény

Község Önkormá~yzata,
Címe: 7143 Ócsén,y, Repüloté~ telefon: 74/496-265
Felelos. kiadó: Fülöp János

Szerkesztoség ~agjaj: Balogh "József, GyoriSándor, Kovács Ottó,
Molnárné Hász Ágnes, PolllÍk Csaba, TalabosGáboiné
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Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. U•.8 Tel: 741417-430
A szerkesztoség fenntartja magának azt a jogot, hogy a
beérkezett írásokat megszerkeszti.


