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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: garayweb.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy 
plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az 
Ongai Kék da ru szá ma it.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

•  Olajterv kontra önkormányzatok
•  Beindult a „kattints rá nagyi!” tanfolyam Ongán 
• Esti gimnázium községünkben
• Farsangok
• Báloztak az óvodáért
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 2007. évi közhasz-

núsági jelentése 
• Az OKE 2007. évi munkaterve
• Folytatódott a PANKKK klub koncertsorozat
•  Az Általános Iskoláért Alapítvány közhasznúsá-

gi jelentése
• Az internetes fórumokról
• A falumúzeum kialakításáról
• Könyvajánló
• Adalékok Onga történetéhez
• Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel 
• Ongai hírfolyam
• Az óvodából jelentjük
• Egészségmegőrző rovat
• Iskolai csengőszó
• Régi fotók Ongáról
• Felhívások, hirdetések

KAPHATÓ KAPHATÓ 
Onga helyismereti Onga helyismereti 

dvd-rom-jadvd-rom-ja

A májusban megjelent helyismereti A májusban megjelent helyismereti 
dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható 

az általános iskolában az általános iskolában 
és a nagyobb helyi üzletekben.és a nagyobb helyi üzletekben.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok 

szállítási időpontja
A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. 

A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: 2008. február 20., 

2007. március 25., 2008. március 19. és 2008. április 23. stb.

Építési telek: 

850 m2, 23,6 m széles, teljesen körbekerítve 
a Dózsa Gy. úton eladó! 

Érd: 46/383-087.

H I T E L !  H I T E L !  H I T E L !

SZEMÉLYI HITELEK

 • 3 nap alatt
 •  nettó 60.000 Ft mellé beszámítjuk a CSES-t, CSED-et és a családi 

pótlék összegét is

JELZÁLOGHITEL – ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL

 NINCS értékbecslés!
 NINCS folyósítási jutalék!

A hitelek életbiztosítással és állami támogatással is igényelhetők!

Forduljon hozzám bizalommal!

KOVÁCSNÉ GARA ALICE – 06/30-4353-115

ÉPÍTÉSI TELKEK 
Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 

5000 Ft/m2 áron.
Érdeklődni: 46/382-073, illetve 06-20-9261-089 telefonszámon.



X. évfolyam 2. szám – 2008. február Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Rendezvényszervező 

képzés
•  A falumúzeum 

kialakításáról
•  2007 képekben
•  Tájékoztató az Ongai 

Kulturális Egyesület 
2007. évi tevékenységéről

•  PANKKK koncertek Ongán
•  Karácsonyi csoda!
•  2008. évi horgászengedély 

díjak
•  Koncertek a 

Péli kocsmában!
•  Könyvajánló: a gyereknek 

mese kell!
•  Ongai hírfolyam
•  OKE felhívások
•  Egészségmegőrző rovat: 

mit egyen és mit ne 
a terhes nő?

•  Adalékok 
Onga történetéhez

•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

– folytatás a 2. oldalon –

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 

A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

A TRIVIUM PROGRAM keretében 

– az Ongai Kulturális Egyesület si-

keres pályázati projektjének kere-

tében – rendezvényszervező kép-

zésnek adott helyet a Görgey Artúr 

Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola. A résztvevőket Rózsa Lász-

ló igazgató és Takács László egye-

sületi elnök köszöntötte.

Az Ongai Kulturális 
Egyesület 2008. január 11–
12-én képzést szervezett 8 
észak-magyarországi civil 
szervezet fi ataljai részére. 
A rendezvényszervezéssel 
foglalkozó képzésre a ma-
gyarországiak mellett Fel-
vidékről (Rozsnyó, Kassa, 
Nagykapos) és Kárpátaljá-
ról (Beregszász) is érkeztek 
fi atalok. A kétnapos tréning 
egy három alkalomból álló 
sorozat részeként valósult meg. A képzé-
si sorozat megvalósítását a Nemzeti Civil 
Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégiuma támogatja.

A képzésben 
résztvevő fi ata-
lok olyan szer-
vezetekből ér-
keztek, melyekkel az Ongai Kulturális 
Egyesület 2002 óta a TRIVIUM Program 
résztvevőjeként együttműködik. A több 
mint ötéves együttműködés a települé-
si közösségeknek, s különösen a fi atalok-
nak nyújtott szolgáltatások fejlesztésére 

irányul. Ennek egyik módja a szerveze-
tek információs ellátottságának, felké-
szültségének javítása. A képzés a részt-
vevő szervezetek és az együttműködés 

tapasztalataiból indult 
ki. A civil szervezetek 
ugyanis legegyszerűb-
ben az általuk szervezett 
rendezvényeken keresz-
tül tudják megszólítani 
környezetüket és célcso-
portjukat. Ugyanakkor a 
rendezvényszervezés saj-
nos gyakran öncélú tevé-
kenységgé válik. 

Rendezvényszervező képzés

A képzés megnyitása (Fotó: K. Gy.)

A képzésen (Fotó: T. L.)
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Gyakori „baleset”, hogy elsikkad egy-
egy rendezvény megszervezésének ere-
deti célja, közösségépítő szerepe. 

A képzési sorozat megszervezésének 
másik indoka a civil szervezetek pénz-
ügyi lehetőségeivel függ össze. A civil 
szervezetek számára elérhető pályázati 
és egyéb források meglehetősen szűkö-
sek. Így a szervezetek többsége kénytelen 
választani. Vagy a közösséget megszólító 
rendezvényeket szervez, vagy saját belső 
fejlesztésével foglakozik. A kettőre együtt 
ritkán jut pénz és energia. Ezen a helyze-
ten változtat az együttműködés, amen-
nyiben a felkészültség javítását, a tevé-
kenységek fejlesztését közös feladattá 
alakítja. A rendezvényszervezők képzése 
ebből a szempontból a résztvevő szerve-
zetek „tehermentesítését” is szolgálja. 

A sorozaton belül a januári képzés cél-
ja többek között az ismerkedés, a csapat-
építés valamint a rendezvényszervezéssel 
kapcsolatos fogalmak tisztázása volt. Mi-
vel az elmúlt egy-két évben a képzésben 
résztvevő szervezetek tagsága frissült, 
ezért az ismerkedés, a csapatépítés külö-
nösen fontossá vált a képzés során. En-

nek köszönhetően a tréningen sok új ar-
cot láthattunk.

Az új résztvevők megszólítása és meg-
tartása pedig kiemelt célja mind az egyes 
szervezeteknek, mind az együttműködés-
nek. Ez fontos szempont 
volt a képzési anyag össze-
állításánál, a tréning fel-
adatok megoldásánál is. 
Ennél persze hatásosabb és 
népszerűbb megoldás volt 
a péntek esti Hellómivan!? 
és Happy Blues Day kon-
cert. Az egyesület ugyanis 
szerencsés árukapcsolás-
sal összekötötte egymás-
sal a rendezvényszerve-
ző képzést és az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium „PANKKK - 
Program a Nemzeti Kortárs Könnyűze-
nei Kultúráért” által támogatott koncertet. 
Ezért itt és most nem szokatlan, ha meg-
köszönjük a Hellomivan!? zenekarnak a 
csapatépítő munkát IS!

A képzés másik eleme a rendezvény-
szervezés alapfogalmainak tisztázásáról, 
az elméleti alapokról szólt. Szerencsére ez 
sem volt annyira unalmas, mint ahogy első 
látásra tűnhet. A rendezvénytípusok, a ren-

dezvények közösségi szerepének meghatá-
rozása alapvetően a meglévő tapasztalatok 
rendszerezésére épült. A csoportokban és 
közösen végrehajtott feladatok, szituációs 
játékok alapvetően a különböző települési, 

iskolai rendezvényeken megszerzett tudást 
hozták elő, és építették tovább.

Amint említettük, a januári képzési al-
kalom egy sorozat része volt. A következő 
képzés február 29-én és március 1-én lesz. 
A tréningnek akkor is Onga ad majd ott-
hont. A képzés akkor már gyakorlatiasabb 
elemekkel, így a szervezés folyamatával, a 
munkamegosztással foglalkozik majd.

- Palik Zoltán, a TRIVIUM Szakmai 
Irányító Testület tagja -

A Szikszói Lions Club jótékonykodása 
részeként 10. jubileumi jótékonysági kon-
certre került sor az elmúlt hónapokban a 
szikszói református műemlék templomban 
Szentpéteri Csilla zongora művésznő fellé-
pésével. A jótékonysági koncerten 100 tá-
mogató cég jóvoltából befolyt összeg olyan 
nemes cél érdekére szolgál, amely gyengén 

látó és vak gyermekek támogatására, meg-
segítésére ad lehetőséget. A 100 cég között 
ott volt az ongai önkormányzat is. Tavaly 
egy ongai lakosú kamaszlány, Tóth Rea (17 
éves) és a felsőzsolcai óvoda nagycsoportos 
gyengén látó gyermekeire várt a karácsonyi 
csoda. Rea olyan digitális diktafont kapott 
ajándékba, amely 210 órai hangfelvételre és 
lejátszására alkalmas. A diktafon segítségé-
vel Rea tanulmányaiban lépést tud tartani 
az osztálytársaival, és a tananyag könnyebb 
és hatékonyabb feldolgozására ad segítsé-
get, illetve a hétköznapi élet és a társada-
lomba való beilleszkedés nehézségeinek 
megkönnyítése a fő cél. Luterán András, 
a Szikszói Lions Club elnöke elmondása 
alapján a klub nemcsak gyengén látó és vak 
gyermekek megsegítésére fókuszál, hanem 
olyan családoknak is a segítségére siet, ahol 
komoly műtétre és speciális orvosi beavat-
kozásra van szükség. Az ajándék átadásá-
ra 2007. december 20-án kora délután ke-
rült sor Rea otthonában. A Szikszói Lions 
Club soros elnöke, Luterán András és tit-
kára, Juhász Imre adta át nagy szeretettel 

és tisztelettel az adományt. Madzin Tibor, 
Onga község polgármestere egy hatalmas 
ajándékkosárral kedveskedett Reának. Pol-
gármester úr közölte lapunkkal, hogy nagy 
öröm és megtiszteltetés „különösen ka-
rácsony táján” ilyen nemes cél érdekében 
tenni, cselekedni: „Különös fi gyelmet for-
dítunk a községünkben fogyatékossággal 
élő embertársaink iránt, hogy az életkörül-
ményeik könnyebb és zökkenőmentesebb 
legyen.”                                              - C. B. -

Karácsonyi csoda!

Rendezvényszervező… 
– folytatás az 1. oldalról –

Projektfeladatok közben (Fotó: T. L.)

Az ajándék átadása (Fotó: C. B.) Ismerkedés a készülékkel (Fotó: C. B.)
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Jogcím 2008. évi 
engedély

Felnőtt

Anyaegyesületi tag régi 16 000 Ft
Anyaegyesületi tag új 21 000 Ft
Kettős tag MOHOSZ régi 14 000 Ft
Kettős tag MOHOSZ új 19 000 Ft
Kettős tag nem MOHOSZ régi 15 000 Ft
Kettős tag nem MOHOSZ új 20 000 Ft
Kedvezményes ** /1 bot/ régi 9 000 Ft
Kedvezményes ** /1 bot/ új 10 500 Ft
Tagfenntartás 3 000 Ft
Napijegy, éjszakai jegy 1 800 Ft

Ifi júsági

Anyaegyesületi tag régi 8 500 Ft
Anyaegyesületi tag új 10 500 Ft
Kettős tag MOHOSZ régi 7 000 Ft
Kettős tag MOHOSZ új 9 000 Ft
Kettős tag nem MOHOSZ régi 7 500 Ft
Kettős tag nem MOHOSZ új 9 500 Ft
Tagfenntartás 1 500 Ft

Gyermek
Gyermekjegy éves régi 1 500 Ft
Gyermekjegy éves új 2 000 Ft
Horgászigazolvány csere 500Ft

Mint arról korábbi számainkban értesülhettek, az Ongai Kultu-
rális Egyesület sikeresen elnyerte a PANKKK program támogatását, 
amit a Sport büfével karöltve valósít meg.

Január 11-én a Happy Blues Day, míg 26-án a K. I. E. Z. zenekar 
szórakoztatta az egybegyűlteket. Február 16-án a koncertsorozat kö-
vetkező fellépője az ongai kötődéssel is rendelkező Koktél Bt. zenekar 
lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

- T. L. -

Koncertek a Péli kocsmában
Idén is számos koncerten szórakozhatnak az élőzene kedvelői a sportpályánál találha-

tó Péli kocsmában. A PANKKK program által támogatott fellépők mellett más ismer-

tebb zenekarokkal is találkozhatunk az idén. Ami már biztosan lesz:

Február 16. – Farsang & Koktél Bt. koncert (PANKKK program)
Február 23. – Álomkor & Hellómivan!? koncert
Március 8. – Nőnapi Bíborszél koncert
Március 14. – Acoustic Enemy koncert (PANKKK program)
Április 12. – Hollywoodoo koncert!

Részletesebb információk a http://www.pelikocsma.uw.hu honlapon találhatók.

- Totya -

Ongai Horgász Egyesület
Elnök:   Mihalik Gyula 06-20-946-9983
Halászati őrök: Szabó Attila 06-20-357-2619
  Szuhi Krisztián 06-70-703-3713
  Fekete Kornél 06-20-353-7707
Horgász iroda:  Onga, Rózsa u.16.
Nyitva tartása:  minden páros héten, kedden 16-tól -18-ig

Az Ongai Horgász Egyesület 2008. évi 
horgász engedélyeinek díjai

Várják a horgászokat 2008-ban is (Fotó: T. L.)

ONGÁNPANKKK koncertek

Happy Blues Day (Fotó: T. L.)

Szólt a blues (Fotó: T. L.)

Jó hangulatban (Fotó: T. L.)
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Az alábbi képes beszámoló a 2007. évben nagyközségünk életének – a teljesség igénye 
nélkül – néhány fontosabb eseményeiből szemezget. Olyan fotókat válogattunk össze, 
amelyeket folyóiratunk hasábjain eddig még nem tettünk közzé.                       - T. L. -2007 képekben

Új kézilabda pálya épült (Fotó: K. Gy.) Megújult nagyközségünk főutcája (Fotó: K. Gy.)

Nagyközség lettünk (Fotó: T. L.)
Megkezdte működését a Fogyatékosok 

Nappali Intézete (Fotó: C. B.)

Elkezdődtek a falumúzeum kialakí-
tásának munkálatai (Fotó: T. L.)

Labdarúgóink az NB III. kapujába 
kerültek (Fotó: T. L.)

Szociális konferencia volt Ongán (Fotó: T. L.) Megjelent Onga helyismereti dvd-romja (Fotó: pépé)
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Néhány hónapos szünet után újra 

indítjuk egészségmegőrző rovatun-

kat. Hónapról–hónapra ismét közzé-

teszünk az olvasók, a helyi lakosok 

érdeklődésére számot tartó, az egész-

ségmegőrzéssel kapcsolatos cikke-

ket. Továbbra is célunk, hogy a mai, 

egyre egészségtelenebb világunkban 

a magunk módján felhívjuk a fi gyel-

met néhány megelőzhető, kis odafi -

gyeléssel kezelhető problémára. 

MIT EGYEN ÉS MIT NE 
A TERHES NŐ?

Nagyon sok legenda kering arról, mit 
ehetnek és mit nem a várandós kismamák. 
Az alábbiakban öt igent és öt nemet adunk 
közre ezzel kapcsolatban

Az öt IGEN 

1. Fogyasszon a kismama kellő mennyi-
séget az öt legfontosabb tápanyagból, ezek a 
folsav, a kalcium, a vas, a cink és a rostok.

A terhesség első hathetében a legfonto-
sabb a folsav, ez a B-vitamin 50 százalékkal 
csökkenti a magzati velőcsőkárosodás koc-
kázatát. A napi minimum 400 mikrogramm, 
ezt gyümölcsökből, zöldségfélékből, csirké-
ből, halból és dúsított gabonából biztosíthat-
juk, de nem árt kiegészítő formájában való 
szedése sem. A kalcium elsősorban a máso-
dik és harmadik trimeszterben szükséges a 
baba csontjai miatt. A kalcium ajánlott napi 
mennyisége 1200 milligramm, zsírszegény 
tej, a sötétzöld színű zöldségek, narancslé 
és a szója a legjobb forrásai. 

A vas segíti a vértérfogat 50 százalékos 
növekedését. Elsősorban a harmadik tri-
meszterben fontos, hogy törekedjünk a napi 
30 mg elfogyasztására. Az étrendből vasat 
bevinni nem könnyű, ezért szedjünk vastar-
talmú táplálék-kiegészítőt, lehetőség szerint 
sok C-vitamint tartalmazó ételekkel együtt. 

A várandós nő cinkigénye 50 százalék-
kal megnő, ez napi 15 mg. A cinkhiány szü-
letési rendellenességet és koraszülést okoz-
hat. A cink jó forrásai a dió, a teljes kiőrlésű 
gabonafélék és a zöldfőzelékek, de még jobb 
a hal és a tenger gyümölcsei. 

Mindezek a tápanyagok elsősorban a 
magzat fejlődése szempontjából fontosak, 
a mamának viszont sok rostra is szüksé-
ge van a székrekedés elkerülése érdekében. 
Napi 25−35 mg rost elfogyasztása ajánlott. 

2. Igyon a kismama napi legalább két li-
ter folyadékot 

A folyadék fontos a koraszülés megaka-
dályozása érdekében, mert a kiszáradt szer-
vezetben a méhösszehúzódásokat serkentő 
hormonok termelődnek. Elégséges a folya-
dékfogyasztás akkor, ha a kismama vizelete 
világossárga színű. 

3. Étkezzen változatosan 
Ez nemcsak a szükséges tápanyagokkal 

látja el a magzatot, de a magzatvízen ke-
resztül hozzá is szoktatja az ízek sokféleségé-
hez. Fontos antioxidánsokat tartalmaznak a 
sötét színű gyümölcsök és zöldségek, a kö-
kény, a répa és a spenót. 

4. Óvakodjék a gyomirtóktól 
A fejlődő magzat immunrendszere sok-

kal érzékenyebb, mint a felnőtteké, ezért jó, 
ha a kismama bioélelmiszereket fogyaszt. 

5. Jusson a szervezetbe bőven az omega-
3 zsírsavakból

Az omega-3 zsírsavak serkentik a magzat 
agyi és idegrendszeri fejlődését, jobb látást, 
emlékezőtehetséget és nyelvi készségeket 
kap értük cserébe a kisgyermek. Csökken-
ti az anya szülés utáni depressziójának koc-
kázatát is. Az omega-3 zsírsavak forrásai 
a lenmag-olaj, a dió, de a legjobb a zsíros 
hal. Ügyelni kell a halak higanytartalmára 

is, ajánlott halfajták a lazac, a makréla és a 
szardínia. Biztonságos a halolaj-kapszula is. 

Az öt NEM 

1. Ne egyen a kismama „kettő helyett” 
A nők 46 százaléka túl sokat hízik a ter-

hessége alatt, pedig ilyenkor megnő a koc-
kázata annak, hogy a baba is túlsúlyos lesz. 
A második és harmadik trimeszterben napi 
mintegy 300 pluszkalória bevitele szüksé-
ges, és ez nem több mint egy közepes ba-
nán és egy teáskanál mogyoróvaj!

2. Ne fogyasszon túl sok fi nomított szén-
hidrátot 

A fehér kenyér, a fehér rizs, az édessé-
gek és a cukrozott-üdítők elfogyasztásakor 
megugrik a vércukorszint, és fennáll annak 
a veszélye, hogy az újszülött túlsúlyos lesz. 

3. Ügyeljen az elfogyasztott élelmiszerek 
biztonságára 

Az olyan káros baktériumok, mint az E. 
coli, a szalmonella és a liszteria elkerülésé-
nek érdekében ne fogyasszon a várandós 
nő nyers vagy félig sült húst, baromfi t, halat 
vagy tojást, és két óránál régebbi főtt ételt. A 
sajtoknál győződjünk meg róla, hogy pasz-
tőrözött tejből készültek. 

4. Két-három óránál ne tartson a kisma-
ma hosszabb szünetet két étkezés között. 

A gyakori evéssel elkerülhető a szédülés, 
és csökken a gyomorégés is. 

5. Alkoholt ne igyon a várandós nő. Napi 
300 mg koff ein elfogyasztása még bizton-
ságosnak mondható, ám az alkohol szem-
pontjából nincs biztonságos mennyiség, 
teljességgel kerülendő.

(Forrás: InforMed, 
Ideál életmód magazin)

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ROVAT

Új parkolóhely kialakítása (Fotó: K. Gy.) Négy sávosra bővült a 37-es (Fotó: K. Gy.)
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Nagyközségünk évek óta egyik 

legaktívabb civil szerveződése az 

Ongai Kulturális Egyesület (OKE). 

A 2007-es évről szóló beszámolót 

az OKE taggyűlése 2008. február 

5-én tárgyalta meg, és fogadta el. 

Alább ebből idézünk. (Az egyesület 
pénzügyi, közhasznúsági beszámo-
lóját a következő számban olvas-
hatják a tisztelt olvasók. - szerk. -)

� Az Ongai Kulturális Egyesület 
(OKE) 2007-ben is alapvető feladatként 
határozta meg azt, hogy helyi szinten az 
egyesület járuljon hozzá a független, fe-
lelős tájékoztatáshoz, információáram-
láshoz. Ennek keretében továbbra is fo-
lyamatosan – minden hónap 10–12-e 
között – megjelentettük az OKE helyi 
közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut. 
Az újságban a helyi közvéleményt érdek-
lő eseményekről tudósítottunk, adtunk 
tájékoztatást, nagy hangsúlyt helyezve a 
helyi kulturális eseményekről szóló be-
számolókra. Elősegítettük a községi ön-
kormányzat, a helyi intézmények, tár-
sadalmi szervezetek stb. működésének, 
tevékenységének bemutatását. Cikkeink-
kel reményeink szerint csökkentettük a 
helyi konfl iktusok előfordulásának gya-
koriságát, tudatosítottuk a demokratikus 
jogok érvényesülését.

� Megjelentettük Onga 2008-as kultu-
rális és sportnaptárát. 

� Az Ongai Kékdaru minden egyes 
lapszámát továbbra is közzétettük az In-
terneten: www.okeonga.hu. 

� Teljesen új külsőt kapott, de tartal-
mában is megújult az egyesület honlapja, 

melynek tárhely nagyságát bővítenünk 
kellett.

� Üzemeltettük Onga község civil szer-
vezeteinek közös honlapját, a községi ön-
kormányzat honlapjával egyetemben.

� Elkészítettük és májusban megje-
lentettük Onga helyismereti dvd-romját. 
A dvd-romon megtalálható minden ed-
dig nyomtatásban vagy elektronikusan 
megjelent, Ongával kapcsolatos munka 
többféle változatban is. Felkerült a dvd-
re a település elmúlt 100 éves történeté-
vel kapcsolatos, az OKE által, de az ál-
talános iskola diákjainak bevonásával 
gyűjtött 2000 db fotót tartalmazó fotótár, 
Onga múltjával kapcsolatos levéltári for-
rásokat tartalmazó rész, az Ongai Kékda-
ru 2007 áprilisáig megjelenő összes szá-
ma. Hiánypótló résznek szántuk a több, 
mint 500 összegyűjtött Ongával kapcso-

latos újságcikket és a 
település múltjához 
kapcsolódó tárgyi em-
lékeket bemutató feje-
zeteket, illetve a csak 
itt olvasható Onga 
énekes népszokásai, 
dalos ünnepei rész, és 
a helyi lakosokkal ké-
szült riportokból ké-
szült visszaemlékezés 
fejezet. Ez utóbbi ket-
tő nyomtatásban még 
nem jelent meg. Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyével a Hely-
ismereti mintatár és az Irodalmi baran-
golások a megyében című részfejezetek 
foglalkoznak Az egyes témakörökhöz 
mindenre kiterjedő kereső programok 
készültek, amelyek megkönnyítik a dvd-
rom II. használatát, segítenek eligazodni 
a múlt útvesztőjében. 

� A Dózsa György utcában megkezd-
tük a falumúzeum kialakítását. Mun-
kánk eredményeként lebontásra kerül-
tek a melléképületek, az udvaron lévő 
szemét és törmelék kupacokat az össze-
szedett szeméttel együtt elszállíttattuk, a 
bozótosokat, az elburjánzott, elvadult, el-
öregedett fákat kivágtuk, a vízelvezető ár-
kokat kitisztítottuk, az épületet teljes egé-

Tájékoztató az Ongai Kulturális Egyesület 
2007. évi tevékenységéről

Az OKE tagjainak egy része (Fotó: K. D.)

A Madách életéről szóló előadás hallgatósága (Fotó: pépé)

Parkosítás a Berzsenyi utcában 
(Fotó: Fata Edina)
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szében kitakarítottuk. Megtörtént az ún. 
tisztaszoba teljes felújítása. Önkormány-
zati segítséggel megtörtént a porta hátsó 
és oldalsó rozoga kerítésének elbontása, 
és új kerítés kialakítása. Az udvar par-
kosításában az általános iskolás diákok 
segítségével jelentősen előre léptünk. A 
portát szegélyező kerítések elé közel 300 

fát és bokrot − tuját, kecskerágót és ho-
moktövist − ültettünk el. Az utcafrontra, 
az árkok mellé gömbmeggyek és rózsatö-
vek kerültek kihelyezésre. Elkezdtük a fa-
lumúzeum tárgyainak begyűjtését, azok 
leltárba vételét. 

� Részt vettünk az II. Ongai Kulturális 
Napok szervezésében. Az OKE „hozta” 
és bonyolította le többek között dr. Ke-
rényi Ferenc professzor Madách Imréről 
és Erőss Zsolt fi lmvetítéssel egybekötött 
előadását a Himalája expedícióiról.

� Az Ongai Kulturális Esték részeként, 
OKE szervezésében dr. Nagy Balázs az 
Antarktiszról, dr. Kerényi Ferenc Arany 
János életéről tartott előadást.

� Fásítást, parkosítási akciót szervez-
tünk a Berzsenyi utcában, melynek ered-
ményeképpen közel 200 facsemetét és 
cserjét ültettünk ki 300 000 Ft értékben.

� Sikeres pályázatunk révén részesei 
lettünk a PANKKK klub koncert sorozat-
nak. A projekt részeként 2007-ben négy 
könnyűzenei koncertet fi nanszíroztunk 
a Sport büfében. A fellépő zeneka rok: 
Funky’s Elemér, Hellómivan!?, Bront és a 
Happy Blues Day.

� Munkánkat az év második felében 
közcélú munkás is segítette. Tevékenysé-
gének eredményeként megtörtént az ál-
talános iskola média studiójában fellelhe-
tő minden fajta és formátumú, Ongával 
kapcsolatos videó és fotóanyag digitalizá-
lása, és részben megvalósult a református 
legrégibb anyakönyvek és prsebitériumi 
jegyzőkönyvek digitalizálása is.

� A helyi közéleti eseményeket képileg 
továbbra is archiváltuk (fotók, videofel-
vételek). A katalogizált, jól áttekinthető 
és kezelhető, az utókornak is megőrzen-
dő fotó- és videótárunkban Ongával kap-
csolatban több mint 17 000 db hagyomá-
nyos és digitalizált fotót, és közel 300 db 
különböző formátumú video- és kamera-

kazettát őrzünk. A di-
gitális fényképek szá-
mára korábban egy 
számítógépes adatbá-
zist hoztunk létre, me-
lyet tovább bővítet-
tünk. Csak 2007-ben 
az adatbázis több ezer 
fotóval bővült.

� Az általános is-
kolában a helyi média 
stúdió technikai esz-
közállományát, bútor-
zatát önerőből jelen-

tősen fejlesztettük, bővítettük (székeket, 
tv-t, nyomtatót, hangfalakat, erősítőt, 
mikrofonokat, számítógép alkatrészeket, 
számítógépasztalt stb. vásároltunk). 

� Az OKE által kialakított fotóstúdió-
ban 2007-ben az OKE készítette el a bal-
lagó nyolcadikosokról a tablóképeket, s 
fotózta le az általános iskola elsős tanu-
lóit. Technikai eszközeinkkel folyamato-
san segítséget nyújtottunk az általános is-
kolában folyó médiaoktatáshoz. 

� Civil „kerekasztalt” szerveztünk, 
az ongai civil szervezetek összefogását 
szorgalmazva. Ennek 
eredményeképpen ke-
rült kialakításra a he-
lyi civil szervezetek 
közös honlapja, ahol 
egyre bővülő kép- és 
híranyag mutatja be a 
civilek életét, működé-
sének sajátosságát. 

� Filmet készítet-
tünk az önkormányzat 
2007. évi munkájáról, 
ami a közmeghallga-
táson levetítésre került 
Ongán és Ócsanáloson, illetve felkerült 
az internetre is.

� Filmpályázatot hirdettünk Ongáról 
szóló fi lmek készítésére, melyet Tirpák 
Eszter nyert meg. Győztes fi lmje megte-
kinthető a nagyközségi honlapon.

� Aktívan részt vettünk a nemzetkö-
zi ifj úsági Trivium Program különböző 
projektjeiben, melynek részeként több si-

keres pályázati projektet bonyolítottunk 
le, köztük nem egy helyi képzést az ide lá-
togató felvidéki, kárpátaljai és magyaror-
szági partnerszervezetek tagjai számára. 

� Egyesületünk segítette a helyi kultu-
rális, közéleti rendezvények és események 
lebonyolítását, megrendezését (közmeg-
hallgatás, kiszehajtás, iskolai rendezvé-
nyek és ünnepségek, szüreti felvonulás 
video felvétele stb.), de több megyei kul-
turális és tudományos rendezvény, kon-
ferencia technikai lebonyolításában is se-
gédkeztünk.

� Folytattuk egy helyi képzőművésze-
ti albumhoz, egy majdani, a község múlt-
ját újságcikkek segítségével bemutató 
könyvhöz, illetve újabb helyismereti ki-
adványokhoz kapcsolódó anyaggyűjtést.

� Egyesületünk lehetőségein belül – jó-
részt könyvekkel, kiadványokkal, naptá-
rakkal – támogatta a község intézménye-
it, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

� Az Ongáról készült új könyveket, ki-
adványokat, az Ongai Kékdaru minden 
egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkor-
mányzathoz, a szomszédos települések-
hez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk 
az ongai boltok, üzletek segítségével.

� Az OKE 2007 nyarán két napos ki-
rándulást szervezett Heves és Nógrád 
megyékbe. Ami elsősorban kulturális, 
történelmi és természeti emlékek megte-
kintésére korlátozódott, illetve lehetősé-
get adott megismerkedni a szomszédos 

megyékben folyó civil kezdeményezések 
eredményeivel is.

� 2007-ben 12 különböző pályázatot 
nyújtottunk be. Ezek közül 10 nyert. A 
pályázatok közül több a 2008. évre is át-
húzódott, vagy eleve ebben az évben ke-
rül megvalósításra.

- Takács László OKE elnöke -

Az NCA által támogatott Trivium képzések egyike (Fotó: T. L.)

Kirándulás Recsken (Fotó: T. L.)
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2007-ben az Ongai Kulturális Egye-

sület megkezdte a Dózsa György 

utcában egy falumúzeum kialakítá-

sát, melyhez 500 000 Ft támogatást 

adott a községi önkormányzat, amit 

az OKE pályázati nyereménnyel 

(Pro Renovanda Cultura Hungariae 

Alapítvány) és önerőből ugyanen-

nyivel egészített ki. 

I. A külső munkálatok
Munkánk eredményeként lebontás-

ra kerültek a melléképületek, az udva-
ron lévő szemét és törmelékkupacokat az 
össze szedett szeméttel együtt elszállíttat-
tuk, a bozótosokat, az elburjánzott, elva-
dult, elöregedett fákat kivágtuk, a vízelve-
zető árkokat kitisztítottuk, az épületet, a 
padlást teljes egészében kitakarítottuk. Az 
udvar „első” tereprendezését befejeztük.

Az önkormányzat műszaki csoportjá-
nak segítséggel megtörtént a porta hátsó 
és oldalsó rozoga kerítésének elbontása, 
és új kerítés kialakítása (beton és dróthá-
ló), illetve az árkok kikövezése.

A portát szegélyező kerítések elé − 
majdani sövénynek − közel 300 fát és 
bokrot − tuját, kecskerágót és homoktö-
vist − ültettünk el, amit az ősz folyamán 
folyamatosan locsoltunk. Az utcafrontra, 
az árkok mellé gömbmeggyek és rózsatö-
vek kerültek kihelyezésre. Az udvar par-
kosításában az általános iskolás diákok 
segítségével jelentősen előre léptünk. 

Az utcafronti kerítéshez szükséges ter-
mésköveket megvásároltuk.

A nádtető kialakításához felvettük a 
megfelelő szakemberekkel a kapcsolatot, 
ahogy a miskolci Herman Ottó Múzeum 
vezetőségével is megtörténtek a szüksé-
ges konzultációk.

II. A falumúzeum belső munkálatai
2007-ben az ún. tisztaszoba felújítását 

helyeztük előtérbe. Az elvégzett munkák 
a következők.

Elektromos hálózat 
bontása (nagyszoba, 
konyha, külső folyosó).

Vakolat leszedése az 
oldalfalakon (nagyszo-
ba: (4,3+4,7+4,3+4,7)*3 
m = 54 m2).

Vakolat kitakarítása 
(tanulói munka 4m2).

Fal egyenetlenségei-
nek javítása (vert fal fa-
ragása, a vályogfal pót-
lása: 12 m2).

Falbontás az abla-
kok alatt (1,5 m ).

Ablakok közötti tar-
tóoszlop részleges bontása (0,8 m magas-
ságban alátámasztással).

Ablakok fölötti íves 
részek visszabontása 
eredeti állapotra (íves 
kialakításra 3 db).

Bontási törmelékek 
takarítása (2 m3).

Ablak alatti falrész 
alapjának elkészítése 
(1,8 m 40 cm mélység-
ben betonozással).

Alaprész szigetelése 
(1,8 m).

Ablak alatti falrész 
(párkány) újrafalazása 
(1,8 m *0,8 m).

Oszlop falazása (0,8 
m magasságig).

Kiegyenlített falazat rögzítése speciá-
lis kellősítő anyaggal 
(vakolás előkészítése 
54 m2 3 rétegben).

Vertfal élek kiala-
kítása üvegszálas és 
alumínium derékszög 
idomokkal (élvédőkkel 
3 rétegben 21 m).

Ablakpárkányok 
kialakítása (hőszigete-
lő anyaggal, élprofi llal 
3 db 1 m).

Előkészített fala-
zat vakolása üveghá-
ló erősítéssel, páraát-

eresztő vakolattal (54 m2 2 rétegben).
Oldalfal és a mennyezet találkozási 

vonalának kialakítása üvegháló erősítés-
sel (diletáció biztosítása (18 m).

Új elektromos hálózat kialakítása (vé-
sés és védőcsövezés 15 m, 6 doboz). 

Mennyezeti festékrétegek eltávolítása 
(20,21 m2).

Mennyezet megerősítése üveghálós 
gletteléssel (20,21 m2).

Oldalfalak glettelése (54 m2).
Oldalfalak és mennyezet festése me-

szes falfestékkel (54 m2 4 rétegben).
A tisztaszoba bútorainak, ablakainak 

és ajtóinak felújításának megkezdése. 

III. Falumúzeum tárgyainak gyűjté-
se, leltárba vétele

Elkezdtük a falumúzeum tárgyai-
nak begyűjtését, azok leltárba vételét. 
(Ez idáig közel 200 gyűlt össze.) Tárgyi 
felajánlással segítette munkánkat az ál-
talános iskola, Czövek Károly, Csirke 
Sándorné, Galovics Miklósné, Kiss Lajos, 

A falumúzeum kialakításáról

Diákok munka közben (Fotó: T. L.)

A bontási és tereprendezési munkák (Fotó: T. L.)

Az egyik takarítás utáni csoportkép (Fotó: T. L.)
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Beazonosított hadifogolytáborok és 

különleges munkászászlóalj telepek 

Oroszország és Ukrajna területén 

(az egykori Szovjetunió területén).

Az 1207-es különleges munkászász-
lóalj, amelyben Kovalcsik Pál és felesé-
ge, Szarvas Erzsébet, valamint több on-
gai kényszermunkára hurcolt dolgozott, és 
ahol Kovalcsik Erzsébet született az egyko-
ri Vorosilovgrádban, a mai Luhanszkban a 
2. „Delta” bányában volt. 87 civil van elte-
metve itt, az ongaiak közül id. Poller Fe-
renc. A zászlóalj temetője Bugajevka nevű 
helyen volt. Alcsevszktől délre 3–4 km-re 
van egy Bugajevka nevű település. Az uk-
rán nagykövettől kapott listán ilyen nevű 
temető nem szerepel. Nagyobb szomszé-
dos helyen Perevalszkban van egy teme-
tő, ahol 261 magyar van eltemetve, lehet, 
hogy a bugajevkai ebbe olvadt bele. Al-
csevszk Luhanszktól kb. 40–50 km-re nyu-
gatra van. A pontos azonosítás talán csak 
helyszíni kutatással lehetséges.

Az 1208-as különleges munkászász-
lóalj /ORB/ Nikanor/Nikonor telephe-
lye Vorosilovgrádban /ma Luhanszk/ 
volt; hogy pontosan hol, azt csak a hely-
színen lehet meghatározni. Itt volt kény-
szermunkán ifj . Lekner István.

Az 1223-as különleges munkászászló-
alj – ahol szintén sok ongai elhurcolt dol-
gozott – két telephelyen tevékenykedett. 
Az egyik Ionovka vagy inkább Ivanovka 
az Uszpenszki körzetben, Vorosilovgrád, 
ma Luhanszk megyében. A másik a Lutu-
gino mellett található „Vorosilov bánya”. 
Bruncz Erzsébet és Tamás István teme-
tési helyeként az orosz dokumentumok-
ban Olhovka van feltüntetve, ez azonos 
szerintem a Lutugino környékén találha-
tó Olhovka folyóval. Sikerült azonosítani 
az 1223-as hadifogoly-zászlóalj 1-es és 2-
es számú temetőjét. Ezek a Luhanszki já-
rásban, Lutugino várostól 6 km-re ÉNy-
ra találhatóak. Az 1-es számú temetőben 

50-en vannak eltemetve, a 2-es számúban 
39-en. A két temető az egykori „Vorosi-
lov bánya” ÉK-i oldalán, a polgári teme-
tő szomszédságában található, a bányától 
mintegy 500 méterre, a „Vorosilov bánya” 
nevű vasútvonaltól 100 méterre. Az ukrán 
hadisírgondozó szervezet szerint a temető 
gondozatlan, de még láthatóak a sírhan-
tok. Úgy gondolom, hogy Bruncz Erzsé-
bet és Tamás István az 1223-as zászlóalj 
1-es számú temetőjében van eltemetve. 
Ebben a három zászlóaljban a már emlí-
tetteken kívül még Farkas Lujza, Wingen-
dorf Margit, id. Lekner István, Ríz Imré-
né, Poller Mária, ifj . Poller Ferenc, Lekner 
Erzsébet, Vencel Erzsébet, Bruncz Kata-
lin, Ríz Imre, Wingendorf István és még 
mások „dolgoztak”.

A 148-as tábor központja, ahol Nagy 
Ferenc volt fogságban, Dél-Oroszország-
ban az Azovi-tenger keleti partjától kb. 
100 km-re keletre, Krasznodarban volt. A 
9-es részleg, ahol Nagy Ferenc volt Kro-
potkinban, a hasonló nevű járás /körzet/ 
székhelyén működött. Kropotkin Krasz-
nodartól kb. 135 km-re északkeletre ta-
lálható. Mi sem bizonyítja jobban ennek 
a hatalmas táborrendszernek a méreteit, 
mint hogy az adatbázis szerint 30 részle-
get tüntet fel, és ezek között 200–300 km 
távolság is volt. 

A 126-os tábor – ahol Egész Bertalan 
elhunyt – Dél-Ukrajnában található az 
egykori Nyikolajevben, mai nevén My-
kolaiv/Mikolajiv. A Fekete-tenger északi 
partján, Odeszától északra.

A 245-ös számú tábor, ahol Nohaj 
Imre hunyt el, Oroszország Szverdlovsz-
ki /ma Jekatyerinburg/ területén Nyisz-
nyij Tagil térségében volt az Urálban, Kö-
zépső-Urál keleti része.

A 176-os tábor helyét, ahol Beszterc-
zey Béla elhunyt, nem sikerült egyértel-
műen megállapítani. Havasi János, a Há-
borús Keresőszolgálat vezetője az alábbi 
tájékoztatást adta ez ügyben. A Moszk-
vában kiadott átfogó könyv nem is em-
líti a 176-os tábort. A sorrendben a 171-
es után rögtön a 177-es, a csisztyakovoi 
következik, ez pedig valóban a Donyec-
medencében van, ma Th oreznek hívják. 
A 176-ost egy eredeti orosz nyelvű felso-
rolásban találta Havasi János, de a mű-
ködés idejének jelölése nem a szokásos  * 
volt, hanem egy cirill d-betű, amit máig 
nem tudott megfejteni. Mindenesetre az 
van oda írva, hogy a 176-os a „nyezsinsz-
kij”, vagyis a Nyezsinszk városában lévő. 
Csakhogy ilyen település nincs. Van vi-
szont egy bányatelep Th orez /korábban 
Csisztyakovo/ mellett, amit a korabe-
li források hol Sznyezsnyanszknak, hol 
Sznyezsnojénak írnak. A Th orez mellet-
ti Szneznojét az ukránok Sznizsnejenek 
írnak és mondanak. Én ezen a vidéken 
egy Sznizsne nevű települést találtam. 
De lehet, hogy Nyezsinszk a Luhanszktól 
északnyugatra, Sztahanovtól északra ta-
lálható Nyizsnvel azonos.

A táborok egykori helyének pontos 
azonosítását nagyon nehezíti a nevek el-
írása, a települések nevének többszöri 
megváltoztatása és az, hogy esetenként 
a különböző térképek más névvel jelö-
lik a településeket. Az az igazság, hogy az 
egykori táborok, telepek helyének pontos 
meghatározása csak a helyszínen lehet-
séges, dokumentumok, térképek alapján 
nagyon nehéz, egyes esetekben talán tel-
jesen lehetetlen.

- Nyárádi Tibor -

Adalékok Onga történetéhez

Kocsis Béla, Kós Károly, Kovács Árpád, 
Majzik Dániel, Majzik Istvánné, Müller 
Sándorné, Papp Józsefné, Rózsa Lász-
ló, Sebák Zoltán, Takács László, Takács 
Lászlóné és Vidó Lajosné.

IV. Támogatók
Munkánkat az Ongai Kulturális Egye-

sület tagjain – hadd emeljük ki közülük 
is Czövek Brigitta, Kovács György és Ta-
kács László tevékenységét – és az álta-

lános iskola diákjain kívül többen tá-
mogatták. Mindenek előtt köszönjük 
Mihalik Gyula és Mihalik Tamás önzet-
len segítségét, akik gépeikkel jelentős 
szerepet vállaltak a bontás, a tereprende-
zés és a törmelék/szemét elszállításában. 
Rácz Attila és munkatársai a glettelést, a 
festést végezték el, Szécsi Sándor az asz-
talos munkákban, Farkas Ernő a villany-
szerelésben, Kovács Árpád fuvarozásban 
segítette egyesületünket. Németh László 

az elültetett növények locsolásában nyúj-
tott támogatást, sokszor biztosította ah-
hoz a vizet, felügyelte a portát, amikor mi 
nem voltunk ott. Tóth Attila és Rácz Ár-
pád a bontási munkáknál segített. 

Pénzbeli felajánlással élt a Felsőzsol-
cai Takarékszövetkezet, illetve egy kisebb 
összeggel Kenéz Éva. Juhász József épí-
tőanyaggal támogatta munkánkat. Vala-
mennyiüknek hálás köszönet!

- K. Gy. és T. L. -

Alább Nyárádi Tibor újabb kutatási eredményeivel ismertetjük meg az olvasókat. A kö-
vetkező adatok a nagyközség XX. századi történetéhez fontos adalékokkal szolgálnak.
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PONTOSÍTÁS!
A múlt havi számunkban a helyi 2008. 

évi díjtételek felsorolásánál „a temetőről 
és a temetkezési tevékenységről” résznél 
a + ÁFA szöveg kimaradt. A feltüntetett 
összegek az áfát tehát nem tartalmazzák, 
azt fi zetéskor hozzá kell adni. A pontat-
lanságért a szerkesztőség elnézést kér. 

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
A képviselő-testület január 22-én tar-

totta soron következő ülését, melyen szó 
volt a Hernádnémeti és társult települé-
sek szennyvízberuházásának ügyében 
az Olajtervvel folytatott peres eljárás le-
zárásáról (erről bővebben – a folyó tár-
gyalások miatt – az önkormányzat kéré-
sére egyenlőre bővebb tájékoztatást nem 
tudunk nyújtani). A képviselők elfogad-

ták a Polgármesteri Hivatal és a Karban-
tartó Csoport munkájáról szóló beszá-
molót, a Hernád Közmű Kft . 2007. évi 
működéséről szóló tájékoztatót. Meg-
tárgyalták a képviselő-testület által ho-
zott határozatokról és azok végrehajtá-
sáról szóló jelentést. A képviselő-testület 
pályázatot adott be a „Téli-tavaszi köz-
munkaprogram meghosszabbítására”, il-
letve az ÉMOP-2007-4.3.1/2F program-
ra „Közoktatás térségi sajátosságokhoz 
igazodó szervezése és infrastruktúrájá-
nak fejlesztése” címmel, melynek kere-
tében az általános iskola régi épületeinek 
teljes felújítása valósulna meg. A beru-

házás megvalósulásának összköltsége 
225.420.000 Ft, melyhez 22.542.000. Ft 
önerőt kell biztosítani.

Az ülésen többek között szó volt a 
szennyvíz és ivóvízhálózat önkormány-
zati üzemeltetésének lehetőségeiről, a 
Polgármesteri Hivatal bővítéséről, ezzel 
kapcsolatban a könyvtár új helyre köl-
töztetéséről, a nagyközség közterület-fel-
ügyelők alkalmazásának lehetőségeiről, 
az illegális fémhulladék tolvajok elleni lé-
pésekről és a fogyatékosok lift jéről.

- T. L. -

FILMET ONGÁRÓL! 
NYERTESE

Az OKE még 2006-ban hirdette meg 
a Filmet Ongáról! Pályázatot. A felhívás a 
község fi lmkészítés és mozgóképi kifeje-
zésmód iránt érdeklődő valamennyi la-
kójához szólt. A cél Ongával kapcsolatos, 
Ongához kötődő bármilyen mozgóké-
pi alkotás elkészítése (dokumentumfi lm, 
videoklip, fi lmetűd, kisjátékfi lm stb.) volt. 
Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán 
annyi volt, hogy valamilyen módon az al-
kotás kapcsolódjon a községhez vagy az 
itt élőkhöz. A beadási határidőt többször 
is módosítva azt vártuk, hogy egyre több, 
színvonalas, tartalmában újszerű fi lmet 
fogunk látni. Összesen azonban csak hár-
man gondolták úgy, hogy Ongával kap-
csolatos gondolataikat megpróbálják a 
mozgókép adta lehetőségekkel is kifejez-
ni. A győztes fi lm az OKE döntése értel-
mében Tirpák Eszter fi lmetűdje lett. Jutal-
ma 15 000 Ft-os vásárlási utalvány, melyet 
januárban a magyar kultúra napja alkal-
mából vehetett át. Munkájához ezúton is 
gratulálunk! Az alkotás megtekinthető a 
községi önkormányzat honlapján, a 2006. 
évi videótárban. 

ONGAI KULTURÁLIS ESTÉK
Az Ongai Kulturális Egyesület szerve-

zésében, az Ongai Kulturális Esték rendez-
vénysorozat részeként február 5-én, az ál-
talános iskola új épületszárnyának média 
termében Csorba Csaba történész a ma-
gyarországi várakról tartott előadást. 

A KÖVETKEZŐ PANKKK KONCERT!
Az OKE következő PANKKK koncert-

jének időpontja február 16., ami egyben 
farsang is a Sport büfében. Fellép a Kok-
tél Bt. zenekar.

TRIVIUM – PROJEKT ÉS 
PARTNERSÉG ÉPÍTŐ KÉPZÉS

Az OKE Trivium – Projekt és partnerség 
építő képzésének következő időpont-
ja február 29. és március 1. Helyszíne: az 
általános iskola média terme és a Sport 
büfé. A képzésen a Trivium határon túli és 
inneni partnerszervezetei vesznek részt.

1%-OS FELHÍVÁS
Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt 

Olvasók!
Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelet-

tel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 
1%-ról rendelkező nyilatkozatukban tá-
mogassák a falumúzeum kialakítását, az 
egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga 
község kulturális, értékteremtő gyarapo-
dását helyezi előtérbe.

Nyilatkozatukban a következőket le-
gyenek szívesek megjelölni: Ongai Kultu-
rális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05

A tavalyi felajánlásokat az egyesület 
vezetősége ezúton is köszöni, és számít 
idei támogatásukra is!

FELHÍVÁS A FALUMÚZEUM 
TÁMOGATÁSÁRA

A Dózsa György úton kialakításra ke-
rülő falumúzeum támogatására szólítunk 

fel minden ongait! Ezúton is kérünk min-
denkit, hogy ha a község lakossága bár-
mivel hozzá tud járulni a relikviák bővü-
léséhez, azokat ajánlják fel a múzeum 
számára, vagy bocsássák rendelkezésé-
re. Várunk fotókat, terítőket, régi ruhá-
kat, bútorokat, szerszámokat, konyhai 
eszközöket, hasznavehetetlennek hitt 
régi lomokat, kacatokat, mezőgazdasági 
gépeket, ekéket, cséphadarót, szőlőmű-
veléshez használatos eszközöket stb.

Várjuk továbbá mindazok segítségét, 
akik adományaikkal, akár építőanyag-
gal, élő munkával tudnak segíteni abban, 
hogy mihamarabb egy szép és impozáns 
múzeummal gazdagodjon településünk. 
Mindennemű felajánlással Takács Lászlót 
kell keresni az általános iskolában, vagy 
azok leadhatók, jelezhetők a Polgármes-
teri Hivatalban is.

A pénzbeli felajánlás történhet átuta-
lással, vagy az Ongai Kulturális Egyesü-
let számláját vezető helyi takarékszövet-
kezeti fi óknál (3562 Onga, Rákóczi u. 22.) 
készpénzes befi zetéssel, a közlemény ro-
vatban feltüntetve a felajánló pontos ne-
vét, címét és adószámát, illetve, hogy 
„falumúzeum támogatás”. Az egyesület 
bankszámlaszáma: 54500198-10000719. 
Az előfi zetés postai csekken történő befi -
zetéssel is megoldható bármelyik posta-
hivatalban, az OKE-tól igényelt csekken, a 
közleményben feltüntetve: „falumúzeum 
támogatás”. A felajánlott összeg 30%-a, 
a kiadott adóigazolás alapján az adóból 
2009-ben visszaigényelhető.

Ongai hírfolyam

Ongai Kulturális Egyesület felhívásai
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Visszavonhatatlanul itt a tél számtalan kel-

lemetlenségével együtt. Persze a közmondás 

igazsága szerint minden rosszban van valami 

jó, ezért a fagyos évszak szépségeit se felejt-

sük el. Hiszen a legcsodásabb dolgok egyike 

a meleg szobában együtt lenni szeretteinkkel, 

és „haszontalanságokkal” eltölteni a hosszú, sö-

tét délutánokat, estéket: elővenni a régi (vagy 

új) játékokat, a társast, a kártyát, a fejtörőt, az 

ügyességit, vagy leülni egy jó kis mesekönyv-

vel. Nem árt, ha a fenti kellékek mellé gyerekek 

is akadnak A móka ugyanis akkor az igazi, ha 

gyerekek a társaink, akiket ezen haszontalan 

dolgok segítségével több dologra megtanít-

hatunk, rávezethetünk, mintha napokon ke-

resztül prédikálnánk a helyes viselkedésről, a 

szabályok tiszteletéről, a kitartásról, előrelátás-

ról, türelemről és egyebekről. Ezen felül szavak 

és anyagiak nélkül, de talán azoknál meggyő-

zőbben közvetíthetjük gyerekeinknek, hogy 

fontosak számunkra, hogy szeretjük őket, szá-

míthatnak ránk. Persze csak akkor, ha mi ma-

gunk is tudunk még játszani és mesélni. 

Nagyon fontos, hogy gyerekeink időben 

megismerkedjenek a mesék-

kel, méghozzá a legősibb, leg-

egyszerűbb módon: szülőktől, 

nagyszülőktől, nagyobb test-

vértől (dajkától) hallva a tör-

téneteket, mint évezredeken 

keresztül őseink. Szükséges a 

személyes kapcsolat, a vissza-

jelzések, hiszen a mese segít 

feldolgozni félelmeinket, meg-

fogalmazni vágyainkat, fejlesz-

ti a fantáziát. A mesék szórakoztatnak és nevel-

nek is egyben: az életről tanítanak, és érzelmi 

kapaszkodót nyújtanak, ugyanakkor segítik az 

énkép alakulását is. A bájos rajzfi lmek egyike 

sem helyettesítheti a szövegszerű meseköny-

vet, melynek segítségével fejlődhet a nyelvi ér-

zék, gyarapodhat a szókincs. A mesekönyveken 

nevelkedő gyermek nem a rajzfi lm hangjai, raj-

zai révén, hanem saját maga alakítja ki a pusz-

ta szavak által kiváltott belső képet, fi gurákat és 

jellemeket, vagyis megalapozza azt a bizonyos 

olvasási és szövegértési készséget, amelyről 

manapság annyit hallunk. Egy biztos: a mese 

gyermeknek és a szülőnek is egyaránt kellemes 

kikapcsolódást nyújthat, egy időre feledteti a 

napi gondokat, és közelebb hozza a családta-

gokat. Bizony, mesét olvasni mindig jó!

Karácsony előtt a könyvesboltokat jár-

va sok kedves „ismerősömre”, régen olvasott 

mesekönyvre felfi gyeltem. A szebbnél szebb 

könyvek közül nehéz választani. Mivel az árak 

elég borsosak, csak olyan könyvet válasszunk, 

aminek sikerében biztosak vagyunk. (Ehhez 

nem csak a könyvet, hanem a leendő olvasót 

is ismernünk kell.)

Az én egyik legkedvesebb mesém, amit 5–

6 éves kortól minden gyereknek (és szüleiknek) 

ajánlok, Fodor Sándor fantáziájának szülötte. 

Az erdélyi író – aki december 7-én ünnepel-

te 80. születésnapját –, 1966 

és 1996 között írta története-

it Csipikéről, a kedves kis erdei 

törpéről. (Csipike, a gonosz Tör-

pe, Csipike és Kukucsi, Csipike, 

a boldog Óriás, Csipike és 

Tipetupa, Csipike és a gonosz 

Ostoba) Először a gyerekeim-

nek olvastam fel (többször is), 

s idővel Csipike valóságos csa-

ládtag lett. Ugyanis hiába él 

az Erdő mélyén az Óriásnagy Bükkfa odvában, 

a kedves, jóságos, ám olykor zsémbes, fontos-

kodó, hirtelenharagú, meggondolatlan mese-

lény, mélységesen emberi tulajdonságokkal 

bír, gyerek és felnőtt egyaránt magára ismer-

het. Csipike azt gondolja, hogy tőle 

függ az erdő sorsa, ő irányítja a kör-

nyezetét, pedig az égvilágon sem-

mi nem múlik rajta. Amikor ezt egy 

ellenszenves, rosszindulatú kecs-

kebéka a szemébe mondja, akkor 

megváltozik az élete:

„Csipike egész nap nem moz-

dult ki az odújából. Dühös volt. 

Haragudott Madárra, Nyúlra, Sün-

ékre, a Vadméhekre, Vadmalacra, 

haragudott Gyöngyvirágra, ame-

lyik nélküle is illatozni merészel. 

Haragudott az egész Erdőre. 

– Így jár, aki jó és kedves. Meg-

kaptam a magamét. No, de lesz ez 

másképpen is. Eddig és netovább! 

Ez, hogy eddig és netovább, na-

gyon tetszett Csipikének. Csak azt 

nem tudta még, mi legyen a netovább után. 

Ült-ült és törte a fejét. Egyszer csak a homlo-

kára ütött. 

– Megvan! Netovább után gonosz leszek. 

Példátlanul gonosz. Valami rettentően gonosz.”

A gonosz Csipike lecseréli a kalapjára tű-

zött gyöngyvirágot egy csalánlevélre, és el-

indul bosszút állni a világon. Így kezdődnek 

Csipike kalandjai, amelyekkel az író nem csak 

a gyerekeknek üzeni például: nem az a fontos, 

hogy te parancsolj mindenkinek, mert a go-

nosz törpe magányos; és legegyenesebb út 

az őszinteség; ha társakat szeretnél, akkor ne-

ked is alkalmazkodnod kell hozzájuk. Mindezt 

pedig a tanmesék direktsége nélkül, sok hu-

morral, játékossággal, egyszerűen, ízes és él-

vezetes nyelven, teszi. A sorozat remek illuszt-

rációit Rusz Lívia készítette. 

(Aki a könyvhöz nem tud hozzájutni, az 

internetről is letöltheti a mesét a http://mek.

oszk.hu/02500/02507/02507.htm címről) 

- PUM -

✴ Félévi értesítő! Iskolánkban is meg-
kapták az értesítést félévi teljesítményük-
ről tanulóink. A nevelők minősítése alap-
ján voltak, akik boldogan vitték haza 
ellenőrzőjüket, mások kevésbé, ők talán 
elhatározták: a második félévben szorgal-
masabbak lesznek.

✴ A 8. osztályosok megírták a központi 
felvételi feladatsorokat magyar és matema-
tika tárgyból. Az eredményekről hamaro-
san az interneten is tájékozódhatnak. Az 
előzetes eredmények ismeretében is feb-
ruár 15-ig lehet jelentkezni a választott 
középiskolában továbbtanulásra. 

✴ A felsősök farsangi rendezvényére 
február 15-én kerül sor, majd az alsó ta-
gozat február 22–23-án tartja hagyomá-
nyos karneválját.

✴ Az iskolai alapítvány ebben az évben 
áprilisban rendezi meg báli rendezvényét.

✴ SZJA 1% felajánlása! Tisztelettel kér-
jük az adózó állampolgárokat, hogy adó-
juk 1%-ának felajánlásával támogassák az 
ongai iskolát, lakóhelyünk tanulóit. Adó-
bevallásuknál a rendelkező nyilatkozat-
ban az alábbiakat jelölni szíveskedjék:

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY
adószám: 18410394-1-05

✴ Hamarosan indul a 3. osztályos ta-
nulók úszás-oktatása Szikszón - testneve-
lési órák keretében.

VERSENYEREDMÉNYEK!
Megyei diákolimpia úszás döntő: 1. 

Urszin Csanád 4. a 50 m mellúszásban. 
2. 50 m gyorsúszásban . Grundbirkózás-
ban fi ú és lánycsapatunk egyaránt a 3. 
helyen végzett; felkészítők: Kajtor Csaba 
és Bűdi László. Sakk vk. döntő: 1. Szabó 
Dóra 4. b.

- Rózsa László -

Iskolai csengőszó

* * ** * *

* * ** * *
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A gyermeknek mese kell!


