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TISZTELT POLGÁRTÁRSAK!

JUDr. Zemko Margit,
Ógyalla Város polgálmester asszonya

A hagyományoktól eltérően, jóval a tavasz és a lélek ébredését
jelző húsvéti ünnepek után köszöntöm kedves mindnyájukat az
Ógyallai Kis Világ hasábjain keresztül is, mely ugyan szerény
kivitelezésben, nem a hagyományos időben és terjedelemben, de
megpróbálja tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak helyi történése-
iről, eseményeiről.

Remélem, mindenki talál benne kedvére valót! Az elmúlt
negyedévet értekelve röviden azt mondhatnám, dolgosan telt.
Szemmel láthatóan mindenki végzi a munkáját, és ez így van rend-
jén. Csak így haladhatunk előre. Önök a változásra szavaztak, s mi
megpróbálunk ennek eleget tenni. Városunknak az elmúlt válasz-
tási időszakban nem volt polgármester helyettese, mely tisztséget
most Németh László, a képviselő-testület tagja tölti be. Folyamat-
ban vannak további változások is, mint pl. városunk új főellenőré-
nek megválasztása, amely sajnos nem megy zökkenőmentesen.

Ahelyhatósági választások óta az új képviselő-testület már négy
alkalommal ülésezett, s több meghatározó döntést is hozott az
elmúlt negyedévben. Gazdasági okokból kifolyólag folyamatban
van a Városi Lakás- és Jégpályakezelő Vállalat és a Városi Víz- és
Csatornázási Művek Kft. összevonása. Tavaly adtuk át a Művészeti
Alapiskola felújított épületét, s hamarosan befejeződik a szlovák
tanítási nyelvű alapiskola épületének felújítása, hőszigetelése is.

Nagy figyelmet fordítunk a rendre és a tisztaságra, javában
folynak az „Ibolyás“ körüli munkálatok, készül az útkarbantartó és
-tisztító berendezések, járművek, gépek vásárlását támogató pá-
lyázat tervezete éppúgy, mint az Ordódy kúria felújítását és a
Smargd Idősek Otthona rekonstrukcióját célzó tervezet is. EU-s
pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében határon
átnyúló együttműködéssel alakítottuk meg tavaly ősszel a Pons
Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulást, s még folytathatnám annak felsorolását mi min-
dent tettünk és teszünk városunk fejlődése érdekében.

Örömmel konstatálom, hogy Ógyallán mindig akadnak igyekvő
polgárok, társulások, intézmények és egyéb szervezetek, akik a vá-
rosban lakók jobblétéért tevékenykednek, velünk együttműködve,
nekünk is segítve. Köztudott, hogy többek közt, egy lelkes kis
csapat összefogással az „Itt otthon vagyunk“ program keretén belül
felújította, rendbe tette a mára már visszaköltözött gólyák fészkét
is, ami nemcsak a gólyák, hanem mindannyiunk örömére szolgál.

Április 22-én lezárult az a Heineken Slovensko által támogatott,
a Nyitrai Közösségi Alapítvány által meghirdetett pályázati lehe-
tőség, mely már harmadszor adott lehetőséget azoknak, akik hozzá
kívánnak járulni a város fejlesztéséhez, szépítéséhez annak érdeké-
ben, hogy a lehető legtöbben érezhessék, hogy Ógyallán valóban
otthon vannak. A bizottságnak ezúttal 27 projekt közül kell
kiválasztania a napokban azokat, amelyek majd megvalósításra is
kerülhetnek.

Köszönöm mindazoknak, akik ilyen, vagy bármilyen más
módon igyekeznek hozzájárulni városunk fejlesztéséhez,
nevének öregbítéséhez, egyúttal kérem városunk többi
polgárát is, hogy vegyenek az előbbiekről példát, s ahol
tudunk segítsünk egymásnak!

A legszebb, legnemesebb emberi teljesítmény: édesanyának lenni.
Életet adni, gondoskodni, szeretni – feltétel nélkül.Ahála „csokrokba
formázott friss illatú szavai” nem csupán május első vasárnapján kell,
hogy eszünkbe jussanak, hanem mindig, mindennapjaink szerves
részét kell, hogy képezzék. Megnyilvánulhatnak a szeretet apró – ám
annál fontosabb – gesztusaiban, egy kedves mosolyban, egy jó
szóban, egy ölelésben.

Ógyalla számára fontos mindaz a nagyszerűség, mindaz az egész
életünket formáló szép érték, amit az édesanyák testesítenek meg.
Engedtessék meg hát nekem, hogy a dolgos, gondoskodó édesapák
iránti tiszteleteletemet nem csökkentve, most külön köszöntsem az
Édesanyákat az őket megillető szeretet ezerszínű virágaival!

Májusfa állítása Ógyallán

Kedves Édesanyák!

“Májusfa előtt hatalmas tömeg
csintalan gyermek, tapasztalt öreg,
egyik azt nézi, mit még nem látott

másik idézi az ifjúságot.”

foto - VMK

foto - VMK
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Foto: Hulko

Foto: Kocskovics

Tavaly Európa 16. Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosulásaként Komárom-
ban alakult meg a Pons Danubii EGTC, amely március
18-án az ógyallai Városi Hivatal üléstermében tartotta
meg az ezévi második közgyűlését.

Magyarországról Tata, Kisbér és Komárom városvezetőit
hívták meg a szlovákiai Ógyalla (Hurbanovo), Észak-
Komárom(Komárno) és Gúta (Kolárovo) vezetői mellett
Ógyallára, ahol a város polgármester asszonya, JUDr.
Zemko Margit köszöntötte a vendégeket és röviden
ismertette a város történelmi múltját és jelenét. Észak-
Komárom polgármestere, MUDr. Anton Marek a közgyűlés
elnöke vezette az ülést, ahol elfogadták az idei
költségvetést, s az európai uniós közös pályázatokat
elemezték. Elhangzott Bara Zoltán igazgató beszámolója, s
a közös munkával járó praktikus teendőket is megbeszélték.
Véglegesítették az elkövetkezendőkben az EU-hoz
benyújtandó pályázatokat, amelyek közös célokat és
érdekeket szolgálnak. A találkozón emellett beszéltek a
városok közötti üzleti, kereskedelmi, gazdasági és kulturális
együttműködést szolgáló rendezvények, események,
bemutatkozó alkalmak szervezéséről is. A tervek között
megemlítették egy-egy expó megrendezését is, ahol
kisvállalkozások mutatkozhatnak be. A gyors információ-
áramlás és a médiakapcsolatok erősítése érdekében a hat
város, valamint Szőgyén (Svodín) és Érsekújvár (Nové
Zámky) csatlakozásával filmek, 3D-s fotók készülnek majd,
amelyeket egymás településein mutatnak be éppúgy, mint a
városi televíziók által készített, helyi jellegzetességeket
bemutató filmeket, melyek a másik ország nyelvén
feliratozva kerülnek nyilvánosságra. Az EU által preferált
határon túli együttműködések kedvező pályázati feltéte-
leket biztosítanak, az imént felsorolt projektekhez mind-
össze ötszázaléknyi önrészt kíván a pályázat kiírója. A Pons
Danubii EGTC Társulás belépett egy Brüsszellel és az
Európai Unióval közvetlen és jó kapcsolatokat ápoló
szervezetbe a CESCI-be (olv. Szeszki), mely a határon
átnyúló kezdeményezések közép-európai segítő szolgálata.
Remények szerint a három-három határon inneni és túli
településnek esetleg nagyobb beleszólása lehet ezáltal a
pályázati kiírásokba, hatékonyabban segíthetik a közvetlen
információkkal a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
együttműködési program további fejlődését.

Vállaljuk nemzetiségünket, anyanyelvünket, kultúránkat, magyar
kötődésünket! Szüleink, nagyszüleink örökségéről, a szülőföldünkről
van szó.

Az adatlapok névtelenek,
mindenki bátran vállalhatja nemzetiségét, anyanyelvét, magyar
kötődését, akkor is, ha vegyesházasságban él, vagy ha nem magyar
iskolát végzett.

Az elkövetkező tíz évben a magyar nyelv hivatalos használata, az
anyagi támogatások, gyermekeink, unokáink jövője függ attól, hogy
településeinken és régióinkban hányan valljuk magunkat magyarnak.
Szlovákia javát szolgálja, ha nyelvében, kultúrájában minél sokszínűbb
ország marad! A szlovákiai magyaroknak meghatározó szerepe van a
szlovák-magyar viszony pozitív alakításában is.

A népszámlálással kapcsolatos információkat megtalálják a
honlapon, vagy elektronikus levélben is

tájékozódhatnak a címen.
www.nepszamlalas2011.sk

nepszamlalas2011@gmail.com

A szlovákiai magyarok számára külö-
nösen fontos a mostani népszámlálás. Nem
mindegy, hogy hányan valljuk magunkat
magyarnak, magyar anyanyelvűnek.

2011. május 21-én népszámlálásHatárokon átnyúló
együttműködés Ógyallán

– Foto:kocsG

–KocsG.-

- sok-sok vendéggel, jelenlegi és egykori diákokkal, pedagógusokkal
- az iskola igazgatójának és polgármester asszonyunknak ünnepi beszédével
- színvonalas kultúműsorral, melyben óvodások, iskolások és a pedagógusok
is szerepeltek
-Az iskola zászlajának felszentelésével és megáldásával
-AFeszty- díjak, emléklapok, - plakettek átadásával

ünnepséget szervezettnagyszabású

Foto: Fesztysuli

(szerk.)

(szerk.)

A Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda
az iskola újraindításának 60. és

az első írásos említésének

Március 28.- a pedagógusok ünnepnapja. Ez a nap Jan Amos Komenský
(Coménius), a nemzetek tanítója nevéhez fűződik, akinek mély meggyőző-
dése volt, hogy a jó iskola jobbá teszi az embert. Ógyalla Város immár hagyo-
mányos Városi Pedagógusnapi Ünnepségének fővédnöke Zemko Margit
jogászdoktor, városunk polgármester asszonya, aki kitüntető oklevelet adott át
az egyes iskolák legsikeresebb pedagógusainak kimagasló munkájuk elisme-
réséért. A Konkoly-Thege téri Alapiskola pedagógusai közül az idén Mgr.
Marta Kováčová és Mgr. Bujdošová Valéria, a Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda pedagógusai közül Mgr. Kecskés Mária és Mgr. Dobay Gábor,

Hagyományos Városi Pedagógusnapi Ünnepség

(- folyt. 3.)

230. évfordulója alkalmából

lesz Szlovákiában.
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(folyt. 2) az Új Negyed Óvoda pedagógusai közül
ezúttal Szabóová Mária vette át az elismerő
oklevelet.

Az ógyallai pedagógusok közül: .
, a Konkoly-Thege tériAlapiskola

pedagógusát, , a
Művészeti Alapiskola igazgatóhelyettesét
tüntették ki Nyitrán.

A Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatal
2011-ben is elismerésben részesítette az általa
kiválasztott pedagógusokat.

Mgr Helena
Ferjentsíkovát

és Mgr. Szombath Károlyt

Foto:Ondruseková T.

(szerk)

Az nemcsak
a helyi majusfa ünnepélyes felállításakor
lépett fel a kultúrműsorban, hanem
Szőnyben a XVII. Zene-Barátság-
Fesztiválon (a felvételen), majd május 8 -
án a

az ifjú szólistákkal (Belán Dóra, Markuss
Gabriella és Pastorek Cynthia Éva) együtt.

Őszirózsa Népdalkör

Bíborpiros Szép Rózsa népzenei
vetélkedő regionális döntőjéből tovább-
jutott az októberi országos elődöntőbe

A Csemadok Ógyallai Alapszervezete
, vasárnap, gyermeknapi ki-

rándulást szervez
Érdeklődni Csontos Zsuzsannánál lehet

a 0908 789 658-as mobilszámon.

május 29-én
Budapestre.

A Csemadok Ógyallai Alapszervezetének
tevékenysége az elmúlt négy hónapban képekben

Foto:KocskovicsP

Évzáró taggyűlés a Konkoly-Thege
Miklós Művelődési Központban

Tompa Mihály Vers- és Prózamondó
Verseny Körzeti Fordulója a Feszty Árpád

AI és Ó épületében

Koszorúzási Emlékünnepség az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére

a Jókai Mór mellszobornál

Verses-zenés irodalmi délután
Zsapka Attillával  a Költészet napja

alkalmából a Feszty Galériában

Hagyományos Húvétváró Kézműves
Délután a Feszty Árpád Alapiskola

és Óvoda folyosóján

foto:Fesztysuli

foto: KocskovicsJ foto:KocskovicsP

Foto:KocsP foto:Kuti A.

Meghívó

A Szlovák Vöröskereszt
Helyi Egyesületének

tevékenységéből

- február 26. - Évzáró taggyűlés, melyen
bronzéremmel tüntették ki a legjobb
véradókat: Mária Orvošovát, Ján Štefánikot,
Oto Valíčeket és Mikuláš Gróf mérnököt.

- Április 15-én már hagyományos módon a
pénzadományért cserébe sárga virágot osz-
tottak azoknak, akik erejükhöz, pénztárcá-
jukhoz mérten segítik az akciót, amelynek
bevételéből a Rákellenes Liga fedezni tudja
tevékenységét és a legkülönfélébb rákellenes
programokat. Az idén Ógyallán 1160 eurót
sikerült összegyűjteni, melyért köszönet jár
mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.
- Véradás volt januárban, s nemsokára lesz

újra. Pontosított információt a közeljövőben a
Vöröskereszt Helyi Egyesületének vezetősége
nyújt plakátokon, a hangszóróban és a Carisma
TV adásában.

- már 5. alkalommal szervezett képzőművészeti versenyt az alapiskolák diákjai
számára. Idén a verseny témájának a „ “ címet
választották.

- Városunk mindkét alapiskolájában a Szlovák Kiskertészek Ógyallai Alapszer-
vezetének elnöke Tabi Valéria, Darázs Rozália szobrászművész a Művészeti
Alapiskola igazgatónője, valamint az adott iskolák igazgatói és igazgató helyettesei a
képzőművészetet oktató pedagógusokkal kiegészítve alkották a zsűrit, mely az általa
legjobbnak vélt 5 munka alkotóját képzőművészeti- és rajzeszközökből álló tárgyi
jutalomban részesítette, a versenyben résztvevő többi diák pedig egy-egy almát kapott,
melyet a versenyt kiíró kiskertészek alapszervezete biztosított számukra. A legsike-
resebb munkák az országos szervezet által 2011 folyamán szervezett különböző nagy-
vásárok, kiállítások tárlatain lesznek kiállítva.

Milyennek képzelem el a kiskertem?

A Szlovák Kiskertészek
Ógyallai Alapszervezete

(-szerk)
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Foto: Feszty AI

-KocsG.

-szerk.

-szerk.

Kiállítás a Művészeti Alapiskolában

Az Artcentrum Hurbanovo Polgári Társulás a Magyar Kultúra
és Duna Mente Múzeumával valamint a komáromi K. ART.E
Képzőművészek Egyesülete együttműködésével március 10-
én a helyi Művészeti Alapiskola kiállítótermében egy hónapra
megnyitotta a Komáromi Képzőművészek Egyesülete
tagjainak kiállítását, melyen a helyi Magdaléna Serbáková,
Darázs Rozália és Svitek Juraj művészi alkotásai is helyet
kaptak.

Április 26-án az ógyallai Építőipari Szakközépiskola kollégiumának
klubhelyiségében nagyszabású konferenciát szerveztek az ógyallai
körzet „modern pedagógusai” számára.Arésztvevők közt ott voltak a
környékbeli iskolák vezetői és pedagógusai, akik vagy nagy
erőszeretettel használják a technika vívmányait a tanórákon, vagy
éppen azért ismerkednek vele, hogy haladni tudjanak a korral e
felgyorsult világban.

A konferencia témája a „ A helyes elhatározás, döntéshozatal az
oktatás folyamatában”Adélelőtti órákban az előadó RNDr. Vladimír
Burjan az előadásában felhívta a figyelmet arra, milyen nagy
hatással van az iskola szellemiségére és minőségére egy-egy jó vagy
rossz döntés, helyzetfelismerés, elhatározás. Az iskolának ugyanis
ma már nemcsak oktatnia, de nevelnie is kell, és a felnövekvő
nemzedéket az életre is fel kell készítenie. Ezt a küldetést azonban
többféleképpen lehet értelmezni és megvalósítani. Minden iskolának
tehát el kell döntenie, hogyan kívánja ezt a küldetést teljesíteni, s
milyen módszereket választ hozzá. Némelyik iskola helyesen tud
dönteni, mások azonban nem. Az előadó által felvetett
elgondolkodtató idézetek és kérdések a helyes irány keresése közben
útmutatásul szolgálhatnak.
Mgr. Bibiána Zelinová előadasában arra mutatott rá, milyen fontos a
motiváció, s hogy lehet észrevétlenül menedzselni magunkat,
iskolánkat, másokkal meg- és elismertetni a sikereinket. Az
előadásokat a délutáni órákban ötletbörze követte, ahol a komáromi
és ógyallai középiskolák pedagógusai a délelőtt hallottakat gyakorlati
példákkal illusztrálták, tehát mint „modern tanítók“ azt mutatták be,
hogy lehet motiválni a tanulókat, milyen sikereket lehet elérni
megfelelő motiváció és a technika alkalmazása s a megfelelő időben
helyesen meghozott döntések által. A konferencia sikere főként a jó
szervezésnek és a szabad idejüket feláldozó sok-sok érdeklődő
pedagógusnak köszönhető.

Foto - http://www.zushurbanovo.sk/gallery.php

A Feszty Árpád Galéria

.

ezévi első kiállításának ünnepé-
lyes megnyitójára 2011. április
hetedikén került sor. Maga a fes-
tőművész, Fecsó Szilárd, nem
volt jelen a tárlat megnyitóján,
így jó barátja, a tornaljai galé-
ria vezetője A. Marton Gyula-
Don, író, költő és publicista mu-
tatta be a Hamuszín egek c. kiál-
lítást és magát a festőt, aki Kas-
sán él, s ógyallai tárlatát április
végéig, főként iskoláink diákjai
és pedagógusai látogatták

Március 12-én a Konkoly -Thege téri Alapiskola tornatermében
hatalmas születésnapi buli keretén belül ünnepelték meg, hogy egy
évvel ezelőtt, városunkban is
tért hódított és azóta is tombol a zumbaláz.

Annamária Vinceovának köszönhetően,

Modern Tanítók Klubja
2. Regionális Konferecia.

Az előadók csoportja
jobb szélen a főszervező, PaedDr. Marta Kluvancová,

a Modern Tanitók Klubja  ógyallai regionális koordinátora.

Foto: Macsánszky
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