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KÖNYVT ÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI

Május 9-25-ig tekinthették meg az érdeklodok az
ocsényi könyvtárban a Római Szerzodés c.
plakátkiállítást. A Római Szerzodés az a nemzetközi
megállapodás, melyet hat nyugat-európai állam írt
alá 1957. március 25-én Rómában, ezzel létrehozta

az Európai Gazdasági Közösséget. 50 évvel késobb
az idei évben ünnepeltük ennek évfordulóját. A
kiállítást a Megyei Könyvtár közremuködésével
rendeztük.

NY ÁRI PROGRAM OK A KÖNYVTÁRBAN

y FILMVETÍTÉS gyerekeknek (ifjúsági
filmekbol igény szerint) július 4-én, 11-én,
18-án, 25-én (szerdánként) 14-16 óráig.

"" MESEKUCKÓ minden hónap elso keddjén
14-16 óráig.

ySAKK, T ÁRSASJÁ TÉK, KÁRTY A,
színezo áll a gyermekek rendelkezésére.

y a Teleház ÚJ JÁTÉKOKKAL várja az
ifjúságot a nyári szünetben.

ÚJ KÖNYVEINK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:

Andersen: Illusztrált mesék I.-II. kötet

Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Matthews Rupert: Öslények
Szinetár Csaba: Pókok

Kovács József: A Szent korona öröksége
Hay, Louise: Az ero benned van (lélekgyógyászat)
Hurley, Graham: Angyal szállt el felettünk
Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Coelho Paulo: A portobellói boszorkány
Mars, Evelin: Afrodité sikolya

Lorincz L. László: Rókacsapda
Alber Györgyi: Miért pont ok?
Bálint István János: Szakácskönyve a régi magyar
ételeknek, .....
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

A felsoroltakon kívül, szakkönyvekkel, tudományos
és szórakoztató olvasmányokkal várjuk a felnott- és
gyermekolvasókat.

Heronyányi Zoltánné

ÁMK KÖZLEMÉNYE

Ezúton értesítjük az érintetteket, hogy az Iskola
Konyha, a Közösségi Ház, a Könyvtár és Teleház
július 30-tói, augusztus 12-ig zárva tart. A
felsorolt intézmények augusztus 13-án nyitnak, a

megszokott idoben.
Az óvoda július 30-tói, augusztus 31-ig tart zárva,
a nyári szünet után, szeptember 3-án várják az
óvodásokat.

Olimpiai Ötpróba Peking 2008

A harmadik feladat: a kerékpár túra
- teljesítve V

2007. május 12-én kissé borongós idoben
gyülekeztünk kerékpárokkal, mondhatni a szokott
létszámban. Örömmel nyugtáztuk: Te is itt vagy! De
jó, Neked is sikerült eljönnöd!
Az izgalom közel sem volt akkora, mint a futás elott.
Tekerni úgy gondoltuk (akkor még), könnyebb.
Összehangoltan indultunk sorban egymás után. Kicsi
és nagy jó tempóban ügyesen haladt, a kerékpárosok
kígyózó sora, a keselyusi elágazóban "menetrend
szerint találkozott az "ötpróbások" szekszárdi
csapatával.
A konvoj egymást elozgetve, de egymásra vigyázva,
együtt hömpölygött tovább Gemencig, betöltve az
utat. Kedvünket nem szegte az idonként neki eredo
eso sem.

Az elso igazoló pontnál, búsan vettek tolünk búcsút

a kicsik. Steiner Ákos, ovisként, újfent bizonyította:
kicsi a bors, de eros! Steiner Armand és Csepella
Dávid is igazán büszke lehet a telj esítményére !
Kis piheno, néhány korty víz, pár falat, s már is
folytatjuk az utat, immár a töltésen, a Sió zsilipen
áthaladva tartunk az új Duna híd felé. Az ido szebb,
a táj csodás, csak idonként meredeken megy felfelé.
A hídon túl, Baja felé is mesés a környék, még
mesésebb az út. Az igazoló állomáson rendkívül
nyugodtan ettünk-ittunk. Szentgyörgyi Flóra:
éhséget-fáradságot feledve szelídített, kis híján
örökbe is fogadott egy elkóborolt kutyust. De
mielott a kutyus is a csomagba került volna
elindultunk visszafelé. A déli harangszó alig ült el a
falu felett, a kerekezok elso csapata már Öcsény
határában ábrándozott az ebédro1.

Gratulálunk mindenkinek! Megérdemeltük a csokit!

Ábelné Süto Erika
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(A születéstol az iskolába kerülés ig)

A hírmondó korábbi, 2007. áprilisi számában részt az óvodába kerüléssel. A gyermek játékához
jelzetteknek megfeleloen, a további három eloadás több, nélkülözhetetlen feltétel jelenléte szükséges.
fontosabb gondolatairól tájékoztat juk az olvasót. Az egyre bovülo környezetében szerzett

A harmadik eloadás majdnem teljes egészében a tapasztalatok, ha azokhoz megélt érzelmek is
három éves kor körül jelentkezo jelenségeket társulnak, élménnyé válnak. Csak ebben az esetben
foglalja össze, amelyekkel a gyermeknek és - a lehet belolük játék. Az élmény ugyanis maradandó
dolog természetébol adódóan - a közvetlen kellemes vagy kellemetlen emléket hagy a
környezetének kell megbirkóznia. gyermekben, aminek mindig érzelmi színezete van.

Elso problémaként az én (ego) tudatosulását Továbbá az elmélyült játékhoz szükség van
értelmeztük. Rögzítettük, hogy az én a személyiség egészségre, érzelmi biztonságra és belso
központja, aminek segítségével a gyermekben motivációra, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
tudatosulnak a vele történtek. Meghatározza a Az pedig közismert, hogy motiváció nélkül nem jön
gyermek cselekvéseit és az ehhez kapcsolódó létre emberi cselekvés. Vannak még a gyermeki
élményeit. A gyermek környezetében szerzett játéknak további nélkülözhetetlen feltételei, aminek
tapasztalataira épül, szabályozza viselkedését. hiányában nem teljesedhet ki a játéktevékenység.
Tulajdonképpen nem más mint az önfelismerés Olyan praktikus dolgokra kell itt gondolnunk,
folyamata. Ez szóban (verbálisan ) is megjelenik, minthogy a játékhoz hely-terület, ido, és játékszer is
amikor a gyermek most már önmaga megnevezésére nélkülözhetetlen.
nem nevét mondja, hanem azt, hogy én, vagy nem Mindezek a feltételek az emberi környezet történései
én, nem az enyém. adják a játék témáját és teszik lehetové egyre

Továbbá kialakul a gyermekben az intenzív, tartalmasabbá válását, további gazdagodását.
elmélyült, tartós cselekvés vágya a felnottek A harmadik és a negyedik eloadásban, mint ahogy
tevékenységének és viselkedésének utánzására. arra az áprilisban megjelent hírmondóban utaltunk
Érdeklodése kinyílik, minden érdekli, is, az óvodás életkor, a háromtól hat, hét éves korig
fáradhatatlanul kérdez. Miért korszaknak nevezi a tartó életkor alapveto játékfajtáiról, illetve azok
szakirodalom ezt a jelenséget. Kérdések tömegével legfontosabb jellemzoirol írunk.
halmozza el a környezetében lévoket, amire nem A gyakorló játék a három éves életkor körüli idoszak
mindig sikerül életkorának megfelelo, érto uralkodó játékfajtája. Jelen lehetnek bizonyos elemei
türelemmel válaszokat adni. Pedig igen fontos már korábbi életkorban is. Lényege (alapeleme) a
lenne! muvelet. A gyermek utánzási vágyának kielégítése

Siker utáni vágya szinte határtalanná válik. érdekében cselekvéseket, cselekvéssorokat végez
Törekvései és azok megvalósításának sikertelensége például tologat, rakosgat, hangokat ismételget.
dac-ot vált ki, azaz sértett önérzetuvé válik és Ezeket fáradhatatlanul gyakorolja, ismételgeti. A
makacsan ellenszegül. Dackorszaknak is szoktuk gyakorlás során változik a muvelet, miközben
nevezni, ami szintén három éves kor körüli fejlodik a gyermek, finomodik mozgása, fejlodnek
magatartásváltozást, a személyiség kialakulását, érzékszervei, figyelme, fantáziája és sorolhatnánk
önállóságra törekvését jelzi. Átmeneti jelenség ez is, még hosszan testi-lelki adottságainak kedvezo
de jelentoséggel bír fejlodése szempontjából. Ebben változását.
az életkorban jelenik meg- az elozoekben írtak Folyamatosan motiválja, további cselekvésre, játékra
belátható következményeként - a játék. Hiszen ösztönzi tevékenységének sikere feletti öröme, az
számunkra belátható, hogy testi adottságai,. egymás mellett játszási helyzet és sorolhatnánk
tapasztalatai még nem teszik lehetové vágyainak további motiváló tényezoket.
kivitelezését, a felnottek cselekvéseinek, A gyakorló játék fobb fajtái: a hang-és beszéd
viselkedésének valóságos utánzását. A megvalósítás elemeinek játékos ismételgetése, anyagok (fa,
belso szükséglete azonban igen eros. Ennek az kavics, építo játék elemek) rakosgatása eszközökkel
ellentmondásnak az a megoldása, hogy eljátssza tevékenykedik, manipulál, babrál. Minél többet,
mind azt, amit a felnottek életébol fel tud fogni. változatosan, sokféle anyaggal, eszközzel,
Tehát a gyermeki játék kialakulásának egyik oka a játékszerrel játszik, annál nagyobb mértékben
cselekvési vágy és a megvalósítási lehetoség fejlodik muveleti képessége, alakulnak készségei,
ellentmondásának feloldása. Itt szóltunk még a fejlodik egész személyisége.
három éves életkorban kezdodo és 17-20 éves korig A szerepjáték a játszás során, fejlodés
tartó leválásról, a szüloktol, a családtól való eredményeként, négy éves kor körül alakul ki és tart
elszakadás kezdetérol, ami egybe esik legnagyobb-._---_._---------_._-_. __ .._----_._~~_..~-------_._-----.-.--.-
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él,~tünk végéig. Hiszen életünk során számtalan
szerepet kell tudni megvalósítani. Csupán néhányat
említve szüloi, élettársi, szakmai, vezetoi, beosztotti,
barát és más megszámlálhatatlan szerepben jó ha
sikeresek vagyunk. Itt, ebben az életkorban sajátítja
ela gyermek a szerepek megvalósításának alapját.
A szerepjáték alapmotívuma a felnottek
tevékenységének és viselkedésének utánzása.
Minnyájan végig jártuk az utat, amikor
megragadható élményt szerezhettünk, vágyat
éreztünk annak lenni amit akár közvetetten is

átélhettünk. Voltunk sok féle mesterséget uzok.
Játszottunk szüloi szerepeket (papás-mamás játék),
voltunk boltosok, kukások, orvosok, Zorrók, illetve
játszottuk el hittel, hogy azok is vagyunk. A vágyott
szerepek megformálása során eljátszottunk
cselekvéseket (muveleteket), viselkedési módokat,
viszonyulási formákat (szerepeket), a szerepjáték
alapelemeit. Megtanultunk együttmuködni, együtt
örülni, vagy búslakodni, helyzeteket teremteni,
konfliktusokat megélni - és ha a felnottek nem
avatkoztak be - konfliktusokat megoldani, rendezni
viszonyunkat másokkal.
Mindezek közben itt fel nem sorolható testi-, lelki-,
társasakkal való együttmuködési képességünk
változott, fejlodött.
Töretlen fejlodése, aktív játéktevékenysége során a
gyermek, öt éves kora körül megérik a szabályjáték
ra. Képessé válik tevékenységét, magatartását
szabály alá rendelni, együttmuködni másokkal úgy,
hogy elfogadja gondolataikat, ötleteiket. Vagyis a
játék itt már elore meghatározott szabályok szerint
zajlik. Nem kell hozzá különösebb fantázia, hogy
felismerjük, ebben a játéktevékenységben
alapozódik meg késobbi életünk szabálytartó,
normaköveto, törvénytisztelo magatartása. Továbbá
elvárások betartása, szokások begyakorlása,
együttmuködést szabályozó viselkedési módok,
kompromisszumok kötése, a szolidaritás érzésének,
valamint gyozni és veszteni tudás megélésének
megtanulása. Így szocializálódunk közvetlen, majd
egyre bovülo közösségekbe, készülünk föl életünk

másik nagy kihívására a tanulásra, mint a játékot
követo emberi fo tevékenységre, más szóval az
iskolás életre.

Természetesen az itt leírt játékfajtákon túl más játék
fajták is léteznek. Csupán néhányat említve:
bábjáték, konstruálás, nyelvi játékok, népi játékok,
testnevelési- és sportjátékok és más élvezetes játék.
Annál jobb tanulók, sikeresebb iskolások lesznek
gyermekeink, minél teljesebben, elmélyültebben,
sokoldalúbban játszhattak az óvodában. Hiszen
ahogy már leszögeztük ennek az életszakasznak a fo
tevékenysége a játék és tudjuk, hogy az
életszakasznak megfelelo fo tevékenységben
teljesedik ki a személyiség! Persze a játékon kívül
sok egyéb tevékenység is zajlik az óvodában,
olyanok, amik a további életre készítik föl a
gyermeket. Az iskola pedig szocializál a tanulásra,
annak összes formájára, az iskolai életre. Az a
normális, ha azt o, az iskola végzi, mert o tudja.

Felhasznált források:

Dr Bagdy Emoke: Családi szocializáció és
személyiségzavarok Tankönyvkiadó, Bp. 1986

Dr Ranschburg Jeno: Az óvodáskor magatartási és
személyiség-problémái Miskolc 1991

Ranschburg Jeno: Áldás vagy átok? Gyermekek a
kép ernyo elott Saxum 2006

B Méhes Vera: Az óvóno és az óvodai játék
Calibra 1993

Verena Kast: A személyiség születése Park kiadó
1998

Hibaigazítás: Az áprilisi számunkban megjelent,
hasonló címu cikkben, értelemzavaró elírás történt.
Az ötödik bekezdés, utolsó elotti mondata helyesen
így hangzik: Természetesek lesznek majd további
életében a testi örömök, biztonságot adó lelki
kapcsolatok és mások elfogadása is magától értetodo
lesz.
Elnézést kérünk.

Lukács JÓzsef

Szemelvények a "Bogár István Hagyományorzo Egyesület életébol. .....

Falunapok és Pünkösdi Fesztivál keretében rendezték idén 10.
alkalommal a lakodalmas találkozót Csömörön, május 26-án
szombaton. 12 órától kezdodött a hagyományos menyasszony
öltöztetés a muvelodési ház színpadán.
Tíz vendégcsoportot hívtak meg:
Boldog, Kapuvár, Kartal, Kazár, Kéménd (Szlovákia), Öcsény,
Torockó (Erdély), Tura, Ürmény (Szlovákia), Vanyarc. Az
ocsényi menyasszon Magyar Judit volt, a volegény szerepét
Parragh Balázs vállalta el. A lakodalmi felvonulás 13 órakor
indult az evangélikus templomtól, a vofély Csonka Sándor
vezetésével. A fesztivál téren közös karikázót és verbunkot tán-

................................... , _ _ .·.···· w·.···.·.· .. ·.·" ·· _ _ .

coltak, majd a menyasszonyok és volegény ek felvonultak a
szabadtéri színpadra. A megnyitó beszéd után minden csoport a
saját lakodalmas koreográfiáját mutatta be.
Ezután következett az összmenyasszony tánc. A színpadon
folytatódott a musor a Nógrád Táncegyüttes önálló
bemutatkozásával, ezt követte· a Balkáni Etno-Folk zenei
koncert.

A szombati program utcabállal zárult.

Erzsébet BIHE elnöke
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A Német Kisebbségi Önkormányzat hírei

Pályázat:
A Német Kisebbségi Önkormányzat pályázatot ír ki
minden általános iskolában, középiskolában, és felsofokú
oktatási intézmény nappali tagozatán sikeres német
nyelvvizsgát tett ocsényi diák részére.
A különbözo szintu nyelvvizsgákat /alapfokú, középfokú,
felsofokú/ különbözo mértékben díjazzuk.

./ Alapfokú nyelvvizsga: 5.000 Ft

./ Középfokú nyelvvizsga: lD.OOO Ft

./ Felsofokú nyelvvizsga: 15.000 Ft

A pályázat tartalmazza a nyelvvizsgát tett tanuló, illetve
hallgató személyes adatait,
A nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.
A pályázatot zárt borítékban, névvel ellátva, aNémet
Kisebbségi Önkormányzatnak címezve kérjük leadni a
Polgármesteri Hivatalban.
A pályázatok elbírálása folyamatos, az Öcsényi Általános
Iskola diákjainak a tanévzáró ünnepségen adjuk át a
jutalmat.

Várjuk a diákok jelentkezését!

Német Kisebbségi Önkormányzat nevében:
Dr Beck Zsuzsanna

Jeles napok

Június 1.: PEDAGÓGUSNAP Magyarországon 1952-ben ünnepelték meg eloször.
Június 5.: KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban "Ember és bioszféra"
címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a napot világnappá nyilvánította.
Június 15.: AZ APÁK NAPJA. Az apák megünneplését az Egyesült Államokban kezdeményezték a századelon.
Magyarországon 1994-ben ünnepelték eloször.
Június 23.: OLIMPIAI NAP 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a
"Kongresszus az olimpiai játékok felújítására", amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. 1987 óta
ünnepeljük.
Június 26.: KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS ELLENI KÜZDELEM NEMZETKÖZI NAPJA 1988-tól ünnepeljük az
ENSZ- közgyulés határozata alapján. Célja a figyelemfelkeltés a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni
harc fontosságára.
Június 27.: A HATÁRÖRSÉG NAPJA.A kormány határozata alapján 1992 óta ünneplik Magyarországon.
Június 30.: A MAGYAR SZABADSÁG NAPJA. 1991. Június 30-án fejezodött be hivatalosan a szovjet csapatok
kivonulása Magyarországról, ezzel az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére az országban sok helyt
tartanak rendezvényeket.

Összeállította: Balogh József.
Kertbarát kör muködése

1983-ban alakult meg Öcsényben a kertbarát kör. meg, akikkel nagyon jó kapcsolat alakult ki. Így jutottunk el
Az elso vezetoség Németh Mihály elnök, Susák Ferenc kirándulásképpen Bükkfúrdotol a Debreceni virágkarneválig.
pénztáros, Honti József, Kaszás János és Sárközi istván voltak. Aztán részben halálesetek, részben a megváltozott
Célul tuzték ki akistermelok, kisgazdák összefogását, melynek körülmények miatt a kertbarát kör több kisebb-nagyobb
keretén belül havonta egy alkalommal igen színvonalas változáson ment át, elérve a jelenlegi formáját.
eloadásokat hallgattak meg a virágkertészkedésrol, a Mivel tagjainak 95%-a nyugdíjas, a helyi nyugdíjas klub
konyhakertészeten át egész az állattenyésztésig. kereteín belül muködik de önálló tevékenységgel.
Akkor még tanácsi támogatással évente egy -egy alkalommal Az önkormányzattói kapott földterületet mérjük ki, azoknak,
szakmai kírándulásokat szerveztek az ország különbözo akik igénylik.
helyeire. Késobb a Kossuth Mg. Tsz.-tol kapott fóldterületen Így tudunk biztosítani 40 családnak területet, hogy maguk
200-400m2 -es kiskertekben lehetoség nyílott arra, hogy egy- termeljék meg saját részükre a zöldségféléket.
egy család saját felhasználására megtermelje a zöldségféléket. Mivel a földterület lehetové teszi, tagjainak részére még tudunk
Ekkor még közös paprikatermesztéssei is foglalkoztak. Ez úgy biztosítani 1-2q kukoricát, 100-200m2 lóherét a háziállatok
történt, hogy lovas fogattal elvetették a paprikát, háti tartásához.
permetezokkel elvégezték a gyomirtást, majd magkelés után A kertbarát kör pénzgazdálkodást nem folytat.
igény szerint ki lett mérve. Szeretnénk a jövoben is fenntartani ezt a lehetoséget a falu
A szakmai napok ugyan ritkultak, de az évenkénti egy-két számára, és minél több családot bevonni a kertészkedésbe.
kirándulások és közös vacsorák erosítették a közösséget. Szívesen várjuk körünkbe azokat, akik kedvet éreznek a
A Hazafias Népfront helyébe megalakult a TESZ. !Társadalmi kertészkedéshez.
Egyesülések Szövetségei Jelenleg a kertbarát kör ügyeit intézo vezetoség: Klézli Ferenc
E szervezet felkérésére az ocsényi kertbarát kör több elnök, Dávid Kálmán, Tanner Mátyásné, Fórizs János, Takács
színvonalas kiállítást rendezett helyben, Szekszárdon, Pécsett, imre tagok.

____Budapesten és Mezotúron. Sok kertbarát k2!!el i~erked!ün~ . . KlézliL~e~~_~!nö~_._.
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A Repülotéren látványos építkezés folyik. A Fobejárattói balra 12 db faház no ki a földbol az Erdélyi Gyergyószárhegyi
mllnkások keze nyomán. A gyergyóiak mindig híresek voltak a famunkálás területén. Hogyan is kerültek ide a faházak? Hol és
kil~gyártották le?
ELek és ehhez hasonló kérdések merültek és merülnek fel mindenkiben, akik mostanában a Repülotéren jártak. Ezekre a
kérdésekre kerestük a választ, melyet György Endre a Gyergyószárhegyi vállalkozó válaszolt meg.

Két épülo faház a tízenkettobol. A tizenharmadik faház egy családi ház méretu késobb kerül felépítésre.
Pollák Csaba: Eloször is nagy szeretettel köszöntelek az Öcsényi Hírmondó olvasói nevében. Endre, hogy sikerült kapcsolatba lépni az
ocsényi megrendelovel?

György Endre: Ez a kérdés toled egy kicsit fura, hiszen nagy szereped van, hogy mi dolgozhatunk itt.

P.: Ezt a kérdést akkor inkább hagyjuk. Szerintem inkább a két település közötti baráti viszony a valós indok. Azt hiszem
megkerUlhetetlen az a kérdés, hogy mennyibe kerUIegy faház?

Gy. E.: Természetesen nem titkos, darabja 1,3 millió Ft az ára, ami csak a faszerkezetet tartalmazza, a tetohéjat, az alapozást és a
berendezéseket a vevo rendezi.

P.: Bárki vásárolhat? Mennyi a szállítási határido?

Gy. E.: Igen. Magánszemély, vállalkozás, intézmények. Bárki. Szállítás a szerzodés kötést követo 45 nap általában.

P.: Hány fos a vállalkozás, mekkora az árbevétel, mi a jellemzo termék?

Gy. E.: 35 fo fofoglalkozású a vállalkozás, 500-600 ezer eurós az árbevétel. Általában a Reptérnél nagyobb méretu faházakat készítünk
jellemzoen családi ház méretu 100-150 m2 -es méretben téliesített változatban. Pedig a Gyergyói medencében télen nem ritka a -20 fok
alatti homérséklet.

P.: Mely országok a vásárlók? Milyen a piac?

Gy. E.: Elso sorban Románia és Magyarország, de szállítottunk már Spanyolországba is. A vállalkozás minden célra használható
faházakat gyárt. A termékeinket lehet üdülonek, családi háznak, üzletnek is használni. A faházak gondos ápolás mellett évtizedekig
szolgálhatja a tulajdonosát.

P.: Eddig a vállalkozásodról beszélgettünk, de te nem csak vállalkozó, hanem önkormányzati képviselo is vagy. Az érdekelne, hogy
mint képviselo az elmúlt idoben, illetve jelenleg mit teszel Gyergyószárhegyért.

Gy. E.: A képviselo társaimmal, de inkább fogalmaznék úgy, hogy a település lakóival az egyik jelentosebb munkánk az óvoda belso
felújítása (vízi futés) volt 2006.-ban. Tervezzük egy 40x20 méteres küzdotérrel rendelkezo tornacsarnok építését, ami a védett
Szármányhegy miatt nagyon bonyolult tevékenység. A látványtervek elkészültek és reméljük, hogya Bukaresti illetékesekjóváhagyják
a terveket, és a finanszírozást is támogatják. Fontos feladat a szennyvíztisztító elkészülte után a teljes csatornahálózat kiépítés is, ami
most van folyamatban.

P.: Milyen a falusi vendéglátás?

Gy. E.: Pontos számot mondani nem tudok, de véleményem szerint legalább 40 fo foglalkozik vele. Úgy gondolom a Szárhegyiek jó
vendég látók. Várunk szeretettel minden vendéget, foleg ha a testvértelepülésünkrol Öcsénybol érkezik.

P.: Köszönöm szépen az interjút.

-6-



NYÁRI PROGRAM 2007.

Mikor?

Mit?Hol?Kivel?
JÚNIUSJúnius 26-án (kedd) 9 óra

Laktanyalátogatás
Indulás Közösségi HázKöváriné MarikaMedinán
elöl

14-16 óra

HímzésKözösségi HázSchweitzerné Györgyi
Csipkeverés

Közösségi HázHammerné Evike

Rajzolás, társas, kártya
Közösségi HázScultéty Erzsébet

JÚLIUSJúlius 3-án (kedd) 10-12 óráig

Kézmuves foglalkozás,
Közösségi Ház
Köváriné Marika

Terménykép
14-16 óráig

MesekuckóKönyvtárAbelné Erika Köváriné Marika

Gipsztárgyak festése
Közösségi HázScultéty Erzsébet

Kézimunkázás
Közösségi HázHammerné Evike

Július 10-én (kedd) 10-12 óráig

SzámháborúReptérKöváriné Marika

14-16 óráig
Gyöngyfuzés, rojtozásKözösségi HázMinoricsné Juliska

Rajzolás, színezés
Közösségi HázScultéty Erzsébet

Kézimunkázás
Közösségi HázHammerné Evike

Július 17-én (kedd) 10-12 óráig

ActivitiKözösségi HázKöváriné Marika

14-16 óráig

FoltvarrásKözösségi HázKöváriné Marika

Vetélkedö, társasjátékok
Közösségi HázAbelné Erika

Kosárfonás
Közösségi HázSzakályné Zsuzsa

Július 24-én (kedd) Kirándulás a

Indulás a Közösségi HázKöváriné MarikaKalapmúzeumba
elöl

14-16 óráig
Sakk, dámaKözösségi HázLukács József

Aszfaltrajz

Közösségi HázScultéty Erzsébet

Társasjátékok

Közösségi HázFarkas Dezsö

Július 31-én (kedd) 14-16 óráig

Csuhébaba készítéseKözösségi HázI Simonné Borika
Bábkészítés

Közösségi HázFetzer Dóri

AUGUSZTUSAugusztus 7-én (kedd
9-12 óráig

Kerékpártúra DecsreIndulás a Közösségi Ház
Köváriné Marikaelöl

14-16 óráig

MesekuckóKönyvtárAbelné Erika Köváriné Marika
Papírforgó készítés

Közösségi HázHaászné Marika

Augusztus 14-én (kedd) 10-12 óráig

Labdajátékok, kidobó, fociIskola udvaraKöváriné Marika
14-16 óráig

KönyvjelzöKözösségi HázKöváriné Marika
Füzet- és könyvborító

Közösségi HázAbelné Erika

Augusztus 21-én (kedd) 10-12 óráig

Viccmesélés, társasozásKözösségi HázKöváriné Marika

14-16 óráig
Gyöngyfüzés, hímzésKözösségi HázSzücsné Kati

KIALLIT ÁS A NYAR SORAN ALKOTOTT MUNKÁKBOL

A programok látogatása ingyenes.
Támogatók: Ocsény Község Polgármesteri Hivatala, Gyermekjóléti szolgálat
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Parlagfu az allergiások rémálma

Célszeru megemlíteni, hogy nemcsak a parlagfu okoz allergiás tüneteket, hanem nagyon sok más növény
is (pl.: pázsitfufélék). Sajnos az országban már több, mint 2 millió ember, az az minden ötödik szenved
allergiás megbetegedéstol.
Mit tehet az egészséget károsító hatások kiküszöbölésért?
A pollenszennyezés szempontjából legfontosabb feladat a gyepfelületek kaszálása. A kaszálás nagyon
hatékony, megelozo módszer. Amennyiben a földterület használója a mechanikai védekezést választja,
úgy az elso kaszálást a virágbimbók megjelenése elott 1-2 héttel mindenképpen el kell végezni. A
kaszálást úgy kell végrehajtani, hogya növényeket 2 cm-nél alacsonyabban kell elvágni. Természetesen
vegyi védekezés is lehetséges, de ennek végrehajtása bonyolult és növényvédelmi szakértelmet is
igényel. .
A parlagfu elleni védekezésbol eredo kötelezettségszegés esetén a földterület használója ellen
külterületen a Mezogazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a település jegyzoje jár el.
A növényvédelemrol szóló 2007. évi XVI. Törvény 5.§. (3) bekezdése szerint "A földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfuvirágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs idoszak végéig fenntartani."
Még egyszer fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak a parlagfu okoz allergiás tüneteket, hanem
például a pázsitfufélék is. Nagyon fontos, hogy a nem muvelt földeket, kerteket karban kell tartani, le
kell kaszálni. A növényvédelemrol szóló jogszabályok és a bírói gyakorlat is az egészségvédelmét
helyezi elotérbe.
Milyen intézkedéseket hozhat a hatóság?

Ügyfél értesítése

Közérdeku védekezés elrendelése

Közérdeku védekezés költségeinek ügyfélre történo áthárítás a

Növényvédelmi bírság kiszabása.

A felsorolt intézkedések nem választhatóak, hanem kötelezoen végrehajtandó feladatok. A közérdeku
védekezést a törvény szerint az ügyfél akarata ellenére, lezárt területen is végre kell hajtani. Ugyancsak
kötelezo minden költség ügyfélre terhelése, valamint bírság kiszabása is 20e Ft és 5 millió Ft között, a

terület naglságának arányában.
Pl.: 250 m terület esetén 100.000,- Ft és 750.000,- Ft közötti bírság összege.
Jelenleg Öcsény Község területe közepesen fertozött, a környezo települések Szekszárd, Decs, Várdomb,
Bogyiszló gyengén fertozött.
Tisztelt Öcsényiek több, mint 500 polgártársunk érdekében irtsuk az allergiát okozó növényeket. A
területek karbantartásával környezetünket is szebbé tudjuk tenni.

Pollák Csaba jegyzo
Programok

Június 25. - július IS-ig
Július 11. 1800 óra

Július 11.- 15.
Július 13.

Július 26.

Muvésztelep
Fotó- és szottes kiállítás megnyitása, Közösségi Ház
A kiállítás július 27-ig tekintheto meg a Közösségi Ház nyitvatartási ideje
alatt
Sárközi lakodalom

Muvésztelep alkotásaiból álló kiállítás megnyitása, Református
Gyülekezeti Ház
Egyesületi összejövetel.Repülotér

Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Clm: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430
A szerkesztoség fenntartja magának azt a jogot, hogy a
beérkezett írásokat megszerkesztí.

Az Öcsényi Hirmondót kiadja .az ;,Együtt Öcsényért" Egyesület és Öcsény
Község Önkormányzátél"
Címe: 7143 Öcsény, Repülotér telefon: 74/496-265
Felelos kíadó: Fülöp János
Szerkesztoség tagjai: Balogh József, Gyorí Sándor, Kovács Ottó,

__~~~~é Hász Ágnes~ Pollák Csaba,!~~~bos G~~mé .__ . ._ . ._.__ . .__ __. .._ _ _ _.
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