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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 per vége?!
•  Folytatódtak a munkák a kialakítandó 

falumúzeumban
•  A Polgárőr Egyesület munkájáról
•  Tájékoztató az ongai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

évi munkájáról
•  Ballagó nyolcadikosok tablói
•  Kitűnő és jeles tanulók névsora
•   Véget ért OKE NCA projektek
•  Befejeződött a Trivium – Projekt és partnerség 

építő képzés
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista 

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

Egyesület
•  Portréban 
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•   Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés: éljünk belső óránk szerint!
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
Június 25. szerda

Július 23. szerda

Augusztus 27. szerda

Szeptember 24. szerda

Október 22. szerda 

November 26. szerda

December 24. szerda

Eladó
Ongán jó lakókörnyezetben lévő 
régi típusú családi ház 9 millió Ft-ért.
Érdeklődni: 70/226-7458

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

Június: • SKA est
 • Csocsóverseny
Július 26.  Funky’s Elemér koncert
Augusztus 30.  Rock Jam koncert
Szeptember 13.  Hollywoodoo koncert

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

Építési telkek Ongán 
összközművesen 

ELADÓK 
a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron.
Érdeklődni: 46/382-073, illetve 
06-20-9261-089 telefonszámon.

Kapható Onga helyismereti dvd-rom-jaKapható Onga helyismereti dvd-rom-ja

A tavaly májusban megjelent 
helyismereti dvd-rom 
3000 Ft/db áron kapható az 
általános iskolában és a 
nagyobb helyi üzletekben.



X. évfolyam 6. szám – 2008. június Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Véget ért a III. Ongai Kulturális 

Napok rendezvénysorozat
•  Emberállat – gondolatok egy 

színházi előadás kapcsán
•  Ongai Kulturális Napok 2008
•  A VILÁG TETEJÉN JÁRTUNK
•  Több, mint egy előadás és egy 

kiállítás 
•  A III. Ongai Kulturális Napok 

képekben
•  A görhe sütő verseny 

eredménye
•  Az élet soha nem áll meg!
•  Bemutatkozik az ongai Baba-

mama Klub
•  A Barátság Nyugdíjas klub 

elmúlt évi tevékenységéről
•  Felhívás gyommentesítésre, 

közterület tisztántartására
•  Rendőrségi tájékoztató
•  Jelentkezés esti gimibe
•  Vöröskeresztes verseny – 2008
•  Ongai hírfolyam
•  Ismerős Arcok koncert Ongán
•  Véget ért a PANKKK program 

Ongán
•  Hirdetések

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 
A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Véget ért a III. Ongai Kulturális Napok 

rendezvénysorozat
Az idén a III. Ongai Kulturális Na-
pok már négy naposra bővült. Az 
érdeklődők május 21–24. között 
több különböző, köztük igazi kul-
turális értékkel bíró programon 
vehettek részt. Szerencsére minden 
nappal kapcsolatban elmondhat-
juk, hogy kivétel nélkül telt házas 
rendezvényeink voltak.

Előbb két színházi előadást tekinthe-
tett meg a nagyérdemű közönség a Szege-
di Nemzeti Színház művészeinek tolmá-
csolásában, majd sor került Kőrösi Csoma 
Sándor életéről, tibeti útjáról szóló elő-
adásra, de hallhattunk a magyarországi 
parasztság kialakulásáról, XVIII. századi 
életéről szóló ismeretterjesztő előadást is. 
„Lépések” címmel festménykiállítást te-
kinthettek meg, majd a helyi görhe speci-
alitásokat kóstolhatták kicsik és nagyok. 
A szombat a felhőtlenebb, könnyedebb 

szórakozást jelentettete. Szerencsére eső, 
vihar és bárminemű balhé nélkül, igazi 
kora nyári hangulatban, nagy tömegeket 
vonzva múlt el a négy nap.

Az utóbbi évek talán egyik legjobban 
sikerült rendezvénysorozatáról a 2–4. ol-
dalon részletes tudósítást közlünk. - T. L. - 

Ünnepi zászlófelvonás (Fotó: T. L.)

Fiesta koncerten (Fotó: T. L.)



2 2008. június

Községünk újságjainak hasábja-
in több olyan riportsorozat is futott 
korábban, amely valamilyen apro-
póból közös, vagy talán csak hason-
ló, de mindenképpen egyfajta szem-
szögből egy kalap alatt említhető 
falunkbéliekkel készült beszélgeté-
sekből állt. Talán még a Krónikásban 
olvashattunk községünk karizmati-
kusabb egyéniséggel, érdekesebb ha-
bitussal, különlegesebb szakmával, 
hobbival, ne adj’ Isten a devianci-
át súroló életvitellel bíró ongaiakról. 
Aztán már a Kékdaru kérdezett meg 
hasonló apropóból helyieket, illetve 
Ongára beköltözötteket, hogyan „vi-
selik” az ittlétet, milyennek látják egy 
kicsit kívülről, de fi zikailag mégis be-
lülről Ongát. Olyan írásokat viszont, 
amelyek az olvasót nagy valószínű-
séggel érdeklő életutat bejáró egyko-
ri ongaiakról szóltak volna, esetleg 
egyet-kettőt, ha talál a lelkes kutató 
az újság összefűzött, eddig megjelent 
számainak lapjain. Jelen írás sem ki-
vétel abból a szempontból, hogy (re-
mélem, sok olvasóval egyetemben ál-
líthatom: sajnos!) nem azt az illetőt 
mutatja be, aki – többek között – ok-
ként szolgált eme sorok megírására 
(mea culpa), de mindenesetre őt is, 
tehetségét is megismerhetjük, meg-
ismerhettük – ha csak így, szőr men-
tén is – egy kicsit közelebbről. Per-
sze, ami késik, nem múlik! (Gömöri 
Krisztián életútjáról az Ongai Kék-
daru 2007 szeptemberében közölt 
egy riportot. - szerk. -)

Valamikor évekkel ezelőtt – hét-nyolc 
is van talán – a magyar televízió egyes 
vagy kettes csatorná-
ján (mindjárt kiderül, 
miért nem jöhetnek 
szóba az akkor bim-
bódzó kereskedelmi-
ek) Vámos Miklós, a 
népszerű író valame-
lyik sorozatának első 
adásában elmondott 
egy történetet. Ami-
kor a műsorsorozat 
még csak ötletként 
élt a fejében, levélben 
megkeresett több tele-
víziós csatornát, hogy 
ez és ez az elképzelé-
se lenne egy többré-

szes, kulturális, egy órás stb. műsor elké-
szítésére. Az egyik kereskedelmi csatorna 
(ő sem nevezte meg, természetesen, hogy 
melyik) röviden csak ennyit válaszolt: 
„Sajnáljuk, de csatornánknak kultúrá-
val egyelőre nem áll módjában foglal-
kozni.” Hála a jó Isten-
nek, hogy Ongának 
módjában áll! Mégpe-
dig minden évben egy 
(majdnem) kizárólag 
a kultúra jegyében el-
tölthető három napos 
rendezvénysorozattal 
kedveskedik lakóinak, 
és próbálja oltani az itt 
élők remélhetőleg egy 
többnapos szaharai 
maratonfutás során 
kialakulóhoz hason-
ló szomját a kultúrá-
ra. Aztán újabb hála 
az Istennek, hogy van 
egy Ongai Kulturális Egyesület, akik idő-
vel, energiával, idegsejtekkel nem spórol-
va irányt mutatnak nekünk a kulturális 
napok kulturális programjait illetően, és 
végül utolsó hálánk a jó Istennek, hogy 
van Gömöri Krisztián, aki megszületett 
Ongán, hogy aztán már középiskolás ko-
rától kizárólag színész akarjon lenni és 
lőn, jelenleg Szeged városában az. Na, 
csak vissza tudtunk kanyarodni a beve-
zetőben megpendítettekhez. Merthogy 
Krisztián pont egy olyan egyéniség, aki 
egyik méltó alanya lehetne egy, a kezdő 

sorokban vázolt témá-
jú riportsorozatnak. 
(Jóbarátja vagyok, 
azért merek a meg-
kérdezése, és ha pl. az 
interneten nem olvas-
sa eme sorokat, akkor 
valószínűleg a tudta 
nélkül is írni róla né-
hány sort.)

Szóval a középiskola 
óta csak színész akart 
lenni. Azért közben 
leérettségizett, szak-
mát szerzett persze, 
de hogy pontosan mit, 
azt csak ő tudná meg-

mondani; vagy talán már ő sem, mivel 
egy másodpercet sem dolgozott e téren. 
Valami elektronikai, az biztos... Aztán 
színi növendék lett a Miskolci Nemzeti 
Színháznál, ahonnan átkerült Szegedre, 
miközben folyamatosan próbált a szín-

művészetire bejutni, 
de nem sikerült. Az-
óta sem. Minden év-
ben megpróbálta, ki-
tartóan mindaddig, 
amíg az életkora mi-
att már nem lehe-
tett. De igazán soha-
sem bánta, azt hiszem. 
(Egyébként, azóta már 
szerencsére lehet fel-
sőfokú végzettséget 
szerezni más úton is 
a színészeknek, amit 
Krisztián is abszolvált 
könnyedén.) Jelenleg 
az egyik legelismer-

tebb és legtehetségesebb fi atal színésze 
a Szegedi Nemzeti Színháznak, elismer-
ve ezt mind a közönség mind a társula-
ti tagok részéről. (Lásd: internet.) De az 
internetről jut eszembe, hogy jóval tö-
mörebben akartam életrajzról fecseg-
ni... Szóval, ha ő nincs, akkor ma Szege-
den kevesebben tudnak Ongáról bármit 
is. Lehet, hogy senki semmit. És jóval ke-
vesebben jönnek el itt Ongán egy szín-
házi előadásra a faluházba, és jóval keve-
sebben kaphatnak bepillantást egy távoli 
nagyváros színházának művészetébe. És, 
valljuk be őszintén, sokkal kevesebben 
jönnek el Kassák vagy Mrozek sorait, 
gondolatait meghallgatni, mint így, hogy 
egy falunk szülötte játszott a darabban. 
De félre az akadékoskodással! A vég-
eredmény szempontjából teljesen mind-
egy, hogy milyen motivációtól segítve ta-
lálkozunk a színházzal, vagy bármilyen 
formájával a kultúrának. A lényeg maga 
a találkozás és az élmény. És szerencsé-
re sok ongai akart a kultúrával találkozni 
Kassákon és Mrozeken keresztül. Pedig 
hát egyikük sem az a könnyen emészt-
hető szerző. Mrozekről talán még halla-
ni sem hallottak sokan. (Ő is – Kassákkal 
egyetemben – XX. századi író, novellista, 
Lengyelország szülötte.) 

EMBERÁLLAT
– gondolatok egy színházi előadás kapcsán –

Gömöri Krisztián „Kicsi” szerepében 
(Fotó: T. L.)

Harsányi Attila a Kassák monológban 
(Fotó: T. L.)
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A két részből álló előadás Kassák Lajos 
egy szabadversével kezdődött Harsányi 
Attila előadásában. Egy hosszú monoló-
got hallgathattunk, egy gondolatfolyamot 
a szerző Nyugat-Európa országain át tett 
barangolásainak élményei, találkozásai, 
a vándorlás költőre tett hatásai alapján. 
Nem vagyok irodalmár, nem szeretnék 
dilettáns műelemzésekbe bocsátkozni, 
sőt, szeretnék laikus műél-
vezetről beszámolni. Arról, 
hogy emlékeim szerint még 
soha életemben nem olvas-
tam Kassáktól semmit, ezt a 
versét biztos nem. De a kö-
zépiskolában, zseniális ma-
gyar tanárom révén, nagyon 
megszerettem a verseket és 
a könyvet, bár már egy ide-
je közel sem olvasok any-
nyit, mint évekkel ezelőtt és 
amennyit kellene. És a kon-
zervatív elemeket tartalma-
zó költészetet (értsd: vala-
milyen szabályosabb, vagy 
afelé hajló versforma, szótagszám, rímek, 
ritmus stb.) azért jobban szeretem, köny-
nyebben befogadom, mint a modern, 
vagy inkább csak modernkedő, talán sok-
szor a hiányzó tehetséget palástolni szán-
dékozó újításokat. De ez a Kassák interp-
retáció jó volt! Tetszett! Lekötött, magával 
ragadt, sőt, talán még fogom is Kassák ver-
seit keresni ezek után. Meg fogom próbál-
ni, az biztos, és nem leszek kétkedő! Per-
sze, magamban olvasva nem valószínű, 
hogy ilyen szinten tudom majd tolmá-
csolni magamnak, mint ahogy Harsányi 
Attila tette ezt a közönség felé, úgyhogy 
elképzelhető, megmaradok a próbálko-
zás szintjén. Sebaj! A lényeg, hogy több 
lettem az előadás által utána, mint előtte 
voltam. És hogyan is lehetne egyszerűb-
ben megfogalmazni a színház, vagy bár-
milyen más művészet lényegét, mint így: 
ha gondolatokat ébreszt, ha asszociációk-
ra késztet, vagy csak egyszerűen esztéti-
kai élményt nyújt, már nem született hi-
ába. Persze, biztosan voltak olyanok is a 
nézőtéren, akiknek csalódás volt az első 
rész (vagy akár mindkettő). De azt ismer-
jük el: megtanulni egy ilyen hosszúságú 
monológot már önmagában elismerésre 
méltó teljesítmény. Krisztiánnal egymás 
mellett ülve néztük végig az első részt, aki 
mondta, hogy már 15–20 perccel a kezdés 
előtt úgy ült a színpad közepén Harsányi 
Attila, mint amikor mi, nézők bemehet-

tünk a terembe. Koncentrált átszellemül-
ten, magába fordulva. És utána segített 
közelebb kerülni egy számomra és azt hi-
szem, sokak számára ismeretlen, sőt ide-
gen irodalmi stílushoz, formához.

Majd szünet, a szünet után pedig 
Mrozek „Nyílt tengeren” című abszurd 
drámája következett. (Én ebben a darab-
ban láttam Krisztiánt először jó pár éve.) 

Slawomir Mrozekről már volt némi fo-
galmam. Főiskolás koromban olvastam 
néhány novelláját, amelyek nagyon tet-
szettek, zseniálisnak tartottam és persze 
tartom azóta is őket. Aztán néhány évre rá 
kezembe akadt egy másik novellás kötete, 
de az abban lévő írások már valahogy nem 
fogtak meg. De ez a darab ugyanolyan ka-
tartikus élményt jelentett Szegeden, mint 
amilyeneket az első alkalommal olvasott 
novellák. Ugyanazt a Mrozeket kaptam 
újra. És most ismét Ongán. A darab (mint, 
szerintem, minden jó művészi alkotás, 
művészeti ágtól függetlenül) rólunk szólt. 
Rólunk, emberekről, és a világról, ami kö-
rülöttünk van, és amit mi teszünk olyan-
ná, amilyen. Konkrétan három ember-
ről, – egy kicsi szerencsétlenről (Gömöri 
Krisztián), egy okosról (Harsányi Attila) 
és egy nagy erősről (Borovics Tamás) – 
akik egy tutajon a nyílt óceánon a világtól 
elzártan élelmük elfogyván arról kényte-
lenek dönteni, hogy melyiküket egye meg 
a másik kettő, hogy ezáltal életben marad-
jon. Hárman a tutaj kicsi társadalmát al-
kotják, amely miért is különbözne a nagy-
világétól. Szavazást, illetve azt megelőzően 
választási beszédeket tartanak. De valaki 
csal közülük a szavazatokkal. A demokrá-
cia nem működik. A diktatúrát is elvetik. 
Próbálnak egyéni előéletük alapján dönte-
ni. Aki közülük a legszerencsésebb múl-
tat tudhat magáénak, pl. nem árva, azaz 

legalább egyik szülője él, azt egyék meg. 
Egy árvát még sem falhatnak fel! És per-
sze a legkisebb, a legszerencsétlenebb, aki 
még anyával bír. Vagy csak ő volt egyedül 
őszinte? De mindegy is, hiszen közben ki-
derül, ő is árva. (A postás és a lakáj szere-
pében Janik László.)

Meghalt az édesanyja... És miközben 
okokat, döntési indokokat keresnek, fo-

lyamatosan kialakul közöt-
tük az a hierarchia, kiala-
kulnak azok a társadalmi 
státuszok, viszonyok, reakci-
ók, amikkel mi is nap, mint 
nap találkozunk. Hogy az 
okos átveri a hiszékenyt, az 
erős legyőzi a gyengébbet, 
a butább azonnal az okos 
pártját fogja az elesettebbel 
szemben, és hogy a gyen-
gébb végül boldogan adja 
oda magát az erősebbnek 
és az okosabbnak, abban a 
tudatban, hogy hős, hiszen 
megmentette a másik kettőt, 

holott csak a szellemi és fi zikai erőnek az 
immáron torz gondolkodású áldozata. És 
ezek a társadalmi törvényszerűségek tel-
jesen függetlenek politikai, társadalmi 
vagy vallási ideológiáktól, vagy mondjuk 
így, a civilizációs maszlagtól. Az éhség ke-
gyelem nélkül megköveteli, hogy vala-
ki áldozat legyen, és ez erősebb minden 
racionális ésszerűségnél. A végeredmény 
könyörtelenül bekövetkezik!

Érző, gondolkodó, alkotó lényeknek 
valljuk magunkat mi emberek, akik büsz-
kén különböztetjük meg magunkat e té-
telek alapján az állatoktól, pedig gondol-
junk csak bele: az oroszlánok is mindig 
a kicsi, elesett, beteg antilopokat szeme-
lik ki áldozatul a csordából. Egyszerűen 
azt könnyebb elkapni. Hát akkor hol is a 
különbség?...

- Bűdi László -

A görhe sütő verseny eredménye
1. hely: Baksay Béláné, 
2. hely: Molnár Jánosné, 
3. hely:  Homor János és 

Barnáné Zsemberi Mónika.
Közönségdíjas: Nagy Sándorné.
A többi résztvevő: 
Beregnyei Sándorné, Szabó Lajosné 
és Tarnóczi Józsefné.

Köszönjük a résztvételüket!

A nyílt tengeren (Fotó: T. L.)
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2008. május 22-én, csütörtökön is-
kolánk média termében dr. Nagy 
Balázs, a Magyar Földrajzi Társaság 
Földgömb című folyóiratának fő-
szerkesztője, az ELTE földrajz tan-
székének tanára, az Antarktisz és 
más távoli tájak neves kutatója tar-
tott előadást. 

A hihetetlenül élvezetes beszámoló alatt 
mi is részesei lehettünk a tanár úr és fele-

sége útjának Nyugat-Tibetben. A Kőrösi 
Csoma Sándor által több mint 200 évvel 
ezelőtt megtett útvonalat járták végig a ku-
tatók, s tisztelegtek minden idők legna-
gyobb magyar Ázsia-utazója előtt. E jeles 
magyar, akár csak 21. századi utódai bejár-
ták a Himalája völgyeit.

A fényképek elénk varázsolták Tibet kő-
törmelék és homok borította fennsíkját, a 

világ tetejének fenséges, de zord tájait és az 
ott élőket. A megismerés, a tudás utáni vágy 
1819-ben és 2007-ben is hihetetlen teljesít-
ményekre tette és teszi képessé az embert. 

Köszönjük a tanár úrnak ezt az előadást 
is, és nagy szeretettel várjuk újabb élmény-
beszámolóval Ongára!

Útjaihoz sok sikert kívánunk!
- KBÁ -

Az Ongai Kulturális Napok rendezvénysorozatának har-
madik napján pénteken, az érdeklődő közönség először 
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának törté-
nész adjunktusa, Dr. Horváth Zita előadásán vehetett részt. 
A társadalomtörténeti fejtegetés témája a 18. század falusi 
népének élete volt. A tájékoztató során azonban ennél sok-
kal mélyebb információkat is megtudhatott a hallgatóság, 
hazánk parasztságának történetéről, a kezdetektől egészen a 
20. századig. Az átfogó történeti áttekintés során képet kap-
hattunk a paraszti társadalom rétegződéséről, a rájuk nehe-
zedő terhekről, a gazdálkodásuk feltételeiről, a törvényekről 
és rendeletekről, amelyek életüket meghatározták. 

A program további részében részt vehettünk iskolánk egyik pe-
dagógusának, Nagy Attiláné első önálló kiállításának megnyitóján. 
Tanárnő tárlata a „Lépések” címet kapta. A csendéletekből, port-
rékból és tájképekből álló, az olykor impresszionizmusba halló ké-
pek, az előadáshoz hasonlóan elnyerték a résztvevők tetszését. 

A nap záróeseménye a már méltán hagyományosnak nevezhető 
görhe sütő verseny eredményhirdetése volt. Idén is számos fi nom-
ságot neveztek a megmérettetésre, amelyek zsűrizésében – termé-
szetesen kóstolással – a résztvevő közönség is aktívan részt vett.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a szerdai és csütörtöki naphoz ha-
sonlóan ismételten sok érdeklődőt vonzottak a pénteki nap szín-
vonalas kulturális programjai is. 

- Hadházi Orsolya -

Több mint egy előadás és egy kiállítás

Dr. Horváth Zita előadása (Fotó: T. L.)

Nagy Attiláné kiállításának megnyitója (Fotó: T. L.)

Ongai Kulturális Napok 2008
A VILÁG TETEJÉN JÁRTUNK

Dr. Nagy Balázs (Fotó: T. L.) A hallgatóság (Fotó: T. L.)
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A III. Ongai Kulturális Napok képekben
Az alábbi fotók a legnagyobb és a legtöbb embert megmozgató helyi rendezvény szombati napjának néhány epizódját elevení-

tik fel. (Az eseményről készült közel 500 fotó megtekinthető a községi honlapon: www.onga.hu).  - T. L. -

Óvodások fellépése (Fotó: T. L.) Néptáncosaink fellépése (Fotó: T. L.)

Az Illés Emlékzenekar (Fotó: T. L.) A Fiesta zenekar egy tagja autogramot ad (Fotó: T. L.)

Latin varázs (Fotó: T. L.) A közönség (Fotó: T. L.)

Honfoglaláskori bemutató (Fotó: T. L.) Érdeklődők a sátrak előtt (Fotó: T. L.)
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Az ongai Fogyatékosok Nappali Inté-
zetében lehetőség van háromszori étke-
zésre, tisztálkodásra, mosásra, szabadidős 
programokon és egyéni fejlesztő foglal-
kozásokon való részvételre. Az ellátottak 
a következő településekről vették igény-
be szolgáltatásunkat: Miskolc, Gesztely, 
Sajólád, Felsőzsolca és Onga. Szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy kiemeljek 
az ellátottak közül három tehetséges és 
sportbarát személyt, akik legyőzvén a kor-

látokat és az akadályokat, veleszületett be-
tegségükkel megtanultak együttélni: Ke-
resztesi Lajosné, Nagy László és Sisenszki 
Péter. Természetesen a többi ellátott sze-
mély is ugyanilyen értékes és különleges, 
hiszen minden ember más-más és egyedi. 
E három remek ember látássérült. Ha az 
ember feltenné magában a kérdést, vajon 
mihez is kezdene a szeme világa nélkül, 
bizony kicsit összeszorulna a szíve és len-
ne min elgondolkodnia, hogyan szervez-
ze meg a hétköznapjait. Keresztesi Lajosné 
(sportoló), Nagy László (szakágvezető) és 
Sisenszki Péter (sportoló) a teke szerelme-
sei, és a Denevér SE kimagasló sportolói. 
Számos kiváló eredményekkel büszkél-
kedhetnek, amit még mi, ép látók is meg-
irigyelhetünk. 

Szeretném, ha az olvasók legalább 
e cikk erejéig megismerkednének a lá-
tási fogyatékosság fogalmával. A látá-
si fogyatékosság fogalma szemészeti, 
gyógypedagógiai, szociális és professzi-
onális szempontú kategória. A látássérü-
lés mértéke a látásmaradvány szemésze-
ti adatai alapján határozható meg, mely 
szerint gyengén látást, alig látást és vak-

ságot különböztetünk meg. Amikor lá-
tásról beszélünk, akkor elsősorban a kö-
zeli és a távoli látásélességre gondolunk, 
ám a látás képességének egyéb fontos té-
nyezői is vannak. Ezek: a perifériás lá-
tás, a színlátás, a kontrasztérzékenység 
és a látótér, amelyek a különböző szem-
betegségek következtében eltérő mérték-

ben sérülhetnek. A sérülés mértékének 
ismerete befolyásolja a pedagógiai mun-
kát is. Látási fogyatékos az a személy, aki-
nek látásmaradványa két szemen (kor-
rekcióval, a teljes látáshoz viszonyítottan, 
amelyet 100%-nak tekintünk) 33% alatti, 
illetve látótere 10 fokos vagy annál szű-
kebb. A gyengén látó az a személy, aki-
nek látásélessége 0,1 felett van. Az alig lá-
tók látják a nagyobb tárgyakat, súlyosabb 
esetben csupán a fényt ér-
zékelik. Vak az, aki nem 
érzékeli a fényt sem. A lá-
tássérülésnek ilyen súlyos 
formája ritkán fordul elő. 
A látássérülés oka a szem 
valamelyik részének vagy 
az ingerközvetítő látóideg-
nek a fejlődési rendelle-
nessége. 

1995-ben a szomszédos 
országok mintájára a Bor-
sod-Chem Rt. segítségével 
alakult meg a Denevér SE. 
Célja: a látássérültek beil-
leszkedésének támogatása, 
mozgásigényük kielégíté-

se. A Denevér SE számára fontos a sport, 
mely a lélek karbantartását, az egész-
ség megőrzését szolgálja. Ebben a szel-
lemben alakult meg az egyesület, mely 
a teke sportágban rejlő lehetőségeket kí-
vánja kihasználni. Az alapító okirat sze-
rint az egyesület célja a látássérült embe-
rek sportolási lehetőségének biztosítása, 
a sportmozgalom, így a teke sportág nép-
szerűsítése. Az elmúlt időszakban több 
meghívásnak is eleget tett az egyesület 
Szlovákiában, Csehországban, Németor-
szágban, Romániában és Horvátország-
ban. Már négy nemzetközi találkozót 
rendeztek Kazincbarcikán nagy siker-
rel. A Vakok Nemzetközi Sportszövetsé-
ge (IBSA) hosszú évek várakozása után 
az első kilenc fás bowling (teke) Európa 
Bajnokság megrendezését engedélyez-
te. A verseny lebonyolítására Szlováki-
ában, Kassa városában került sor 1998. 
május 26–31. között. Hét ország mint-
egy 98 versenyzője között zajlott a csapat 
és egyéni verseny. Hazánk látássérültje-
it a Denevér SE-ből összeállított váloga-
tott képviselte. A csapatok versenyében 
harmadik helyen végzett a magyar válo-
gatott, olyan mezőnyben, ahol az ellenfe-
lek ezt a sportágat már egy-két évtizede 
űzik. Látássérült emberek részére 2007-
ben Kassán került megrendezésre az első 
Teke Világbajnokság. Ezen a versenyen 
a női csapatunk 4. helyezést, férfi  csapa-
tunk 6. helyezést ért el. 

Magyar Látássérült Teke Bajnokság 
2008. március 22. Budapest. Csapat-ered-
mények: 1. Miskolc Denevér SE 2730 fa.

- C. B. -

Női egyéni eredmények:

B1. 1. Orosz Béláné Denevér SE 618 fa

B2. 1. Keresztesi Lajosné Denevér SE 735 fa

B3. 5. Veres Imréné Denevér SE 634 fa

Férfi  egyéni eredmények:

B1.  1. Csengeri István Denevér SE 615 fa

B2.  1. Sisenszki Péter Denevér SE 705 fa

 5. Nagy László Denevér SE 656 fa

B3.  6. Kocsárdi István Denevér SE 579 fa

Az élet soha nem áll meg!

Eredményhirdetés után
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TISZTELT ONGAI LAKÓK!

Tájékoztatjuk Onga Nagyközség lakos-
ságát, hogy önkormányzatunk hatályos 
4/2003. (III. 12.) számú rendeletének 7. §-
a kimondja:

(1) A közutak középvonaláig terjedő ré-
szek tisztán tartása, nyári hónapokban a ta-
karítás előtti locsolás, a közutak belterületi 
szakasza mentén lévő épületek, ingatlanok 
tulajdonosainak kötelessége. Kivétel: az 
önkormányzat tulajdonában lévő terek és 
zöldterületek.

(2) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek 
az ingatlan előtt húzódó árok tisztántartásá-
val biztosítani a csapadékvíz elvezetését.

(3) Az ingatlantulajdonosok kötelesek 
az ingatlan határa mellett fekvő gyalogjárda 
egész terü1etét tisztán tartani, tekintet nél-
kül arra, hogy a járda szilárd burkolatú-e, 

vagy sem. Ezen kötelezettség kiterjed a jár-
da, a járda és az árok közötti terület gyom-
talanítására, a füves rész ápolására és kaszá-
lására. E kötelezettség saroktelek esetén is 
fennáll.

Ugyanezen rendelet 13/A. §-a értelmé-
ben:

Aki e rendeletben meghatározott maga-
tartási szabályokat, kötelezettségeket és ti-
lalmakat megszegi szabálysértést követ el, 
és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható az alábbiak szerint.

Aki:
a) az általa használt, illetve tulajdonát 

képező ingatlant nem műveli meg, nem 
tartja rendben, gyomtól, gaztól, szeméttől, 
vadonélő bokortól nem tisztítja meg;

b) szemetet felhalmoz, és nem szállítja, 
szállíttatja el;

c) az ingatlan és az ingatlan előtti járda 

tisztán tartásáról (hó eltakarításáról, síkos-
ság-mentesítéséről) nem gondoskodik, illet-
ve ha tevékenységi körében a közterületen 
okozott szennyeződést nem szünteti meg;

d) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csator-
nanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;

e) A beépített, illetve beépítetlen belte-
rületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette 
nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bok-
rok nyeséséről nem gondoskodik;

Fentiek alapján felszólítom valamennyi 
ingatlan tulajdonosát (használóját), hogy 
a fentiekben írt kötelezettségének haladék-
talanul, de legkésőbb 3 napon belül tegyen 
eleget, ellenkező esetben – helyszíni szemle 
megtartása után – a szükséges szabálysérté-
si eljárást lefolytatjuk.

Onga, 2008. május 14.
- Farkas Lászlóné jegyző -

Jelentkezés az esti gimnázium 2008/09-es tanévére!

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!
Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. út 2.) épületében mű-
ködő Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 
2008/2009-es tanévre, felnőttek számára esti tagozatú gimnáziu-
mi oktatásra.

Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 20.10 
óra közötti időpontban), és olyan 16. életévüket betöltött érdeklő-
dőknek kínáljuk, akik munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk mellett 
szeretnék az érettségi bizonyítványt megszerezni.

Jelentkezni a gimnázium 10–12. évfolyamába lehet. A jelentkezés-
hez mindenki hozza magával személyi igazolványát és korábbi isko-
lai bizonyítványait, mert az osztályba sorolás ezek alapján történik.

A beiratkozáskor egyösszegű iskolafenntartási-hozzájárulás fi ze-
tendő, amelynek összege: 11.000-Ft/tanév.

Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
–  Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
–  23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
–  Oktatógárdánk magasan kvalifi kált tanárokból áll össze.
–  Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az intenzív diákélet kialakí-

tására.
–  Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük a tanulási 

nehézségekkel küzdők felzárkózását, továbbhaladását.
A beiratkozás időpontjai: 
2008. augusztus 04–08. 08.00–12.00-ig.
2008. augusztus 25–29. 13.00–16.00-ig.
Pótbeiratkozás: 2008. szeptember 01–05.
A beiratkozás helye: Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. út 2.)
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni Simon Adrienntől, a Gör-

gey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is-
kolatitkárától, illetve Takács László tagintézmény-vezetőtől a 46/464-
260, a 42/288-034 vagy a 06-30/416-2625 telefonszámom lehet.

- isk. vez. -

ÁRAMSZÜNET
Június 17-től 19-ig napközben, reg-

gel 8 órától délután 16 óráig az egész 
településen áramszünet lesz. 

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
A képviselő-testület május 14-ei 

ülésén többek között szó volt az olaj-
terv kontra önkormányzatok peres 
ügy legújabb fejleményeiről (erről 
bővebben a következő számunkban 
tudósítunk - szerk. -), a III. Ongai 

Kulturális Napokról, a nagyközség 
közbiztonsági helyzetéről, a vízdíj ol-
csóbbá tételének lehetőségeiről, a he-
lyi civil szervezetek előző évi mun-
kájáról és az önkormányzattól kapott 
támogatások elszámolásáról. A kép-
viselők több pályázat benyújtásáról 
is döntöttek (a Rózsa Ferenc úti or-
vosi rendelő teljes körű felújítása és 
új orvosi műszerekkel való ellátása, 
Ócsanálos végleges ármentesítése ke-
retében gátépítés és a Vadász-patak 

elterelése, ócsanálosi szennyvíztelep 
korszerűsítése, a Mészáros Lázár, a 
Kölcsey és a Csokonai utcák teljes út-
felújítása).

HORGÁSZVERSENY
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 egyesületi tagnak 3800 Ft (mely 
tartalmazza a napijegy árát).

A verseny összdíjazása 50 000 Ft.
- T. L. -

Ongai hírfolyam

Felhívás gyommentesítésre, közterület tisztántartására
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Megyénkben az elmúlt időszakban 
elszaporodtak azok a bűncselek-
mények, amelyeket sokszor egye-
dül élő, idős emberek sérelmére kö-
vetnek el gátlástalan bűnőzök, aljas 
módon kihasználva az idős embe-
rek védtelenségét bizalmát, jóhisze-
műségét. A Miskolci Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén több 
ilyen eset fordult elő.

Hogyan tudjuk megelőzni, hogy mi is 
áldozatává váljunk a jóhiszeműségünk-
kel visszaélő bűnözőknek? Az alábbiak-
ban több bűncselekmény tanúságai alap-
ján gyűjtöttük össze azok kivédésének 
egyszerű módjait. 

Kérjük fogadják meg az alábbi taná-
csokat: 

– Kapunkat és bejárati ajtónkat mindig 
tartsuk zárva. Ha van rá módunk, szerel-
jünk fel csengőt a kapura, így az, akit mi 
nem akarunk beengedni, még az udva-
runkra sem tud bejutni. Különösen ügyel-
jünk a zárásra, ha hátul a kertben dolgo-
zunk, vagy a szomszédba léptünk át.

– Soha ne nyissunk ajtót idegen sze-
mélynek!

– Ha idegen személy jön be az udva-
runkra, és kopog a bejárati ajtón, ne azt 
nyissuk ki hanem előbb a kisablakon ki-
nézve kérdezzük meg, mit akar. Ilyenkor 
se legyen belülről a zárban kulcs, elkerülve 
ezzel, hogy benyúljon és kinyissa az ajtót.

– Ha idegen személy azzal állít be hoz-
zánk, hogy váltsunk fel neki bizonyos 
pénzösszeget, küldjük el a postára vagy 
a boltba, semmi esetre se menjünk bele 
a dologba. Hivatkozzunk arra, hogy nem 
rendelkezünk pénzzel.

– Ha idegen személy azzal jön, hogy va-
lamilyen pénzt hozott számunkra, a jó hír 
ne altassa el gyanakvásunkat, kérjünk tőle 

hivatalos igazolványt. Amennyiben nem 
rendelkezik ilyennel, értesítsük a rendőr-
séget. Ha rendelkezik ilyennel, a lakásba 
akkor se engedjük be, a kisablakon vagy a 
kerítésen keresztül vegyük át a pénzt.

– Ha idegen személy segítséget kér – 
pl. rosszul van, és vizet kér, gyermekét 
szeretné tisztába tenni stb. – és be akar-
juk engedni a lakásba, kérjünk tőle tü-
relmet, értékeinket zárjuk el, majd csak 
ezután engedjük be, de inkább kerüljük 
el ezt a kockázatot (pl. vigyük ki neki a 
vizet, ne engedjük be a lakásba) és tájé-
koztassuk erről a rendőrséget. Az otthon 
tartott értékeinket, pénzünket soha ne 
mutassuk meg, amíg a lakásban vannak, 
azokat ne vegyük elő, még akkor sem, ha 
a másik helyiségben tartózkodnak! 

– Ha idegen személy ismerősünk-
re vagy rokonunkra hivatkozik, akkor se 
engedjük be, mondván, ha a rokon vagy 
ismerős akar valamit tőlünk, akkor jöjjön 
személyesen.

– Ha az idegen személy tolakodó, erő-
szakos magatartást tanúsít, azonnal hívjuk 
a rendőrséget, ha nincs telefonunk, han-
gosan kiabálva kérjünk segítséget. Egyma-
gunkban semmi esetre se akaszkodjunk 
össze velük. 

– Ha valaki, akit nem ismerünk, ma-
gát rendőrnek állítva bármilyen hivatko-
zással, akár egyenruhát viselve, akár ci-
vilben keres meg lakásunkon, először is 
ellenőrizzük, hogy valóban rendőrrel ál-
lunk-e szemben.

Ehhez felhívjuk fi gyelmüket az aláb-
bi ismertetőjegyekre: 

A civil ruhában lévő rendőr intézke-
dése előtt, külön felhívás nélkül köteles 
magát szolgálati igazolványával igazolni. 
Az igazolványtok széthajtható, egyik ol-
dalán arcképes igazolványkártya találha-
tó, a másik oldalon jelvény, amelyen öt-

jegyű sorszámot olvashatunk le. Amely 
jelvényen a számsor helyett POLICE van, 
az mindig hamis!

A szabályos egyenruhán baloldalt 
névtábla található és a jobb oldalon elhe-
lyezett azonosító jelvény ugyancsak sor-
számozott. 

Ha az idegen valamilyen közüzemi 
szolgáltatást ellátó cég (víz- áram-, gáz-
szolgáltató stb.) képviselőjeként, vagy 
önkormányzati alkalmazottként mutat-
kozik be, kérjük tőle a munkáltatója által 
kiállított arcképes igazolványát.

Ha gyanúnk van, érdeklődjünk utána a 
szolgáltató központjában, az önkormány-
zatnál, vagy értesítsük a rendőrséget.

– Amennyiben mégis előfordul, hogy 
megkárosítanak bennünket, vagy csak 
kísérletet tesznek erre, lehetőleg nézzük 
meg, milyen járművel érkeztek az elkö-
vetők. A jármű típusa laikusok számára 
nyilván nem lehet ismerős, azonban a ha-
tósági jelzés, rendszám, szín, illetve külö-
nös ismertetőjel nagy segítség lehet a fel-
kutatásukban.

– Mindettől függetlenül az utcánkban 
felbukkanó gyanús jármű esetén elegen-
dő a rendszám feljegyzése is, melyről a 
rendőrséget tájékoztatni tudják, megelőz-
ve ezzel a bűncselekmények kísérletét is. 

– Figyeljenek egymás értékeire, a gyak-
ran üresen álló portákra az idős, egyedül 
élő szomszédokat gyakran látogassák, 
csökkentve ezzel kiszolgáltatottságukat. 

– Tapasztalataink szerint az összefo-
gó, összetartó közösségek hatékonyan ki 
tudják védeni bűncselekményeket.

Ha mindezeket a tanácsokat megfo-
gadják, akkor van esély arra, hogy nem 
válnak áldozattá, és értékeik is megma-
radnak.

A rendőrség telefonszáma: 107  

- Felsőzsolcai Rendőrőrs -

Vöröskeresztes verseny – 2008
Mint az elmúlt évben, az idén is képviseltük iskolánkat a B.-A.-Z. Megyei Vöröskereszt szervezésében rendezett „Cse-

csemőgondozási versenyen”. Május 8-án a Ferenczy Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában zajló vetélkedőn először 
elméleti feladatsort oldottak meg hetedikes lányaink, majd a gyakorlatban mutatták be felkészültségüket a csecsemő-
szobában.

Csapatunk két pontot veszítve III. helyezést ért el. Csapattagok: Pail Brigitta 7. a, Farkas Evelin 7. b és Kovács Laura 7. b.
Felkészítők: Gál Lászlóné és Holobrádiné Györkei Viola

- HGYV -

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
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Klubunk célja, hogy a várandós kis-
mamák, édesanyák és gyermekeik 
tartalmas 1–2 órát töltsenek együtt. 
A meghívottak örömmel és érdeklő-
déssel fogadták kezdeményezésün-
ket, és szép számmal jelentek meg. 

EDDIG MEGVALÓSULT 
PROGRAMJAINK:

2008. 04. 01. Faluház nagyterme:
– Ismerkedés.
– Szomorú téma: bölcsőhalálról, a leg-

újabb kutatási eredményekről, megelő-
zésről. Gál Lászlóné.

– Dr. Petik Edit mentőorvos vezeté-
sével a csecsemőkori újraélesztés elméle-
ti ismereteit sajátíthatták el a jelenlévők, 
majd ambu-baba segítségével azt a gya-
korlatban is kipróbálhatták.

– AN-TUR pékség által felajánlott – 
újabb technológiával készült, és a közeljö-
vőben forgalomba kerülő – teljes kiőrlésű 
pékárukat ízlelhettük meg. Támogatónk: 
Antal Attila.

2008. 05. 01. Faluház nagyterme:
– Az ongai Bársonyos napköziotthonos 

óvoda, Arany J. úti tagóvodájából meg-
látogatták klubunkat a kiscsoportosok, 
akik anyáknapi verssel, dallal kedvesked-
tek az édesanyáknak. Felkészítőik: Milos 
Jánosné és Búzás Lászlóné.

– Taraczköziné Nemes Mónika pszi-
chológus osztotta meg velünk az anya-
sággal és a család összetartó erejével kap-
csolatos gondolatait.

– A SEJTBANK Kft . támogatta rendez-
vényünket, és a cég képviseletében Egyed 
Dávid tartott előadást. A köldökzsinór vér 
– őssejtek – hasznosításáról, gyógyításban 
való lehetőségeiről adott tájékoztatást. 

– Árváné Egri Csilla kistérségi vezető 
védőnő is jelen volt. Szakmai tanácsaival 
és javaslataival volt segítségünkre.

– Köszönetünket fejezzük ki támoga-
tóinknak: 

– Ongai Kulturális Egyesületnek, azon 
belül Kovács Györgynek a technikai esz-
közök biztosításáért.

– Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak, Farkas Lászlóné jegyző asszonynak.

TOVÁBBI TERVEZETT 
PROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK:

–  Baba masszázs, igény szerint több 
alkalommal is.

–  Danone termékbemutató.
–  Nuva- ring termékbemutató.
–  Baba balesetek, biztonságos otthon 

kialakítása (fi lmvetítés).
–  Bio élelmiszerekről.
–  Szűrővizsgálatokról; emlő önvizsgá-

latának elsajátítása.
–  Ajándékozási ötletek ünnepekre.

–  Találkozó a Barátság Nyugdíjas Klub 
tagjaival.

–  Óvodásokkal rendszeres kapcsolat-
tartás .

–  Igény esetén közös kirándulás.
Magában az is szerencsés lehetőség, ha 

az anyukák találkoznak, beszélgetnek, is-
merkednek egymással, úgymond kicsit ki-
mozdulnak otthonról. Gyermekeik szocia-
lizációját is elősegítik ezzel, hiszen számos 
ifj ú ongai csak az óvodai felvétel utána talál-
kozik egyszerre több gyermekkel, nagyobb 
közösséggel. Gyermek pszichológiai tanul-
mányok is említik, hogy nyitottabb, hatá-
rozottabb, barátságosabb emberek válnak 
azokból a gyermekekből, akiket valamely – 
a családtól független – aktív közösség tag-
jaként is számon tartanak. Védőnőkként 
célunk azon programok megszervezése, 
ahol olyan szakmai ismereteket, lehetősé-
geket tudunk nyújtani az érdeklődőknek, 
amelyek családlátogatások alkalmával nem 
kivitelezhetőek. Szeretettel fogadunk min-
den ongai édesanyát gyermekével és kérjük 
javaslataikkal, ötleteikkel segítsék elő klu-
bunk további sikeres működését. 

- Gál Lászlóné -

Bemutatkozik az ongai Baba-mama Klub

A klub tagjai (Fotó: K. Gy.)

Előadás a klubban (Fotó: K. Gy.)
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Az ongai Barátság Nyugdíjas Klub 
1982-ben alakult, és azóta a műve-
lődési ház klubjaként működik az 
önkormányzat támogatásával. Tevé-
kenységünkről évenként tájékoztat-
juk a képviselő-testületet.

A tagok életkora 63–89 év között van. 
Ezért érdeklődési körük, egészségük válto-
zó, s ennek megfelelően szervezzük a prog-
ramokat. Sajnos 2 klubtagunk egészségi 
állapotuk miatt már nem tudnak rendsze-
resen közénk járni, de fenntartjuk velük a 
kapcsolatot és klubtagságukat, azért is, mi-
vel ők az alapító tagok között voltak. Na-
gyobb rendezvényekre elhozatjuk őket. A 
nőnapi virágot, a karácsonyi csomagot fér-
fi  klubtársaink elviszik hozzájuk.

A klubunk 24 + 2 pártoló taggal mű-
ködik. A klubot 2008. március 17-ig a be-
következett haláláig Bűdi Ilona vezette. 
Emlékét megőrizzük.

2008. március 31-től a klubtagság egy-
öntetű szavazása alapján Kovács Endréné 
lett megválasztva a klub vezetői feladatai-
nak ellátásával. Kovácsné eddig is segítet-
te a betegeskedő Ica néni munkáját, mint 
szervező, és a kötelező szakmai ülésekre, 
tájékoztatókra eljárt helyette.

A klubfoglalkozásokat kéthetente hét-
főn a művelődési ház klubtermében 17.00 
órától, nyáron 18.00 órától tartjuk. A 
klubfoglalkozáson kerül sor a programok 
szervezésére, előkészítésére, beszélgetés-
re, videó nézésre és kártyázásra. Ekkor 
tartjuk a tagok névnapját csoportosítva.

Az ongai támogatás mellett jelen-
tős az erkölcsi támogatás, a ránk fi gye-
lés, melyet az önkormányzattól kapunk. 
Megtisztelő számunkra, hogy meghív-
nak különböző rendezvényekre, melyek-
re szívesen el is megyünk. Természetesen 

a klub rendezvényeire mi is meghívjuk az 
önkormányzat tagjait, és örülünk annak, 
ha elfogadják meghívásunkat és velünk 
együtt szórakoznak.

2007. január 8. „Pótszilveszter”-rel zár-
tuk a 2006-os évet, és köszöntöttük jó 
hangulatban a 2007. „Új Évet”.

Januárban színházban voltunk, a Cse-
resznyéskert című előadást néztük meg.

Február 26-án „Farsang”-i mulatsá-
got rendeztünk. Minden klubtag jelmez-
be öltözött és rövid szerepléssel készült, 
amire meghívtuk a képviselő-testület tag-
jait. Nagy örömünkre tiszteletüket tették, 
és tapssal jutalmazták kis műsorunkat.

Március elején nőnap alkalmából a 
klub férfi  tagjai virággal és verssel kö-
szöntötték a klub nőtagjait.

Március 8-án a művelődési házba kap-
tunk meghívást, ahol szórakoztató műsor 
keretén belül köszöntötte a polgármester, 
a Polgármesteri Hivatal férfi  dolgozói és 
a képviselő-testület férfi  tagjai a meghí-
vott nőket.

Április 10-én a férfi  klubtagok meg-
öntözték a hölgyeket, akik hímes tojással 
köszönték meg az illatos frissítő vizet.

Április 29-én vidám hangulatú ma-
jális volt a Kovács házaspár szőlőjében. 

Ezt a rendezvényt 
Zsoldos János kép-
viselő úr szervezte, 
anyagilag támogat-
ta Papp Balázs képvi-
selő úr. A menü dél-
ben vaddisznópörkölt 
volt galuskával, amit 
Magosné, Varacskainé 
és Kovácsné készítet-
tek el. Az esti prog-
ram szalonnasütés és 
tábortűz volt sok-sok 
nóta kíséretében. Úgy 

éreztük egy sikeres napot zártunk az est 
végén.

Májusban a településen megrendezett 
Ongai Kulturális Napokon aktívan vet-
tünk részt, volt görhe sütő verseny, ahol 
2 klubtagunk is sütött saját készítésű sü-
teményt. Ezek a tagok Tarnóczi Józsefné 
és Papp Sándorné, akik díjazottak voltak. 
Tarnócziné a fődíjat is megnyerte.

Május 31-én szomszédolás keretében 
meglátogattuk a Felsőzsolcai Nyugdíjas 
Klubot. Ezzel a klubbal a baráti kapcso-
lat több éves és nagyon jónak mondha-

tó. Augusztus 6-án a látogatást ők viszo-
nozták.

A nyugdíjasklubok és Idősek „Életet 
az éveknek” Megyei Szövetsége március-
ban, augusztusban és decemberben me-
gyei közgyűlésre, októberben Idősek Vi-
lágnapjára hívott meg, ami Encsen volt, 
ahol klubunk is szerepelt dalos jelenettel.

Szeptember 17-én ünnepeltük meg-
alakulásunk 25 éves évfordulóját, ahová 
meghívtuk az önkormányzat tagjait. A 
megjelenteket műsorral köszöntöttük és 
szórakoztattuk.

Október első hetében 1–4-ig tartott az 
idősek hete, ahová meghívást kaptunk, 
aminek szívesen tettünk eleget. Közösen 
ünnepeltük meg a Hadházi Ferencné ve-
zette Idősek Klub 20 éves, és a Barátság 
Nyugdíjas Klub 25 éves jubileumát. Hol 
boldogan, hol fájó szívvel néztük meg 
a korábbi évek szerepeiből összeállított 
fi lmvetítést, amikor még a már azóta el-
hunyt klubtagok is velünk voltak.

Október 6-án szüreti felvonulás volt a 
településen, melyen a Barátság Nyugdíjas 
Klub tagjai is részt vettek az előkészüle-
tekben, és a felvonuláson műsorral sze-
repeltek.

December 3-án a Mikulás ellátogatott 
a klubba kis ünnepség keretein belül. 

December 10-én karácsonyi rendez-
vény volt, ahol a klub tagjait megajándé-
koztuk.

Ezeken az ünnepségeken igyekszünk 
rövid kis műsort összeállítani, ami emelte 
az ünnepség színvonalát. Ezekben a jele-
netekben, szerepekben igyekszik minden-
ki részt venni, aktívan közreműködni. 

Az év folyamán a gyógyító hatású 
fürdőket is meglátogattuk: márciusban 
Tiszaújvárosban, májusban Nyíregyháza 
– Sóstó (itt a piacra is ellátogattunk), júni-
usban Berekfürdő, júliusban Tiszaújváros 
és Bogács, augusztusban Hidvégardó te-
lepüléseken, szeptemberben Nyíregyhá-
za – Sóstón jártunk.

Kirándulni is voltunk Lillafüreden 
(Attila domb) és Szilvásváradon.

A leírt kellemes és szép programok 
nem valósulhattak volna meg az önkor-
mányzat támogatása nélkül. A pénzügyi 
csoportnak januárban számoltunk el a tá-
mogatás összegével. A klub minden tagja 
nagyon örült a támogatásnak és köszöne-
tüket ezúton szeretném tolmácsolni.

- Kovács Endréné klubvezető -

A Barátság Nyugdíjas klub elmúlt évi tevékenységéről

A klub tagjai az idei III. Ongai Kult. Napok megnyitóján (Fotó: T. L.)
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Hosszú idő után újra élőzenei előadás 
volt látható, hallható községünk művelő-
dési házában. Május 11-én egy budapesti 
zenekar, az Ismerős Arcok nevű formáció 
tisztelte meg nagyközségünket, akik nem 
csak „ismerősök”, hisz ez idáig országos 

ismertségre tettek szert, ráadásul 
roppant szimpatikusak és közvet-
lenek voltak. Az előadás előtt pár 
órával érkeztek, és mindenkivel 
váltottak pár szót, aki úgy gondolta, 
hogy elbeszélgetne a zenekar tagja-
ival. Mindeközben a technikusok 
lázasan készítették elő a terepet az 
esti koncertre. A zenekar előtt egy 
miskolci banda, az Overload volt hallha-
tó, akik 40 percnyi műsorukkal próbálták 
kellő hangulatba hozni a majd 200 fős né-
zőközönséget. Ezután kezdődött a fő att-
rakció, ami közel 2 órán keresztül tartott, 
és amit nagy lelkesedéssel fogadott az 
összegyűlt embersereg. Volt köztük egé-
szen fi atal, pár éves gyermek, és nyugdí-
jas éveiben járó zeneszerető nagypapa is, 

kik nem csak a környező településekről 
érkeztek. Voltak itt a Nyírségből, a Du-
nántúlról és még ki tudja mely irányból, 
amelyről nem is 
szereztünk tudo-
mást.

A zenekar 
köztudottan lágyabb 
dallamú, minden-

ki számára „fogyasztha-
tó” nemzeti érzelmű szö-
vegekkel ellátott dalokat 
játszik, ennek is köszön-
hető a széleskörű közön-
ség. A koncert után a ze-
nészek a Péli kocsmában 
álltak a koncert vendégei-
nek rendelkezésére egy 

pár közös fotó erejéig, majd 
fáradtan ugyan, de pozitív él-
ményekkel indultak haza. Ez-
úton szeretnénk megköszön-
ni mindazok munkáját, akik 
segítették a rendezvény lét-
rejöttét, kiemelten az Ongai 
Kulturális Egyesület támo-

gatását, kik a PANKKK pályázat 
keretein belül járultak hozzá a koncert 
sikeres létrejöttéhez. Köszönjük a szerve-
zők (Péli Tibor, Tóth Zoltán, Dobi Péter) 

munkáját, akik időt, fáradtságot és 
pénzt nem sajnálva megszervezték 
ezt az estét településünknek.

Bízom benne, hogy ez a rendez-
vény nem csak egyetlen volt a ré-
szükről, és még sok ehhez hasonló 
programot élhetünk át művelődési 
mázunkban

- DéPeti -

Véget ért a 
PANKKK program
Ongán

Május 17-én került megrendezésre az 
Ongai Kulturális Egyesület PANKKK által 
támogatott utolsó klubkoncertje a Péli kocs-
mában. Ezúttal a miskolci illetőségű Mustang 
Grapes blues-zenekar szórakoztatta a megje-
lenteket. Noha a 2007/2008. évi program vé-
get ért, reméljük az idén is sikerül támogatást 
szereznünk pályázaton, és további klubkon-
certeket tudunk szervezni.

- Totya -

Ismerős Arcok koncert Ongán

A zenekar (Fotó: T. L.)

A Sport büfében a rajongókkal (Fotó: K. Zs.)

A közönség (Fotó: T. L.)

A Mustang Grapes (Fotó: Totya)
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