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Az Együtt Ocsényért Egyesület tájékoztatja, és egyben meghívja Ocsény lakosságát a
2006. november 30-án 18 órakor tartandó Egyesületi gyulésre.
Napirendi pontok:

1. Találkozó és kötetlen beszélgetés az újonnan megválasztott Testületi tago kkal és a
Poigármester Úrral.

2. Találkozó a Civil szervezetek vezetoivel.

3. Decemberi program megbeszélése.
~ Mikulás ünnepség
~ Falu karácsonya

Már az elso számunkban is megírtuk, hogy az Egyesületi találkozó nyílt és mindenki
számára lehetoséget biztosít, hogy elmondja véleményét és meghallgassa más
észrevételeit, javaslatát a falu életérol, szépítésérol, programokról, akciókról. Az Egyesület
a faluért van, szeretnénk egy kapocs lenni a többi Egyesület, Szervezet és a Polgármesteri
Hivatal között, hogy jobban., szervezettebben menjen a munka. "Együtt" szervezzünk
programokat, akciókat, hogy még jobban élhessünk.
Ez a község a miénk és tenni akarunk érte, de eredményesen csak összefogással lehet, ezért
minél szélesebb körben vegyünk részt a falu életében.
Több ember többet lát. A sok vélemény, észrevétel, javaslat, ötlet, egy idoben felfedezett

új pályázat - tágabb lehetoségeket nyithat meg elottünk.
Mindenkit várunk! - aki csak teheti, jöjjön el minden hónap utolsó csütörtökén az
Egyesületi találkozóra és Együtt Ocsényért.

Együtt Ocsényért Vezetoség
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1991. év tragédiáj a volt, hogy Deme József által
vezetett kétkormányos motoros sárkány muszaki
hiba miatt lezuhant Ocsénybe és két ember életét
vesztette. A hiba az volt, hogy a légcsavar 1 db tolla
az agyból kiszakadt és elvágta aszárnyrögzíto
acélkábelt.

A Repülo Klub 1982-ben ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját, amelyen a régi és új tagság közel
100 fo vett részt. Az ünnepi közgyulé st Szekszárdon
a Vármegyeházán tartották meg. 1987. december 29
én Kovács Ottó a MÉMRSZ repülotér parancsnoka
nyugdijba megy és a teendoket Kovács András,
majd késobb Gál László veszi át 1992-ig. Kóré
Vilmos a klub és reptéri feladatokat Talabos
Gábornak adja át 1988. január 1-ével.
1988. január 1-ével Kóré Vilmos Gyöngyösre
távozik és ott repülotér parancsnoki munkát végez.
1990. szeptember 1-tol Tótvázsonyba, majd 1991-tol
Sárrnelléken és Fertoszentmiklósi repülotéren
dolgozik, mint repülotér vezeto. 2001. augusztus 1
tol (és j elenleg is) a Sármelléki repülotéren repülési
tájékoztató (repülés irányító) feladatot lát el és
kisgépen oktatói munkát végez.
1991. októberében Csák Péter és' Kóré Vilmos a·

sportrepülésben kifejtett kiemelkedo munkájuk
elismeréseként a nemzetközi Paul Tissaudier

diplomát Berlinben veszik át.

Öcsényi Repülotér története VII. rész

A repüloklub vezetoségének jó szervezo, irányító VitorlázÓ' Repülo Versenyen is, amikor a Szekszárdi
munkája eredményeként jelentos teljesítmények versenyzo Diófási Gábor levegoben összeütközött
születtek, tovább növekedett a repülogéppark négy Kékesi László által vezetett vitorlázó repülogéppel.
vitorlázó repülogép vásárlás történt. A Gemenci Kékesi a repülogépébol kiugrott és ejtoernyovel
Vitorlázó Bajnokságok során kialakult baráti földet ért. Diófási a sérült gépévelleszállt. Diófásit a
kapcsolat révén 1980-ban 6 fo a Finnországi repüléstol eltiltották, mert ejtoernyot nem vitt a
Nurnmelában 2 hetet töltött. repülogépen magával. Ebben az esetben szerencsés
Önálló beruházásban és jelentos társadalmi kimenetelu volt a baleset, mert emberéletben nem
munkával megépült az úgynevezett Izobár, amely a esett kár! Történhetett volna másként is ....
mai napig több funkciójú épület.
1981-ben Gyöngyösi hullámrepülo táborban Kóré
Vilmos az aranykoszorús teljesítrnényjelvényhez
szükséges 3000 méter fölötti magasságrepülést
hajtott végre. 1982-83-as években Talabos Gábor és
Diófási Gábor meghívást kapnak a magyar nemzeti
vitorlázórepülo válogatott keretbe.
1982-ben Kenderes László megrepüli a
Repüloklubban elsoként az 500 km-es távolságot,
ami a "Gyémánt koszorú" egyik feltétele. 1984 volt
a Gemenci Vitorlázórepülo Bajnokság sorában a
legeredményesebb, mert a két hét alatt a versenyzok
114 db 300 km-es és 64 db 500 km-es távrepülést
hajtottak végre. 1985. január 1-tol Repülo Klubunk
az MHSZ Központ besorolása alapján az "A" vagyis
a jelentosen támogatott kategóriába került. Ennek
révén több fiiggetlenített repülo szakember
foglalkoztatására nyílt lehetoség, ami a kiképzés
minoségének javulásában is megmutatkozott.
Ezen fejlesztés eredményeként Talabos Gábor
hivatásos motoros repülo fooktatói beosztásban 3
éven át a repülotiszti pályára jelentkezo fiatalok
eloképzését is végezte Z-142 típusú oktató
repülogéppel. Bovült a géppark 1 db PZL-l01
vontató és 1 db Z-142 típusú géppel.
Átadásra került Kenderes László által tervezett "B"
jelu hangár. A melléképületben szállás és vitorlázó
javítómuhely lett kialakítva.
A krónikásnak sajnos kedvezotlen eseményekrol is
be kell számolni. Így történt ez 1985-ben a Szegedi

Összeállította: Kovács Ottó

Öcsénviek a repülotér kapcsolatában 1967-tol
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Magyarország Mikulásánál jártunk

Az Együtt Ocsényért Egyesület és az Ocsényi Óvodásokért Alapítvány jóvoltából 2006. november 22-én az
ocsényi óvodásokkal meglátogattuk Nagykarácsonyban "Magyarország Mikulását".
Eloször a játszóházba mentünk a gyerekekkel, ahol közel kétórányi nagyszeru játék és kézmuves
elfoglaltság következett. Ezután átmentünk a Mikulás házába, ahol mesemondással, énekléssel vártuk a
Mikulás bácsit, aki a szép hívogató dalra meg is jelent és örömünkre játszott, beszélgetett velünk. Nagy
meglepetésünkre a puttonyából még ajándék is. került elo mindnyájunknak, gyereknek és felnottnek
egyaránt.
Mostanában igen nagy a forgalom " Mikulásfalván", mert nagyon sokan szeretnének találkozni a
fehérszakállú, nagy puttonyos Télapóval; így hát elköszöntünk tole. A kapuban még sok-sok szép fotót
csináltunk vele közösen és meghívtuk Ot, hogy december 6-án látogasson el az Ocsényi Repülotérre.
Nagy-nagy szeretetteL .....

Várunk téged Mikulás bácsi!!!!

MÁRT ON NAP - ÚJB OR

Az ocsényi Borbarátok Köre az immáron hagyománnyá váló Márton napi újbor ünnepet a névnap eloestéjén,
pénteken tartotta a Közösségi Házban.
A mintegy 80 fos rendezvényen jelentos számban rész vettek Tolna város bortermeloinek képviseloi is.
Deutsch Sándor szavai után Módos Erno és Mosonyi Pál - kituno borászok - értékelték a 2006-os évjáratot,
elemezték e nemes növény - a szolo - termésének a fakadástói a szüretig befejezoen történo fejlodési
körülményeit. Ezzel kapcsolatban kitértek az évjárattal összefüggo, a must forrásakor és az újborokban
lejátszódó kémiai folyamatok kedvezo és kedvezotlen hatásaira.
A szolosgazdákat a szükséges teendoikhez megfelelo, hasznos tanácsokkal látták el.
Összességében megállapították, hogy az induló kedvezotlen idojárást a napsütéses oszi hónapok korrigálták,
így megfelelo borkezeléssei várhatóan kituno évjáratot jegyezhetünk; ami az új borok kóstolásánál elozetesen
érzékelheto volt.

Az értékelés után Szemerei László a Tolnai Református Egyházmegye és Ravasz Csaba szekszárdi Katolikus
lelkész Szent Mártonra emlékezve - a bor, mint a legnemesebb italok egyikének évezredes történelmi
szerepét, jelentoségét méltatva - megáldották és megszentelték az idei új borokat.

Összeállította: Parragh János
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Akikre büszkék lehetünk!

Juhász Mátéra, aki eloször ölthette magára a címeres 14-es számú mezt. 1992. április 29- én született
Szekszárdon. Születése óta Ocsényben lakik, ide jár általános iskolába. Három éves kora óta futballozik. A
Babits iskolában kezdte Kövecses József edzo keze alatt, majd hat éves korában a Szekszárdi UFC-hez
került, ahol azóta is futballozik NB 1-es bajnokságban. Heti négy alkalommal van két órás edzése, valamint
minden hétvégén bajnoki mérkozése. Többször' volt gólkirály és a mezony legjobb játékosa, de
mindemellett kiváló tanulmányi eredményeivel is büszkélkedhet. A tavalyi évben csapatával bekerültek a
NIKE kupa országos döntojébe, ahol olyan neves ·ellenfelekkel mérkoztek, mint az MTK és az FTC; ötödik
helyezést értek el. Eddigi legnagyobb eredménye, hogy az idei év októberében beválogatták a Magyar
Labdarúgó Válogatott U-15 tagjai közé; a csapattal Szlovákia ellen játszottak barátságos mérkozést.

Összeállította: Juhász Béla

;/' Alapítványi bál
Az Ocsényi Óvodásokért Alapítvány 2006. november 17-én tartotta éves bálját. A zenét a GHB együttes
biztosította. A 170 megjelent ember nagyon jól érezte magát, a kitartóbbak reggel fél 5-ig ropták a táncot. A
bál bevételébol az óvoda udvarán szeretnénk kialakítani egy olyan helyet, ahová az óvónok rossz ido esetén
is ki tudnák vinni akicsiket levegozni. Továbbá hozzájárul az alapítvány a Budapesti kirándulás
költségeihez, a színházbérletek megvásárlásához, játékok vásárlásához. 2006. november 22.-én a
nagycsoportosokat és középsosöket elvisszük Nagykarácsonyba a Télapóhoz, ennek a kirándulásnak a
buszköltségét is az alapítvány állja. Köszönjük, akik a megjelenésükkel, tombola felajánlásaikkal
támogatták alapítványunkat. Név szerint szeretnénk a kívülállóknak megköszönni évek óta tartó
támogatásukat is: Gálity pékség, Varga István, Balogh Józsefné, Guzsván István, Horváth Béláné, Pilisi
Zsoltné, Banóné Paprika Sára, Dávid Bt, Dekor PIast Kft.

i~

Összeállította: Kisné Juhász Ilona

az aIapítvány elnöke

Az.Ócsényi Hírmondót kiadja az "Együtt Ócsényért" Egyesület
Címe: 7143 Ócsény, Repülotér telefon: 74/496-265
Felelos kiadó: Berényi Kálmán
Szerkesztoség .tagjai: Balógh József, Deákné Antal Éva, Molnárné Hász
Ágnes, Talabos Gábomé

Nyomtatás: Böcz Nyomda,
Cím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 8 Tel: 74/417-430

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