
Április 28-án az általános iskola mé-

diatermében az Ongai Kulturális Egye-

sület újból egy kötetlen beszélgetést, 

NCA által támogatott fórumot szerve-

zett. Ismét az volt a célunk, hogy be-

szélgessünk az embereket érintő helyi 

problémákról, találjunk azokra megol-

dási alternatívákat, próbáljunk új em-

bereket aktivizálni a közéletben. A két 

témát a tavak hasznosítása és az ongai 

szőlőhegy gondjai adták.

Mintegy harmincan jelentek meg a fó-
rumon, köztük jó néhányan olyanok is, 
akik eddig az ilyen eseményektől távol 
maradtak. A rendezvényt az érintett lako-
sokon, a szőlőtulajdonosokon kívül meg-
tisztelték az Ongai Kulturális Egyesület 
és az Ongai Horgász Egyesület 
vezetőségének tagjai, jelen volt 
a Polgárőr Egyesület, az önkor-
mányzat számos tagja is. Külön 
öröm volt Visi József jelenléte, 
aki mint a tavak egyik tulajdo-
nosa, az Ongai Kavics Kft . ügy-
vezetője első kézből tudott vála-
szolni a felmerülő problémákra.

Parázs viták, olykor kemény 
kritikai hangok, de építő jelle-
gű hozzászólások is jellemez-
ték a közel 3 órás fórumot. Előbb a tavak 
hasznosítása körül ütköztek a vélemé-
nyek. Vitaindítónak levetítésre került az 
Ongai Kulturális Egyesület által készí-
tett fi lmetűd a tavakról, majd egyre más-
ra következtek a különböző hangvételű 
észrevételek. Néhány kiragadott mondat 
a résztvevők hozzászólásaiból: 

Kovács József: az önkormányzat elkép-
zelései, a területrendezési tervek, a földek 
tulajdoni helyzete iránt érdeklődött.

Szabó Attila: a bányászati jog lejárta fe-
lől érdeklődött, a horgász egyesület szere-
pét hangsúlyozta a hasznosítást illetően.

Rózsa László: a tavak körül meg kell ol-
dani a közterület-felügyeleti ellenőrzést. 
Bírságolni kell a fákat kivágó, szemetelő 
személyeket. A mezőőri szolgálatot ki kell 
terjeszteni a tavak környékére is.

Mihalik Gyula: a horgászok sokat tesz-
nek a tavak szebbé tételéért, négy kör-
nyezetvédelmi napjuk is van. Aki azokon 
nem vesz részt, annak az alapszabály ér-
telmében anyagilag kell hozzájárulni a 
tisztaság eléréséhez. Igazából nem a hor-
gászokkal van gond, hanem a sátorozók-

kal, táborozókkal, a nyáron hetekre kiköl-
tözőkkel. Velük szemben halőreink nem 
tudnak eljárni. A rendőrségnek nincs kel-
lő ereje arra, hogy a megfelelő segítséget 
mindenkor meg tudják adni. Évi 3 millió 
Ft-ért telepítenek halakat, és az idén ko-
molyabb horgászversenyt szerveznek. 
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Fórum ongaiakkal Ongáért!
Tavak hasznosításáról, a szőlőhegy gondjairól

A fórumon (Fotó: K. Gy.)
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Fórum ongaikkal Ongáért! 
– folytatás az 1. oldalról –

Az önkormányzat meghirdette hasz-
nosításra a tavakat, de arra komoly pá-
lyázat nem érkezett be. Az elültetett fá-
kat egyesek újra és újra megrongálják. A 
horgász egyesület internetes fórumára 
hívta fel a jelenlévők fi gyelmét.

Miklós Tamás: az eddigi tervek csak 
tervek maradtak. A horgászok sem an-
gyalok, de a bajokat mások okozzák. 
Összefogásra van szükség. A halászati, 
horgászati jog a magyar államé, amit pá-
lyázat útján szerzett meg a horgász egye-
sület. A legnagyobb gond a közbiztonság 
romlása és a szemetelés.

Szalay Sándor: a tavak körüli földek 
rendszerváltás utáni magánosításával kap-
csolatban fejtette ki kritikai észrevételeit.

Klinga Róbert: a tavak a faluról adnak 
jó vagy rossz képet. Az előbbire kell töre-
kedni. Sokan a tavak révén tudnak a te-
lepülésünkről. Hathatósabb odafi gyelés 
kellene az önkormányzat részéről. Jó len-
ne, egy kerékpárút a tavakhoz.

Vincze Imre: a motorosok, autósok okoz-
ta gondokra hívta fel a fi gyelmet. Tenni 
kell ellenük valamit.

Zsoldos János: az önkormányzatnak 
vannak tervei a tavakkal, de azok meg-
valósítására jelenleg nincs pénz. A par-
kosítás évekkel ezelőtt megkezdődött, de 
abba maradt, ahogy a kilátó alapozása és 
a padok kihelyezése is várat magára.

Visi József: a rekultiváció jelenlegi állá-
sáról is tájékoztatást adott. Az idei év vé-
géig a munkákat befejezik. Az I-es és VII-
es, illetve az V-ös és III-as  tavak között 
egyenes, az eredeti humusz szintig legya-
lult, kaszálható, rendben tartható terü-
let került/kerül kialakításra. A meddő, az 
iszapos, agyagos föld elszállítása az egész 
tórendszernek hasznára vált. A tavak ki-
kotrásával javult a víz minősége. A mun-
kák a horgászok elképzeléseinek, kérései-
nek fi gyelembevételével folytak, folynak. 
A tájrendezési terv a kft -nél megtekint-
hető. A II-es és IV-es nem lesz összekötve, 
de a két tó között kimélyítik a területet. A 
horgászati jog a horgász egyesületé. Ha az 
lejár, akkor kell gondolkozni közös hasz-
nosítási elképzelésekben. A bányabezárási 
terv már elkészült. A 40 cm alatti ásvány-
vagyon a magyar államé. A tavak egy része 
később értékesítésre kerül, egyelőre azok 
nem piacképesek. A II-es és a mellette lévő 
kis tó intenzív tó marad a kft . saját kezelé-
sében. Egyre többen viszik ki szemetüket a 

tavakhoz. Legutóbb egy helyi autószerelő 
vállalkozó érezte úgy, hogy az ő olajos ron-
gyainak, fl akonjainak ott a helye.

A tavakkal kapcsolatos hozzászólalá-
sokat Takács László, a fórum moderátora 
összegezte. A tavak közül a VII-es és VIII-
as van önkormányzati, míg az I-es magán-
tulajdonban, a többi tó az Ongai Kavics 
Kft . tulajdonában van. A horgászati jogo-
kat – a II-es és a mellette lévő kis inten-
zív tó kivételével, amely a kft -é – az Ongai 
Horgász Egyesület gyakorolja. A bányásza-
ti jog – melyet a bányakapitányság felügyel 
– az Ongai Kavics Kft -é. A legsürgetőbb, 
megoldásra váró gondok, problémák: a 
fák kivágásának, lopásának megakadályo-
zása; a tavak szemétmentesítése, bevon-
va az önkormányzat közcélú munkásait is; 
egy komplett rendtartás kidolgozása, an-
nak betartattatása, folyamatos bírságolás 
a szabályokat megszegőkkel szemben; fo-
lyamatos parkosítás, tereprendezés; a ta-
vak körbekerítése, őrzésének megoldása; 
a tulajdonosok és a civil szervezetek ösz-
szefogása a tavak hasznosítására; komplex 
pályázati tervek kidolgozása (pihenő park, 
tanösvény, kerékpárút, strand, stégek, kilá-
tó stb.); összességében nagyobb fokú oda-
fi gyelés Onga kallódó értékeire!

A szőlőheggyel kapcsolatos gondokat 
Juhász József gondolatai vezették be. Né-
hány kiragadott mondatott 
itt is közre adunk a résztve-
vők hozzászólásaiból, me-
lyek a tavakhoz képest – ha 
e sorokból nem is derül ki 
mindig – sokkal keményebb 
hangot ütöttek meg

Nagy Gyula: katasztrofá-
lis a közbiztonság a hegyen. 
Egymást érték a betörések az 
elmúlt időszakban. Ez régen 
nem volt így. Az oszlopokat 
kiszedik, a drótokat levágják. 
Nincs megfelelő polgárőr jelenlét, ha ott is 
vannak, nem azt teszik, ami a dolguk. Éj-
szaka kellene kimenni. A nagygépek tönk-
re teszik az utakat. Miért nincs mezőőre 
Ongának? Nem megfelelő az odafi gyelés 
az illetékesek részéről a hegyre.

Papp Gyula: a szőlősgazdák közül so-
kan nem akarnak részt venni a problé-
mák megoldásában.

Zsoldos János: nincs rend, rendszer. A 
gazdákat kell összefogni. Az utat az ön-
kormányzat javítgatta. Mi próbálunk se-
gíteni. Van mezőőr.

Szalay Sándor: mezőőrre szükség van. 

Ha van, ki az? Éjszaka kellene a rendőrök-
nek és a polgárőröknek kimenni. Rossz 
az út. A javítás nem volt megfelelő.

Vincze Imre: hogy lehet engedély nél-
kül folyamatosan kint lakni a hegyen?

Kovács József: hegyaljai példákat felso-
rolva a gazdákat összefogásra buzdította. 
Alakítsanak valamilyen civil szervezetet, 
csatlakozzanak egy hegyközséghez.

Szabó Attila: a polgárőröktől és a rend-
őrségtől nem várható el, hogy az ottani 
magántulajdont állandóan őrizzék. Má-
sutt a gazdák összefogással saját maguk 
őrzik a szőlőiket.

Mihalik Gyula: ő is a polgárőrséget véd-
te. Kevesen vannak, kevés a jogkörük. Ne 
várja el senki, hogy ők vigyázzanak min-
denre, amikor szabadidejüket feláldozva, 
ingyen és bérmentve végzik a munkájukat. 
Ígéretet tett az út ingyenes „megtolására”, 
ha a gazdák legallyazzák annak két oldalát.

Molnár Lászlóné: sok a betörés, nem 
megoldott a terület őrzése. Már házalók 
is megjelentek a hegyen.

Kovács György: a gazdák áldozata nél-
kül nem lehet megoldani a problémát. A 
technikai, informatikai lehetőségek al-
kalmazását is meg kellene vizsgálni.

Miklós Tamás: kevés a jelenlévő gazda. 
A többiek miért nem jöttek el? Összefo-
gást javasol.

Füzi József: a rendőrségnek fel kell hív-
ni a problémákra a fi gyelmet. A mezőőrt 
be kell mutatni nekik. Rendszeres kap-
csolattartás, információ csere kell, hogy 
kialakuljon közöttük.

Juhász József: az önálló hegyközség 
létrehozásához a törvényi feltételeink hi-
ányosak. Valamilyen civil összefogás kell 
az előrelépéshez.

Takács László végezetül erre az össze-
fogásra buzdította a jelenlévőket. Jelezte 
továbbá a problémák továbbítását az ille-
tékeseknek, azok nyilvánosságra hozását, 
a fórum jövőbeli folytatását.          - T. L. -

Vélemények ütköztetése (Fotó: K. Gy.)
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Május 21. szerda

16.45-től ünnepi megnyitó, zászlófelvonás (helyszín: 
Főtér)
Ünnepi beszédet mond: Madzin Tibor polgármester 
17.00-tól két színházi előadás a Szegedi Nemze-
ti Színház tagjainak előadásában (helyszín: művelő-
dési ház)

a) Mrozek: A nyílt tengeren

szereposztás: 
KICSI: az ongai születésű Gömöri Krisztián 
KÖZÉPSŐ: Borovics Tamás
KÖVÉR: Harsányi Attila
POSTÁS, LAKÁJ: Janik László
(A darab szinopszisa: Mrozek darabja három tutajon 
vergődő ember egy óráját mutatja be, akik arról tana-
kodnak, melyikük legyen az, akit a másik kettő – éle-
lem híján – felfal. Természetesen egyikük sem szán-
dékozik felfalni magát. Elkezdenek tehát a modern 
világ eszközeivel harcolni: kampányolnak, érvelnek, 
szavaznak, az igazságosságra hivatkoznak – teszik 
mindezt egy tutajon, a tenger közepén –, de dűlőre 
nem jutnak. A kezdetben egyenrangúnak látszó cso-
portból kiválik egy vezér, akinek lesz talpnyalója, ők 
ketten pedig szépen szisztematikusan eltiporják a 
gyengébb harmadikat.)

b) Kassák emlékest 

Május 22. csütörtök

17.00-tól Dr. Nagy Balázs (a Magyar Földrajzi Tár-
saság Földgömb című folyóiratának főszerkesztője, 
az ELTE földrajz tanszékének tanára, az Antarktisz és 
más távoli földrészek neves kutatója) előadása Kőrösi 
Csoma Sándor életéről, tibeti útjáról (helyszín: általá-
nos iskola média terme)

Május 23. péntek

17.00-tól dr. Horváth Zita (a Miskolci Egyetem törté-
nész adjunktusa) előadása a XVIII. századi falusi embe-
rek életéről (helyszín: általános iskola média terme)
18.00-tól Nagy Attiláné (iskolánk rajztanára) fest-
ménykiállítása (helyszín: általános iskola média ter-
me előtti kiállító terem)
18.45-től a görheverseny zsűrizése, eredményhirde-
tés (helyszín: általános iskola média terme)

Május 24. szombat

Egész napos program a sportpályán:

-  Honfoglaló lovas íjászok bemutatója, íjász és birkó-
zóverseny, lovagoltatás

- Körhinta, légvár, kirakodóvásár

- Szumo birkózás
-  Horgász verseny iskolásoknak az Ongai Horgász 

Egyesület támogatásával
- Arcfestés
-  Az Észak-Magyarország szerencsekerék nyeremény-

játéka
Színpad:

14.30 Óvodások bemutatkozása
15.00 4 kópé báb meseelőadás
15.45 Iskolások bemutatkozása (4. évfolyamosok 
tánca, néptánccsoport fellépése)
16.00 Huszárok bemutatója
16.30 Szuper dáridó 1,5 órás élő zenés műsor több 
műfajjal (pop-rock, nóta, operett, mulattság, sláge-
rek, tűznyelő)
18.00 Fiesta együttes műsora
18.45 Huszárok bemutatója
19.00 A Miskolci Illés EmlékZenekar élő koncertje
20.30 Latin varázs (zenés táncos show műsor, konga 
dob kíséretében)
21.15 The Rockets rockegyüttes (a régi Freezer) élő 
koncertje
22.15 Tűzijáték 
22.45 Utcabál

Az Ongai Horgász Egyesület vizein az O. H. T. 
előírásai érvényesek az alábbi eltérésekkel:

1. HORGÁSZAT IDEJE:
I-III-IV-V-VII-VIII. tavakon időbeni korlá-
tozás nincs, 

2. NAPONTA FOGHATÓ MENNYISÉG:
a) 3 db nemes hal és 5 kg egyéb hal.
b)  Ifj . és kedvezményes jeggyel 2 db nemes hal 

és 3 kg egyéb hal.
c)  Gyermekjeggyel 1 db nemes hal és 3 kg 

egyéb hal.

3. KIFOGHATÓ MÉRET:
Országos rend szerint – kivétel az amur, mely-
nek kifogható mérete 50 cm.

4. TILALMI IDŐ:
a)  Minden őszi telepítés után négy hét kivé-

tel a kijelölt tó, melyen tavaszi telepítés lesz 
ezen a tilalmi idő kettő hét. 

b) Tavaszi telepítés után egy hét.

5. TILOS:
a) Csónak használat.
b)  Minden behordásra alkalmas eszköz hasz-

nálata (etető hajó, gumimatrac stb.).
c)  Az a és b pontokban felsoroltakról a hor-

gászat.
d)  Az etetett hely bármely módon történő 

megjelölése.

6. Az egyesület vizein az etetés csak partról 
történhet, nyeles készség használatával.

7. Éjszakai horgászat során a horgászhelyen 
világítást kell alkalmazni.

8. GYERMEK HORGÁSZAT:
2007. január 1-től az Ongai Horgász Egyesü-
let kezelésében lévő vízterületen a gyermek 
horgászjegy birtokában csak békés halakra 
lehet horgászni, egy darab egy horoggal sze-
relt úszós készséggel. Gyermek horgászjegyet 
6 éven aluli gyermek nem válthat.

9. NAPIJEGY: 
a)  Éjszakai napijegy is váltható, amely az adott 

nap 18 órától másnap reggel 6 óráig érvé-
nyes. Az éjszakai napijegy megkülönbözte-
tett színű, melynek ára 1800 Ft.

b) Napi jegy 0 órától 24-óráig szól, ára 1800 Ft

10. A FOGÁSI NAPLÓ VEZETÉSE A
2007. ÉVTŐL:

A kifogott méretkorlátozás alá eső halat, ha 
a horgász meg akarja tartani, azt a horgászat 
folytatása előtt azonnal be kell írni a fogási 
naplóba. Aki a fogási naplót nem vezeti, az fe-
gyelmi vétséget követ el.

11. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP:
2008. 03. 22., 2008. 06. 08., 2008. 08. 23. és 2008. 
10. 12. Egy környezetvédelmi napon minden 70 
év alatti horgásznak kötelező megjelennie. Aki 
ezt elmulasztja, az egyszeri halasítási hozzájáru-
lást kell fi zetnie, melynek összege. 3000 Ft.

12. Egyesületi HORGÁSZVERSENY 
várható időpontjai:

Szezonnyitó horgászverseny: 2008. 06. 14. 
VII-es tó. Díjazása 50 000 Ft.
Törpeharcsa fogó verseny: 2008. 07. 12 és 
2008. 09. 06. Díjazása 25 000 25 000 Ft.

13. Egyesület tagjai fegyelmi vétséget követ 
el ALAPSZABÁLYUNK II. fejezet 4. pontja 
szerint amennyiben horgászat közben:
a)  Nem rendelkezik horgászathoz szükséges 

iratokkal.
b)  Megsérti az országos és egyesületi horgász-

rendet. 
c) Megsérti a helyi önkormányzati előírásokat.
d)  Megsérti a víz és környezetvédelmi előírá-

sokat.
e) Megsérti a horgászetikai szabályokat.
f)  Vitás kérdésekben kulturálatlanul nyilvá-

nul meg.
- forrás: http://ongaihorgasz.uw.hu/

horgaszrend.htm - 

Tervezett programok az Ongai Kulturális Napokra
2008. május 21–24. 

Horgászrend a 2008. évre
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2008 márciusában, a kárpátaljai 
Benén egy az NCA-NK által támo-
gatott 3 napos képzésen vett részt 
az Ongai Kulturális Egyesület tag-
jainak egy része, illetve a part-
nerszervezetei közül a miskolci 
Deáktér Egyesület, a Kárpátaljai 
Fejlesztési Társaság és a KMKSZ If-
júsági Szervezetének küldöttei.

Egy település térségi sikerességét 
nagymértékben befolyásolja, hogy a kö-
zössége miként teremti meg, illetve hasz-
nosítja az identitását, összetartozását őrző 
és kifejező kulturális, szellemi értékeket. 
Ezt az összefüggést még a közösségépí-
téssel, a kulturális és szellemi örökségek 
megőrzésével foglakozó szervezetek is in-
kább csak érezni, mint érteni szokták. Ez 
az egyik magyarázata annak, hogy a tele-
pülés- és térségfejlesztési koncepciókban 
ezek a közösség kohézióját erősítő ele-
mek kevés hangsúlyt kapnak. Ráadásul az 
sem egészen végiggondolt, hogy mi tar-

tozik ebbe a tárgykörbe. A részterületek 
közül kulturális és szellemi örökség meg-
óvása szokott leg-
inkább megjelen-
ni. Ám ez is csak 
azokra a települé-
sekre és térségek-
re jellemző, ahol 
például jellegze-
tes helyi hagyomá-
nyok, a szélesebb 
közönség számára 
is ismert kulturá-
lis értékek marad-
tak fenn. Minden 
más közösségépí-
tő elem esetlegesen 
kap csak fi gyelmet. 
Úgy gondoltuk, 
hogy legalább az 
alábbi területekkel 
kellene foglalkoz-
ni a helyi kötődé-
sek és az összetar-

tozás tudatának 
formálása kapcsán. 
A proaktív képzés 
főbb témája volt 
ezért a szellemi és a 
kulturális örökség 
megóvása, a hagyo-
mányok fejlesztése, 
a fi atalok részvéte-
le a közösség épí-
tésében, a helytör-
ténet kutatások és 
oktatás, az önren-
delkezés jelképei, a 
helyi nyilvánosság, 
a sajtó és az érté-
kek megjelenítése 
a szélesebb nyilvá-
nosság előtt. Ezek a 
területek megítélé-
sünk szerint össze-
tartoznak, és a te-

lepülési és térségi szintű fejlesztésekben, 
közösségfejlesztő programokban is sze-

rencsés lenne ezeket egységben kezelni. 
Az általunk megvalósított képzés erre irá-
nyult, kihasználva azt, hogy a résztvevő 
szervezetek egy vagy több területen sike-
resen működnek, így példával szolgálhat-
tak partnerszervezeteik számára. A prog-
ram legfontosabb hosszú távú célja ebből 
adódóan az érintett régiók megtartó ere-
jének növelése, illetve a fi atalok közösségi 
részvételének növelése volt.

A többirányú képzésen túl a résztvevő 
partnerek megkezdték egy civil szerveze-
tekből álló innovatív szolgáltatási háló-
zat kiépítését. Sor került a helyi és térségi 
fejlesztések, programok során haszno-
sítható közösségfejlesztési modell kiala-
kítására, közvetítésére is. A kárpátaljai 
szervezetekkel való konkrétabb együtt-
működés része lett a közösen kidolgo-
zott, és az OKE által most benyújtott 3 
nemzetközi pályázati projekt is. 

- Takács László OKE elnök -

Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése
Kárpátalján az OKE

Kovács Zsolt előadása (Fotó: T. L.)

Az egyik képzési feladat (Fotó: T. L.)

A beneiek könyvtárában (Fotó: T. L.)

A Vereckei-hágó emlékművénél (Fotó: T. L.)
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Takarékszövetkezetünk 2008. áp-
rilis 14-én tartotta idei részköz-
gyűlését.

A takarékszövetkezet fennállásának 
50. évfordulóját ünnepeljük ebben az év-
ben. Ebből az alakalomból ünnepi mű-
sorral kezdtük részközgyűlésünket. Az 
ünnepi műsort a ongai általános isko-
la 4. a osztályos tanulói előadásában lát-
hattuk, hallhattuk, Máté Béláné és Buzás 
Zoltánné nevelők felkészítésével. Az 
ongai intézményeket a kezdetektől fogva 

anyagilag is támogatja takarékszövetke-
zetünk, ezért is vettük örömmel felaján-
lásukat ünnepi részközgyűlésünk kö-
szöntésére. A táncot követően az Ongai 
Kulturális Egyesület fi lmjét nézhettük 
meg a takarékszövetkezet 50 éves múltjá-
ról. Madzin Tibor polgármester úr, köz-
gyűlésünk díszvendége a község veze-
tésének nevében köszöntötte az ünnep 
résztvevőit.

Eleget téve alapszabályi kötelezettsé-
günknek, a megjelent tagoknak tájékoz-
tatást adtunk az elmúlt évi munkánkról, 

valamint ismertettük a 2008. évi tervein-
ket. Alakszainé dr. Oláh Annamária el-
nök-ügyvezető az igazga-
tóság tájékoztatóját adta 
elő a takarékszövetkezet 
2007. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról, illetve 
a 2008. évi célkitűzéseiről.

A kirendeltség beszá-
molóját Klemáné Árvai 
Erika kirendeltség veze-
tőtől hallhattuk.

A beszámolónk né-
hány leg-
fontosabb 
adata a következő:

- Taglétszámunk az el-
múlt évben 416 főről 397 
főre csökkent. 

- Részjegy állomá-
nyunk szövetkezeti szin-
ten 19,2 millió Ft. Ebből 
az ongai kirendeltség ál-
lománya: 1,7 millió Ft.

- 2007. december 31-
én a ki-
rende l t -

ség által kezelt betétek 
állománya 274 millió Ft 
volt, 64 millió Ft-tal ma-
gasabb a tervezettnél, és 
87 millió Ft-tal maga-
sabb a 2006. december 
31-i állománynál. Ezzel 
a betétállománnyal ki-
rendeltségünk nyolcadik 
a takarékszövetkezeti ki-

rende l t -
ségek nagyságbeli rang-
sorában.

- Minden évben el-
mondjuk, hogy a la-
kossági folyószámla a 
hozzákapcsolódó bank-
kártyával az ügyfelek ér-
dekét szolgálja. A la-
kossági bankszámláról 
valamennyi szolgáltató 
számláját ki lehet fi zet-
ni átutalással. Nevezete-

sen a gáz, az áram, a telefon, a vízdíj és a 
különböző biztosítások, amelyek minden 
háztartásban előfordulnak.

- 2007. december 31-én a kirendelt-
ség által kezelt hitelállomány 194 millió Ft 

volt, 50 millió Ft-tal több a tervezettnél, és 
82 millió Ft-tal magasabb a 2006. decem-
ber 31-i állománynál.

- A 2007. év slágerterméke továbbra is 
– a keresett személyi kölcsönök mellett 
– a devizaalapú (jellemzően svájci frank 
alapú) hitel volt, amelyből többféle ter-
méket (szabad felhasználású, lakáscélú) 
is kínálunk, immár nem csak a lakosság-
nak, hanem a vállalkozóknak is. 

Négy és fél éve működik takarékszö-
vetkezetünk ongai kirendeltsége, melynek 
munkájával és az elért eredményeivel az 
igazgatóság és a vezetés meg van eléged-
ve. Örömmel tölt el bennünket, hogy 2007 
júniusától kirendeltségünk vezeti az ongai 
önkormányzat pénzforgalmi számláját.

Ezúton szeretnénk ügyfeleinknek 
megköszönni, hogy takarékszövetkeze-
tünket választották mind a betételhelye-
zésben, mind a számlavezetésben, vala-
mint a hitelezés területén. Bízunk benne, 
hogy a jövőben még több ongai lakost 
tudhatunk tagjaink, ügyfeleink sorában.

- Klemáné Árvai Erika -

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 
2008. évi részközgyűlése

A közgyűlés megnyitása (Fotó: K. Gy.)

Az OKE által készített film megtekintése (Fotó: K. Gy.)

Ünnepi műsor (Fotó: K. Gy.)

A részközgyűlésen (Fotó: K. Gy.)
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Óvodai felhívások
• Értesítem a kedves szülőket, hogy a 2008/2009-es tanévre az ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2008. május 13–23-ig, de. 8–16 

óráig lesz a KÖZPONTI ÓVODÁBAN! (Hunyadi u. 43.)
KÖTELEZŐ BEÍRATNI azt a gyermeket, aki az 5. életévét 2008. december 31-ig betölti! A beíratáshoz a gyermek szüle-

tési anyakönyvi kivonatát hozzák magukkal.
• Készülőben van internetes honlapunk, amely már megtekinthető a www.bovoda.extra.hu weboldalon.

- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Óvodánk gyermekei április 18-án 
adtak tanúbizonyságot szereplé-
si képességeikről.

A bemutatkozó előadáson 8 csoport 
vett részt, kisebb-nagyobb létszámmal. 
Nagy örömünkre a produkciókat kísé-
rő taps és tetszésnyilvánítás azt tükröz-
te, hogy sikeresek voltak az előadások. A 

tetszetős jelmezek, a bátor fellépők, a vi-
dám zeneszámok jó hangulatot teremtet-
tek a helyszínen, és ezt a terem zsúfoltsá-
ga sem tudta elrontani.

Minden hozzátartozónak felemelő és 
megható érzés saját csemetéjét látni. Le-
gyen az fergeteges tánc, vagy akár bi-
zonytalan lépések. A kis műsorszámokat 
nézve újabb bizonyítékot kaptunk arra 

nézve, hogy szép hivatást választottunk, 
amikor az apróságok nevelésére adtuk fe-
jünket.

Köszönjük, hogy a szülők, nagyszülők 
önzetlenül vettek részt az előkészületek-
ben, és belépőjegyeikkel (összesen 80 000 
Ft) növelték az Ongai Óvodásokért Ala-
pítvány vagyonát.

- Péli Edit -

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
A képviselő-testület április 15-ei ülé-

sén többek között szó volt az olajterv 
kontra önkormányzatok peres ügy leg-
újabb fejleményeiről, a kötvénykibocsá-
tásról, a 2007. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a 
szociálpolitikai támogatási rendszer ala-
kulásáról, a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatokról, és a szociális és csa-

ládgondozói feladatokról, a Fogyatékosok 
Nappali Intézményének működéséről, a 
közterület-felügyelői rendszer kistérsé-
gi kialakításáról és a III. Ongai Kulturá-
lis Napokról. A képviselők elfogadták a 
Szociális Szolgáltató Központ Fogyatéko-
sok Nappali Intézetének érdekképviseleti 
fórumának szabályzatát, módosították az 
iskola alapító okiratát, és szó volt különfé-
le pályázati lehetőségek kidolgozásáról is.

FAÜLTETÉS A CIGÁNYTELEPEN
Április 18-án a Cigány Kisebbségi Ön-

kormányzat fűzfákat ültetett a Cigányte-
lepen.

ÚJABB PANKKK KONCERT
Az Ongai Kulturális Egyesület által tá-

mogatott PANKKK koncertre legutóbb 
április 25-én került sor a Péli kocsmá-
ban. A miskolci MOCKBA zenekar adott 
koncertet.

- T. L. -

Ongai hírfolyam

Bemutatkoztak óvodásaink

Matrózok (Fotó: K. Gy.)

Bányásztörpék (Fotó: K. Gy.)

A közönség (Fotó: K. Gy.)

Tánc közben (Fotó: K. Gy.)
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Bemutatkozott az iskola
Április 26-án az általános iskola „Bemutatkozott” a település lakosságának. A nagyközség egyik legtöbb nézőt vonzó kulturális 

programja az idén is nagy sikerrel ért véget. Az alábbi fotók néhány felejthetetlen pillanatot elevenítenek fel. - T. L. - 

Kedves Ongaiak!

Először is elnézést hogy így, ismeretle-
nül szólítom meg Önöket (Titeket). Foly-
tatnék egy kezdeményezést, amihez re-
mélem partnerre találok némelyikükben. 
Mint kisgyerekes szülők szeretnénk, ha 
Onga gazdagodhatna egy játszótérrel, és 
úgy gondoltuk belevágunk a „FŐZZÖN 8 

JÁTSZÓTERET” a delikáttal projektbe. A 
játékszabály szerint egy játszóteret auto-
matikusan ott építenek fel, ahonnan a lé-
lekszámhoz képest a legtöbb vonalkód ér-
kezik be. Ezért kiraktam 3 db dobozt:

- a gyermekorvosi rendelőbe,
- a sorompósi Coop boltba,
- és az Arany J. utcai rendelőbe.
Ezeket én hetente kiürítem, és ha van 

mit, akkor postára is adom. Részleteket 
találhatnak még a www.fozzonjatszoteret.
hu-n is. Akiknek iskolás, illetve óvodás 
korú gyermeke van, azok már hallottak 
erről a lehetőségről, és már gyűjtik a vo-
nalkódokat az iskolában és óvodában is. 
Ha van kedvük, és látnak a dologban fan-
táziát, akkor főzzünk a gyerekeinknek 
egy játszóteret EGYÜTT!!!

Üdvözlettel: 
- Molnárné Doma Zelma Onga -

B-A.-Z. megyei I. osztályú 

férfi  kézilabda bajnokság hátralévő 

tavaszi fordulói

16. forduló – 2008. május 11. vasárnap 15.00

Onga KSE - Ózdi Lóci DSK

17. forduló – 2008. május 18. vasárnap 11.00

Felsőzsolcai VSE - Onga KSE

18. forduló – 2008. május 25. vasárnap 16.00

Onga KSE - Bőcs KSC

19. forduló – 2008. június 1. vasárnap 16.00

Alsózsolcai KSC - Onga KSE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó Szövetség megyei I. osztály felnőtt 

2007/2008. tavaszi hátralévő fordulói
29. forduló – 2008. 05. 10. szombat 

17:00 Onga - Sátoraljaújhely

30. forduló – 2008. 05. 14. szerda 

17:00 Nyékládháza - Onga
31. forduló – 2008. 05. 17. szombat 

17:00 Onga - MVSC

32. forduló – 2008. 05. 24. szombat 

17:00 Tiszaújváros - Onga
33. forduló – 2008. 05. 31. szombat 

17:00 Onga - Varbó

34. forduló – 2008. 06. 04. szerda 

17:30 Mezőcsát - Onga
Megjegyzés: az U-19 csapat előmérkőzést játszik a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időponttal.

Főzzünk játszótérért!

Nyolcadikosok a búcsútáncuk után (Fotó: T. L.)

Néptáncosok fellépése (Fotó: T. L.)

Drámások előadása (Fotó: T. L.)

A Pedagógus Énekkar (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület foly-
tatta a korábbi években megkez-
dett fásítási, parkosítási akcióját. 

Az OKE ezúttal április 11-én, kora 
este várta mindazokat, akik a települést 

szebbé, barátságosabbá, egészségesebbé 
szeretnék tenni. Idősebbek és fi atalab-
bak egyaránt akadtak a lelkes faültetők 
között, akik mintegy harmincan voltak. 

A Berzsenyi utcában a Máté pékség-
gel szembeni buszmegálló melletti rész 
lett beparkosítva, illetve a településről 
kifelé vezető út páratlan oldalába 2–
3 méteres konténeres parkfák (gömb-
eper, vöröslevelű juhar, kínai díszkörte 
és Bükkszépe berkenye) kerültek kiül-
tetésre. A sorompó környékén mind 
a két buszmegálló melletti és mögöt-

ti rész, mind a sportpályához vezető út 
környéke, illetve a vasútállomás előtti 

rész az Arany Já-
nos utcánál több 
tucat konténeres 
cserjével, bokor-
ral gazdagodott, 
de fák (cédrus, 
törökmogyoró, fe-

ketefenyő, Sziklás-
hegységi sárgafe-
nyő) is kerültek itt 
is elültetésre.

Ha a pusz-
ta számokat néz-
zük, a jutányo-
san, a termelőktől 
kedvezménnyel és 
nagykeráron be-

szerzett növények-
re – 35 parkfa, 115 
darab, 27 különbö-
ző fajta cserje, bo-
róka, kúszó örök-
zöld – az egyesület 
mintegy 250 000 
Ft-ot költött saját 
bevételeiből. Re-

ményeink szerint azonban a parkosítás-
ban résztvevők elvégzett önzetlen mun-
kája, a szebbé váló nagyközségünk többet 
jelentenek puszta számadatoknál. 

Most már csak eső, megfelelő időjárás, 
kellő odafi gyelés, némi gondozási kész-
ség az arra illetékeseknél és a lakosság bi-
zonyos csoportját jellemző pusztító haj-
lam visszafogása kell ahhoz, hogy pár év 

múlva a most és a korábbi években elül-
tetett növények településünk igazi ékkö-
vévé váljanak. 

Munkánkat követendő példának is 
szánjuk. Mi minden esetre folytatjuk.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 2008 májusá-
ban, a III. Ongai Kulturális Napok programsorozat keretén be-
lül ismét megrendezésre kerül a „Görhe sütő” verseny. Kérjük a 
vállalkozó kedvű jelentkezőket, hogy az ízletes kukorica alap-
anyagú süteményeiket május 23-án pénteken 16.00 óráig juttas-
sák el az általános iskolába, ahol a zsűrizés, eredményhirdetés és 

jutalmazás történik. Bővebb felvilágosítás a nagyközségi könyv-
tárban az 543-006-os telefonszámon vagy személyesen kérhető 
Gondos Andornétól. Minden jelentkezőt sok szeretettel várunk! 
Az elmúlt évben is sok fi nomság került a zsűri asztalára, kérem, 
tegyék nagyon nehézzé a zsűri munkáját, és várunk minél több 
zsűrizésre váró terméket! - G. A-né -

Felhívás „Görhe sütő” versenyre

Fásítási, parkosítási akció!

A sorompó előtti parkosítás (Fotó: Lanku Máté)

Berecz Sándor, aki eddig minden faültetésen ott volt (Fotó: Lanku Máté)

Cserjék ültetése (Fotó: T. L.)

A fásításban résztvevők egy csoportja (Fotó: Lanku Máté)
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A képviselő-testület a febru-
ár 12. ülésén módosította az ál-
lattartási rendeletét. A sokakat 
érintő rendeletet a márciusi szá-
munkban közöltük. (Megtalálha-
tó a község honlapján is.) A ren-
delet mellékleteit anyagtorlódás 
miatt most tesszük közzé.

1. SZ. MELLÉKLET

Az alábbi kutyafajtákat közterületen 
csak 14 éves kort betöltött személy sé-
táltathatja, futtathatja:

Őrző-védő kutyák: Angol bulldog, 
Bernáthegyi, Boxer, Bullmasztiff , 
Bullterrier, Dobermann, Dog, Eurásziai, 
Hovawart, Ír farkaskutya, Leonbergi, 
Nápolyi masztiff , Német juhász, Óan-
gol juhászkutya, Rhodesiai ridgeback, 
Rottweiler, Sarplaninai juhász, Óriás 
schnauzer, Közép schnauzer, Ujfundlandi 
és Óriás uszkár.

Vadászkutyák: Magyar vizsla, Ma-
gyar drótszőrű vizsla, Német drótszőrű 
vizsla, Pointer, Pudel pointer, Angol vér-
eb, Bajor hegyi véreb, Hannoveri véreb, 
Arany retriever, Labrador retriever, An-
gol szetter, Gordon szetter, Ír szetter, Jagd 
terrier, Skye terrier, Welsh terrier, Basset 
hound, Erdélyi kopó, Afgán agár, Angol 
agár, Arab agár, Magyar agár, Orosz agár 
és Perzsa agár.

Pásztorkutyák: Berni pásztor, Briard, 
Kaukázusi juhász, Komondor, Kuvasz és 
Pireneusi hegyikutya.

Kedvtelésből tartott: Bedlington ter-
rier.

Jegyzet: A felsorolás a Színák János – 
Veress István „Kutyakalauz” című szak-
könyv alapján készült, amelynél fi gye-
lembe vettük a kutyák testsúlyát (30 
kg-tól) és a 60 cm fölötti marmagassá-

gát, valamint a viselkedését és egyéb tu-
lajdonságait. 

2. SZ. MELLÉKLET 

a) A nagy lakósűrűségű lakóterület 
rendeltetésű övezetben, valamint üdü-
lőterületen haszonállat nem tartható:

Bartók Béla u. 1–13., 2–28.
Bem apó u. 43–67., 46–72. a Nádas u. 

és a Dobi utcák között (Bem u. 1–42.) la-
kások kivételével

Berzsenyi D. u. 60–88. a Lévay u. és a 
vasúti átkelő közötti lakások (Berzsenyi 
u. 1–60.) kivételével

Bethlen G. u. 1–25., 2–36.
Bezerédi u. 11–55. a Petrovics u. és a 

Sallai u. közötti lakások kivételével 
Hunyadi u. 46–77, 43–80. a Nádas u. 

és a Dobi utcák közötti lakások  (Hunya-
di 1–44.) kivételével

Ifj úság u. 1–21., 2–36.
Kodály Zoltán u. 1–19., 2–22.
Kölcsey Ferenc u. teljes hosszában
Lévay József u. 1–11., 2–26.
Madách Imre u. 1–25., 2–28.
Munkácsy u. 1–25., 2–26.
Nádas u. teljes hosszában
Tulipán u. 1., 3.
Csokonai utca teljes hosszában
Mészáros Lázár utca teljes hosszában

b) A közepes és alacsony lakósűrűsé-
gű lakóterület rendeltetésű övezetben a 
2. § (1) bek. a.) b.) pontjában határozott 
haszonállat a családi szükséglet mérté-
kének megfelelően tartható.

Arany J. u. 1–63., 2–30.
Ady E. u. 1–15., 2–12.
Alkotmány u. 1–13., 2.
Balaton u. 1–35., 2–44.
Bem apó u. 1–42. a Nádas u. és a Dobi 

utcák közötti lakások

Berzsenyi D. u. 1–60. a Lévay u. és a 
Mező I. u. közötti lakások

Bezerédi u. 1–11. a Petrovics u. és a 
Sallai u. közötti lakások

Cimbalmos u. 5–21., 8–26.
Dankó P. u. 1–17., 2–18.
Dobi I. u. 1–21.
Dózsa Gy. u. 1–75., 2–74.
Felszabadulás u. teljes hosszában
Görgey A. u. 2–2/A.
Hegedű u. 1–5.
Hunyadi u. 1–44. a Nádas u. és a Dobi 

utcák közötti lakások
József A. u. 1–13., 2–36.
Kossuth Lajos u. 1–49., 2–46.
Lavotta u. 1-9., 2-12.
Major u. 29–41.
Mező I. u. 1–41., 2–16.
Mikszáth K. u. 1–9., 2–18.
Muskátli u. 1–5., 2–8.
Nefelejcs u. 1–13., 2–4.
Oprendek S. u. 1–55., 2–60.
Pacsirta u. 1–5.
Petrovics F. u. 1–57., 2–58.
Petőfi  S. u. 1–21., 2–56.
Prímás u. 1–13., 2–16.
Rákóczi u. 1–59., 2–68.
Rózsa u.
Rózs F. u. 1–5., 2–22.
Rezeda u. 1–3.
Sallai u. 1–13., 2–22.
Ságvári u. 1–7., 2–6.
Szegfű u. 1–5., 2–8.
Széchenyi u. 1–13., 2–10.
Tompa M. u. 1–55., 2–36.

c) Mezőgazdasági rendeltetésű öve-
zetben – a védőtávolságok és a hatályos 
jogszabályok fi gyelembevételével – kor-
látozás nélkül tartható haszonállat. 

Ongaújfalu és Ócsanálos településré-
szek

Az Ongai Horgász Egyesület nyílt 

HORGÁSZVERSENYT 
rendez az egyesület VII. számú taván.

2008. június 14-én, 8h-tól 12h-ig.
Nevezés: 6.45-től 7.20-ig. Sorsolás: 7.20. Nevezési díj: 
egyesületi tagnak 2000 Ft, nem egyesülettagnak 3800 Ft 
(mely tartalmazza a napijegy árát).
A verseny összdíjazása 50 000 Ft.

- vezetőség -

A Szociális Szolgáltató Központ várja azok 
jelentkezését, 
akik házi betegápolást, felügyeletet vállalnának.
Iskolai végzettségtől független, napi 8 vagy akár 24 órában is.
Jelentkezni lehet:
Telefonon: 46/464-277, 46/464-825
E-mail: ongahadhazi@freemail.hu
Személyesen: 3562 Onga, József A. u. 5.

- Hadházi Ferencné -

Az állattartási rendelet mellékletei
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A technika fejlődésével és az internet 
térhódításával jelentősen megnőtt a le-
hetőségek száma, hogy hangot (esetünk-
ben szót) adjunk véleményünknek. A régi 
„panaszládák” helyett most már digitális 
üzenőfalakon, on-line szavazásokon, in-
ternetes fórumokon bontakozhatunk ki, 
némely esetben nagyobb nyilvánosságot 
is kapva, mint egy közmeghallgatáson. 
Hatalmas különbség, hogy az egyes hoz-
zászólók akár a teljes anonimitásukat is 
megőrizve írhatnak bármit, bár valljuk be, 
ez hátrány is lehet, és nem teljesen etikus.

Az interneten szinte minden létező té-
mával kapcsolatos fórummal találkozha-
tunk, ám ha mégsem, akár lehetőségünk 
van indítani egyet. Több nagy fórum is 
működik (index.hu, sg.hu, origo.hu), 
ahol témák tízezrei és hozzászólások száz-
ezrei olvashatók. Szinte minden szerve-
zetnek, községnek, zenekarnak, klubnak 
van saját fóruma, ahol konkrétan az őket 
érintő dolgokról lehet véleményt nyilvá-
nítani. Nincs ez másként Onga esetében 
sem, ahol egy összevont fórumot mű-
ködtetünk, – már több mint egy éve, – de 

nem igazán tapasztaltunk aktivitást. Ezt 
a fórumot minden Ongához kapcsolódó 
honlapról el lehet érni (onga.hu, okeonga.
hu, ongacivil.hu). Az elmúlt közmeghall-
gatások tapasztalatai alapján mindenkit 
bíztatni szeretnék, hogy tárja nyilvános-
ság elé, ha bármilyen felvetése vagy prob-
lémája van, hiszen, ha elkezdünk róla 
beszélni, akkor már egy lépéssel köze-
lebb jutottunk a megoldáshoz. Márpedig 
téma van elég.

- Totya -

Néhány hónapos szünet után 
újra indult egészségmegőrző ro-
vatunk. Hónapról hónapra ismét 
közzéteszünk az olvasók, a he-
lyi lakosok érdeklődésére számot 
tartó, az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos cikkeket. Továbbra is 
célunk, hogy a mai, egyre egész-
ségtelenebb világunkban a ma-
gunk módján felhívjuk a fi gyel-
met néhány megelőzhető, kis 
odafi gyeléssel kezelhető problé-
mára. 

A TERHESSÉG OKOSÍT!

A kisgyermekes korszak az alváshi-
ány, az állandó fáradtság ideje, és a fi atal 
anyák néha még a legegyszerűbb felada-
tot is képtelenek végrehajtani. De most 
a tudósok felfedezték, hogy a terhesség 
meglepő előnyökkel is jár: fokozza a szel-
lemi képességeket. Terhesség alatt a ta-
nulási készség és a memória drámaian ja-
vul – mondják a kutatók, szemben azzal a 
népszerű tévhittel, hogy ez a leépülés idő-
szaka. A legfontosabb agyterületek mére-
te is változik, és ezek a változások évtize-
deken keresztül megmaradnak. Szemben 
azzal a nézettel, mely az anyákat gyenge 
érzelmi ronccsá alakító, autókulcsot elve-
szítő, IQ-jában csökkenő lénynek tekin-
ti, kiderült, hogy ellenkezőleg, a gyerek 
okosabbá teszi őket. 

Az anyaságból sok előny származik, ír-
ják a Scientifi c American-ben megjelent 
cikk szerzői. Más szóval, amikor nehéz a 

helyzet, beindul az agy. A közlemény sze-
rint a szülővé válás agytevékenységet nö-
velő hatása például fokozza az érzékelé-
si képességeket, közvetlenül a szülés után 
a nők felismerik csecsemőjüket gyenge 
szagok és hangok alapján. 

Beszámolnak arról is, hogy a terhes-
ség javítja a nők gondolkodását, általá-
ban éppen akkor, amikor az érett kor me-
móriahanyatlása jelentkezik – mondják 
a kutatók, jobb lelki egészséget és hosz-
szabb élettartamot eredményez. E válto-
zások mögött két fontos folyamat van. Az 
első a terhesség hormonális ingadozásai, 
a szülés és a szoptatás, melyek átformál-
ják az agyat, néhány területen megnövelik 
az idegsejtek méretét. A nők éberré vál-
nak, és ezek az előnyök hosszantartóak – 
mondják a szerzők.

Másodszor, egy gyerek nevelése nagy 
kihívás, mely serkenti az agyműködést. 
Egy gyermek szülése az agy számára egy 
forradalommal ér fel. Az agy olyan sejteket 
hoz létre, amik gyarapodnak, minél többet 
használják őket, és leginkább a gyermek-
nevelés érzelmi, újszerű tapasztalatai hat-
nak rájuk serkentőleg. Ezt az elképzelést a 
„Th e Mommy Brain” (A mama agya) című 
könyv szerzője is alátámasztja, aki szerint 
nincs még egy olyan időszak egy nő éle-
tében, mint amikor a kisgyerekekről kell 
gondoskodnia. Más szóval, a terhesség 
agytevékenységet fokozó hatásának evo-
lúciós értelme van, és ennek bizonyítéka 
mindenhol megfi gyelhető az állatvilágban 
– mondták a szerzők. „Éppen csak ezelőtt 
nem kerestük ennek bizonyítékát.” 

Egy kísérletben a tudósok összeha-
sonlították szűz nőstény-patkány visel-
kedését olyan patkányokkal, melyeknek 
kicsinyeik voltak. Az elrejtett tücsköt az 
anyapatkányok 50 másodperc alatt meg-
találták, míg ez a szűz nőstényeknek 570 
másodpercig tartott. A szerzők, Kinsley 
és Lambert szerint ez a jelenség fő meg-
hajtó erő lehetett minden emlős evolú-
ciójában. Ahelyett, hogy tojásokat toj-
nának és elsétálnának, mint a hüllők, az 
emlősök védelmezik kicsinyeiket. Azok 
a teremtmények, amelyek a legéberebbek 
voltak, jobban boldogultak és tovább ma-
radtak életben. Az ötlet meghökkentő-
nek látszhat, mert sokan még mindig az 
anyaság mellékhatásának tekintik az el-
tompult intelligenciát. A szerzők szerint 
a pozitív hatást az alváshiány elfedi, ezért 
nem vették eddig észre. 

De ha az anyák szellemi képességei ja-
vulnak, ugyanez elmondható az apákról 
is? A szerzők szerint igen, de kisebb mér-
tékben, ha részt vesznek a gyermekneve-
lésben. 

Ezt az elképzelést alátámasztják Lambert 
egérkísérletei olyan állatoknál, ahol a hím 
és a nőstény egyformán osztozik a gyer-
meknevelési feladatokban. Tapasztalt apák 
a tapasztalatlan hímeknél jobban boldo-
gultak olyan kísérletekben, amikor azt ké-
pességüket vizsgálták, hogy útvesztőkben 
megtalálják az elrejtett ennivalót.

Forrás: InforMed, Ideál életmód 
magazin

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Az internetes fórumokról
Összevont fórum Ongával kapcsolatban

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ROVAT 



112008. május

� ◆ �

Április 10-én a község serdü-
lő csapatának játékosai megta-
pasztalhatták, milyen egy NB1-
es játékos oldalán játszani. A 
leleményesebbek egy-két trük-
köt is megtanulhattak, mert a 
DVTK felnőtt csapatából látogat-
tak el hozzánk focisták.

A srácok nagy bánatára nem az egész 
csapat, hanem „csak” hat ember képvi-
seltette magát, de a hangulatra még így 
sem lehetett panasz. Személyes ismeret-
ségemnek köszönhetően sikerült elhívni 
Elek Norbertet, Mogyorósi Józsefet, He-
gedűs Gyulát, Lipusz Norbertet, Laka-
tos Bélát és Kerényi Gábort. A kölcsönös 
bemutatkozás után gyorsan két csapatra 
oszlottunk, és egy rögtönzött meccs kere-
tében fi gyeltük, hogy miként fociznak a 
„nagyok”. A hangulatra nem volt panasz. 
Nem csak a pályán, de azon kívül is min-
denki élvezte a kis „focidélutánt”. A fel-
nőttek igyekeztek jó példát mutatni (ami 
sikerült is), a gyerekek pedig próbáltak 
felnőni a feladathoz. A mérkőzés után 

az öltözők felett található Sport büfében 
csillapítottuk a szomjunkat, ahol az ér-
deklődők feltehették a kérdéseiket, ame-
lyekre a játékosok barátságosan válaszol-
tak. Hallottunk élménybeszámolókat BL 
és UEFA kupaselejtezőkről, híres ellen-
felekről, nagy mérkőzésekről. Sajnos – 
mivel az idejük elég kötött volt –, ez elő-
re meghatározta a délután időtartalmát. 
Távozásuk előtt még sikerült aláírásokat 

kérni tőlük, illetve aki szeretett volna egy 
közös képet, annak se volt akadálya. 

Összegezve a történteket, mindenki 
jó emlékeket szerezve hagyta el a pályát, 
mind a fi atalok, mind a felnőttek részé-
ről. Reményeink szerint jövőre is sikerül 
összehozni egy hasonló délutánt. Szeret-
ném megragadni az alkalmat, és köszö-
netet mondani azoknak, akik valamilyen 
formában segítettek, hogy gond nélkül 

tudjuk vendégül lát-
ni a DVTK játékosa-
it: Berta Istvánnak, 
Dobi Péternek, Siska 
Zsoltnak és Tóth Ti-
vadarnak. Végezetül 
mi mást is mondhat-
nék, mint, hogy HAJ-
RÁ ONGA!!! HAJRÁ 
DVTK!!!

- Varacskai István -

Nagyszabású rendezvénnyel mutatkozott 
be iskolánk a település lakossága előtt. Az 
egész estét betöltő kulturális program szí-
nes és változatos képet adott az intézmény-
ben folyó művészeti oktatásról. A zene-, a 
tánc-, a drámajáték- és a képzőművészeti 
tanszakok tanulói magas szinvonalon mu-
tatták be felkészültségüket.

Folytatódott a 6. és 7. évfolyamosok „Er-
dei iskolája”. Polák Péter és az érintett 
osztályfőnökök által irányított csoportok 
1–1 hetet töltettek el Bükkszentkereszten, 
ahol tábori körülmények között bővítik 
ismereteiket.

Beiratkoztak a leendő 1. osztályosok! Kö-
zel félszáz új elsőse lesz szeptembertől in-
tézményünknek, ami két osztály indítását 
feltételezi. A beiratkozás előtti hetekben 
a gyermekek játékos foglalkozásokon is-
merkedtek a tanítóikkal, az iskola kör-
nyezetével.

Az áprilisi fogadóórákon a nevelők tájé-
koztatást nyújtottak a szülőknek a gyer-
mek eddigi tanulmányi és magatartási 
helyzetéről.

Az Ongai Iskoláért Alapítvány kuratóri-
uma – Szegedi Sándor elnök javaslatára 
– tanulmányi versenyt hirdetett a felsősök 
számára. Évfolyamonként a legtöbbet ja-
vító tanuló évvégén pénzjutalomban ré-
szesül.

Tantestületünk tagjai kétnapos országos 
szakszolgálati konferencián vesznek részt 
május 14–15-én.

Az elsősök ünnepi műsorral köszöntik az 
édesanyákat és nagyszüleiket.

Osztály szülői értekezletek: május 19–20.

Országos kompetencia-felmérés! Május 
28-án a 4., 6. és 8.évfolyamos tanulók 
magyar és matematika felmérésen vesz-
nek részt.

VERSENYEREDMÉNYEK!
„Aprók szava” versmondó /Kisgyőr/: 
különdíj: Toboz Angelika 1. b - felk.: 
Kovácsné Garadnai Éva. 1. hely: Péli Far-
kas 1. b. Szabados Natália 2. b - felk.: 
Kovácsné Nagy Ágnes. 2. hely: Balabás 
Nelly 2. b.

Matematika /Bőcs/: 2. hely: Szabó Dórra 
4. b - felk.: Buzás Zoltánné.

Rajzpályázat /Kisgyőr/: 1. hely: Zupkó 
Réka 2. c - felk. Nagy Attiláné.

Angol /Gesztely/: 1. hely: Siska Lő-
rinc 5. a - felk.: Szabóné Reszegi Éva. 1. 
hely: Palakovics Dóra 6. b - felk.: Minyó 
Ákosné. 2. hely: Vaskó Dalma 6. b, Vanyó 
Angéla 8. b - felk.: Szakáczki-Ujházy Rita. 
3. hely: Fidrus Mariann 7. a.

Kerékpáros /Miskolc/: 2. hely: Kovács 
Adél 7. a - felk.: Siska Zsolt.

Mesemondó /Alsózsolca/: különdíj: Ber-
ta Zoltán 3. b - felk.: Kovácsné Gara 
Alice. 3. hely: Mogyoró Valéria 4. b - 
felk.: Juhászné Rácz Enikő.

Fráter György versmondó: 1. hely: Hor-
váth Zsolt 5. b - felk.: Poroszkainé Urszin 
Márta. 1. hely: Berta Zoltán 3. b - felk.: 
Kovácsné Gara Alice. 2. Miczán Benjá-
min 4. a - felk. Máté Béláné. 

- Rózsa László 
igazgató -

Iskolai csengőszó
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Diósgyőriek Ongán

A közös képen (Fotó: Horváth Gábor)
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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
•  Nagy munkák a falumúzeumban
•  III. Ongai Kulturális Napok
•  Ballagó nyolcadikosok tablói
•  Véget ért NCA projektek
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista 

szálló kialakítására 
•  Jelentkezés esti gimibe
•  Horgászversenyt rendez az Ongai Horgász 

Egyesület
•  Befejeződött a Trivium – Projekt és partnerség 

építő képzés
•  Portréban 
•  Folytatódott a PANKKK klub koncertsorozat
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrző rovat
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
Május 28. szerda
Június 25. szerda
Július 23. szerda

Augusztus 27. szerda
Szeptember 24. szerda

Október 22. szerda 
November 26. szerda
December 24. szerda

Ismerős arcok koncert!
Május 11-én a művelődési házban.

Belépő: 1500 Ft.
Jegyek elővételben: 06-70-326-8880

www.pelikocsma.extra.huGépi földmunka és 

kültéri kemenceépítés
Érdeklődni: Majzik István

Telefon: 30/995-9072

Eladó
2 db 25 m-es 1/2 ø-os locsolótömlő
1 db 25 m-es 3/4 ø-os locsolótömlő
1 db benzines kapálógép
Érdeklődni: Onga, Rózsa Ferenc u. 9.

ONGAÉPKER KFT
Vasanyag akció!

Tavalyi árakon, a környéken a 
legolcsóbban! 

Hulladék felvásárlás: 
fém, üveg és műanyagok.

Cement 3 féle!
Szlovák fa rendelésre, méretre vágva 

50 000 Ft/m3

A biztonság olcsóbb, 

mint gondolná!
• riasztórendszerek
• kamera rendszerek
• klímaberendezések kedvező áron
• Távfelügyelet: 2500 Ft/ hó-tól

Alarm Sensor Miskolc Kft, 
FARMOSI IMRE 20/388-8467

Nonstop autómentés (nemzetközi is)
Járművek, kisgépek szállítása és tárolása igény szerint 3,5 tonnáig.

Raklapos, darabáru
Tel.: 30/562-6318 Kosnyíder Csaba

A Péli kocsma tervezett programjai
Május 17.   RHCP Tribute Band (az OKE PANKKK koncertje) és 

Vologda Vr. koncert
Június 7.  Acoustic Enemy & Hellómivan!? koncert
Június: • SKA est
 • Csocsóverseny
 •  Ongai Kulturális Esték: a rozsnyói ZBK fellépése (az 

OKE PANKKK koncertje)
Július 26.  Funky’s Elemér koncert
Augusztus 30.  Rock Jam koncert
Szeptember 13.  Hollywoodoo koncert

Részletesebben: http://www.pelikocsma.extra.hu
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