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Nagy tisztelettel 6s szeretettel ktisziintiim kedves

mindnyijukat ism6t, s kiisziintiim mindazokat, akik a

kulturilis napok alkalm6b6t 6gyall6ra lftogatnak!

Ha szer6nyebb koriilm6nyek kozt is, de 6ltetve a hagyo-

m6n1.t imm6r hatodik alkalommal keriilnek megrende-

z6sre vSrosunkban a kultur6lis napok. Igyekeztiink olyan

programot <issze6llitani, amelyb6l sokan tal6lnak ked-

viikre val6t. Hagyom6nyos m6don, p6nteken Konkoly-

Thege Mikl6s szobr6nak megkoszorirz6s6val kezd6dik a

hSromnapos iinneps6g, mely a szombati nap folyam6n

csircsosodik ki, s a vas6rnapi szentmis6kkel, lstentisztele-

tekkel, a hagyom6nyos 6gyallai bricsrival t6r v6get. Lesz

eztdo alatt ki 61 lit6s -me g ny it6, szinhhzi elo ad|s, konc ert,

n6pmtiv6szeti fesztiv6l, v6s6ri hangulat, s m6g sorolhat-

n6m. Kivdnok valamennyiiiknek tarlalmas h6tveg6t,

kellemes kikapcsol6d6st a mindennapi gondokt6l !

Tisztelt polg6rt6rsak!

OrutOt annak, hogy a negyed6venk6nt megjelen6 irjs6-

gunkban mindig van mir6l irni, hogy vdrosunk minden

6ltal6nos neh6zs6g ellenere az Onok segitseg6vel is min-

den t6ren egyre inkSbb fejl6dik. Kciszcintim mindazok-

nak, akik igyekeznek v6rosunkat sz6piteni, benne az

6letet kellemess6 tenni, j6 6rtelemben vett himev6t rireg-

biteni, hagyom6nyainkat tov6bb 6ltetni. Tov6bbi sikeres

egyiittmiikod6siinkben bizv a kivhnok mindenkinek sok

ercit, eg6szseget 6s m6rhetetlen nagy szeretetet!

JUDt Zemkd Margit,
hgalla Vtiros polgtilmester ssszonya

Parlamenti v6laszt6sok 2O1O
6gyallai eredm6nyek

lirv6nyes szavazatok szima: 3675

MOST-HID: 1253 szavazatS4,Og Yo

SMK-MKP: 696 szavazat 18,93 %

SMER: 488 szavazat13,27 o/o

SDKU-DS: 463 szavazat12,59 oh

SaS: 361 szavazat 9,82 o/o

SNS: 122 szavazat 3,31o/o

KDH: 47 szavazat 1,27 o/o

Forrits: SzK Statisztikai Hivatala ( Statisticki, 1rad SR)

Az ftjjfi6pftett Centrr{l 6piilet6nek iinnep6lyes ftadisa
6,s az els6 tejautomata iizembe helyez6se Ogyallfn

. Ajfnius elsejei kedvezt5tlenid(5jhr6"s k6t iinnep6lyes aktust olvasztott egybe
Ogyall6n. Az egyik a Kom6romi utc6n rijj66pitett Centr6l 6piilet6nek iinnep6-
lyes 6taddsa, a m6sik pedig 6ppen entek az fj tobbfunkci6s 6piiletnek a
krizvetlen krizel6ben a nyilv6noss6g sz|mhrafel|Ilitott els6 tejautomata iizembe
helyez6se volt. Az ilnnep6lyes megnyit6t nem csak az lpilet sikeres 6t6pit6s6-
ben r6sztvev<ik k6pvisel6i tisztelt6k meg jelenl6tiikkel, hanem t<jbbek kozt
Stanislav Becik m6rncik egykori mezogazdasbgi miniszter is, aki a tejautomatSt
bebiztosit6 Agr6r-v6llalkoz6k Szrivets6g6nek igazgat6ja Udvardon, tov6bb6
MUDr. Bastrn6k Tibor parlamenti k6pvi,qel6 KomSrom polg6rmestere, valamint
MVDr. J5n Plie5ovsky CsC. az Allami Allat-eg6szs6giigyi 6s Elelmiszer T6rsa-
shg igazgat6ja. A vend6gek koziil nem hi6nyzott v5rosunk polg6rmester
asszonya JUDr. Zemk6 Margit, a V6rosi Hivatal elolj6r6ja Adriana Kasz6sov6
m6rnokn<i, a VH egyes szakoszt|lyainak vezetoi, a VSrosi K6pvisel6-testiilet
tagjai, s term6szetesen az eg6sz cerem6ni6t vezeto M6hes Vilmos 6s Varga
Zolthn, akik a Tonex Kft., azaz az 6piilet felirjitfsi munk6lataitv6gz6 vLllalat 6s
a sz6ban forg6 ingatlan tulajdonosai.

Az emlitett id6j6r6si viszonyok v6gett a fehijitott Centr6l tobbfunkci6s 6pillet
megynit6s6t 6s a kom6romi jtu6s 2. tejautomat5j6nak iizembehelyez6s6t egy
kcizcis szalag iinnep6lyes elv|ghsajelk6pezte. A tejautomata kozvetleniil a
farmr6l szhrmaz6,paszt6rozetlen, vegyileg nem megmunkSlt, eredeti vitamin-,
feh6rje - 6s zsirtafialmri friss teh6ntejet biztositja, amely teljesiti a bio jelz6s
valamennyi felt6tel6t. Az els6 liter tejet kozvetleniil a vend6gek 6s a jelenl6v6
lakosok szeme liltthra csapolt6k. Az6ta b6rki a nap b6rmelylk szakaszhban
cin6ll6an csapolhat az automathb6l az ott kaphat6 palackba, vagy ak6r saj6t
iivegbe. Egy liter tej 6ra 50 cent, de f6l liter is csapolhat6, term6szetesen fel6ron.
A tiibbfunkci6s 6piiletben az l. 6s a 2. emeleten berelhet6 irodahelyis6gek, a
ftildszinten kiad6 iizlethelyis6gek tal6lhat6k - ahol m6r meg is nyilt egy drog6ria
szakiizlet - az alagsorban pedig jirliust6l b6r 6s 6tterem iizemel ma$. Az
6piiletben felvon6(1ift) mrikodik, nem hi6nyoznak a szoci6lis helyis6gek, s a
teriilet 40 parkol6helyet is biztosit az idebrkezok szhmira. Az un. polifunkci6s
6piilet elnevez6se tov6bbra is a megszokott Centr6l marad, mely az egykori
sz61l6 nevek6nt 6l az 6gyallaiak eml6keiben, az ut6bbi id6ben azonban mhr
Kom6romban 6s m6s vdrosokbanban is meekezdt6k miikod6siiket hasonl6
obi ektumok Centr6l Offi ce mesnevez6ssel. -Szerk.



Anvizv6del mi k6sziilts6g
AZsi*a(Zitava) foly6 6s azlboly6s

csatornalkan6lis vizszintj6nek nagy-

m6rt6kii emelked6se v6gett JUDr.

Zemk6 Margit , a v6ros polg6rmeste-

re 6s aHelyiArvizvddelmi Bizotts6g

elnoke a fenyeget6 6rviz illtalkelet-

kezhet6 k6rok megel6z6se 6rdek6ben
risszehir.ta az 6rvizv6delmi bizotts6got O gyallitn. Abizotts6g tagjait a

kialakult helyzet felterk6pez6s6re k6rte fel, minden illet6kes, szak-

avatott szem6lyt pedigana, hogy legyenek felk6sziilve sztiks6g ese-

t6n az azonnali beavatkoz6sra. Egyrittal az ilwizvldelemrfl sz6l6 7 /

2010 Tt. sz. torv6ny 6rtelm6ben 1. fokri Swizv5delmi kesziilts6g lett

kihirdetve. Majd az 6rvizv6delmi k6sziilts6g tov6bbi fokozatai s a

rendkivtili v6dekez6s is 6rv6nybe l6pett v6rosunkban 6s Nyitra Me-

gye teriilet6n. Ogyalla V6ros kapcsolatban 6ll minden 6rintett 6llami

szerwel e helyzetb6l ad6d6 k6rok bejelent6s6t illet6en, s igyekszik a

k6rt6rit6st bebiztositani valamennyi k6rostlt sztrmfu a. ford. KocsG.

Du5an eaplovii riivid lftogatSs t tett 6gyall6n

Du5an Caplovid a SZK Korm6ny6nak a tud6salapir t6rsadalom6rt, az

eur6pai iigyek6rt 6s a kisebbs6gek6rt felel6s miniszterelnokhe-

lyettese d6l- szlov6kiai koruda sor6n rtivid l6togat6st tett 6gyalldn is.

2010. 6prilis 26-6n a d6lut6ni 6r6kban v6rosunk polg6rmester

asszonya JUDr. Zemk6 Margit iidvrizolte a vend6get 6s kis6r6it a

V6rosi Hivatalban. Atal6lkoz6n jelen volt tobbek kcizt a V6rosi Hiva-

tal elolj6r6ja Adriana Kas65ov6 m6rnokn6, a v6rosi k6pvisel<i-

testiilet tagjai Anna Zigov| 6s Mikul65 Ka5ik, a v6rosi hivatal egyes

szakosztdlyainak vezet6i 6s dolgoz6i, valamint n6h6ny tov6bbi pol-

gdrt6rs. A miniszterelnok - helyettest 6gyall6ra elkis6rte Vladimir

Matejidka parlamenti k6pvisel6 is. A vend6g, miut6n ellilltak1zje-

gyevel a v6ros kr6nik5j5t, ritja a Smaragd ld6sek Otthon6ba veze-

tett, ahol 6t, s 6gyalla V6ros vezet6s6 gltazintlzmlny igazgat6nlje

Mgr. Ren6ta Sul6kov6 kciszontotte. Az igazgat6nri bemutatta, ho-

gyan 6lnek a lak6k az otthonban. Du5an Caplovid miniszterelnok-

helyettes tal|lkozott is veliik, s hosszasan elbesz6lgetett mindennapi

probl6m6ikr6l, maj d tovrlbb folytatta szolg 6lati itjSr a j6.6tb1?o".o.

Nirciszok napja 2010

,,Csak egy vir6g vagyok,
.... de egyetlen napon 6ri5si er6vel birok!"

Aprilis l6-6n a R6kellenes

Liga sorrendben milr a 14. ado-

m6nygyiijt6sbl szewezte. Az

otlet tizenn6gy 6ve sziiletett, s

az6ta minden esztend6ben van

n6rciszok napja, amely a legna-

gyobb hazai orszdgos gyfijt6ss6

n6tte ki mag6t, s mivel a befolyt

risszeget a t6rsadalom javilra

forditj6k, a lakoss6g 95 szhzallkapozitivan 6rt6keli. Azadomhny-

gytijt6sen kiviil egy m6sik c6lja is van: az, hogy a r6kellenes

kiizdelem bekertiljon a kriztudatba, an6lkiil, hogy a r6k mint valami

sz6myii m6tely elrettenten6 egymrist6l az embereket - s6t ink6bb

kozelebb hozza iketegym6shoz. A Szlov6k Voroskereszt Ogyallai

Helyi Szervezet6nek onk6ntesei a helyi alap- 6s koz6piskolikkal

egyiittmiikridve jelentek meg ism6t Ogyalla utc6in a perselyekkel,

igy adva lehet6s6get a v6ros lakosainak a tetsz6leges, lehet6s6giik-

hoz m6rt adakoz6sra, a,,n6rciszosok" csal6dj6hoz val6 csatlakoz6s-

ra. 6gyalla ut chin ebben az 6vben 8 1 0 eur6 gyiilt iiss ze. Az adom6-

nyok6rt eaiton is koszonetet mondunk mindazok nev6ben, akiknek

a gytijt6sbril eredcien a RSkellenes Liga segiteni tud. _KocsG.

A Heineken Slovensko Rt. 6s a Nyitrai Kiiziiss6gi Alapitviny

(Nitrianska komunitnf nad6cia) 2010. m6jus 18-6n

a Heineken Slovensko 6gyallai siirgyfrinak 6tterm6ben

ki a 6'Tu sme doma" azaz"ltt otthon vagyunk" c. tdmogatisi

program 2. 6vfolyam6nak gy6ztes pillyhzatait.
Az risszejtivetelt - melyen a programot meghirdet6 r6szv6nyt6rsas6g

6s a kcizoss6gi alapitvdny. Ogyalla Vdros 6s a gy6ztesp6lyhz6k,vala-

mint a sajt6 6s a helyi TV k6pvisel6i is r6szt vettek - Hana Simkove a

Heineken Slovensko Rt. v6llalati kapcsolatainak menedzsere nyitotta

meg, aki koszrintotte a jelenl6v6ket 6s kellemes meglepet6sk6nt

nyugttztaaprogram siker6t. Majd IJubica Lahk6, a Nyitrai Kozoss6gi

Alapitv6ny ( Nitrianska komunitn6 nadScia ) iigyvezet6je elmondta,

hogy az 6gyallaiak 27 pillySzrtot nyfjtottak be apLlybzati kiiriis-

ban megadott id6pontig, melyekb6l a p illydzatokatbir|l6bizotts|gll

olyan pSlyhzatot v6lasztott ki, amelyeket 29 700 € iissz6rt6kben

tdmogat a Heineken Slovensko Rt. A tal6lkoz6n minden egyes sike-

res p6ly Szatbe lett mutatva nagyvonalakban, maj d a bemutat6st kove-

toen apilyinatot benyijt6k k6pvisel6i 6tvett6k a t6mogat6sr6l sz6l6

szimbolikus plnzutalvdtyt, melyet abir6l6 bizottsdg tagtrai a Heine-

ken Slovensko Rt. r6sz6r61 Hana Simkov6, 6s Daniela Gundov5 a

NYKA (NKN) igazgat6i tandcs6nak elnrike nyfj tott 6t szem6lyesen.

A sikeres p6ly6zatokr6lelap szlov6k r6sz6nek 2. oldalSn olvashatnak.



Isten 6ltesse Feszty Piroska n6nit!
A Feszty Arp6d Alapiskola 6s 6voda n6vad6j6nak

legkozelebbi hozzStartoz6ja Feszty Istv6nn6 m6jus

kilencedik6n tinnepelte sziilet6s6nek kilencveniitiidik

6vfordul6jit. Piroska n6ni, a hires fest6 occs6nek

B6l6nak a menye. F6rj6vel egyiitt nagyon sokat tettazert,

hogy a kork6p restaurflSsa megtcirt6njen 6s m6lt6 helyre

keriiljon. Az eg6sz csalild ma is figyelemmel kciveti a

K<irk6p sors6t. Amikor 2006-ban a helyi alapiskola

felvette Feszty Arpild nev6t, egy eml6kszob6t is

megnyitott, melynek l6trehoz6s6ban Piroska n6ni

csalildja nagyon sokat segitett azzal, hogy kiil<inboz6

haszn|lati thrgyakat, korhri dokumentumokat, f6ltve

lrzott f6nyk6peket 6s festm6nyeket bocs6tott az iskola

rendelkez6s6re. M6jus l0-6n az iskolaigazgat6

vezet6s6vel pedag6gusok 6s diSkok kis kiildotts6ge

liltogatta meg Piroska n6tit az otthon6ban, ahol az

flnnepelt 6s Mtinchenben 616 Masa linyanagy ortimmel

fogadta 6ket. Piroskanlni az6rt is oriilt olyan nagyon a

gyerekeknek, mert m6r t<ibbiiket ismerte, foklnt azokat,

akik a ,,Kincskeres6 mozgalomban" dolgoznak Vr6bel

S6ndor pedag6gus ir6nyit6s6val 6s a c6ljuk az, hogy

min6l r6szletesebben feldolgozzhk 6s bemutass6k Feszty

Arp5d 6let6t. Ehhez Piroska n6ni mdr ezidfiig is nagyon

sok segits6getnyirjtott a di6koknak, akik ezrittal verssel 6s

6nekkel koszontott6k az iinnepeltet. A vir6ggal 6s a

tanul6k 6ltal k6szitett textil k6ppel is sikeriilt oromet

szerezniiik. Piroska n6ninek ehhez a gyonytini iinnephez

mi is tiszta szivb6l gratul6lunk, tov5bbi sok er6t, j6

eg6szs6getkiv6nunk ! (Szerkeszttis69)

Bork6stol6 8O1O

" INVINO VEzuTAS -Borban azigazsdga" mott6ja az6gyallai

bork6stol6nak tobb 6ve m6r. A bork6stol6k Szlov6ki6ban a borked-

vel6k 6s a gasztron6musok 6let6ben kellemes feliidiil6st jelentenek

mindig. Nincs ez m6sk6pp 6gyallan sem . Az,hogy az 6gyallai borok

k6stol6ja 6. alkalommal is megrendez6sre keriilt, a v6ros polg6r-

mester asszony6nak JUDr. Zemk6 Margitnak kciszonhet6, aki 6t-

vette a f6v6dnciks6get a rendezveny felett. Aprilis 9-6n a bagotai

kultirrh6z megtelt bort k6stolni v6gy6 koziins6ggel. A zsiiri el6 a

versenyz6k 109 kiiliinf6le bormintft - 69 feh6ret 6s 40 pirosat-

sorakoztattak fel elbirflfsra. Az iinnep6lyes eredm6nyhirdet6sen

ss
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vAnoST PEDAGOGUSNAPI UNNEPSEG
OgyallaV6ros m6r hagyom6nyosan nagyszab6su Pedag6gusnapi Unneps6get

szervezett Zenk6 Margit jogSszdoktor vSrosunk polg6rmester asszonya

f<iv6dn<iks6g6vel 20 1 0. m6rcius 26-6t a Konkoly-Thege Mikl6s Mtivel6d6si

Kcizpont kulturhhzilnak nagyterm6ben. Di6kok szavalata, maj d a polg5rmester

asszony iinnepi besz6de k<iszontotte az oktatdsiigy minden dolgoz6jht, a v6ros

6vodapedag6gusait, tanit6kat, tan6rokat, nevelciket, oktat6kat, koztiik a nyug-

dijas pedag6gusokat is. Az iinnepi besz6d ut6n munkahelyi 6rdemeik6rt 6s

sikeres oktat6-nevel6 munk6juk6rt Elismerci Oklevelet kaptak a pedag6gusnap

alkalm6b6l Mgr. Vasovd Mfria, Mgr. Rolnikovd Viera (Konkoly-Thege t6ri

Alapiskola) Mgr. Dibusz Jinos, Bombek Eva (Feszty Arp6d Alapiskola 6s

Ovoda ) Vargov6 Timea, Taricsovf Befta (Uj Negyed Ovoda) Mgr. Magda-

l6na Serbfkovf ( Mriv6szeti Alapiskola), Jana Bajn6czyovi-Brnikovi

(Szabadid6kdzpont ) A ma m5r nyugdijas, sziilet6siik kerek 6vfordul6j6t

iinnepl<i pedag6gusokat Csanalas Lajost, Moln6r M5ri6t (Maca n6nit),

Zuzana Dunaiovft es Mfcsik Mfrift vir6scsokorral koszonttitte a v6ros

vezettis6ge. -KocsG.

a polgdrmester asszony iidvrizolte a szakmai zstiri tagjait 6s a borter-

melciket. A borok min6s6g6nek 6rt6kel6s6n 6-tagibizotts6g dolgo-

zott k6t bor6szati szakember Zsidek Vilmos 6s Kov6cs fr az 6gyallai

Szent Orb6n Borlovagrend nagymester6nek vezet6s6vel. A szakmai

zsririnek nem volt konnyii dolga, v6giil a feh6rborok kiiziil 9 arany-

19 eziist-, 6s 21 bronzmin6sit6st it6lt meg. A borbir6k az ered-

m6nyhirdet6ssel Uzs6k Rudolf vincell6rl bizthk me g. Feh 6 rborok

kateg6ri6j Sban az olaszrizling volt a nyer6, 2006 - os 6vj Sratuval

92,33 ponttalarany6rmes 1 . helyezett Korytiak J6n, 2009-es lvjfuatit

boraikkal: 92,00 ponttal Csontos Gyula arany6rmes 2. helyezett,

91 ,66 ponttal Holczer Lflszl6 arany6rmes 3. helyezett lett. A viiriis-

borok kiizt 8 arany-, 15 eziist- 6s 7 bronz6rem kelt el. Az 6v baj-

noki cim6t Jfn Riman bortermel6 nyerte 2009-es |vjiratiu92,66

pontos k6kburgundijfvat. A Vtiriisbor kateg6ria eredm6nylist6ja:

1. helyez6s - 2009- K6kburgundi- 92,66 pont arany min6sit6s -

Riman J6n, 2. helyez6s- Cabernet Sauvignon- 2009 - 91,66 pont -

arany - Veres Marcel, 3. hely - Alibemel-2019 - 91,30 pont- arany-

6rem - Mand6kArnold. Vegyes feh6rbor: 1. helyez6s 2009-es mi-

n6s6gi vegyes feh6rbor - 81,66 pont - eziist 6rem - Dar5zs Lajos

Vegyes viiriisbor : 1. helyez6s 2007-es min6s6gi vegyes v<ircisbor
- 81 ,66 pont, eziist 6rem - Ryb6r Vojtech Az iinnep6lyes dijkiosztSst

bork6stol6, szakmai eszmecsere, sz6rakoz6s kovette. Nem maradt el

a mdr hagyom6nyos izletes guly6s sem. A gy6zteseknek gratulSlunk,

tov6bbi sikereket kiv6nunk! -sr.rk.



& Sstsw*k K*skert*6sxek Sgy*FlaE Alapsservsxete
r*$ew*rseeeya*mek $E**rt*kek6ss

Szlov6k Kiskert6szek Ogyallai Alapszervezete mdr 4. alkalommal szewezetl

liv6szeti versenyt az alapiskol6k di6kjai szhmhra. Id6n a verseny tlmSjhnak az

llatok a kertben" cimet v6lasztott6k. Ak6sz munk6k mdrcius 24-6n a faliirjsSgra keriiltek,

gy a rajzversenyt 6rt6ke1<i bizotts5g kivSlaszthassa az iitala legsikeresebbnek v61t
jalkot6sokat. V6rosunk mindk6t iskol6jdban a Szlov6k Kiskert6szek Ogyallai

lapszewezetlnek eln<ike Tabi Val6ria 6s Mgr. Magdal6na Serb6kov6 ktpz6miv6,sz, a

iiv6szeti Alapiskola Ian6ra, valamint az adolt iskol6k igazgat6i 6s igazgat6 helyettesei a

ftv6szetet oktat6 pedag6gusokkal egyttt alkott6k azsirit, mely hosszas tan6cskoz6s

tdn kiv6lasztottaaz|Italalegjobbnak v61t 5 munk6t. A sikeres alkot6k k6pzcimriv6szeti- 6s

jzeszkozokbll 6116 t6rgyi jutalomban r6szesiiltek, a versenyben r6sztvevci tdbbi di6k pedig 6dess6get kapott, melyet a versenyt ki

iskefi6szek alapszewezete biztositott sz6mukra. A legsikeresebb munkSk az orsz6gos szeryezet 6ltal2010 folyamSn szervezett kiilcinbo

6s6rok, kiSllit6sok thrlatarn lesznek ki6llitva. A gyermekek szhmhra szewezett 6rdekes 6s osztonz6 klpz6mivlszeti versen

rvez6s66rt k<iszonet j6r a SzlovSk Kiskertdszek Ogyallai Alapszewezet6nek, a gyermekek otleteinek megval6sitdsdt segi

5gusoknak, 6s term6szetesen a versenybenr6sztvevci fantdziadts, alkot6kedvii di6koknak!

Hagyomf nyos
mij usfa-6llitfs Ogyalkln

M6jus elseje a m6jusi-piinkosdi iinnepkor

iinnepe, 6vnegyedkezdo nap. Unnepi szok6-

sai sokhelyiitt keverednek a piinkosdi szok6-

sokkal, szbzadunl<ra azonban a k6t, szinte

azonos tartalmri 6s r6gi eur6pai hagyomS-

nyokra visszatekint6 tavasziinnep kiiziil m6-
jus elseje tart6san mag6hoz kiit<itte a m6jusfa

6ll itds szokdsdt es a majalist. Ogyalla apraja-

nagyjais az6rt gyrilt ossze a Konkoly-Thege

Mikl6s t6ren, hogy egyiitt finnepeljen a ter-

mlszet i\jdsziilet6s6nek szimb6luma, az iflt-

s6g tavaszi szok6sainak Eur6pa-szerte ismert

szimbolikus kell6ke a m6jusfa, ha fgy tetszik

mdjfaalatt. R6gen a m6jusf6t csoportba szer-

vez6dve 6llitolt6k a legdnyek a lSnyoknak,

akiknek eznagy megtiszteltet6s volt. Magas,

sudSr f6k voltak erre alkalmasak, melyeket a

kerit6soszlophoz rogzitettek 6jjel vagy kora

hajnalban. Altaleban szines szalagokkal,

6tellel-itallal is diszitett6k. Gyakran a kozos-

s6geknek is volt egy koztis f6ja, aminek a fel-

6llit6s6t 6s kidirnt6s6t iinnep6ly, 6s tSncmulat-

s6g kis6rte. Ehhez hasonl6 az 6gyallai ren-

dezvlny is, amely az id6n is m6r hagyomS-

nyos m6don OgyallaVaros 6s a Mrivel6d6si

Kozpont krizos szervez6s6ben val6sult meg.

Irodnlmi dbhilnn u lciltpszet nnpjan

ACsemadok Ogyallai Alapszervezete 6s

aKonkoly-Thege Mikl6s Mrivel6d6si Koz-

pont 20 10. lV. I I -r3n a Feszty Arpdd Gal6ria-

ban ir6 - olvas6 taltlkoz6t szervezett Tarics

P6ter ir6val, Pet<ifi S6ndor Sajt6szabads6g-

dijas irjs6gir6val, okleveles politikai szak-

6r16ve1. Nem v6letlen, hogy 6ppen 6prilis

l1-6n keriilt sor effe az irodalomkedvel6k-

nek szdnt rendezv6nyre. Hiszen ismeretes,

hogy 1905. Sprilis ll-6n szriletett J6zsef

Attila, s erre eml6kezve ekkor iinnepeljiik

A magyar kiilt6szet napj{t. M6s irodalmi

vonatkoz6st is tal5lunk erre a napra, mivel

ekkor  van a sz i i le t6snapja Mfra i

Sfndornak is, aki 1900-ban Kass6n sziile-

tett ezen a napon. S kevesen tudj6k, hogy

1842-ben e napon halt meg Kdriisi Csoma

Sfndor sz6kely nyelvtud6s, krinlwt6ros is,

akinek sirfeliratdra gr6f Sz6chenyi Istv6n

gondolatai keriiltek, akit 1 50 esztendcivel ez-

el6tt, 1860. 6prilis 8-6n hirsv6tvas6rnap reg-

gel 6t16tt koponyiival taliitSk meg doblingi

lakoszt|ly 6ban. A legnagyobb magyar, gr6f

Sz6chenyi lstv6n hal6l6nak 150, 6vfordul6-

ja alkalm6b6l a K6rp6t-medenc6ben meghir-
-detett Szechenyi-eml6k6v tisztelet6re j elent

meg a Piiski Kiad6n6l Tarics P6ter ,,AKI
EUROPABOL (IS) LATTA MAGYAROR-

SZAGOT - Sz6chenyi Istv6n tekintete" cimri

legrijabb kdnyve. Eppen ennek a konyvnek a

bemutat6ja klpezte azen6,s - verses irodalmi

d6lut6n gerinc6t Ogyallln. El<iszrir J6zsef

Attila id6zettel 6s zongoraj6t6kkal eml6kez-

tek meg a vend6gek a kolt6szet napjdr6l 6s

Erkel Ferenc sziilet6s6nek 200. 6vfordul6-
j6r6l. Majd Tarics P6ter bemutatta rij konlw-

6t, amelyrcil megtudhatt6k a jelenl6v6k,

hogy tobb mint m6sf6l 6vtizedes kutat6mun-

ka eredm6nye. Benne a szerz6 t6telesen

megc6folja, hogy gr6f Sz6chenyi lstvdn cin-

gyilkos lett volna. Az ir6olvas6 tal6lkoz6

16sztvevdi t6bb olyan 16szletet is hallhattak a

rendkiviil gazdag Sz6chenyi-6letmiib<il,

amelyek ma is 6getnek. Tarics P6ter e16ad6-

s6t, kedves feles6ge Hortenzia 6ltal felolva-

sott versek szinesitett6k, amelyeket olyan

kolt5k irtak, akiknek munk6ss6g6ra hat6ssal

volt Sz6chenyi kora 6s munk6ss6ga. Nem

csak Sz6chenyi ihlette koltcik verseit hall-

hatt6k a jelenl6v<ik a d6lut6n folyam6n, ha-

nem a Sz6chenyir6l elnevezett iskol6k di6k-
jainak munkhi, rajzai is bemutat6sra kenil-

tek. Majd Mhrai -id6zet 6s ism6t zongoraj|-

tek kovetkezett. A kitart6bbak az el6ad5st 6s

konlvbemutat6st kovetcien m6g sokdig be-

sz6lgettek Tarics P6tenel, aki a helyszinen

megv6sdrolhat6 kcinyveket k6zjegy6vel is

ell6tta.
-KocsG.



A Szlov6k Horg6szsziivets6g Ogyallai Helyi Szervezete 560 taggal 6s
megifiodott vezet6s6ggel miik<idik, melynek 6l6n a febru6ri 6vzdr6
taggyiil6s 6ta Balla Tibor elnok, Ludovit Miglec titk5r, Stefan
Kondeldik gazdas6gi felel6s, Norbert Seifert sportfelel6s, 6s a hal6rs6g
elnrike Ondrej Belokostolskj'611. M6jus 15-e t<ibb polg6rtarsunk, f6-
k6nt a f6rfiak szilmilra, iinnep6lyes 6s jelent6s6gteljes nap. Ezen a
napon ugyanis hajnali 4-kor megkezd6dott a horghszat f6szezonja. A
Szlov6k Horg6szszrivets6g Ogyallai Hely i Szew ezete azonban hagyo-
m6nyosan mar m6jus elej6n horg6szversenyeket szervez. A hagyo-
m6nyos horg6szversenyeket a b6geros kiiriili teriilet tisztfntartilsitra,
rendez6s6re ir6nyul6 brig6d-munk6k el6zt6k meg. Minden horg6sznak
kiv6nunk ririrmmel 6s izgalommal teli horg6szszezont, kellemes 6tn6-
nyeket a vizparton, a term6szet 16gy <il6n! _Szerk.

Az ogyallai Szakk6z6piskola (SoS Hurbanovo)
tavaszi sportversenye nemzetkiizi r6szv6tellei

Az 6gyallai Szakkoz6piskol6ban (r6gebbi nev6n mez6gazdasilgi
szaktanint6zetben vagy inasiskol6ban) 2010. fiprilis 22-23-5n Tibor
Moravdik flzewezlslben a barilti iskol6k tavaszi sporfverseny6re
keriilt sor nemzetkozi r6szv6tellel. H6rom sport6gban folyt a
verseng6s, asztaliteniszb en (azaz pinpongoz6sban), labdarug6sban,

6s atletikdban. Osszesen 120 versenyz(5 - Ylprol, Tathr6l,
Kom5romb6l 6s a rendezv6 nyt szew ez6 6gyallai Szaktriz6piskol6b6l
- m6rte ossze erej6t a verseny sor6n. Az egyes sport6gakban 6gyalla a
3-4. helyen vEgzetI, az iskol6k osszesitett eredmEnye aIapjin4. lett. A
legjobb hazai atllta Hugyiv6r P6ter volt, aki srilykik6sben tribb mint
lm fiil6nnyel gy6zirtt. A legjobb gyorsfut6 Rastislav Hague volt , aki
a 60 m-es sikfut6sban 7,77 m6sodperc alattlrtac6lba. ford. -KocsG

SIKERESEN KEPVISELTEK VANOSUNKAT
A Feszty Arpid Alapiskota 6s 6voda di6kj ai

M6jus l2-6n Fels6szelin a Sz6chenyi Istv6n Magyar Tanitdsi Nyelvti
Alapiskola, az SZMPSZ TV 6s a Csemadok 6Ital szewezelt
V . , ,Cs i l l agoknak  te remt6 je . . . "  c .  a l ap i sko l6k  reg ion6 l i s
n6pdalverseny6n Fels6szeliben. Mig az els6 kateg6ri6ban , ahol az l- 3.
oszt6lyos tanul6k versenyeztek, Deme Attila m6g csak tapasztalatokat
gyrijtott, a2.kateg6riilban Pasztorek Cynthia Eva, 6s a 3. kateg6ri6ban
pedig Markuss Gabriella vitt6k el ap|lmhtabszolirt gyciztesekk6nt. A2.
kateg6ri6ban versenyz6 Sziics Bernadett pedig Dics6r<5 oklevelet kapott.
A felk6szit6 pedag6gusokat k<iztiik Deme L6szl6t is megj utalmaztilk.

A Bell6-Konkoly-Thege Gyermek N6pt6nccsoport
M6jus 29-6n De6kiban a Csemadok 44. Orsz6gos N6pmiivdszeti

A Csemadok 6gyallai Alapszervezet6nek 6szir6zsa Asszonyk6rusa
M6jus l5-6n a magyarorszitgi Balaton - R6vfiikip N6pmiiv6szeti
Fesztivdlj6n, ahol egy gdrogorsz6gi fell6p6sre is aj6nlatotkaptak.

Valamennyiiiknek gratulilunk, s tovdbbi sikereket kivfnunk!
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B tK Ftc c]'ERMEtfl ANCcSoPoRT
Fszty ArFidAlapiskola €s 6voda, Ogalla
Cs1l6kdzi gyermekjat€kok
Milvdsz. vez. r'ed sriboru: Horvdth Mdria
Taneiny ilbor ikblkarcv - ZS s t{S irpfla Faztvho s IUM Hurbanovo

trNT{DPf LTT,S MEGNI'ITd
S liv n os l ni atvo re ili e f6, i I o lu

MARKUSS GABRIELL{
F€szty ArpidAlapiskola ds 6voda, 6gzalla
Martosi dalok
Felk€szitette - Pripravil: Deme LAszl6
ZS s tr{S Arpdda Fwtyho s VJM, Hurbuovo

BELLGKON KoLy-TIlEcE cyERMf, K^Ntpr,{NccsopoRT
Bell6-Konkoly-Thege Polgeri Tirsul6s, Ogyalla
Cergelynapi jrtdkok
Miivesz. vez. - led eiroru: Deme LAszl6
Koreogr$a 'Chareogftl VolDer Nagy Melinda
Dexky folH6nty ilbor - OZ Bell6 Konkoly-Thege Hurbanovo

1'IZA CITTRAZENEKAR
Csmadok Nszvadi AlapszeN€fb
S6rkdzi dalok
M[ivCsz. vez. - veri. si]oa: Dobosi Tards
Citarcvy nibor - Csenadok ZO N6wdy

NASZVADI B[izAl'IR,iG TI\TKLdCSOPORT
Csemadok Nevadi Alapszeryezete
Balonyi mulat6s- 6s Nasradhiirnyaki dalok aVia CiterMeDekar kisefet€wl
Miiv6sz. vv. - ved. siboru: Bedecs Ilona
Spqokol s doprcwdam cilLrov'ho siboru - Csemadoh ZO Nesvady

SZUCS BERNADETT
Festy Arpid Alapiskola es Ovoda" Ogyalla
MAtyNf lildi gyermekj{tekdalok
Felk€szitefte - Priprdvilr Deme Leszl6
ZS s MS Arp,ila Fevtyho s VJM, Hurbmovo

ALM-ACSKA cyf, Rt&K crrERAEcyf TTES
Csemadok Szim6i Alapazew@te
Gyermekdalok * mmoglmes/ei n€pdalok
Mfivesz.vez. ved sfDoro:KantirEva
Detsry cit@ty libor C*msdok ZO Zemni

sziM6r Rozrr{ARING f NEKI,6 csopoRT
Cemadok Szlm6i Alapszerv#te
Fehideki nepdalcsko
Miivesz. ve. - ved. sitbou: Kantar E%
Spevecky sirbor - Csemadok ZO Zemni

h{ELYr Bf zAvnric wcrrsKdRus
Csemadok Imelyi Alaps4*ezet€
Nepdalkosoru - Zezlef ptaai
Miivesz. !ez. ved. slDoa: Sesztdk Mfria
Spdacky stibor- Csemadok ZO lael'

szlrcs CITERAZtrNET<,{R f s f,NEKcsopoRT
CJemdok lNlyi AlapsErvedte
Magyar dal6oko{
Mt|tsz. vs - ved. stiroa: Agh Erika
Zerebj, spevrchy ilbot - Csmadok ZO Imef

MARBKKATAN
K Ndn. Kdkolyho a ZIJS HwbMovo
Z tudhei koliskv
DIEVTEN9KI FoLKLaLNY S{]BoR ROSNITKA
ZS Huftanow, Ndm. Koalcolyho
,, Ej vaelo, welo ..."

Chomgrd : Terk a Kovtisova
lrrnyn{-ptlncGoport as sz6l6€oek Alapiskola Ogyalla

LIIN AKiC f NEKL6CSOPORT
Csemadok Tmyi AlapseNezete
N€pdalcskor
M(rvw. vez. - vel. rdboz: Kmi Ilonl
Spsdcky etbor - Csenadok ZO T6ii

ZENG6 NfCYES CITERAZENEKAR
Ted6kedd
VilogatAs kedwnc dalaikb6l
Miivtgz. vez. - wd. stiboru: Balogh Erika
Ciltouit stikor - Tvrdoiovce

z4r jog{t fennlartjtrkl - Zmem p|ogrmu vyhEdend!

A rendezv6ny anyagi ldmggatdi: Nyitra Megye Onkormdnyzatao Ogyalla V6ros,
Roman Ostruilik a MOST - IIID OgyallaiASZ elniike, STIFI Gardencentrum,IIZ-STAV, Namex

sR Festivalfrnanine podporili, Ni.tljystysa.mosprduny lrraj, Mesto Hurbono:o^^._. 
., ileY Roman Ostruilik predseda slrany MOST - HID v Hurbanove, STIFI Gardencentrum, HZ-STAII Namex

Szervezd: CSEMADOK 6Cv,{f,f,,Lf ALaPSZERVEZETE - Organizator: ZO CSEMADOK HLIRBANOVO
T{rsszervez6: Konkoly-Thege Mikl6s Miiveldil6si Kiizpont - Spoluorganizator: Kultirme Stredisko M. Konkoly-Thege
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16.00 KARVAIHAGYOMANY6RZ6KTNEISilRA
Csemadok Karvai AlapszeNeate
Nagrt n€pdalok
M{vAsz. ve. - red- slroru: TEn6lk Agota
Spqtcl!! sti'}'r dosperyeh a deti - Csedadot ZO Krcwy n. Da4jbil

16.10 cr,6RrA fAEKtdcsoPoRT
Kirilyt€vi Nyugdlj*klub
N€pdalcokor
Mil{sz. wz - ved. stiboru: Szdka Mfuia
Spmkol .Gltia" Kltb d6chodcov Krdfov Bmd

EBEDI CIITRAZT.NEK-{R
Kalocsai n€pdalok
Csopottvez. - ved si&oru: Potfay Bernadctt
CitMUi, snbor - Obid

BICSAIGA N*PDALKdR MAI)
Kltonadalok
M{ivdsz. vez. - wd o/}orz: hrg. Bogyai Alfrdd
Sp*dcky sibor - Csemadok Za Mad

REKETTYES NfPZENEKAR
Satnrri l6sri es fri$s
Egyiittes vez. - v"d. srto4: Dirc I"6szl6
F o lk6 m a hud ob ai: s lotp i u

16.35 PASTORf,KCTTiTEIAfVA
Fesdy Arp'rdAlapilkola es 6vo&, 66/alla
Zobonlji n€pdalok
Fekeodtette - Pdp€vil: Dme Ldsdd
ZS t MS,lryxida Fqztytta s VJM, Hurbanow

Pf, RBETEI ARVALANYEAJ hdPDALK6R
C$madok Perbebei AlapszervePte
N6pdalcsokor
Mbvtsz. vez. - ved. siboru: Bnti Tlbs
Spewkol - Csenddok ZO Pfibeta

NAPRAFORGo GYERMEK Nf }TTINCCSOPORT
MINYAI ds Csemadok ASZ PerHe
Mezlisegi te*ok
M(w6s2. vez. - ved. stiboru: Jakab Katalin ts Szab6 Edit
Koi@grit6-Cl@Eogr{ Olvecz}y Arp6d
Detslcifaldiflty sti.bot - K s YJM a Csmadok ZO Pribela

17.00 Tf,ffiRAK.aCASSmNyK6RUS
Cwmadok Titdoskeddi Alalrzerv€et
Tadoskeddi drlok
Mffvesz. vs. veA siborv:MojaB6l.}at
Zerekj, sp*'lclty sibor - Csemadok ZO Tvtdoiovce

TARDO9KEDDI CITERtrSOK
Csmadok Tardoskeddi Alapserveete
Bordalok
Mivesz. v€2. red rrbo&: Sabd Ferdilrtd
CitNuj stihor (aemsdok ZO Titd^iovce

TARDGKEDDI T{RFIKAR
Csmadok Tdd6keddi Alapsafr ezete
Betytudalok - kisr a Tardoskeddi citer6sk
Mfiv€s. vez. - red siroru: Vmle ktlCn
Muiskj spev a citmyi ilibor - Csemadok ZO Tvrdoiovce

I?.25 BELANDORA
Feszty Arpid Alapiskota €s Ovoda, 6galla
Zoboralji n€pdalok
Felk6szitette - Pdpmvil: Iaa Elmmra
ZS s I{S ,4,rpdd.a Fwtyho s VJM, Hurbw

6szrRdzsA AsszoNYKORUs
Ckmadok dgrallai Alap6ffiezete
Md6i es kol@yi n€ppdalok
Csoportvez. - yea siloru: Ksskovics Cahiella
Zewb.i spevdcky slbor - Csnadok ZO Tvtdolovee

Bf, LLGKONXOLY.THEGE GYINMf, K.NNI'TANCCSOPORI
Bell&Konkoly-Thege Polgtut TaBulrs. Ogyaua
Jobb6gt'telki t6ncok
Miiv&L ve. - ved. siboru: DereL sda
Kof@gdfu - O.ffiogrd Volner Nagy Melinda
Dxkj ful06nry wbor - OZ Bell6-K@l@lylhege Hwbuow

18.00 BEFXJEZ{S
Ert€keles, sakmai tan6csdrs a mportwz€tdk !6.szere 4 iskola €ptrlet€betr
Odfu:mi poraderem w*kim skupin v brdove Zdwdd4el iknly Htb@ow


