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Engedj6k meg, hogy aztJj 6v

alkalm5b6l sz6ljak On<ikh<iz a
v6rosi rijs6g has6bjain is. Az Ujev,
nem csak egy d6tum a sok kriztil a
napt6rban, de mindannyiunk
6let6ben egy szil6rd m6rfiildk6 is.
Ilyenkor 6ltal6b an mag6n6letiink-
kel, kornyezetiinkkel 6s munka-
helyi tev6kenys6giinkkel kapcso-
latban rij terveket szoviink, rij
elhatSroz6sokat 6s fogadalmakat

fogalmazunk meg az elkovetkez6 id6re. Ezek a pillanatok alkalmat adnak
visszatekinteni az eltelt id6szakra is, 6rt6kelve a mriltban 6t6lt esem6nyeket, a
megtett munk6t 6s az elmaradt feladatokat. Mindannyiunk 6lete sokszimi, tele
rossz napokkal, kudarccal, bhnattal, esetleg betegs6ggel, melyeket azonban
felv6ltanak aj6, boldog, tirdmteli, 6s sikeres pillanatok, 6r6k, napok. Ezekre aj6
dolgokra 6rdemes 6piteni a jov6ben is, nem f6lve a bizonyosan el6nk gordtil6
akad6lyokt6l feladataink teljesit6se sorbn,binra onmagunkban, csal6dunkban,
kornyezettinkben 6s embers6giinkben.

V6rosunknak is sok probl6m6val 6s akad6llyal kellett megktizdenie az elmflt
6vben, de r6sze volt tobb terv sikeres megval6sit6s6ban, befejez6s6ben is.
Rem6lem, hogy On<ik, polg6rok, szint6n r6szesei voltak viirosunk sikereinek,
6tt6lve azt az oromot, ami a v6rosunk fejl6d6s66rt megtett munka gyiimolcse
volt, melyben oly sokan Onirk kiiziil is aktivan r6szt vettek. L6tni kell ugyanis,
hogy a v6rosunkban elvlgzet sok munka, els6sorban polg6raink 6letk<irtilm6-
nyeinek javit6s6t szolg6lja. Dacolva a nyugtalan id6kkel, amikor is agazdasilgi
v6ls6g okozta, p6nziigyi forrrisok hifinya ellen6re, 6s az 6lland6an ncivekv6
emberi, miiszaki, informatikai 6s infrastruktur6lis elv6r6sok mellett, rigy
6rzem, az elv9gzett kirztis munk6nkkal sikeresen biztositottuk 6letkornyeze-
tiink fejl6d6s6t 6s v6rosunk noveked6s6t is. A20ll-es 6v a nagy 6pitkez6sek,
fehijit6sok 6s tervek jegy6ben telt. Koztiliik is kiemeln6m a Konkoly t6ri
alapiskola fehijit6s6t, a szepar|lt hullad6kgytjt6s ter6n rij sz6llit6,
manipul6ci6s, technikai 6s trirol6 eszkozok beszerz9slt,viztisztit6 6llom6sunk
felirjit6s6nak megkezd6s6t, fratal anyuk6k rlszlre krizpont kilpitflslt, 6wiz
elleni v6dekez6s r6szek6nt az Iboly6s kan6lis kitisztit6s6t 6s sok m6st. Az ,,Itl
otthon vagyunk " program 3. 6vfolyam6ban I I sikeres tervezet nyert el t6moga-
t6st, melyek szint6n hozz|jilrultakv6rosunkban az lletfelt9telek min6s6g6nek
noveked6s6hez. V6rosunk lakosai 6s a minket kortiliilel6 term6szet is bizony6ra
6szlelte az illeg6lis szem6tlerakatok szisztematikus elt6volit6s6ra tett
er6feszit6seinket. De nem csak az 6pitkez6sek forgatag6ban 6lt v6rosunk az
elmrilt id6szakban. Akultura, sport a szellemi 6let is elv6laszthatatlanr1sze az
ember mindennapi 6let6nek. A v6rosunkban m6kdd6 polg6ri t6rsul6sok,
csoportok 6s klubok 6ldozatos munk6ly6nak kijsztinhet6en tiibb kultur6lis
esem6nynek is r6szesei lehettiink, ami tovSbb oregbitette nevtinket, sokszor
hat5rainkon tul is.

Az <isszes elvlgzett munka felsorol6s5ra nagyon sok id6re volna sziiks6-
gtink. Ez6rt h& a; Uj esztend6 kiiszirb6n tekinisiink mindannyian el6re 6s
tervezzilk el, mit kell m6g megtenniink, feluj itanunk 6s szebb6, j obb6 tenniink a
j6v6ben, mag6n6letiink 6s a koz6let teriilet6n is. Tudom6sul kell venniink
azonban azt is, hogy minden elhat6roz6sunkhoz nagyon sok er6feszit6sre,
munk6ra, I6rgyal6sra, j6 sz6nd6kra, egyiittmiikcid6sre 6s toleranciilra lesz
sziiks6giink.

Tisztelettel koszrinom mindazoknak. akik tud6suk-
kal, munk6jukkal 6s szeretetiikkel teremtett6k v6ros-
unkat a j elenlegi form6j 6ra. Elismer6ssel 6s k<isztinettel
tartozom mindannyiuknak azoklrt a kimerit6 6r6k6rt,
melyek alatt f6radhatatlanul kerest6k a megfelel6 utat
6s megold6sokat azol<ra a gondokra, melyek v6rosunkat
6s a lakosok 6let6t nehezitett6k. Mert bizonyos, hogy
csak szorgalmas munk5val lehet villtoztatni v6rosunk
jelen6n, de ftilegj<iv6beli fejl6d6s6n 6s sors6n.

V6giil engedj6k meg, hogy a k6pvisel6testiilet, a v6-
rosi hivatal vezeIil alkalmazottai 6s a magam nev6ben
is mindannyiunkank kozcisen kiv6njak sok er6t, eg6sz-
s6get, sikert 6s elk6pzel6seink teljesiil6s6t az elkrivetke-
zend6rij 6vben.

Az fj esztend6ben Oniiknek, kedves polg6rok,
kiv6nok sokkal tobb sz6p napot mint szomorut, t<ibb
szeretetet mint b6natot, tobb b6s6get 6s rirtimrit, mint
hi6nyt 6s n6lkiiloz6st.

Befejez6siil engedjenek meg egy irj6vi k<is zont6t:

Ebben az Ul6vben minden j6t kiv6nok,
Amerre csak j5rok, nyiljanak vir6gok.
M6g a h6 felett is vir6g nyiladozz6k,

Dalos mad6r zengjen minden r6zsabokron
Minden j6, minden sz6p,
legyen minden b6ven,

5z6lljon r6tok 6ld5s ebben az Uj6vben!

. JUDr Zemko Margit
Ogtalla vdros polgdrmes tere
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Szelektiv hullad6kgyiijt6s'
rij technikai eszkiiz6k beszerz6se

Bekiit5rit aszfaltoz6sa
a Nejedleho utcai gar6zsokn6l

Szelektiv hu llad6kgyiijttis,
rij komposzt6l6g6p
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Parkol6helyek megieliil6se
a Vinohrady lak6telepen

Arvizelleni felk6sziil6s,

az lboly5s kan6lis tisztit6sa

Foto: Hulko

A szennyviztisztit6 - 6llom6s
felfjitaisi munkilatai

Foto: Hamranova

Tan6raink tov6bbk6pz6se A Konkoly t6ri alapiskola feluiit6sa

Nyil6sz6rok cser6je

a volt szolgailtat6sok h6z5n
Kdzpont kismam6k r6sz6re V6rosunk sz6pit6se, takarit5sa
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Kultu16lis, t6rsadalmi 6s sport rendezv6nyek

Vll. 6vfolyah,,A bagotai patko6rt" Lecs6fesztiv 6tl 2. 6vfo lyam Gyiimiilcs 6s ztilds6gki6llit6s

'Foto: szerk-

Gyermeknap a szabadid5kiizpontban ,rTemplomok 6jszak5ja" Vlt. 6gyallai kulturi i l is napok

Nyilt nap a Heineken Slovensko a.s.
s6rgy6riban

Aba Hegy Leve,
sziireti iinneps6g Abain

Foto: TV Hemeu

Aba Hegy Leve,
sziireti b6l 6gyallain

Foto: Hamranov6

Mikuldrs az 6dventi koszorrin6l,rKer6kp6rral a t6k elleno' Emf6kez6s november 17.-re



A Csemadok Ogyallai ASZ tev6kenys6ge a Z0ll-es 6v 2. fel6ben

Az 6szir6zsa N6pdalkiir nem csak a helyi rendezv6nyeken, a bagotai
bricsriban, a Magn6lia Nyugdijas Otthonban 6s az Aba Leve Fesztiv6lon,
hanem jfliusban Kolozsn6m6n (Kliisk6 Nem6), augusztusban imelyen (Imel')
6s Szim6n (Zemn6), szeptemberben Bricson (Brid), okt6berben Libddon (I3ub6)
k6pviselte v6rosunkat fell6p6seivel. A k6pen a Biborpiros Sz6p R6zsa
n6pzenei vet6lked6 orsz6gos el6diint6j6n szerepel a csoport, ahol a kis
csalog6nyok Bel6n D6ra, Markuss Gabriella is sikerrel szerepelt, Pastorek
Cynthia Eva pedig tov6bbjutott az orszilgos d<int6be.

A Magyar Dat Napja - 6gyaltdn els6
izben keriilt mesrendez6sre a Csema-
dok Ogyallai Alipszewezete 6s a Kon-
koly-Thege Mikl6s Mtivel6d6si K<iz-
pont kozcis szerveze6s6ben, ahol a sok-
sok sz6p magyar dalt Tiicsok Nikolett
el6ad6s6ban 6lvezhett6k a r6sztvev6k,
akik pontban 20.00-kor Nyiregyh6za, a
Magyar Dal F6v6rosa felhiv6sSra kozo-
sen 6nekelt6k el a ,,Tavaszi sz6l vizet
Lraszt ..." kezdetti dalt megannyi
magyarral egytitt a vil6gon.

A Hagyomfnyos K6zimunka KiSllitist nagy sikernek
orvendve imm6r IX. alkalommal val6sitotta meg a
Csemadok 6gyallai Alapszervezete a Konkoly-Thege
Mikl6s Mtivelcid6si kozpontban efittal ,,Az 6n mack6m" c.
ki6llitSssal kies6szitve.

A Feszty Atapiskola
6s Ovoda 6tet6b6l

Hagyominyos Karfcsony-
v 61 6 Kfizmiives D6lut6n ism6t a
Feszty-het keret6n beliil aFeszty
Arp6d Alapiskola 6s Ovoda
6oiilet6ben.

Az 1956-os esem6nyek 55. 6vfordul6j6ra
eml6kezve koszorut helyezett el a Csema-
dok Ogyalli Alapszewezet6nek vezet6-
s6ge is a Milleniumi Eml6koszlop tirv6be.

A Csemadok dgyattai Alapszerve-
zet6nek vezet6s6ge ezfton is nagy
tisztelettel kiisziini mindazoknak,
akik b6rmilyen riton-m6don hozz6-
jirultak az alapszervezet 2011-es
6vi sikeres tev6kenys696hezo s
kivinja, hogy legyen mindenki
szfmhra az fj esztend6 eg6szs6g-
ben, szeretetben, sikerekben 6s bol-
dogsfgban b6velked6!

Kocskovics Gabriella
az ulup s ze rv e zet e ln ii ke

Mesenap Rekordok napja Term6szetv5delmi nap Feszty-h6t

Mikul6s i innep6ly 56. megeml6kez6s Ovi udvar 6ttad6sa


