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Versenyek

Az iskola tanórán kívüli élete

Gyermekeink az iskolában a tanuláson, a tudás megszerzésén kivül sok

minden másban is részt vesznek. Ismerkedjünk meg ezekkel:
Karaoke:

Ülök az asztalnál

És azon töröm afejem
Hogy az édesanyákat
Mivel is köszöntsem

Anyák napjára

És folyton csak
Azjut eszembe

Hogy a sok szöveg helyett
Valamit tenni kellene

Írhatnék bármit, kedveset,

Szépet, sokjót
De azt hiszem, azzal

Csak szaporitanám a szót

Addig kell becsülni
Az embert még él
Addig kell szeretni

S megtenni mindent egymásért

Iskolánkban idén

eloször próbálkoztunk
egy karaoke-délután
megszervezésével, Stei
ner Gáborné, Hédi néni

szervezésébe!. A play
back-show fergetegesre
sikerült. Sokan mutatták

meg ének tudásukat és
küzdötték le lámpa
lázukat az egész iskola
elott. Az "énekeseket"

egy 7fos zsuri értékelte, melynek tagjai a saját osztályukat képviselték.

Tarta/om:

Ócsényi repülotér törté-
nete III 2

A kullancsról... 2

Kéz- és lábápolás 3

Masszázs és életmód ....3

A Zrinyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján, melyet február 24
én rendeztek, az iskola 28 tanul~ja vett részt. A legjobb helyezést

Szentgyörgyi Rita, 5. osztályos tanuló érte el, évfolyamán 5. helyezett lett
a 244 résztvevobol.

Mert ha már elmegy
Minden hiába

Mondhatunk már bármit
Sirhatunk utána

Hajápolás 3

Virágápolás, ültetés .3

A megyei kresz versenyen, melyet a Szekszárdi Rendorkapitányság rende
zett február 27-én, I. helyezést ért el a 4. osztályos Hajnal Roland, aki
ezáltal az országos versenyen is részt vesz áprilisban, valamint V. helye
zett lett a 8. a osztályos Varga Gábor.

Ezért is kivánom ezt
Én most Tinektek

Szeretetben, békében teljenek
A hátra lévo évetek

Ócsényi Horgász Egye-
sület 4

Sport .4

Gratulálunk anyerteseknek!

Folytaijuk ..... JaksaJánosné

Ne legyen hozzátok
Az élet mostoha

És ne legyen könny
Az arcotokon soha

Bognár László

Legyünk tisztábban a természettel

A Föld napján - április 22-én - az Ocsényi diákok papírgyujtést szerveztek a tanárok, szülok segítségével. Az eredmény
a 223 tanuló által összegyujtött 14 tonna papír. Az apró kezeknek a mérésben a Nyugdíjas Klub tagjai, a pakolásban a
szülok, az Együtt Ocsényért Egyesület tagjai ... segítettek, de afalu polgármestere és a képviselo testület föbb tagja is részt
vett.

A tanulók egy része szemétszobrokat készített, melyeket a Közösségi Ház elott állítottak ki.
Nekünk, felnotteknek is példát mutattak a munkában a gyerekek, de közülük is kiemelkedtek: Tóth Zsolt, Papp Norbert

Fazekas András, Révész Patrik, Kiss Szilárd, Bán Ferenc, Szombati Judit, Szombati Mariann. Dicséret illeti oket!
A munka végeztével az Együtt Ocsényért Egyesület vendégüllátta a papírgyujtéshen és a falu takarításában résztvevo

ket egy ebéddel az Ocsényi Repülotéren, a gyerekeknek délutáni játékos foglalkozásokat is szerveztek.

Balogh József
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Ocsényi repülotér története Ill.
Az ocsényi legelot a II. világháborúban elsoként német katonai repülogépek használták. 1944. szeptemberében Buda

pestet támadó, légterünk felett átrepülo B-17 -es bombázó gépek személyzete olaszországi leszállás után azt is jelentette,
hogy Ocsény és Decs közelében német tábori repülotér van ..

Ezen repülotereket 1944. október ll-én a kora délutáni órában, eddig még nem azonosított alakulat repülogépei támad
ták.

Az elso rácsapás a németek decsi tábori repüloterét és a vasútállomáson tartózkodó hadi anyagot szállitó szerelvényét
érte.

A következo célpont az ocsényí repülotéren álló repülogépsor volt, ahol gépágyú tuzben 7 db repülogép megsérült.
Találat ért egy üzemanyagot szállító gépkocsit is, amely teljesen kiégett. Néhány repülogép maradt sértetlen, amelyek a
csordakút közelében lévo kiserdoben álltak.

A legelon lévo állatokban kár nem keletkezett, azokat a felsotelekre hajtották. Amennyiben a csendorségi jelentés pon
tos, akkor a sérült gépek kétmotoros Messerschmitt II O-G 4 típusú éjjeli vadászgépek voltak.
Egyes szemtanúk viszont azt állitják, hogy egymotoros Focke Wulf 190-Á 8 típusú'csatarepülogépeket ért a találat.

Kérjük olvasóinkat, hogy akik a fenti ellentmondások tisztázásában segíteni tudnak, úgy azt írják meg részünkre.
A front közeledtével anémet repüloegység a repüloteret kiürítette és Nagyvázsony közelében lévo tábori repülotérre

áttelepült.
A csendori jelentés beszámolt arról is, hogy B-24 liberátor típusrólleszórt röpcédulákat találtak Ocsény község közelében
"Magyarok rajtatok áll, hogy mit választotok. .. " szöveggel.

Ocsény községben a csendor ors, a mai posta épülettömbjében volt elhelyezve, amely 1928-ban épült.

Összeállította: Kovács Ottó

A tavas,Z a jó ido megérkezésével együtt sajnos a ránk és gyermekeinkre leselkedo veszélyek is fokozottabban jelentkez
nek. Egy ilyen veszélyforrás a kullancs.

A kullancs és az általa terjesztett betegségek.
A kullancs parazita, más néven élosködo állat.

A kullancsok elterjedtsége.
A világon számtalan kullancsfaj él hazánkban, ebbol csak eggyel az un. " vöröshasú " kullanccsal, az Ixodes ricinussal

foglakozunk. Európában ez okozza a legtöbb kullancscsípést és terjeszti leginkább az emberre veszélyes két legfontosabb
betegséget is: a Lyme-kort és a virusos agyvelogyulladást.

Az kullancsok általában erdokben és erdoszéleken, magasfiives részeken élnek, de ma már kertekben is elofordulnak. A
dús aljnövényzetu, lombos erdoket kedvelik, fenyvesekben éppen ezért ritkán találkozhatunk velük. Szélsoséges klímaviszo
nyokat is el tudnak viselni. Legnagyobb ellenségük a szárazság és a száraz hideg tél. Régi megfigyelés , hogy az enyhe
telek után sokkal több kullancscsípéssel van dolgunk. Nedvességre nagy szüksége van, ebbol kifolyólag tikkasztó, száraz
nyarakon számuk csökken.
A kullancs teste és életmódja.

Ízelt lábain karmok és ragadós anyaggal bevont szorök vannak, testét hátrafelé meredo szorök boritják, ezért nem esik
le a ruhánkról, csak elorefelé tud mozogni rajtunk és az állatok szorén is. Fején egy különleges szúrószerv van, mely össze
csukva helyezkedik el egy tokban, majd a borbe hatolva, mint egy esernyo szétnyílik, és így tud akár órákon át is áldozata
borén megmaradni. Tápcsatornája sem mindennapi, a nyelocso gyomorban végzodik, majd kesztyuujjszeyuen kitüremkedo,
vakon végzodo béltasakokból áll. Nem ürít salakanyagot, ugyanis a kiszívott vért igen jól besuríti. Sok nyálanyagot ter
mel,s ez a nyál tartalmazza a kórokozókat, és csípése során innen kerülnek az ember vérébe.
A Lyme-kór

Az elso tünete megjelenéséig legalább 48 óra telik el. a csípéstol. Tehát a csípés helyén rögtön jelentkezo borpír nem
azonos a Lyme-kór bortünetével, ez inkább a csípés helyi reakciója az erre érzékenyegyéneken. Ajellegzetes bortünet az
un. vándorló borpír, mely tehát a kullancscsípés után legkorábban két nap múlvajelentkezhet, vagy sokkal késobb. Altalá
ban a csípés helyén, kis csomócska formájában kezdodik, majd a széli részeken terjed, miközben középen halványul. Enyhe
láz, diszkrét égo fájdalom kísérheti az elváltozást, izom és nyaki fájdalom. Ez az elváltozás igen jellegzetes, és ha i~yenkor

felismerésre kerül a betegség, akkor nyomtalanul gyógyítható. Kezelés nélkül is elmúlik hetek, esetleg 1-2 hónap múlva, de
ilyenkor jelentkeznek a késoi szövodmények. Ritkán követheti idült borsorvadás, szívizomgyulladás, ami általában egy
hónap múlva jelentkezik. Igen jellegzetes ek az izületi panaszok is. Mivel relatív késon lépnek fel, már sokszor nem is em-

. lékszik a beteg a csípésre, és a vándorló borpírra.

Következo számban a vírusos agyvelogyulladásról olvashatnak.
Dr. Beck Zsuzsanna
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Kéz- és lábápolás
Az idojárás változása, a szeles ido
elronthatja a kedvünket, befolyásolhat
ja hangulatunkat és kiszáríthatja a
borünket. A mosó-, mosogatószerek, a
gyakori kézmosás mind-mind nedves
séget vonnak el a borünktol. Oda kell
figyelnünk kéz- és lábápolási szokása
inkra!

Szeretnék egy-két jó tanácsot adni,
mellyel ellensúlyozni tudjuk a
kellemetlenségeket!
"Amit a vendég otthon is megtehet az

ápolt kezekért és lábakért":
Lefekvés elott vegyen egy forró

fiirdot, majd borradírral radírozza le
az elhalt hámsejteket a kezérol, könyö
kérol, talpáról és a sarkából. Így sok
kal hatékonyabban tud felszívódni a
testápoló krém. Ezután magas zsírtar
talmú krémet használjon. A körmök
ápolása érdekében körömágyolaj vagy
balzsam használatát ajánlom. Végül
húzzon fel muanyag kesztyut és zacs
kót, a tetejére pedig meleg pamut vagy
frottír kesztyut és zoknit. Hagyja a
pakolást reggelig a kezén és a lábán!

A nedvességpótlással csökkenthet
jük a borkeményedéseket, ameleggel
javíthatjuk a vérkeringést.

Ha mindez nem elég hatékony,
javasolnám a parafinos kéz- és lábápo
lást. Ez a kezelés ellazítja az izmokat,

jótékony hatást fejt ki az izületei gyul
ladásban szenvedoknél, javítja a vér
keringést és erosíti a kötoszöveteket. A
parrafin-fiirdo elosegíti, hogy az ola
jok, ampullák, krémek könnyebben
felszívódjanak a meleg hatására kitá
gult pórusokon keresztül. Már egy
kezelés után is szemmellátható a javu
lás!

Ha kérdése van, szívesen segítek az
Ön bortípusának megfelelo ápoló
krém ek, balzsamok, olajok kiválasztá
sában.!

Deutsch Boglárka

Masszázs & Életmód

A masszázs az egyik legrégebbi
gyógyító módszer, hiszen óseink már
évezredekkel ezelott felfedezték, hogy
az érintés, simogatás és gyúrás milyen
jótékony hatással van az emberí szer
vezetre.

Munka - család- háztartás- szinte
fáradhatatlan.

Különbözo .módon reagálunk a
bennünket ért frusztrációra és a belole
adódó feszültségekre. Hosszú távon
segítség a stressz csökkentésére az
életmódváltás.

Ha stresszesek vagyunk izmaink
összehúzódnak, nyakunk, hátunk me
rewé válik, összegörnyedÜnk.

Ez afeszes, görcsös tartás rengeteg
életerot elvesz tolünk. Új energiákhoz
juthatunk egy szakember által végzett
masszázs során, mely hatással van az
izomzatra, foként az anyagcsere fo
lyamatok meggyorsításán alapszik. A
szervezetben felhalmozódott bomlás
termékek eltávozása megszÜntetni a
fáradtság érzését.

Svédmasszázs - Mézmasszázs 
Sportmasszázs

Mindegyik nagyon bizsergeto,
finom, de foleg egészséges, De hát
melyik kinek? Hát kinek melyik.

Blázerné Papp Márta
Gyógymasszor

Tisztelt Olvasónk!

Érdekes, színes olvasnívalót sze
retnénk eljuttatni Önökhöz minden
hónapban, amihez kéJ.jük észrevételei
ket, javaslataikat.

Ezeket leadhatják az Öcsényi Re
pülotéren Berényi Kálmánnak

Szerkesztoség
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Hajápolás

Zsíros korpa:

A zsíros korpát egy baktérium okozza.
Mivel ez a baktérium a hajtüszoben él,
a zsíros kO/pa afejborben alakul ki, és
furcsa szagot okozhat. Kiváltó okai
belso eredetuek okozhatja túlzott
stressz, vagy a hormonális egyensú~y
felbomlása. A hajgyógyászati kezelések
a problémát teljesen megszÜntetik,
azonban a belso okok kezelése orvosi

feladat.
Molnár Lajos
Fodrászmester

Megérkezett a tavasz a virágok ápolá
sának, Ültetésének ideje. Egyik leg
kedveltebb a muskátli.

A gó~yaorrfélék családjába tartozó
növénynemzetség latin neve
Pelargonium. Akár egyedül, akár más
fajokkal kombinálva szép látványt
nyújt a kertben vagy a balkonon. Min
denféle cserépbe, edénybe, dézsába
ültetheto, vetheto vagy dugványozható.
Akár otthon szaporított, akár vásárolt
növényrol van szó, kiültetés elott né
hány órával locsoljuk meg, és feltétle
nÜl gyozodjünk meg arról, hogy kello
képpen edzett-e. Kiültetés után csípjÜk
ki a növények csúcsát, ezzel elosegítjük
a bokrosodást.

A muskátlik jobban turik a száraz
ságot, mint a legtöbb növény, sot a túl
gyakori öntözéstol könnyen elpusztul
hatnak. Csak elhúzódó szárazság ese
tén kapjon többször vizet, és idonként
kálium ban gazdag mutrágyával tápol
datozzuk oket. Az elnyílott virágokat
feltétlenül vágjuk le, ha azt akarjuk,
hogy hosszú legyen a virágzási ido
szak. Az igen elterjedt álló- és futó
muskátlik mellett kaphatók kevésbé
ismert, ám igen dekoratív koronás

fácskaként is muskátlik. Ezek a ha
gyományos formájú virágoknál vala
mivel drágábbak, de megéri, ha télre
beköltözte!jük a házba (huvös, de nem
túl világos helyiségbe), tavasszal újra
a szabadba helyezve meghálálja a
gondoskodást.

Csodálatos dísze a háznak, kertnek.

Deákné Antal Éva
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A civilszervezeteket bemutató sorozatban
Az Ocsényi Horgász Egyesület életét, történetét olvashatjuk: L

Fognak halat, láthati!

A horgászat pénz és ido, és nem is
mindig hasznot hozó tevékenység.
Ennek az osi zsákmányszerzo ösztön
nek modern átélésérol van szó~ ami

kettos célú: egyrészt a zsákmányszer
zési vágy kielégítése, másrészt siker, a
gyozelem öröme, amely békét, nyu
galmat teremt az újabb hétköznapok
hoz. Ezek egymás függvényei. A testi
leg, lelkileg megfáradt ember felüdü
lést keres, menekül gondjai, bajai
szoruásából Vonzza a gyönyöru
természet, a víz simogató közelsége 
ez ad az egész heti munka után meg
nyugvást -, de vonzzák a különféle
horgászeszközök, az újabb és újabb
ismeretek is. " A horgászás biztosítja
az érzelmek játékos hullámzását, ami
az idegrendszer fontos pihenteto je. A
horgászat mindig reményteli vágya
kozással kezdodik, a horgász mindig
a jövoben, az elkövetkezo órák sikere
inek gondolatában él, és horgászás
közben érzelmi világa tele van szelíd
izgalmakkal Ez a horgászat pszicho
lógiája"- írja valahol Babits Antal
akadémikus, és - ha nem is ilyen
szakszeruen, de - ugyanezt fogalmaz
za meg a "mezei horgász" is alkal
manként.

A zsákmányszerzés osi ösztöne ott
munkál az ocsényi emberekben. Elég
az 1697-bol származó "OCSEN1 .•
FALV .• PÖTCETJ"-re gondolni,
hiszen abban a kacor, az eke és a

szolo mellett a hal is megtalálható.
Nem véletlenül, hiszen a XlX. század
végéig a település még nem szakadt el
attól a Dunától, aminek köszönhette a
létét, mivel csak akkorra készültek el
a folyó melletti védgátak - elotte
1854-ben a Sió, a Sárvíz rendezése

fejezodött be -, s ezzel "szárazra"
került a Sárköz. Ismert, a humuszt a

folyó rakta, a számtalan mellékágat
feltöltötte vízzel, hallal, a gazdag
ártéri erdok élelmet, menedéket, a dús
rétek takarmányt adtak addig. Mivel
a Duna eltávolodott, a kalocsai ér

sekség erdeibe tilos volt bejárni,
megváltozott az életmód, maradt
azonban - a múlt rendszerben is - a

horgászat iránti vonzalom, s vele
együtt a Tolnai és a Bajai HTSZ keze
lésében lévo élo Duna, a Sió, és a

szépemléku, mindenki által csak Parti
Pista bácsinak emlegetett erdész
engedélyével Gemenc, ahol naponta
8-tóI 16 óráig, a bárkakikötoig és
egyéb vizekig mehettek a horgászok.
Védelem is volt ez a rabsicok, a va
dorzók ellen. Az érdekvédelmet, ér

dekképviseletet a szakmai irányítást a
megyei intézo bizottság gyakorolta, s
gyakorolja ma is. Az egyesület pecsét
je kör alakú, s körben a cimet, a szék
helyet, az alapítási évszámot, közepén
pedig egy horogábrát foglal magá
ban. Az elso alapszabály kimondja,
hogy cél a horgászsportfejlesztése,

Sport

népszerusítése, a kedvezo horgászati
lehetoségek biztosítása, a szocialista
társadalmi rend megbecsülésére való
nevelés - ez mára már elavult -, a

társadalmi együttélés és a horgászer
kölcs szabályainak tudatosítása, a
természet szeretetére és védelmére
való nevelés. Akkor kimondták az

országos szövetségnél, ha a tagok
száma harminc alá csökken, más

horgászegyesülettel kötelezo fuzío
nálni. A törlo emlékezet mellett sike
rült kideríteni az alábbiakat. Az elso

elnök Papp János, a titkár Géczy
Lajos, de elnökösködött id. Dorr
Zoltán, titkár pedig Andics József és
Király László is volt. Jelenleg Király
László az elnök 1999-tol, Kapás Ist
ván a titkár 2002-tol, 19nácz Józsefné
a gazdasági vezeto 1989-tol, és a
vezetoség tagja Magyar Zoltán. Az
ellenorzo bizottság elnöke Gyori
Sándor, tagjai Bakó Zoltán és Bakó
János. A fegyelmi bizottság elnöke
Süto Jeno, tagok Varga István és
Ignácz Józse! Sport és versenyfelelos
Bakó János, társadalmi halor Kapás
István, Ignácz József és Varga István.

Ocsényi HE vezetosége

17. forduló Ocsény-Kéty Felnott: 6:0, Ifjúsági 7:1
Ifjúsági: Már a második percben vezetést szerzett a hazai csapat, 3:I-es félido után, a másodikfélidoben 4 találattal
alakult ki a 7:1-es végeredmény.
Felnott: Egyértelmu hazai gyozelem a lelkes Kéty ellen.
18. forduló Ocsény-Ozora Felnott: 1:0, Ifjúsági 0:3
Ifjúsági: Játék nélküli mérkozés, a haza csapatnak nem volt sportorvosi igazolása.
Felnott: Helyenként durva ellenfél, lelkes játékkal tartotta otthon a 3 pontot.
20. forduló Ocsény-Tevel Felnott 4:3, Ifjúsági: 5:1
Ifjúsági: A hatodik percben vezetést szereztünk (Ocsény). A félido hajrájában egyenlített a vendégcsapat, de egy perccel
késobb ismét az Ocsénynél volt az elony. A másodikfélidoben három gólt szerzett a hazai csapat, ezzel sima mérkozés
alakult ki a végére.
Felnott: Változatos, magas színvonalújáték mellett megérdemelt hazai gyozelem.
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