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A "Bogár István" Hagyományorzo Egyesület életébó1 .

Nemcsak táncokkallehetett bemutatkozni, mert minden település kapott egy sátrat, ahol
a gasztronómiai szokásokkal és kézmuves termékekkel is megismerkedhettek az érdeklo
dok; ennek látványa is a zsurizés szempontjai közé tartozott.

A program délután felvonulással kezdodött, majd 18 órakor színpadi programmal foly
tatódott, melyen a tájegységeknek megfelelo lakodalmas szokásokat mutatták be verseny
számként az együttesek.
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Az ocsényi "Bogár István Hagyományorzo Egyesület augusztus 5-én nagy sikerrel sze
repelt a Balatonalmádiban elso alkalommal megrendezett Balatoni Lakodalmas Fesztiválon,
ahol belföldi és külföldi csoportok versenyeztek.

Az Öcsényiek második helyezést értek el. A csoportok tárgyjutalomban részesültek.

Tartalom: A menyasszony szerepét eljátszó Izsák Andrea, és a volegény Kántor Gábor egy két
személyes görögországi qtazást nyert.

Vendégszereplés Halsdorjban

Választási programter-I Egyesületünk hat napot töltött a németországi Halsdorban. A meghívás az augusztusi háromvezet.. 2 napos helyi búcsúra szólt, melyet néptáncbemutató volt, melyen az ocsényiek nagy sikert arattak.

A csoport 9-én indult, Bécsben kis pihenot tett, és megnézték a Schönbrunni kastélyt. Másnap
Halsdorfba érve a néptánccsoport tagjai várták az ocsényieket, a szálláshelyek és étkezések csalá

Bemutatkoznakaldoknál voltak.
jelöltek 3-4.

Elso este közös vacsora volt a Közösségi Házban, majd táncház a Csurgó zenekar közremuködé
sével.

A Német csoport kirándulásokat is szervezett közeli városokba: Korbachba és Ziegenhainbe,
mindkét helyen nemcsak városnézés volt, hanem múzeum látogatás is.

Az egyesület 14-én hétfon indult haza, búcsúzóul meghívta a halsdorti csoportot a jövo évi Sár
közi Lakodalom rendezvényeire.

Scultéty Erzsébet

ProJlram:

2006. augusztus 31. 1900 Egyesületi összejövetel, Ocsényi Repülotér

2006. szeptember 14. 1900 Beszélgetés a választás elott egy fórum keretében., Ocsényi Repülotér



Ocsényi Hírmondó

Tisztelt Öcsényiek!

2006. augusztus

Az Együtt Öcsényért Egyesület is elkészült választási programjával, amit ezúton szeretnénk minden ocsényi lakossal ismertetni. Bízunk
benne, hogy e csekély terjedelmu, de igyekezetünk szerint annál tartalmasabb újságot, melyet most a kezében tart, Ön is végigolvassa.
A program ismertetése elott bemutat juk polgármesterjelöltünket, valamint képviselojelöltjeinket. A realitások talaján maradva igyekez
tünk egy kivitelezheto programot összeállítani. Programunk, jelöltjeink elhatárolódnak mindegyik párttól. Legfontosabb célnak a falu
felzárkóztatását tartjuk, mert mi úgy látjuk, hogy a környezo településekhez képest hátrányban vagyunk, jelentosen lemaradtunk mögöt
tük. Ez a hátrány a következo ciklusban még orvosolható, de ehhez az Önök segítségére, az Öcsényiek összefogására van szükség. Fon
tos, hogy a szemléletmód a faluban megváltozzon; nem a személyes ellentéteket, az egymás elleni gyulöletet kell fokozni, hanem meg
kell találni a közös és higgadt hangot a nyugodt, ésszeru és megfontolt döntésekhez, melyekkel egymást, illetve a falu gyarapodását lehet
segíteni. E néhány rövid gondolat után a következo ciklusra tervezett programunkat tárjuk Önök elé:

~ Idosek napközi otthona létrehozása
A polgármester úr levelében ugyan említést tesz róla, de egyesületünk szerint a mostani helyiség, ami a nyugdíjasok
rendelkezésére áll, még klubhelyiségnek is csak jóindulattal nevezheto.

~ A hivatal és az ÁMK pénzügyi átvilágítása
Fel kell kutatni az eladósodás okát, az ebbol való kilábalás lehetoségét a legrövidebb idon belül meg kell találni, törekedni

kell a takarékos gazdálkodásra.

~ Képviselo-testület bizottságainak szakmai alapokra történo helyezése
A képviselo-testület bizottságainak megalakításakor nagyobb hangsúlyt kell fektetni azok tagjai szakmai felkészültségére. A
bizottságok munkájában szakirányú végzettséggel rendelkezo személyek is vegyenek részt.

~ Képviseló7 fogadóórák bevezetése
A megválasztott képviseloknek havi rendszerességgel fogadóórát kell tartaniuk - esetlegesen maguk között felosztva a falut
teruleti tagozódás szerint - a még alaposabb és folyamatos felügyeletet biztosítva, a változásokat figyelemmel kísérve.

~ Kapcsolatok kialakítása
A faluban élo vállalkozókkal, gazdákkal megfelelo kapcsolatot kell kialakítani, a már meglévoket pedig ápolni kell.
Véleményünk szerint e téren is van még tennivaló, mert a mostani helyzetben ezek a kapcsolatok érdektelenek, ezen
változtatni, javítani kell.

~ Szomszédos településekkel való jó kapcsolat kiépítése
E területen fóleg a megyeszékhellyel való kapcsolatunkon szeretnénk javítani, hiszen egymáshoz való közelségünk sok, még
kiaknázatlan lehetoséget rejt mindkét helység számára.

~ Középületek rendbetétele, akadálymentesítése
Az elkövetkezo években ez a feladat pályázati pénzekbol sikerrel megoldható.

~ Csapadékvíz-elvezetés
A következo ciklus végére e problémát meg kell szüntetni, illetve a kivitelezést befejezni.

~ Programszervezés
A fiatalok részére szabadidejük hasznos eltöltése érdekében programok szervezése, illetve megfelelo hely biztosítása.

~ Szelektív hulladékgyujtó'k kihelyezése
Az országosan meghirdetett szelektív hulladékgyujto programba történo mihamarabbi bekapcsolódás, a veszélyes
hulladékok elhelyezése lehetoségének biztosítása.

~ Civil szervezetek támogatása
Fontos feladat, ezért nagyobb hangsúly kell helyezni a pénzügyi lehetoségek bovítésére, a támogatás mértékének növelésére.
Erre nagy szükség van, hiszen a falu is egy "kisebb" közösség, és ennek a közösségnek a tulajdonát ugyanúgy kell kezelni,
becsülni, mint a sajátunkat. Itt a fiatalokra céloznánk, amit más épített, azt nem tesszük tönkre, megbecsüljük a másik
munkáját. Ha ültetünk egy virágot, akkor azt nem kihúzni, eltaposni kell, hanem egy másikat ültetni mellé, és együtt örülni a
gyarapodásnak, szépülésnek.
Nagyon fontos a civil szervezetek támogatása; ha azokba be illeszkednek a fiatalok, utána a késobbiekben jobban tudnak a
falu életében pozitív szereploként jelen lenni és egymást tisztelni, becsülni. A polgármesteri hivatal pedig a faluért kell, hogy
legyen, akárcsak a polgármester és a képviselok. Nekik kell példát mutatniuk a lakosságnak félreállítva a személyi ellentéte
ket és politikai nézeteket, és együtt kell erofeszítéseket tenniük a falu épüléséért, gyarapodásáért, szebbé tételéért, hogy
megint büszkék lehessünk arra, hogy ocsényiek vagyunk.

Ezzel a pár rövid gondolattal zárjuk programunk ismertetését, és kéIjük a lakosság támogatását annak megvalósításához,
kéIjük, 2006. október l-jén szavazzanak az Együtt Ocsényért Egyesületjelöltjeire.
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Jelöltjeink

Dr. Beck Zsuzsanna

14. éve dolgozom a faluban
háziorvosként. Két szakvizsgát
tettem, és a Pécsi Tudomány
Egyetem mentora, oktató
háziorvosa vagyok.

ifj. Hamar Vilmos

Tisztelettel: Hamar Vilmos

Azt kérem, hogy minél többen menjenek el szavazni, élje
nek azzal a lehetoséggel, hogy befolyásolhatják, meghatá
rozhatják a falu sorsát!

Mindig is úgy éreztem, hogy
orvosként a faluban nem csak a
rendeloben kell feladatokat
vállalni. Ezért szívesen

tartottam egészségnevelo eloadásokat, szervezzük a véradá
sokat a Vöröskeresztes Alapszervezettel, segítettük a falu
ünnepeinek megtartásában. Megalakítottuk az Együtt
Ocsényért Egyesületet, a Német Nemzetiségi Klubbot, a
falu kultúráját, hagyományorzését színesítve.

Képviselo testületbe történo megválasztásom esetén legfon
tosabbnak tartom községünk fej lodését, gyarapodását, fel
zárkózását, illetve az itt élok boldogulását a nyugdíjasok és
nagycsaládosok megélhetésének jobbá tételét.

Tisztelettel: Dávid Kálmán

Második ciklussal ezelott részt vettem testületi tagként
az Önkormányzat munkájában, késobb ezt a törvények nem
tették lehetové, de most újra vállalhatunk szerepet az ön
kormányzatokban. Fiam már felnott, önálló életet él, Szege
den lakik. Így a munkám mellett marad idom a közéleti
feladatok vállalás ára is.

Tisztelettel: Dr. Eeek Zsuzsanna

34 éves vagyok, családos, ocsényi
lakos.

A falu munkáját segítem,
amennyiben önkormányzati kép
viselové választanak. Korábban a

Német Nemzetiségi Klub
munkájában vettem részt, ezen tevékenységemet a jövoben
erosíteni szeretném.

Gyori Sándor
Polgármester-jelölt

61 éves nyugdíjas vagyok. 43 éve
lakom Ocsény községben,
feleségem helyi születésu. Foiskolai
végzettséggel rendelkezem, utolsó
munkahelyem a Tolna Megyei
Rendorfokapitányság.

Dávid Kálmán (iliggetlen)

Ocsényben születtem 1967
ben, diákéveimet itt a faluban,
Szekszárdon, majd Budapesten
töltöttem. Az iskola után

helyben, az ocsényi repülotéren
kezdtem el dolgozni repülogép
szereloként 1987 -ben. 1990-ben

megnosültem, és változatlanul
ragaszkodva szülofalumhoz, itt vettünk házat, azóta is itt
élünk. 1992-ben a Repülogépes Szolgálat megsZÜlltette az
ocsényi bázist, így új munkahely után kellett néznem. Mivel
a rendszerváltást követoen a munkanélküliség jelentosen
megnott, én sem találtam végzettségemnek megfelelo állást.
Ezután döntöttem úgy, hogy a család osi tradícióját meg
próbálom folytatni (ok is megéltek belole), és gazdálkodni
kezdtem, eloször kisebb területen, aztán ez évrol évre bo
vült.

Tíz éve született Zsófia kislányunk, azóta hárman alkot juk a
családot, feleségem köztisztviselo.
A Sárközi tanár úrtól indíttatott zene iránti szeretetem

megmaradt, a mai napig saját kedvemre, illetve kisebb bará
ti társaságoknak szívesen zenélek amator szinten. Másik
hobbym a horgászat, sajnos azonban erre kevés idom jutott
az elmúlt években. A tavalyi Sárközi Lakodalom óta a tánc
csoportnak is aktív tagja vagyok családommal együtt.

A 2002-es helyhatósági választások elott megkerestek és
invitáltak, induljak képviselonek. Nehezen hajlottam a fel
kérésre, de aztán mégis megpróbáltam e szép, de nagyon
hálátlan feladatot ellátni. Mindig is igyekeztem a követel
ményeknek, a vállalt feladatokat minél jobban teljesíteni, a
munkából kivenni a részem. Most, a ciklus végére sok hibát
fedeztem fel a hivatal muködésében, a falu nem megfelelo
fej lodését tapasztalom. Ezen minél hamarabb változtatni
szeretnék, mert Ocsény nagyon lemarad a környezo telepü
lésekhez képest. Úgy érzem, hogy megfelelo, hozzáérto
képviseloi háttérrel ez sikerülhet a majdani képviselo
testületnek, amiben kötetlen munkaidoben, tiszteletdíjas
megbízatású polgármesterként dolgoznék a faluért.

Tisztelettel: Gyori Sándor

Az Oszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület
elnöke és a Kertbarát Kör vezetéségének tagja vagyok.
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Kovács OUó

Tisztelt Öcsényiek!

A közelgo önkormányzati választá
sok adta lehetoséget megragadva
szeretnék nagyobb részt vállalni a
település közösségi életében, és
megmérettetni magam képviseloje
löltként 2006. október l-én.

Kovács Ottó vagyok, 46 éves helyi lakos, két gyermek édesapja.
Mind gyermekkoromat, mind felnott életem jelentos részét
Öcsényben töltöttem; 1995 óta helyi lakos vagyok, és a munkám
is a településhez köt. A Légörvény Kft. Ügyvezetoje vagyok, a
cég bázisa az Öcsényi repülotér.

A falu fejlodésének elosegítése érdekében határoztam el, hogy
tenni akarásomat megpróbálom képviseloként a település fejlo
désének szolgálatába állítani. A legfontosabb tennivalókat a
település holt-pontról történo kimozdításának útján a követke
zokben látom:

• Takarékos, ésszeru gazdálkodás, a költségvetési hiány
lefaragása

• A falukép szépítése
• Csapadékvíz-elvezetés, a Báta-meder kitisztítása
• Kölcsönösen hasznos kapcsolatok kiépítése a szom

szédos településekkel (régiós pályázati lehetoségek ki
aknázása)

• Középületek rendbe tétele

Kérem, ha bizalmukat elnyertem, szavazataikkal támogassák
képviselové történo választásomat.

Tisztelettel: Kovács Ottó

Molnár Lajos

Tisztelt Öcsényi Lakosok!

2006. október l-jén lejár egy ciklus
és ismét önkormányzati
választások lesznek, mely 4 évre
meghatározza a falu életét és
fej lodését.

A község közösségi életét civil
szervezeteit (muvelodés, sport,

biztonság stb.) mindig nagyon fontosnak tartottam. Vallom,
hogy ezen szervezetek sokszínusége határozza meg egy falu
arculatát. Több civil szervezet munkájában is részt veszek, ahol
lecsapódnak a tagok és a lakosok problémái, gondjai, észrevéte
lei.

Ezért ismét úgy döntöttem, hogy a 2006-os választáson képvise
lo jelöltként indulni fogok. Ehhez kérem az ocsényi emberek
támogatását.

Tisztelettel: Molnár Lajos fiiggetlen képviselojelölt

2006. augusztus

Scultéty Erzsébet

Scultéty Erzsébet sz.: Sörös
Erzsébet: 1949-ben Öcsényben
születtem, iskolai
tanulmányaimat Öcsényben,
Szekszárdon, és Pécsett
végeztem. 1990-ig a
TOLNATERV dolgozója
voltam a vállalat megszunéséig.

Ezután magántervezoként
dolgoztam, foleg belsoépítészeti munkákat, így a legkedvesebb
az ocsényi R. kat. Templom belso tervezése.

1997-tol 2000-ig az ocsényi Polgármesteri Hivatalban muszaki
eloadóként dolgoztam. Jelenleg az ÁMK Közösségi Házának
vezetojeként dolgozom.

1980-as évek végétol foglalkozom újra intenzíven a képzomuvé
szettel számos egyéni, és csoportos kiállításon vettem részt,
pályázatokon a zsuri II alkalommal részesített nívódíjban. Több
muvészeti csoportnak tagja, illetve 1991 óra a budapesti székhe
lyu Országos Képzo, és Iparmuvészeti Társaságának vezetoségi
tagja vagyok.

1997-toI2001-ig az ocsényi "Bogár István" Hagyományorzo
Egyesület titkára, majd azóta elnöke vagyok.

Tisztelettel: Scultéty Erzsébet

Talabos Gáborné

Tisztelt Választópolgárok!

Egy májusi vasámapon 1977-ben
jártam eloször Öcsényben a Repüloté
ren.
Szimpatikus volt az a légkör, amellyel
ott és a községben találkoztam.

A vitorlázórepülés kapcsán - ami
szabad idonk nagy részét kötötte sok
éven keresztül - bepillantást
nyerhettünk az itt élok életébe;

láthattuk a változásokat a községben akár jók, akár kevésbé jók voltak.
Családunk 7 éve költözött Öcsénybe, ahol jól érezzük magunkat; de
meggyozodésünk, hogyjobban is fejlodhetne a község.

Fontos lenne, hogy a fiatalok, akik tanulmányaik miatt több évet töltenek
más városban esetleg az ország más táján, akaJjanak ,,hazajönni" - mert
itt is megtalálják a számításukat (lakhatási lehetoség, munkahely hely
ben vagy a környéken).
Ezekhez: -jó, eredményes pályázatokra

- ésszeru, takarékos gazdálkodásra,
- folyamatos fejlodésre, az ehhez szükséges feltételek

biztosítására van szükség, melyeknek megvalósításában
szívesen részt vállalnék.

Tisztelettel: Talabos Gáborné

Az Ocsényi Hírmondót kiadja az "Együtt Ocsényért" Egyesület
Címe: 7143 Ocsény, Repülotér telefon: 74/496-265
Felelos kiadó: Berényi Kálmán
Szerkesztoség tagjai: Balogh József, Deákné Antal Éva, Talabos Gáborné
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Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cim: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430

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


