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Összefogás egyenlo Fejlodés

A közelgo önkormányzati választások adta lehetoséget megragadva
szeretnénk nagyobb részt vállalni a település közösségi életében, és
megmérettetni magunkat képviselojelöltként 2006. október l-én.

Az Önök kezében van település~nkjövoje. Hisszük és tudjuk, hogy jobb,
élhetobb környezetet csak Önökkel együtt lehet megvalósítani. Az
ocsényi emberek munkájával, tapasztalatával, tudásával eddig is nagy
feladatok oldódtak meg és ezután is csak a helyi emberek fogják
megvalósítani, hogy szebb településen éljünk, éljenek gyermekeink és
unokáink.

Tegyünk azért, hogy utódaink büszkék legyenek ránk, hogy egy szép
települést örököltek tolünk. Helyettünk senki nem fogja megoldani
gondjainkat. Szükséges tehát az összefogás, mert a saját sorsunkról van
szó. Mi, ocsényiek, ismerjük a helyi adottságokat, mi tudjuk, mire van
szükségünk. Csak össze kell fogni és akarni kell, mert az összefogás
olyan erot képvisel, amellyel hegyeket lehet megmozgatni.

Az október l-i szavazáson nem csak polgármesterre és képviselokre
szavazunk, hanem olyan személyekre, akik tenniakarása és
együttmüködési készsége egymással és Önökkel garanciát ad arra, hogy
a falu elinduljon a fejlodés útján.

Bizalmukat és szavazataikat elore is megköszönve:

Gyori Sándor Polgármester-jelölt, Dr. Beck Zsuzsanna, Dávid
Kálmán,
ifj. Hamar Vilmos, Kovács Ottó, Molnár Lajos, Scultéty Erzsébet és
Talabos Gáborné képviselo jelöltek.

Bognár László

Választás

Választásra készülünk újra
Fejembe sok gondolat kavarog

Választani kell nemsokára

De nem tudom, mit is akarok

Vagy mégis tudom?
Egy embert a sok közül?

Ki majd a móka végeztével
Önfeledten nagyon örül?

Nem, én mást választok
Egy szebb dologra adom hitem

Lesz olyan ki engem követ
Biztosan tudom és hiszem

Tisztelni a múltat, a jövot
tervezni

Ki rosszat tesz azt jóra inteni
Csak nemeset, szépet alkotni

Nem mást, ezt érdemes
választani

JOGOS A FELHÁBORODÁS, A SZÁMONKÉRÉS.

A választások idejében van a polgároknak lehetosége a számonkérésre, viszont nem volt mód és lehetoség erre a meghallgatáson.
A kérdéseiket nem tudták feltenni azoknak az újra induló képviseloknek, akik újra megmérettetik magukat a választás ok
hajrájában. Szerették volna megkérdezni mi az, ami megvalósult az általuk akkor fontosnak vélt hiányosságokból.
A csapadékvíz-elvezetés, az utak, járdák állapota kívánnivalót hagy maga után.
Az akkori gondok, gondok is maradtak. Vajon hol voltak négy évig a most újra induló képviselok? KÉRDEZIK A Fölháborodott
Öcsényi Lakosok, mivel nem látják a képviseloi munka eredményét .Képviseloink ismét be akarnak ülni abba a székbe, amiben
eddig csak a fenekük pihent, de semmi érdemlegeset nem tettek a falu érdekében. Összekeverik a képviseloi munkát a
relaxációval. Ebbol a fáradságos munkából nem kémek a Fölháborodott Öcsényi Lakosok. Megköszönjük eddig elvégzett
"fáradságos" munkájukat, nekünk ez édeskevés, ideje felállni, VISZLÁT!
Választunk? IGEN.

Egy jobb testületet? IGEN.
Egy új polgármestert? IGEN.

Szavazzunk a fejlodésre? IGEN.
MINDEN PÁRTTÓL FÜGGETLENÜL.

_____________ A_F_öl_h_áb_o_r_o_do_tt_Ö_c_sé._n)'LI.::.akosokgev~ben.:. Balogh József
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Öcsényi Hírmondó

HOGY SZÁMÍTSON A JÖVÖNK!

Hogy miként fogunk élni ebben a faluban, azt a lakói meghatározhatják október elsején a választás napján. Azzal hogy milyen
testületet és polgármestert választ az elkövetkezo négy évre. Itt az ideje a fejlodés kocsiját magasabb fokozatba kapcsolni, mert a
környezo települések hozzánk képest már ötödikben száguldanak, és az a település, amelyik lemarad az meg is áll a fejlodésben.
Sajnos a mi községünk is csak vegetált az elmúlt négy év során. A NAGY BUZGALOMMAL BEIGÉRT változások,
fejlesztések, nem történtek meg olyan mértékben, melyek kiváltották volna a lakosság megelégedettségét. A lakosság bölcs és
kelloen megalapozott döntésében bíznak azok a képviselojelöltek, akik a fejlodést és elorehaladást akarnak a községünknek, azért
hogy minden itt lakó ember boldogan éljen egy szebb, jobb, rendezettebb, kultúráltabb, de kultúrtörténetében, és
népmüvészetében gazdag faluban. A pozíció komoly kihívásokat követel, amely iskolázottságot, tájékozottságot, és jó
kommunikációs készséget kíván meg a képviseloktol. Jelöltjeink azon fognak majd dolgozni, hogy Öcsény ne csak a térképen
legyen az elso a sárközi falvak között, hanem elnyerje ezt a megtisztelo rangot. Ezért el kell gondolkodni, azon hogy ki is
alkalmas erre a megbízatásra a számos jelölt közül. Azért hogy számítson a jövonk, mindenki szavazatára szükség van.
Szavazzanak megfontoltan.

Összeállította: Balogh József

ÖCSÉNY SPORTKÖR

Ifjúsági csapat

A tavalyi év sikeres szereplése után az ifi csapatból több játékos került fel a felnott kerethez. Név szerint: Horváth Zsolt,
Hajnovics Róbert, Kutasi Adrián, Bárdos Zoltán, Szücs Róbert, Juhász Szabolcs, Babanics Ferenc.
Az elmúlt évi csapatból 6-7 játékos került ki, ez maga után vonzotta, hogy teljesen új csapatot kellett építeni még úgy is, hogy
adott mérkozésen egy-egy játékos esetleg visszajátszik.
Alapul szolgál a jó játékosokból álló serdülo (U-16) csapat. Így a csapat legnagyobb része 90-91-es születésü játékos. Ezzel a
fiatal gárdával az idei évben a tisztes helytállás mellett a csapatépítés és az ifihez való hozzászokás a cél. Nagy esély rejlik ebben
a fiatal csapatban, hogy a következo bajnokságban ismételten kimagasló jó eredményt érjenek el.
Fontos megemlíteni, hogy az Öcsényi Sportkör keretein belül rendszeresen foglalkozás folyik az U-7, U-9, U-ll, U-13, U-16, U
19-es csapatokkal. Ezen hat csapat keretein belül kb. 80 fiatal labdarúgó nevelkedik nálunk. Fontosnak tartjuk a folyamatos
utánpótlás nevelést, hogy minél jobb játékosok kerüljenek fel a felnott csapatba.
Ehhez minden téren jól jönne minél több támogatás mind anyagiakban mind erkölcsileg. Jó lenne a különbözo korosztályokkal a
korosztálynak megfelelo labdával edzeni. Új szerelést vásárolni az U-13-as és U-16-os csapatnak. A vezetoség leheto legtöbbet
megpróbál megtenni, de jó lenne, ha más támogatók is csatlakoznának hozzánk, mert ne felejtsük a falu gyerekei a saját
falujukban szeretnének futballozni.

Összeállította Gyorfi Péter
Ócsény Sportkör Up.edzo

Öcsé nyi Ifjúsági Klub

2003 novemberében alakult a klub Fejes Henrietta segítségével. Kezdetben 6 fovel, ma már 20 fos a létszám. Az általános
iskolától megkaptuk a Teleház alatt lévo pincét, amit azóta is alakítunk, szépítünk.
2004 február 14-én megrendeztük elso jelentosebb rendezvényünket, a Valentin-napi bált, amit azóta minden évben
megrendezünk. 2005 februárjában megrendezett bálunk sikerült eddig a legjobban, ahová 170-en jöttek el, és arra vagyunk a
legbüszkébbek, hogy hajnali 4 órakor még teltház volt.
2005 nyarán egy vezetoi tréningen vettünk részt a klub eredményesebb müködése érdekében.
Az iskolába összeállítottuk a gyerekeknek egy kérdoívet, hogy mi érdekli oket, és úgy tudjuk összeállítani a programjainkat?
2006. április 22-én szerveztünk egy kirándulást Pécsre az állatkertbe és Óbányára, ami mindenki örömére jól sikerült. Május 13
án Sötétvölgybe gyalogtúráztunk, ahol mindenki kitartó volt. Július 16-án meghívtuk a zengovárkonyi fiatalokat, hogy baráti
kapcsolatot alakítsunk ki. Egész napos programot szerveztünk, ami egy kisebb fogadással kezdodött a klubhelységben, majd
borkóstolóval folytattuk a Fritz-tanyán, ezután megnéztük a Babamúzeumot Decsen. A reptéri Izo-bárban ebédeltünk, melyet a
szülok készítettek el. Ketto órakor az Öcsényi Rallysok utaztatták vendégeinket, ezután lovas kocsikra ültünk és megnéztük az
Öcsényi tájházat, majd a Rózsa-tanyán tartottak egy lovasbemutatót, és a bátrabbak megmutathatták, hogy mit tudnak.
Úgy érezzük, hogy az a nap nagyon jól sikerült és érdemes lenne megismételni. A vendégeink már meg is invitáltak bennünket
egy közös horvátországi nyaralásra és Orfure tánctáborba. Ide sajnos kevesen tudtunk elmenni, de szeptember 2-án a
Zengovárkonyi falunapokra már többen tudunk ellátogatni.
Klubunk célja, hogy szórakozási és kikapcsolódási lehetoséget, kulturális programokat biztosítsunk az ocsényi fiatalok számára.
Ezen kívül aktívan részt veszünk a falu rendezvényein, ünnepein.

Összeállította: Dávid Ágnes és Mezei Andrea
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ÖNKORMANYZATIVÁLASZTÁSOK
A helyi választási rendszer településünket érinto összetevoi:
- a települési képviselo-testület tagjainak megválasztása,
- polgármester megválasztása, illetve a
- megyei közgyulés tagjainak megválasztása.
10.000 vagy annál kevesebb lakosú településen - így Öcsényben is - a képviseloket közvetlenül kislistán választják meg.
Mivel a település egyetlen választókerületnek minosül, kis listás választási rendszerben valamennyi képviselojelölt egyetlen
szavazólapra kerül fel. A választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltet választhat, ahány tagja az önkormányzati
képviselo-testületnek lehet. A megválasztható képviselok számát a helyi önkormányzatokról szóló törvény lakosság számhoz
viszonyítva határozza meg. Megválasztható képviselok száma Öcsényben 9 fo, így a szavazólapon legfeljebb 9 jelöltre lehet
szavazni. Amennyiben a választópolgár ennél több jelöltet választ, szavazata érvénytelenné válik. Kevesebb jelöltre
érvényesen lehet szavazni. A szavazólapra a jelöltek ABC sorrendben kerülnek fel. Képviselok azok a jelöltek lesznek, akik a
megválasztható képviselok száma szerint a legtöbb szavazatot kapták (meg választható képviselok száma 9).
Szavazategyenloség esetén a Helyi Választási Bizottság sorsolással dönti el, hogy az egyenlo szám ú szavazatot elért
jelöltek közül melyik szerez mandátumot. A hatályos szabályozás szerint a választás egyfordulós rendszeru, érvényességi
vagy eredményességi feltétel nincs.
Polgármestert a település választópolgárai szintén közvetlenül választják meg. A polgármester jelöltek nevét a szavazólapon
ABC sorrendben kell feltüntetni. Minden választópolgár egy jelöltre szavazhat érvényesen. Polgármester az a jelölt lesz, aki a
jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Amennyiben a polgármester választás esetén legtöbb szavazatot elért két
vagy több jelölt egyenlo számú szavazatot kapott, idoközi választást kell kituzni.
Megyei Közgyulés tagjainak választásában a megyei jogú városok (esetünkben Szekszárd) választópolgárai nem vesznek
részt. Minden megyében két választókerület van, külön a 10.000 vagy ennél kevesebb lakos ú és külön a 10.000-nél több
lakosú települések számára (Dombóvár, Paks, Bonyhád,). A jelölo szervezet egy megyében választókerületenként egy-egy
listát állíthat a megyei közgyulési tagok választására. A megyei közgyulés, mint területi önkormányzat tagjait tehát a
választópolgárok közvetlenül, kötött listákon választják. Öcsény település a 10.000 vagy annál kevesebb lakosú települések
választókerületébe tartozik. Az erre irányuló szavazólapon a választópolgár egy jelölo szervezetet támogathat szavazatával.
Öcsényben a választópolgár a helyhatósági választások során egy polgármester jelöltre, legfeljebb 9 képviselo jelöltre, illetve
egy jelölö szervezet által állított listára szavazhat. A szavazatok leadására utca és lakosságszám szerinti bontásban 3
szavazókör áll rendelkezésre, mely azonos az áprilisban kialakított országgyulési választások szavazóköreivel.
Települési kisebbségi önkormányzati képviselok választásán, független jelöltek nem indulhatnak, kizárólag jelölo szervezetek
állithatnak jelöltet. A jelölo szervezeteknek ajánlószelvényeket nem kellett gyujteniük, valamint nem bízhatnak meg tagot a
szavazatszámláló bizottságokba. A kisebbségi képviselo jelöltek a szavazólapon a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt
sorrendben szerepelnek. A kisebbségi képviselok választásán csak a kisebbségi névjegyzékbe felvett választópolgárok
vehetnek részt. A választópolgárok - lakosságszámtól függetlenül - minden településen 5 jelöltre szavazhatnak. A szavazás
lebonyolítása az általános szabály szerint történik, a választópolgárok mozgóurnát is igénybe vehetnek. Az öt legtöbb
szavazatot kapott jelölt szerez mandátumot. Szavazategyenloség esetén sorsolással kell megállapítani a képviselok
személyét, az egyenlo szavazatot elért jelöltek közül. A kisebbségi képviselok választására a rendelkezésre álló külön
szavazókör a Hosök téren az Általános iskola épületében lesz. Az a választópolgár, aki a kisebbségi névjegyzékben is
szerepel, annak október 1-jén a választások napján két szavazókört is fel kell keresnie. Egyszer az Iskola alsó tagozatának
épületét, ahol a kisebbségi képviselo jelöltekre szavaz, másodszor pedig a lakcíme szerinti szavazókört, ahol a szavazhat a
polgármester jelöltre, képviselo jelöltekre és a megyei közgyulés jelöltjeit tartalmazó listára.
A szavazás általános szabálvai:
A szavazókörökben a szavazás napján, azaz október 1-jén 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Szavazni kizárólag személyesen
lehet és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazó helyiségben. Ez alól a törvény kivételt enged a mozgásában
gátolt választópolgár tekintetében, akinek kérésére a szavazatszámláló bizottság (SZSZB) legalább két tagja mozgóurnával
felkeresi. A választópolgárt a szavazást megelozoen az SZSZB-nek azonosítani kell, melyre a következo érvényes
igazolványok bemutatása alkalmas:
• lakcímigazolvány és:
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követoen kiállított (kártya formátumú) vezetoi engedély vagy
- érvényes útlevél és EGT tartózkodási engedély (Eu-s állampolgár esetén)
·/akcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány
Aki a fenti okmányok valamelyikével nem tudja magát igazolni, a szavazás ban nem vehet részt. Miután megtörtént a
választópolgár azonosítása, jelenlétében az SZSZB lebélyegzi a szavazólapokat és a hozzá tartozó borítékkal átadja a
választópolgárnak. Bélyegzo hiánya a szavazólap érvénytelenségét eredményezi. A választópolgár saját kezuleg aláírja a
névjegyzéket, ezzel igazolja, hogy átvette a szavazólapokat. Szavazólapokat a szavazófülkében (amelynek használata nem
kötelezo) tollal kell kitölteni. Az a szavazat, melyet ceruzával adnak le érvénytelen. A választópolgár a szavazólapok kitöltése
után, azokat borítékba teszi és urnába helyezi. Ha az urnába helyezés elott a választópolgár jelzi, hogya szavazólapon hibát
ejtett, annak kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság elnöke a rontott szavazó lap helyett újat ad, majd a rontott szavazólapot
bevonja. A cserére egy esetben és csak az urnába helyezés elott van mód. A szavazó helyiségben a választópolgárok csak
a szavazáshoz szükséges ideig tartózkodhatnak. A szavazóhelyiség et 19 órakor az SZSZB elnöke bezárja.
Mozgóurnás szavazás:
A mozgásában gátolt személy - kérésére - lakásán, tartózkodási helyén az illetékes SZSZB két tagja a mozgóurnával
felkeresi. Mozgóurnát már a választás elott lehet kérni a Helyi Választási Irodában személyesen vagy telefonon. (496-872)
vagy a választás naoián az SZSZB elnökétol az alábbi telefonszámokon 1. sz. szavazókör 496-872; 2.sz. szavazókör 495-
636; 3. szám ú szavazókör 495-643; kisebbségi szavazókör 496-643. Pollák Csaba HVI vezeto


