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Az Eur6pa-, s tal6n vil6gszerte is ismert
polihisztor munkdssigit annak sz6les terjedelme
miatt kiiliinbiiz6 tudominy6gakban is elismer6ssel
emlegetik. Tudisival 6s sajit vagyoninak felajin-
lisival rengeteget tett a tudominy 6s nem utols6
sorban Ogyalla fejleszt6s66rt. Az 6 nevehez fiiz<idik
az 6gyallai csillagvizsg6l6 meg6pitese, amelyet id6vel
Eur6pa-szerte elismert obszervat6riumm6 fejlesztett,
a ftildm6gnesessegi kutat66llom6s megalapit6sa, a Ko-
m6romot 6s Ersekirjv6rt risszektit6 vasirtvonal, amelyen
az els6 Ogyall6n 6thalad6 vonatot ri maga yezette. Az
6rdemeinek v6gel6thatatlan sor6ban szerepel m6g a
kiizleked6s- 6s haj6tervez6s, a f6nyk6p6szet 6s a zene-
szerz6s. Nyelvtudiisrit tekintve magyar anyanyelv6n
kiviil angolul, n6metiil, olaszul 6s franci6ul is foly6ko-
nyan besz6lt.

2012. m6rcius 29-,6n a 16. Ogyallai Vrirosi K6pvi-
sel6+estiileti Ul6sen egyhangrilag drintritt6k el v6ro-
sunk k6pvisel6i, hogy a frissen megalapitott Pro Urbe
-V6rosert dijat id6n elsci izben Konkoly-Thege Mik-
l6snak it6lik oda, megfelel6en magasra t6ve ezzel amlr-
c6t a jov6beni dijaz6shoz,. Avdros hires alakja el6tt m6r
tobbf6lek6pp tisztelgett Ogyalla vezet6se. nev6t viseli a
mtivel<id6si k<izpont, a f6t6r, 2006-ban megnyitotta ka-
puit a Konkoly-Thege Mikl6s Mfzeum, illetve a f6t6ren
2007-ben a v6rosi kultur6lis napokon bronzszobrot is
rillitottak tisztelet6re, a csillagvizsg6l6 berkein beli.il

Engedj6k meg, hogy az Ogyallai Kis Vil6g has6bjain ism6t
sziv6lyesen kriszontsem Onoket a kdzelg6 v6rosi kultur6lis napok
alkalm6b6l!

Annak ellen6re igyeksziink megtartani 6s 6ltetni hagyom6nyainkat,
hogy az ut6bbi id6ben a leggyakoribb 6s a leghangsrilyozottabb szavunk
a takar6koskodni, takar6koskodni, takar6koskodni . ..

Az idln m6r a nyolcadik 6vfolyamit szewezziik 6s 6ljiik meg az
Ogyallai Kultur6lis Napoknak, mely rendezv6nysorozat jirnius 29-6n a
V6rosi K6pviselo-testiilet Unnepi Ul6s6vel veszi kezdet6t, ahol most
els6 izben kertil 6tad6sra Pro Urbe 6gyalla-dij, mellyel Konkoly-Thege
Mikl6st posztumusz tiszteljiik meg (a k6pvisel6-testiiletiink 2012.
m6rcius 29-i 16. til6s6nek 2131 2012 sz.hathrozata alapjan ).

Az Ogyallai Kulturflis Napok 2012. jinius 30 -rin szombaton, a
legkiil<inf6l6bb versenyekkel csircsosodikki, 6nek- 6s trinciinnep is lesz
ez a javhb6L Kultur6lis iinnepiink szeretetteljes 6s bariti besz6lget6sek,
tal6lkoz6sok szintere lesz, tinnepi hangulattal, nagylelkiis6ggel 6s ven- .
d6gszeretettel otvozve.

dszinte h6l5val k<iszrinom mindenkinek, aki b6rmilyen riton-m6don
hozzhjfirult ahhoz,ho gy ez agyiinyorti iinneps6g megval6sulhat.

Szeretn6m megel6legezri elismer6sem 6s tiszteletem mindazok fel6,
akik r6szv6teliikkel meglisztelik rendezv6nyeinket, s kiikin tisztelettel
fordulok azoh,hoz, akik anyagilagis hozzfijirvltak a kultur6lis napok
sikeresnek ig 6rkez6 lebonyolit6s6hoz .

Az otthon nemcsak az ahely, ahol 6liink 6s lakunk, hanem az, ahol
meg6rtjiik egym6st, 6s meg tudjuk nyitni a sziviinket.

J 6magam azt kiv6nom, h o gy O gyal l6n m indenki 6 r ezze olthonmag 6t !

JUDr. Zemko Margit, Ogtatla polgdrmestere

pedig megalapitott6k a Konkoly-dijat. A posztumusz dij 6tv6tel6re a polihisztor
leszilrmazottjait igyekszik felk6rni a v6ros, aklk az 5 6wel ezeliltti szoboravat6n
is tisztelettiket tettek. Amennviben ez nem sikeriilne a Konkolv-t6rsas6s veszi
majd 6t a VIII. Ogyallai Kutrurltis Napokon.

A kulturiilis napok f6ny6t, amely a v6ros legnagyszabiisribb saj6t rendezv|nye,
nagyban emeli majd e dij6tad6. Mert b6r a kirakod6v6s6r, a szombati amat6r
n6pmtiv6szeti fesztivdl, koncertek 6s utcabdl el6tt a p6nteki gal6ria-megnyit6
forgatag6ban az Ogyallai Kultur6lis Napokat megnyit6 iinnepi iil6sen minden
6ven elismer6sben r6szesitettlk az arra 6rdemeseket, koziiliik azonban ezutiln
minden 6ven kitiinik majd egy, aki aDarilzs Roz6lia szobrdszmtivlsz illtalkbszi-
tett plakett 6s egy oklev6l form6j6ban a Pro Urbe dijat mondhatja mag66nak.

86r Konkoly-Thege Mikl6s k6lvinista felesege miatt a csal6di sirkrlpoln6b6l
kiszorulva p6r m6terrel a k6polna mellett lelt iirok nyrgalomra, 6letfelfog6s6l
tijk6letesen tiikrrizi a sirkov6n 6ll6 felirat: ,,A szeg6ny ember itt e foldon csak akkor
nyeri el val6di nyugalm6t, ha szive megsziinik dobogni." Kocskovics p
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A Csemadok Ogyallai Alapszervev,etilnek tev6kenys6ge 2012 els6 fel6ben

2012. januflr 29-6n a tisztrijit6 6vzir6 taggy{il6s fj
elniikiit 6s vezet6s6get vflasztott. Az alapszewezet
6l6re Rado5icky Gyorgyi keriilt, aki megk<iszonve a

bizalmat 6s az eloz6 vezet6s eredm6nyes munk6j6t, megk6rte a
tags6got, hogy otleteikkel, kritikdjukkal, a rendezv6nyeken va16
r6szv6tellel segits6k tov6bbra is a szewezel munk6jrit. Az fj
vezet6s6g taglai: Barthalos Diana, Csontos Zsuzsanna, Dar|zs
Sylvia, Deme L6szl6, Holecz M6ria, Horv6th M6ria, Pasztorek
Milan, Radosicky Csaba 6s Varga Edit, a revizi6s bizotts6g elncike
Tom6czi Norbert, tagjai Hulk6 M6ria 6s Varga Edit lettek. Az irj
vezet6s pillyhzatok ir6s6val 6s bead6s6val kezdte meg munk5j5t. A
SZK Korm6nyhivatal6hoz benyujtott n6pmriv6szeti fesztiv6l
megrendez6s6hez sziiks6,ges p6lyhzat sikeress6ge m6ig is
bizonytalan a korm6n1w6lt6s miatt. Ezen kiviil piiydztak m6g a
Bethlen G6bor Alapitv|nyhoz fj fel16p6 ruh6kra a n6pdalkor
sz6mhra, 6s a ,,Tu sme doma" felhivSsra is, amelynek eredm6-
nyekeppen 6 x 12 m-es hordozhat6 pavilont 6s padokat v6s6rolhat
majd az alapszewezel.

Szeretiink egyiitt kirdndulni is. Els6 idei kir6ndul6sunk Tat6ra
vezetett,ahol megn6ztrik a Feszty Arpad festmenyeibdl <issze6llitott
ki6llit6st, ut6na pedig a Tatai oreg - t6 paftj6t 6rintve els6t6ltunk a
tatai vilrba is. M6jusban Nagy-magyaron r6szt vettiink a Szent Rita
eml6k6re rendezett R6zsabircsirban 6s megcsod6ltuk a templom
olt6rk6p6t, amelyet Feszty Masa festett. Szep 6lm6nyekkel 6s
5ld6ssal gazdagodva t6rtiink haza. Gyermeknap alkalm6b6l
Budapestre szerveztiink kir6ndul6st, ahol rengeteg 6rdekes 6s
ingyenes program v6rta a gyerekeket. Az elkrivetkezo idoszakban
jrilius 28-6n a Balatonra, szeptember 8-6n pedig Opusztaszerre
k6sziiliink.

Az Oszir6zsaN6pdalkiir sem t6tlenkedik. Keddenk6nt most m6r
Deme L6szl6 vezet6s6vel pr6b6lnak. M5jus elej6n fell6ptek Gy<ir-
ben. Piink<isdkor Martoson. Ogyalldn a Templomok Ejszakajrin.
most pedig kesziil6dnek az Ogyallai Napok keret6ben megrendezen-
d6 n6pmriv6s zeti fesztiviira, 6s a Kolozsn6mai J6r5si Fesztiv6lra.

Megragadva az alkalmat mindannyiukut szeretettel megh[vom
a Ndpmtivdszeti Fesztivtilru jfinius 30-dn ddlutdnra, ugyanis
igdnyes, szdp programnak ndziink el6be. Fell6pnek d{jnyertes tdnc-,
kdrnyikbeli hagyomdnycirzd csoportok, akikkel j6 volna, ha egt
kicsit elbeszilgetninek szelet otthonr6l hozott siltem,lny vagy
pogdcsa mellett - akdr a Csemadok uj hordozhat6 pavilonj a alatt is.

Alapszervezetiink vezet6s6ge a tagsdghoz int6zetI 6v eleji
felhiv6s6hoz hrien tovdbbra is virja az Oniik 6ltal trekiildiitt
kOzzel ir ott, kipr6b 6lt, ha gyomf nyos va gy fj szerii recepteket,

Mircius 18-6n vas6rnap d6lutSn J6kai M6r mellszobra el6tt
a 1848-49-es forradalom 6s szabadsfgharc tisztelet6re koszo-
rrizisi iinneps6get rendeztiink. A megeml6kez6s n6gy tehets6ges
6gyallai fiatal (Horv6th Bettina, Varga Anna, Barlhalos Roland 6s
Kalocs6nyi Csaba ) irodalmi el6ad5s6val kezdcidott, melyet iinnepi
besz6dek, 6s koszoruz6s kovetett. A rendezv6ny fnnep6lyess6g6hez
tagybanhozzhjhrult az 6 szir6zsa Nepdalkor kcizremrikod6se is.

Aprilis 15-6n, vasirnap d6lut6n tartottuk a ktilt6szet napja
tisztelet6re rendezett,,Legkedvesebb versem" c. lirai d6lutfnt a
kulturhriz Feszty Ga16ri6-jdban, melyet a szerepl6kon kiviil
megtisztelt r6szv6tel6vel Zemko Margit polg5rmester asszony,
Erd6lyi Fl6gel Timea reform6tus lelk6szn6, Dibusz J6nos iskola-
igazgaI6, Peth6Attila a tenileti v6lasztm6ny elncike 6s JuhSsz M6ria a
Kist6rs6g-Szint5rsulat vezet6je Ersekfjv6rb6l. Szt6rvend6gk6nt
szerepelt a mrisorban v6rosunk sziilottje, a KomSromi J6kai Szinhilz
szin6szn6je Szvrcsek Szab6 Anita, aki nemcsak verseket es dalokat
adott elti meghat6 6t6l6sse1, de elmes6lte eddigi 6rt6kes 6letutj6t is a
nagy 6rdeklcid6ssel figyel6 kozcins6gnek, melyet a bevezetdben
szerepl6 gftai Becse Szab6 Ilona opera6nekesnS sz6ps6ges hangja is
lenyr.igcizritt. Mindezek uthn a legkedvesebb verseiket bemutat6
6nekesek 6s szaval6k sora kcjvetkezett bizonyitva, hogy Ogyalla
b6velkedik tehets6ges elciad6kban.

melyekhez ak6r tdrl6netet is lehet imi, hogy mi6r1 is lett ez az 6tel a
csal6dkedvence. M6g mindig gffitjiik a helyi f6nyk6peket, amelyek
egy kiitlitis alapjiul.szolgflninak. Lehetnek csal6di felv6telek,
felv6telek arr61, hogy Ogyalla korny6k6n mivel foglalkoztak a lako-
sok, epitkez6 sekr6l, kerlekr<il, stb., term6szetesen me gfel el6 j e gy ze -
tekkel ell6tva. Az eredeti k6peket lem6soljuk 6s visszaadjuk. Bizunk
abban, hogy ktiziis er6vel sz6p 6s 6rt6kes ki6llit6st vagy kiadv6nyt
tudunk majd tisszehozni!

Radoiiclq; Gydrgti - az alapszemezet elncike



Triatlon Fesztiufl fgyalldn Szr[mit6g6p - kezel6 tanfolyam
Jfnius els6 6s jf.lius utols6 napja a triatlon jegy6ben telik

majd Udvardon 6s Ogyallin. ATliatlon FesztivSl gazdag pro-
grammal v6r minden 6rdekl6ddt.

Jirnius 30-6n, szombaton Udvardon a s6derb6ny6n6l indul a
sportverseny. D6lel6tt l0 6rakor elrajtol amikrotriatlon, amely 750
m fsz6st, 20 km ker6kp6roz6st 6s 5 km fut6stjelent, s ez egylttal a
f6rfi 6s nrii elite kateg6ria orsz6gos bajnoks6ga, valamint a
juniorok 6s veter6nok szlovak kup5ja is.

D6lben a Hobby kiatlon Szlov6k kup6j6nak rajtpisztolya dordiil
el, amiben 350 m6tert kell irszni, I 3 km-t tekerni 6s 2,5 km-t futni.

Vas6map aztrin 5tkiiltiizik a r endezv 6ny az6gyallai kavicsb6ny6-
hoz, ahol 9:30-kor a sprint hiatlon irsz6i ugorhatnak avizbe,hogy
lerissz6k a700 m-t, majd 18 km bicikliz6s 6s 4,5 km fut5s ut6n
c6lba 6rjenek. Ez a verseny ajuniorok 6s veter6nok orsz6gos baj-
noks6ga, valamint a n6i 6s ferfi elite kateg6ri6k szlovdk kupSja is.

GH rnrarloxoW FEslvAr Zhrbsk6nt d6lutln f6l egykor
mil 

Aloisfrovsfra6 sn lprlnf trlotlon a diaktriatlon sor6n 3 kateg6ri6_
E '
Era=t ban mutatkozhatnak be a fiata-
*:lF":r-" -KtaUUat. 100 m-t risznak,2km-t

FlFlbicajoz-nak 6s 500 m-t tutnak a
L_._'_.| ll6ven aluliak, a koz6ps6 kate-

www.etien.eu V g6riaezeketaversenysid.mokat
200m, 4km 6s lkm t6vokon uzi mqd, v6giil az id6sebb di6kok
risznak40Om-t. tekernek 8 km-t.6s futnak2 km-1.

A szervez6k biznak abban, hogy a Triatlonfesztivdl sokak atvonz
majd a helyszinekre 6s sportol6sra, eg6szs6ges 6letm6dra sarkallja
majd a l5togat6kat. Mindenkit szeretettel v6rnak!

Kocskovics P
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Az 6gyallai Konkoly-Thege Mikl6s Mtivel6d6si Kozpont a
tavalyi 6vt61 folyamatosan szervez a v6rosi kdnyvtrir sz6mit6g6pes
helyis6g6ben feln6tt kezd6k szhmhra szdmit6g5p - kezel6 tanfo-
lyamot. A tanfolyam nagy n6pszerfis6gnek trrvend nemcsak a
hihetelentil kedvez6 6mak (10 eur6/tanfolyam), hanem a lektorok
Dardzs Sylvia 6s Kosztolanyi J6zsef a mtivel6d6si kcizpont
alkalmazottjai szaktud6sa 6s segit6k6szs6g6nek kosz6nhet6en is.

A r6sztvev6k kilenc h6ten keresztiil m6sfel 6r6ban saj6titj6k el
tobbek krizt a szdmit6g6p- kezel6s titkait, megtanuljrik haszn6lni a
szdvegszerkeszt6 programokat, az internetet, az elektronikus pos-
t6t vagyis e-mailt 6s a facebook krizossdgi port6lt. Tanfolyamunk a
bizonyit6k 16, hogy a kor6bban sziiletett gener6ci6k tagjai is
megbarhtkozhabrak a szitmitfig5ppel, ami sok rij inform6ci6 6s
sz6rakoz6s forr6sa lehet sz6mukra. Bc. Lelovii Margit

A Konkoly - Thege M. MK igazgat6n6je
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HIP - HOP TINC A SZA}ADIb{6K6ZPONTBAN
( tdnchCr hp - hop tdncmfihellyel )
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