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Folytatódtak a munkák a kialakítandó 

falumúzeumban
Áprilisban és májusban 

– a téli szünet után – meg-
kezdődtek a munkák a fa-
lumúzeumban. A takarítá-
si, metszési teendők mellett 
Simon István felajánlásából 
– ezúton is köszönet érte – 
az udvari kút faszerkezete 
készült el. Sor került a tető 
lebontására, és a tetőszer-
kezet megerősítése után új 
nádtető kialakítására, amit 
a balmazújvárosi Nádfedél 
Doktor Kft . végzett el. Az impozáns, sze-
met gyönyörködtető tetőzet után a kö-
zeljövőben a belső építészeti munkák 
következnek, de várhatóan még a nyár 
folyamán elkészül az ingatlan utcafronti 
kerítése is. Folyik a nyílászárók és a búto-
rok felújítása is.

(A 2. oldalon további képek tekinthetők 
meg az elmúlt hónapok munkáiról.)- T. L. - 

A nád tűzmentesítő kezelése (Fotó: T. L.)

A kút is új tetőt kapott (Fotó: T. L.)

A megújult tető (Fotó: T. L.)
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Folytatódtak a munkák a kialakítandó falumúzeumban
– folytatás az 1. oldalról –

Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. út 2.) épületé-
ben működő Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2008/2009-es tanévre, felnőttek számára esti tagoza-
tú gimnáziumi oktatásra.

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

Jelentkezni a gimnázium 10–12. évfolyamába lehet. A jelentkezéshez mindenki hozza magával személyi igazolványát és ko-
rábbi iskolai 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 Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény iskolatitkárától, illetve Takács László tagintézmény-vezetőtől a 46/464-260, a 42/288-034 vagy a 06-30/416-2625 tele-
fonszámom lehet. - isk. vez. -

Jelentkezés az esti gimnázium 2008/09-es tanévére!

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!

A régi tető bontása (Fotó: T. L.) A nád ideszállítása (Fotó: T. L.)

Munka közben (Fotó: T. L.) Az épület Északról (Fotó: T. L.)
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkáját az elvárásoknak megfe-
lelően a feladattervben meghatá-
rozottak alapján végezte.

Az egyesület kiemelkedő feladatként 
határozta meg a kalászos mezőgazda-
sági termények és szemes takarmányok 
betakarításával kapcsolatos intézkedé-
seket, valamint a közigazgatásilag telepü-
lésünkhöz tartozó Ócsanálos árvízvédel-
mi munkálatait.

A tűzoltási és műszaki mentési tevé-
kenység zökkenőmentes biztosítása érde-
kében 2007. évben tűzoltó technikai esz-
közök (tömlők, szelepek) beszerzésére 
került sor. A Magirus DEUTZ gyártmá-
nyú 90 M 5.9F típusú tűzoltóautó motor 
és kuplung javítása és akkumulátor cseré-
je, illetve a jármű műszaki vizsgáztatása, 
környezetvédelmi vizsgála-
ta valósult meg.

Sor került az árvíznél 
tönkrement meghibáso-
dott tömlők cseréjére, pót-
lására is.

Az iskolában a kataszt-
rófavédelmi szakemberek 
folyamatos felkészítést tar-
tanak katasztrófavédelmi 
ismeretekből, ezen belül la-
kosságvédelmi, óvóhelyi és 
tűzvédelmi témákban, va-
lamint rendszeressé vált a 
B.-A.-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vegyi felderítő 
gépjárművének és annak a felszerelésé-

nek bemutatása, ismertetése. Az általá-
nos iskola tűzriadó tervének gyakorol-
tatásában az egyesület aktívan 
közreműködött a felkészítés és 
a gyakorlat levezetésében.

Ennek hatására a B.-A.-Z. 
Megyei Tűzoltó Szövetség Mis-
kolci Hivatásos Önkormányza-
ti Tűzoltóság kör zeti versenyén 
ifj ú tűzoltóink I. helyezést értek 
el, ami 14 csapat közti verseny 
esetén számunkra nagyon szép 
eredménynek számít. A ver-
senyzőknek és a felkészítőknek 
/Bráz Pál és Siska Zsolt/ köszö-
net ezért a szép teljesítményért. 
A megyei versenyen tűzoltó 
versenyszámban is eredményes szereplést 
értek el.

A felnőttek megyei versenyen tűzcsap-
szerelésben IV. helyezést 
értek el.

Az egyesület műkö-
déséhez, munkájához a 
személyi és tárgyi felté-
telek biztosítottak.

A kötelező foglalko-
zásokat általában ha-
vonta vasárnap tartjuk, 
úgy elméleti, mint gya-
korlati vonatkozásban, 
mivel ezen a napon tud-
ja ezt megvalósítani a 
csapat minél kevesebb 
hiányzóval. A foglalko-

zások során elsőrendű feladatként foglal-
kozunk a földalatti vízszerelési helyek is-

mertetésével és azok üzemképességének 
ellenőrzésével. Ellenőrzésünk során 3 db 

földalatti tűzcsap meghibásodását talál-
tuk, amit a vízüggyel megjavíttattunk.

Az egyesület létszáma 20 fő, mely ma-
gába foglalja az árvízvédelmi feladatok 
során adódó feladatok ellátását is.

Az elmúlt évben 2 tűzeset volt közsé-
günkben, melyhez kivonultunk, ezen kí-
vül társadalmi munkában részt vettünk 
a községi sportpálya locsolásában gépi 
fecskendővel. Katasztrófavédelem is sze-
repel az egyesület feladatai között.

Több esetben voltunk az utakról, ár-
kokból a hirtelen megolvadt hólé és he-
ves esőzés folytán árkokban összegyűlt 
vizet kiszivattyúzni. Az elmúlt évben is 
3 családi ház pincéjéből kellett vizet el-
távolítani, mivel a talajvíz nehezen szivá-
rog el, ami a lakóházak állagában károso-
dást okoz.

- Bráz Pál Ö. T. E. parancsnok -

Fürdeni tilos!
Értesítjük a község lakosságát, hogy Onga nagyközséghez tarto-

zó bányatavak fürdőzésre egészségügyi és közbiztonsági okokból 
nem alkalmasak. A jelzett területeken tilalmi táblák kihelyezésével 
is fi gyelmeztetjük a fürdőzésre vágyókat.

Mivel községünk területén 
kijelölt fürdőhely nincs, ezért a tavakban

FÜRDENI TILOS!
A tiltás megszegőivel szemben szabálysértési eljárás során 

20.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

- Onga Nagyközség Polgármesteri Hivatala - 

Tájékoztató az ongai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elmúlt évi munkájáról

Bráz Pál tűzoltóparancsnok 
(Fotó: T. L.)

Gyakorlaton a legifjabbak (Fotó: S. Zs.)

Fürdeni tilos bennük (Fotó: T. L.)
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Egyesületünk 2007-ben is az Or-
szágos Polgárőr Mozgalom ke-
reteiben tevékenykedett önálló 
egyesületként, az Országos Pol-
gárőr Szövetség, a Megyei Polgár-
őr Szövetség kapcsolatrendszeré-
ben, együttműködve a rendőrségi 
szervezetekkel, segítve nagyköz-
ségünk önkormányzatának a bűn-
megelőzést, közbiztonságot ja-
vító munkáját. Ez a következő 
években is folyamatos feladata 
egyesületünknek.

Egyesületünk 2007. február 22-én tar-
tott közgyűlést, amelyen a beszámoló na-
pirend mellett megtörtént egyesületünk 
tisztségviselőinek megválasztása. Egye-
sületünk elnöke tartós gyógykezelés mi-
att lemondott tisztségéről, ezért vált szük-
ségessé a választás lebonyolítása.

Az alapszabálynak megfelelően meg-
választásra került az elnök (Madzin Ti-
bor) és az alelnök (Siska Zsolt). A Fel-
ügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 
tagjai sorában nem történt változás.

Egyesületünk alapszabálya megalaku-
lásával egyidőben 1997. 07. 24-én lépett 
hatályba. Az eltelt időszakban módosítá-
sa nem történt.

Az eltelt 10 évben bekövetkezett vál-
tozások, tapasztalatok, valamint a 2006. 
éves LII. polgárőrségről hozott törvény 
előírásai igénylik alapszabályunk részle-
ges módosítását. A módosítás alapsza-

bályunk II. fejezete 4. 7. pontja értelmé-
ben a közgyűlés hatásköre. A módosítást 
a közgyűlés „határozathozatallal” hagyja 
jóvá, egyszerű szótöbbséggel. A polgár-
őrség működésének meghatározásában 
alapvető változás történt, mivel 2006-ban 
megszületett az LII. számú POL GÁRŐR 

TÖRVÉNY. /2006. 02. 13./ A törvény 
meghatározta a szervezeti, az együttmű-
ködési, a tevékenységi és a jog-hatásköri 
kérdéseket.

Az egyesület munkáját az elnök-
ség irányítja, együttműködve a Felügye-
lő Bizottsággal és a Fegyelmi Bizottság-
gal. Az elnökség havonta egy alkalommal 

tart ülést, rendszeresen a hónap második 
csütörtöki napján, 9 órai kezdettel.

A szolgálati tevékenység havi vezény-
lés alapján szerveződik, amelynek össze-
állításában részt vesznek: a szolgálatveze-
tő, az ifj ú polgárőr tagozat vezetője és a 
járőrcsoportok vezetői.

Egyesületünk 2007. éves taglétszáma az 
év elején 30 fő volt. Egyesületünkkel együtt-
működik 11 fő ifj ú polgárőr. A 2007. év fo-
lyamán egyesületünk létszámában voltak 
változások. Több polgárőrtársunk munka-
helyi okok miatt kérte felmentését. Sajnos 
kevés új taggal gyarapodtunk az év során. A 
jövőben szeretnénk több új tettrekész tag-
gal bővíteni az egyesületet. Jelenleg 21 fős 
létszámmal próbáljuk meg ellátni az egyre 
nehezebb ránk háruló feladatokat.

Egyesületünk összetétele jól biztosít-
ja célkitűzéseink megvalósítását, így a la-
kossággal történő együttműködést, köz-
ségünk irányító és szolgáltató szerveivel a 
kapcsolattartást a feladatok teljesítéséhez 
szükséges feltételek biztosítását a járőrö-
zési, rendfenntartói, felügyeleti és szolgá-
lati feladatkörben.

Egyesületünk tagjai rendelkeznek mun-
kahellyel, annál érdekesebb az áldozat-
készség, amelyet feladataink teljesítése ér-
dekében végzünk. Munkánk a szabadidő 
feláldozásán felül, anyagi áldozatott is igé-
nyel, főleg a gépjármű és a saját telefon 
használata terén.

Egyesületünk szolgálatot vállaló tag-
jai rendelkeznek a szükséges alapfelsze-

Az Ongai Polgárőr Egyesület munkájáról

Futók biztosítása (Fotó: T. L.)

A rendőrséggel közös szolgálatban (Fotó: K. Gy.)
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relésekkel, amelyeknek beszerzéséhez a 
forrásokat településünk önkormányzata, 
a Magyar Posta és a „Vagyon elleni bűn-
megelőzés éve” program alkalmából kiírt 
pályázaton nyert összegek biztosították.

Szolgálati használatra rendelkezé-
sünkre áll egy rendőrségi tulajdonú Sko-
da /Favorit/ személyautó. Sajnos decem-
berben lejárt a forgalmi engedélye, ami 
miatt jelenleg nem áll rendelkezésünkre. 
Felújítása igen magas összeget igényel-
ne, ami nagyon megterhelné költségve-
tésünket. Ezért várjuk a beígért csere au-
tót. Addig saját járművekkel oldjuk meg 
a feladatokat.

A felszereléseket folyamatosan pótol-
ni kell, fi gyelemmel az Országos Polgárőr 
Szövetség által meghatározott, azonosít-
hatóságot biztosító eszközökre.

Egyesületünk tagjai ismeretbővítő ok-
tatáson vesznek részt annak érdekében, 
hogy feladatainkat a törvények és előírá-
sok érvényesülésével végezzük.

2007. évben a legfőbb témák:
–  A POLGÁRŐR TÖRVÉNY értel-

mezése.
–  A polgárőr lehetőségei a bűnmeg-

előzési munkában.
–  A POLGÁRŐR TÖRVÉNY végre-

hajtásának módszerei.
A 2007. éves munkánkat alapjában a 

MUNKATERV teljesítése határozta meg. 
A tevékenység jellege szerint néhány na-
gyobb feladatot kívánok felidézni a kö-
vetkezőkben:

–  belvízvédelem,

–  környezetvédelem,
–  forgalom irányításából adódó fela-

datok,
–  kulturális napok rendezvényeinek 

biztosítása,
–  különböző rendezvények felügyelete,
–  lakosságot zavaró esetek helyszíni 

intézkedései,
–  közterületeken, közintézmények és 

vállalkozói telephelyek térségében 
járőrözés,

–  postai kézbesítők útvonalának meg-
fi gyelése,

–  kavicsbánya-tavak térségében járőrö-
zés,

–  betörések helyszíni biztosítása stb.
A 2007. évben egyesületünk szolgálati 

óráinak száma 1443 óra. 
Rendőri intézkedést igényeltünk 14 

alkalommal.
Márciusban és decemberben kiemelt 

feladatunk volt a postai kézbesítők kísé-
rése, ez 22 napot és 60 órát vett igénybe.

A szolgálat alkalmával igénybe vett 
gépjármű km 5040 km.

Magán gépjárművet több polgárőr tár-
sunk alkalmazott, ezek közül kiemelkedő 
mértékűek a következők: Mihalik Gyula, 
Hideg Lajos, Karabinszky Géza és Siska 
Zsolt. Ezen kívül több polgárőrtársunk 
használt kisebb mértékben saját személy-
gépkocsit.

Munkatervünkben meghatározott 
fe la da tok teljesítéséből a következőket kí-
vánom kiemelni.

–  Májusban szinte teljes létszámmal 
részt vettünk a II. Ongai Kulturális 
Napok rendezvénysorozatának biz-
tosításában.

–  Októberben a szüreti felvonulás út-
vonalát biztosítottuk.

–  Szintén októberben nagyközségünk 
útjainak felújítása adott feladatokat.

–  Részvettünk a kavicsbánya-tavak 
környezetvédelmi felderítési mun-
kájában és a horgászok szabály-be-
tartásának ellenőrzésében.

Egyesületünk szolgálati teljesítményé-
nek korlátja a rendelkezésre álló szolgá-
lati személygépkocsi, amely üzembetar-
tása költségigényes. Műszaki állapota 
összefügg a korával, de községünk köz-
igazgatási területének nagysága és a ka-
vicsbánya-tavak, a szőlőhegy és az árvíz-
védelmi környezet terepjáró gépjárművet 
igényelne. Kérésünket megfogalmaztuk a 
szövetség felé, reméljük a közel jövőben 
megtörténik a jelenlegi jármű cseréje.

A hírösszeköttetés területén négy rá-
dió adóvevő készülék és négy mobilte-
lefon áll rendelkezésünkre amelyek már 
igen elavultak az évek során, cserére szo-
rulnak.

Egyesületünk 2007. éves költségvetése 
766 000,- Ft volt.

Egyesületünk 2007. éves ráfordításai a 
következők voltak.

–  Ügyviteli és pénzintézeti költs.: 
31.825,- Ft.

–  Öltözet és eszközbeszerzés: 47.470,- 
Ft.

–  Közlekedési költ.: 94.035,- Ft.
–  Telefon költs.: 12.000,- Ft.
–  Maradvány.: 580.670,- Ft.
–  Összesen: 766.000,- Ft.
Maradvány összege nyújt fedezetet 

egyesületünk 2008. év első hónapjainak 
kiadásaira.

Egyesületünk 2007. éves munkája egy 
egységes csapatmunka eredménye, így 
munkánkban résztvevő tagjaink önzet-
len tevékenységét megköszönjük. 

Egyesületünk munkáját segíti számos 
szervezet, intézmény, amely elengedhe-
tetlen a szabályos, eredményes működés-
hez. Ezek az együttműködések természe-
tesen személyek munkájában valósulnak 
meg, mely munkát tisztelettel megköszö-
nünk.

Megköszönjük közreműködő és segítő 
munkáját Gondos Andorné és Bekusné 
Fejes Zsuzsa asszonynak. Kérjük a kö-
vetkező időkben is segítsék az egyesület 
munkáját

Munkánk során kértük és éreztük:
–  a polgárőr szövetség,
–  a rendőrség,
–  az önkormányzat,
–  a családsegítő szolgálat,
–  a civil szervezetek,
–  a könyvtár,
–  a művelődési ház,
–  az Ongai Kékdaru szerkesztőség
munkatársainak segítő támogatását, 

amelyet ezúton is megköszönünk, és kér-
jük további együttműködésüket!

A 2008. éves munkatervünk szerint 
folytatni kívánjuk egyesületünk tevé-
kenységét polgárőr társaink közreműkö-
désével, a rendőri szervek szakmai segít-
ségével, önkormányzatunk és községünk 
lakosságának támogatásával.

- Siska Zsolt 
alelnök -

Szolgálatban (Fotó: C. B.)
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Május 25-én, 15 órakor a műve-
lődési házban megalakult a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
helyi alapszervezete, a közel fél-
száz érdeklődőből nyolc alapító 
tag részvételével. A rendezvény 
meghívottja volt Szegedi Csanád, 
a Jobbik alelnöke, a Magyar Gárda 
alapító tagja. Ezen esemény kap-
csán beszélgettem az alapszerve-
zet elnökével, Kovács Árpáddal a 
terveikről, célkitűzéseikről.

– Mi is a Jobbik, és hogyan kapcsolód-
hat Ongához a mozgalom?

– A Jobbik névben is egy jobbik Ma-
gyarországért törekvő, elsősorban fi ata-
lok alkotta politikai párt. Létjogosultsá gát 
és egyre növekvő népszerűségét a jelen-
leg tétovázó vezetés és az ellene harcot 
vívó, magát jobboldalinak nevező párt 
tétlenkedéséből érdemelte ki, és így szü-
letett meg a harmadik út. Pártszerveze-
tünk megfogalmazta – a helyi jegyzőhöz 
is eljuttatott – bejelentésében az alapelve-
it, melyek így szólnak:

1.  Egy jobb, élhetőbb Magyarország 
megteremtése, Onga esetében a la-
kosság komfortérzetének növelése.

2.  A magyarságtudat növelése, főleg az 
iskolákban.

3. Értékeink, érdekeink védelme.
– Ezek az általános célok. Mik a konk-

rét elhatározások?
– Természetesen, mint minden párt 

esetében, nekünk is vannak sajátos, or-
szágos célkitűzéseink. Jelen esetben in-
kább az Ongához kapcsolhatóakat szeret-
ném ecsetelni. Például elégedett lennék, 
ha egy év múlva június 4-én 10 órakor a 
település közintézményein fekete zász-
ló lengene, a templomok megkondíta-
nák harangjaikat, az iskolában egy perces 
néma felállással adóznának Trianon em-
lékének.

– Talán sokan nem érzik, nem értik, mi 
is a történt Trianonban?

– Ebben az országban már minden-
ki kapott mindenféle kárpótlást csak a 
magyarság, mint nemzet nem. Trianon 
olyan, mintha valaki egy balesetben elve-
szíti fél karját, fél lábát, megsüketül fél fü-
lére, megvakul fél szemére, odavész a fe-
lesége is és három gyermekéből kettő. Na 
erre ki mit mond!? S ez a nemzet föl tu-
dott állni ebből a helyzetből!

– Ez történt 88 éve, de mit is tehetünk 
napjainkban?

– Soha ilyen aktualitása nem volt an-
nak, hogy a magyarságnak ennyire ten-
ni kellene valamit! Úgy látom, hogy kö-
zel minden vonatkozásban a 24. órában 
vagyunk. Vészesen csökken Magyaror-
szág lakossága. Ahol mégis több gyerek 
van, ott sajnos összetévesztették a célt az 
eszközzel.

– Mit tud tenni az ongai alapszervezet 
ez ellen?

– Megkeressük azokat az embereket, 
sorainkba invitáljuk, de pártoló tagként 
is szívesen látjuk őket, akik elfogadják 
azt az elvet, hogy adj többet magadból, 
mint másoktól elvárnál! Úgy fogalmaz-
nék, hogy az ongai emberek komfortér-
zetének a rend, a fegyelem, a biztonságos 
ittlét, a tenni akarásért való ösztönzés és 
bárminemű visszaélés elkerülése a leg-
főbb feltételei. Ehhez nekünk meg kell ta-
lálni a közös hangot, együttműködést az 
összes helyi civil szervezettel. Sőt szerepel 
terveink között ezen szervezetek erősíté-
se, segítése – amennyiben ez szükséges. 
Nagyon fontos – miután hazafi as, nem-
zeti, úgymond jobboldali párt vagyunk 
– szoros kapcsolat az összes egyházzal. 
Már csak azért is, mert az egyházak egy 
ezeréves ősi rendet képviselnek, amelyre 
napjainkban igencsak szükség van.

– Ismert, hogy a Jobbik egyik fő célki-
tűzése a cigánybűnözés visszaszorítása. Itt 
Borsodban pedig az átlagosnál jobban je-
len van ez a probléma.

– Sajnos ezt a problémát mindenki el-
kerüli, szemet hunynak, magyarázkodás-
sal állnak elő. A személyes véleményem a 
következő: a cigányság 600 éve velünk él, 
része a történelmünknek, hősi halottaik 
voltak a Rákóczi-szabadságharc, az első 
és második világháború idején, csak er-
ről is keveset beszélnek. Példaként hoz-
nám fel a szekértolás problémáját, amely 
a kátyúban ragad. A szekeret egy irányba, 
előre tolja mindenki. Tökéletes. Ha néhá-
nyan elfáradnak tolás közben és fel akar-
nak ülni a szekérre miközben mások azt 
tolják, az pofátlanság! Akik pedig vissza-
felé akarják tolni a szekeret, azoknak a 
szekér közelében sincs helyük!

– Mik az aktuális, mindennapos elha-
tározásai a szervezetnek?

– Az első taggyűlésünkön olyan célt 
tűztünk ki magunk elé, amely a tagság 
létszámának növelésére irányul. Nem kí-

vánunk olyan embereket magunk közé, 
akik az út mindkét oldalán képesek járni, 
akik szélsőségességekbe csapnak át, akik 
semmivel sem elégedettek, nincs jövő-
képük. Mi hiszünk egy jobbik, élhetőbb 
Magyarországban! Ezért megállapodtunk 
az alapszervezeti gyűlések időpontjában, 
amelyek minden hónap utolsó péntek es-
téjén 19 órakor kezdődnek a művelődé-
si házban, és amelyre szeretettel várunk 
bárkit, kötelezettségek nélkül. Terveink 
között szerepel olyan előadók meghívá-
sa – már ősztől – akik ismert személyek, 
egyértelmű jobboldali elkötelezettséggel. 
Talán hihetetlen, a legtöbb internetes rá-
keresés a Jobbik honlapjára történt az el-
múlt időszakban. Ez pillanatnyilag azt 
jelenti, hogy a 3. legnépszerűbb párt – 
mozgalom – vagyunk.

– Zárszóként szeretne-e még valamit 
üzenni az olvasóknak?

– A magyar nép mindig is egy büsz-
ke nép volt. Büszke azokra az értékei-
re, melyeket a Jóisten genetikailag meg-
adott neki: fürgeség, találékonyság, hisz 
ezekről mondákat ismerünk. Manapság 
mondák nincsenek, de a nemzeti érté-
keink nem változtak. Legyünk büszkék 
magyarságunkra! Mert ahogy mondják, 
„gyáva népnek nincs hazája!”

A Jobbik Magyarország Mozgalom 
ongai alapszervezetének honlapja a www.
jobbikonga.extra.hu címen érhető el.

– Totya –

Ongán a Jobbik!
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Iskolai csengőszó
Befejeződött a 2007/2008. tanév! 
Településünk általános iskolájában is bizo-
nyítványosztással ért véget a tanév. Az ün-
nepélyes tanévzárón több mint ötszáz tanu-
ló kapta meg év végi minősítését. Az 1–3. 
évfolyamosok szöveges értékelést, a 4–8. 
osztályosok érdemjegyekkel történő minő-
sítést kaptak. A legeredményesebb tanulók 
– 40 kitűnő és 40 jeles – a SZMK és az ala-
pítvány jutalomkönyveit vehették át.

Iskolánk volt tanítója, Gönczi Barnáné 
VASDIPLOMA kitüntetésben részesült. 
Nyugdíjas munkatársunk 1943-ban kap-
ta meg pedagógus diplomáját, több évti-
zedes pályafutását Ongán fejezte be. Volt 
munkatársai és tanítványai nevében tisz-
ta szívből gratulálok, és további békés, 
boldog éveket erőben és egészségben!

Az Ongai Iskoláért Alapítvány ismét 
megrendezte jutalmazási ünnepségét. A 
művelődési házban megtartott rendezvé-
nyen 93 tanuló kapott jutalmat verseny-
eredményeiért.

Nagyszámú hozzátartozó és az iskolakö-
zösség búcsúzott végzős nyolcadikosa-

inktól a hagyományos ballagási ünnepsé-
günkön. Az 57 fő végzős diák több mint 
fele érettségit adó középiskolában folytat-
ja tanulmányait.

A SZMK és Iskolaszék a tanév utolsó 
napján ebéden látta vendégül a tanulókat. 
Köszönet a kedves szülőknek önzetlen 
munkájukért, akik az esős idővel dacol-
va, egymással is versengve prezentálták a 
fi nom falatokat.

A művészeti oktatásunk zenei tagozatán 
záróvizsgával ért véget a tanév. A szépszá-
mú hozzátartozó jelenlétében megtartott 
bemutatón a növendékek számot adtak 
fejlődésükről. 24 diák végzett a zongora 
és furulya tantárgyban.

A tanév során 1. helyezést elért versenyzők 

felkészítő nevelőit Felsőzsolcán köszöntöt-
ték egy bensőséges ünnepség keretében. 
Iskolánkból – a legnagyobb létszámban 
12 nevelő – kapta meg a jól megérdemelt 

elismerését.

Megkezdődtek a nyári felújítá-
si munkálatok az intézményünk-
ben. A vakáció alatt újjáalakul a 
napközi két étkezdéje és a kiszol-
gáló helységek is.

Hivatalos fogadónapok az iskolá-
ban: július 7. és 21., augusztus 4. 
és 18.

A következő tanévre kért tanszerek és fü-
zetcsomagok – a kiadott listák alapján – 
Ongán is beszerezhetők.

Nyári táborokban vesznek részt a 7. a, az 
5. a és b osztály tanulói a Balatonon, illet-
ve Tiszavasváriban.

A javítóvizsgára utalt tanulók – külön ér-
tesítést kapnak az időpontról – augusztus 
26-án, a pótvizsgán javíthatnak.

Az új tanévnyitó ünnepségére szeptember 
1-jén kerül sor az általános iskolában.

- Rózsa László ig. -

Már hagyomány, hogy újságunk 
hasábjain júliusban közzé tesszük 
a helyi általános iskolában a tanév 
során eredményes munkát vég-
zett tanulók névsorát. Nincs ez 
másként az idén sem. A 2007/08-
as tanév legeredményesebb diák-
jainak neve alább olvasható. Ered-
ményükhöz ezúton is gratulálunk! 
Legyünk büszkék rájuk!

KITŰNŐK:
1. a  Bay Dominik, Palakovics Márton és 

Tirpák Erika.
1. b Péli Farkas és Forgács Flóra.
1. c Lencsés Milán és Szikora Evelin.
2. a  Csomós Zoltán, Horváth Katalin és 

Tóth Dalma.
2. b  Agócs Kinga, Balabás Nelli, Bári Pet-

ra, Buzás Márta, Lőrinczi Klaudia, 
Szabados Natália és Taksár Tamás.

2. c Frei Gréta és Kerekes Petra.
3. a  Osztermann Anna, Török Ádám és 

Vasas Renáta.
3. b  Fábri Ramóna, Buzás Barbara és Ko-

vács Luca.

4. a  Klema Gabriella, Réz Regina, Tolnai 
Barbara és Urszin Csanád.

4. b  Kiss Vanda Alexandra, Nagy Angeli-
ka és Szabó Dóra.

5. b Bekus Orsolya és Juhász Anna.
6. a Vidó Dalma Vanda.
6. b Palakovics Dóra.
7. a Bekus Ágnes és Pail Brigitta.
Elt. 7. Horváth Gizella.

JELESEK:
1. a Horváth Krisztina és Román Attila.
1. b  Kovács Csilla, Máté Gabriella, Porko-

láb Marcell, Toboz István és Váradi 
Cintia.

1. c Forgács Krisztián és Vlasics Zsanett.
2. b  Földesi Zsófi a, Horváth Attila, Kür-

ti Alexandra, Lakatos Gyula, Madzin 
Botond és Svarcz Viktória.

2. c Gallyas Stella.
3. b  Berta Zoltán, Száva László, Kusinszki 

Kornél és Nádasdi Petra.
4. a Miczán Benjámin és Tóth Laura.

4. b Kocsis Katalin és Simon Krisztina.
5. a Siska Lőrinc.
5. b Gallyas Ferenc és Tirpák Orsolya.
6. a  Dorgai Alexandra, Héjjas Andrea és 

Sebák Réka.
6. b Pálfi  Zsuzsa és Vaskó Dalma.
7. a Pecsenye Bence és Kiss Krisztina.
Elt. 2. Horváth József.
Elt. 5. Horváth Patrícia.
Elt. 6. Horváth Szilárd.

APÁCZAI DÍJ (Apáczai Alapítvány) 
pénz jutalom (30 ezer forint):

Vanyó Angéla 8. b

Az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány 
pénzjutalomban részesítette a négy 

legtöbbet javító felsős tanulót: 
Horváth Patrik 5. a: 0,70
Károlyi Fruzsina 6. a: 0,81
Buzás Lilla 7. a: 0,25
Horváth Szabina 8. a: 0,61

- isk. vez. -

Kitűnő és jeles tanulók névsora

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	
� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	

� ◆ 	
Ballagás (Fotó: T. L.)
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Csődközeli helyzetbe került tíz borso-
di település, miután a bíróság 800 millió 
forint megfi zetésére kötelezte őket a tíz 
éve elkezdődött csatornaberuházás kivi-
telezőjével szemben.

Duplán fi zetik meg a folyékony hul-
ladék kezelésének modern változatát a 
Hernád menti települések lakói, pedig 
látszólag ingyen – vagy legfeljebb néhány 
ezer forintért – csatornáztathatták laká-
saikat a kilencvenes évek végén. Tízéves 
pereskedés után ugyanis a Legfelsőbb Bí-
róság május elején jogerős ítéletben kö-
telezte Hernádnémeti, Berzék, Sajólád, 
Sajóhídvég, Köröm, Ónod, Hernádkak, 
Sajópetri, Onga és Gesztely önkormány-
zatát, hogy a kamatokkal együtt összesen 
mintegy 800 millió forintot utaljon át az 
1997-ben elkezdődött építkezés kivitele-
zőjének, az Olajterv Zrt.-nek.

A települések számlája így a kétszere-
sére nőtt, hiszen a nettó 2 milliárd forin-
tos beruházásból eredetileg alig 400 mil-
lió forintot kellett volna saját erejükből 
előteremteniük, a többit állami támoga-
tásokból és pályázati pénzekből tervezték 
megszerezni. A települések azonban úgy 
fogtak bele a munkálatokba, hogy egyet-
len fi llérjük sem volt a csatornaépítésre, 
miközben még az ingatlantulajdonosok 
hozzájárulásáról is részben vagy teljesen 
lemondtak. Igaz, a tét 3500 lakás csator-
názása volt egy olyan hátrányos helyze-
tű térségben, ahol ma is 12-15 százalé-
kos munkanélküliséggel küszködnek. Így 
az Olajtervvel kötött szerződés kiszolgál-
tatottá tette az önkormányzatokat, ame-
lyek az idő múlásával egymással is össze-
vesztek.

A falvak nem kerteltek: az Olajterv-
vel aláírt fi nanszírozási megállapodás-
ban tényként közölték, hogy a források 
„együttesen sem lesznek mindenkor ele-
gendőek ahhoz, hogy a vállalkozónak a 

vállalkozási szerződés szerint benyújtott 
részszámláját a megrendelő az ott rögzí-
tett határidőre kifi zesse”, ezért az Olajterv 
vállalta, hogy az önkormányzatok hiány-
zó pénzét, valamint az általános forgalmi 
adó összegét megelőlegezi. A többször 
módosított, 1998 decemberében már 
820 millió forintról szóló kölcsönszerző-
dést 234 millió forintig kamatmentesen, 
az a fölötti részt a jegybanki kamat más-
félszeresére, a késedelmi kamatot pedig 
az akkor szokásosnak tekinthető évi 41 
százalékra kötötték meg. A folyamatos fi -
nanszírozás közös érdek volt, hiszen ha a 
saját erő hiánya miatt meghiúsult volna a 
beruházás, az önkormányzatoknak még 
az állami támogatásokat is vissza kellett 
volna fi zetniük.

A házibankár és a települések látszó-
lag harmonikus kapcsolatának az vetett 
véget, hogy 1999 elején az önkormány-
zatokat képviselő úgynevezett gesztorte-
lepülés, Hernádnémeti két számlát nem 
fi zetett ki, emiatt a kivitelező leállította 
az építkezést. Az önkormányzatok ekkor 
Hernádnémeti irányításával beperelték 
az Olajtervet, mondván, a kivitelezés csú-
szik, hiszen a szerződés szerint 1999. áp-
rilis 30-áig be kellene fejeznie a csatorna-
építést, februárban viszont még csak 75 
százalékon állt a teljesítés. Hernádnémeti 
április 18-án kiegyenlítette ugyan a szám-
lákat, és az Olajterv két nap múlva foly-
tatta az építkezést, de a jó viszony már 
helyreállíthatatlanul megromlott, ami a 
végső elszámolásnál a pereskedés folyta-
tásába torkollott.

A beruházás az eredeti határidőnél bő 
két évvel később, 2001 júliusában fejező-
dött be, ezért az önkormányzatok 318 mil-
lió forint kötbér megfi zetését kérték, az 
Olajterv viszont 601 millió forintot köve-
telt a településektől. Bár a vállalkozó fel-
ajánlotta, peren kívüli egyezségben a köt-

bér mintegy egynegyedét kitevő 85 millió 
forintot hajlandó elengedni a tartozásból, 
és időközben az önkormányzatok is több 
mint 400 millió forintot törlesztettek, az 
Olajterv végül mégis ellenkeresetet indí-
tott, amelyben már pótmunkákat is fel-
számított. Az elsőfokú ítélet öt év múlva, 
2006-ban született meg, amely elismerte 
ugyan a 318 millió forint kötbért, ám jo-
gosnak ítélte az Olajterv 558 millió forin-
tos követelését is, ráadásul a vállalkozó 
41 százalékos késedelmikamat-követelé-
sével szemben a kötbérre csak 12 száza-
lékos kamatot állapított meg. Ezért az ön-
kormányzatok fellebbeztek. A 2007-ben 
meghozott másodfokú és a 2008. május 
5-én megszületett legfelsőbb bírósági íté-
let azonban még azt is elvette, amit addig 
a magukénak hittek a települések.

A jogerős verdikt nem tartotta meg-
alapozottnak, hogy a beruházás elhúzó-
dását számon lehet kérni az Olajterven, 
mondván, amikor 1999 tavaszán a kivite-
lező a nem fi zetés miatt leállította, majd 
újrakezdte az építkezést, az önkormány-
zatok elmulasztották módosítani a kont-
raktust. Márpedig az eredeti vállalkozá-
si szerződés kimondta, „amennyiben a 
munkák újraindítására az anyagi fede-
zet megteremtődik, megrendelő a mun-
kák folytatására az Olajterv Rt.-vel meg-
kötött szerződést az új helyzetet rögzítő 
kondíciókkal aktualizálja”. Így az 1999 
tavaszán történt két hónapos kiesés leg-
alizálta a kivitelező kétéves késését, és a 
magas kamatok, valamint a tíz éven át el-
húzódó igazságszolgáltatás 800 millió fo-
rintra duzzasztotta a települések által fi -
zetendő summát.

A tartozás még a térség legna-
gyobb, 3500 főt számláló településének, 
Hernádnémetinek a költségvetését is fel-
borítja. Az évi 600 millió forintból gazdál-
kodó községnek 119 millió forintot kelle-
ne átutalnia az Olajterv számlájára, és bár 
a falunak eddig nem volt adóssága, ezt a 
pénzt csak hitelfelvéttel tudja előteremte-
ni. A települések mindenképpen rendezni 
akarják az adósságot, mert ha csődöt jelen-

MÁSOK ÍRTÁK RÓLUNK!
Új rovatot indítunk, melyben olyan nyomtatott vagy elektronikus sajtóból vett cikkekkel szeretnénk megismertetni 

a tisztelt olvasókat, amelyek Ongáról szólnak, vagy valamilyen módon kötődnek nagyközségünkhöz. E havi számunk-
ban a HVG – a szerkesztőségük engedélyét megszerezve – szennyvízperrel kapcsolatos, 2008. június 7-én megjelent cik-
két tesszük közzé. Az ismertetett cikket se most, se a jövőben nem kívánjuk kommentálni, véleményezni, az nem tükrö-
zi a szerkesztőség álláspontját. 

Csődvezeték 
PERVESZTES CSATORNAÉPÍTŐ FALVAK 
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Túlóra, késő estig… Hajnali éb-
resztő a leadási határidő miatt… 
Modern életritmusunk teljesen 
eltér a hagyományos időbeosz-
tástól, ezért sokkal stresszesebb 
az életünk. Változtassunk! Egész-
ségünk érdekében cselekedjünk 
testünk igényei szerint!

„Belső óránk”, a tobozmirigy olyan ki-
csi, mint két rizsszem, és az orrcsontunk 
mögött „tiktakol” a nap 24 órájában.

Ez a sejtcsoport a köztiagyban a kő-
korszakban ugyanúgy működött, mint 
most, a komputerizált világban. Életmó-
dunk azonban időközben megváltozott! 
Akinek sikerül azonos ritmusba hoznia 
az életét és belső óráját, annak sikeresebb 
és nyugodtabb lehet az élete. 

Jó tudni! Különböző „időtípusok” van-
nak. Mindenki hallott már a pacsirta és a 
bagoly típusú emberekről – ők az extrém 
végletek. Vagyis: a korán kelők és az éjsza-
kázók. A köztes típusokról már ritkábban 
esik szó. 

Bagoly vagy pacsirta? 
Tegyük fel magunknak a következő 

kérdést: hétvégén is ugyanakkor kelek-e, 
mint hét közben? Nemleges válasz esetén 
nyilvánvaló, hogy természetünk ellen ke-
lünk korán hétköznap. 

–  A pacsirta típusúak agya 15.00 óra 
tájékán fog igazán. 

–  A baglyok 20.00-21.00 óra körül 
vannak a topon. 

A belső vekkert beállító hormonunk a 
melatonin. Minél kevesebb fényt fog fel 

a szemünk, annál több melatonint termel 
a tobozmirigy, mi pedig annál fáradtab-
bak leszünk. Az, hogy mennyire, a génje-
inktől függ! Viszont így teljes a rendszer. 
Reggel például alacsony a testhőmér-
sékletünk, ezért izmaink és inaink ru-
galmatlanok. Ha mégis reggeli tornával 
szeretnénk indítani a napot, hosszan me-
legítsünk be, sok gyengéd nyújtással! 

Tudta? Az első teljesítménycsúcsot iz-
maink 13.00 és 14.00 óra között érik el, 
így a szieszta utáni edzés sokkal haté-
konyabb. Aki később szeretné aktivizál-
ni testét, az 17.00 óra körül húzza fel a 
tornacipőt. Ilyenkor ugyanis a légző-
szervek, a keringés, a szív és az izmok is 
csúcsformában vannak. Ha mégsem tud-
juk úgy berendezni a napjainkat, hogy 
az kronotípusunknak megfeleljen, akkor 
próbáljuk meg elfogadni a helyzetet! Már 
az is kevésbé stresszel, ha belenyugszunk, 
hogy ennél jobban nem tudjuk optimali-
zálni teljesítményünket. 

Tipp: az éjjeli baglyok, ha hatkor kell 
kelniük, állítsák jóval előbbre az órát, 
hogy így lassan indíthassák a napot, s fel-
készülhessenek a korai ébredésre! 

Ugyanilyen fontos, hogy az évszakok 
ritmusát is kövessük. Nyáron nem olyan 
nagy az alvásigényünk, mint télen, és 
sokkal aktívabbak vagyunk. 

Magunk ellen… 
Ha nem fi gyelünk belső óránkra, nem 

ismerjük fel a velünk született lüktetést, 
a biológiai óránk ellen dolgozunk, és 
stresszes lesz az életünk! 

Ketyegő szerveink 
Belső szerveink így „ketyegnek”: 
7.00 óra – ébredés. Egy jó reggeli azon-

nal energiával tölti fel szervezetünket. 
Ilyenkor bátran ehetünk anélkül, hogy 
híznánk. 

8.00 – A férfi ak tesztoszteronszintje 
ilyenkor a legmagasabb. 

9.00 – a szívnek kockázatos időpont. 
Akinek rossz a vérkeringése vagy vala-
milyen érrendszeri megbetegedése van, 
tilos ilyenkor sportolnia! De egyébként is 
kerülje a kora délelőtti aerob tréninget! 

11.00 – agyunk most először van a 
nap folyamán csúcsformában. Sőt a han-
gulatunk is a tetőfokára hág! 

12.00 – teljesítménygörbénk kezd ha-
nyatlani. Annak érdekében, hogy még 
egy kicsit kitartson, itt az ideje a lazítás-
nak. 

15.00 – irány a fogorvos! Ebben a nap-
szakban kevésbé vagyunk érzékenyek a 
fájdalomra. 

18.00 – bőrünk extrém módon fogé-
kony. Itt az ideje a bőrápolásnak, ha te-
hetjük, irány a kozmetikus! 

19.00 – teste már megkezdte a „le-
eresztést”. Egy pohárka bor nem árthat. 

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

tenek, elesnek az uniós pályázati lehetősé-
gektől. Az 1350 lelkes Körömnek – ahová 
a szennyvíztisztító épült – az idén eleve 23 
millió forintos forráshiánya van, a rá jutó 
40 millió forint kiegyenlítéséhez hosszú le-
járatú kölcsönt kell felvennie. Az ottaniak-
nak azonban egyéb panaszuk is van: a fa-
luban állandósult a bűz, amit a rendszert 
üzemeltető GW Borsodvíz Kft . főmérnöke, 
Vouszka Zoltán is megerősített. A problé-
mát szerinte a „gigantikus méretű” szenny-
vízcsatorna okozza, a csaknem 20 kilomé-
ter hosszú gerincvezeték nem szokványos, 
a szennyvíz így sokáig marad a rendszer-
ben, és már ott bomlásnak indul.

Onga polgármestere viszont egészen 
más megvilágításba helyezi az ügyet. 
Madzin Tibor azt mondja: lehet szidni a 
bíróságot, amiért a maratoni per idejére 
is kamatot számolt, de véleménye szerint 
a kialakult helyzetért a gesztor a felelős. 
Az elsőfokú ítélet után Madzin egyez-
séget javasolt az Olajtervvel, amely erre 
hajlott is. Csakhogy Hernádnémetivel 
az élen hat község mégis másképp dön-
tött, ami újabb több tízmilliós kiadás-
sal járt. Onga polgármestere tudni véli, 
hogy Hernádnémeti több alkalommal is 
egyéb célokra használta a számlájára ér-
kezett állami pénzeket ahelyett, hogy át-

utalta volna az Olajtervnek. Ezért Onga, 
Gesztely, Sajópetri és Sajólád károkozás 
címén néhány napja büntetőfeljelentést 
tett a beruházás gesztora ellen. Ha Onga 
megnyeri a pert, visszakaphatja 141 mil-
lió forintját, Hernádnémeti viszont biz-
tosan csődöt jelenthet.

- KOVÁCS ISTVÁN - 

Forrás: 
h t t p : / / h v g . h u / h v g f r i s s / 

2 0 0 8 . 2 3 / 2 0 0 8 2 3 _ P E RV E S Z T E S _
C S A T o R N A E P I T o _ F A L VA K _
Csodvezetek.aspx ill. HVG 2008/23. 
szám 2008. június 7. 88–89. o.

E G É S Z S É G M E G Ő R Z Ő  R O V A T
Éljünk belső óránk szerint!
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Óvodai hírek
Meghitt eseményre került sor június 

első hetében a Bársonyos Tagóvodában. 
Kedves kolléganőnket, Újvári Ferencnét, 
a mi Gizikénket köszöntöttük nyugdíjba 
vonulása alkalmából. 

1981 óta dolgozott az Arany János úti 

óvodában. Kezdte, mint dél-
utános óvó néni, volt dajka 
és konyhás néni. A legtöbb 
időt élelmezésvezetőként 
töltötte el.

A régi kisóvodások köz-
ben felnőttek, és szülőként 
már gyermekeiket kisérték 
az intézménybe, mint ahogy 

ő is a kis uno-
káját. Mun-
káját mindig 
precízen, pon-
tosan, megbíz-
hatóan végezte. 
Jó munkatársként a dolgozói 
közösség aktív tagja volt. Hi-
ányozni fog nekünk! Ezúton 
is kívánunk számára hosz-
szú, boldog nyugdíjas éveket 
erőben, egészségben!

- Munkatársai nevében: 
Trízsi Józsefné óvodavezető -

A Bársonyos Napközi Otthonos Óvo-
da és Tagóvoda kisóvodásai ezúton is 
köszönik az ongai „Nagy Coop Bolt” 
vezetőjének a fi gyelmességét, hogy gyer-
meknap alkalmából vendégül látta őket, 
és kis ajándékkal kedveskedett nekik.

- Az óvodás gyermekek nevében 
Trízsi Józsefné óvodavezető -

Csillebérc
2008. május 31-én iskolánk 45 diákja nagy-

szabású gyermeknapi bulin vehetett részt Csil-
lebércen Nagy Attiláné, Solymosiné K. Anikó, 
Tirpák Béláné és Kulcsárné F. Marianna neve-
lők kíséretében. Tanulóink együtt tapsolhat-
tak a sok ezer gyerekkel Lola, Márk, United, No 
Th anx és LL. Junior koncertjén. Részt vehettek 
a Magyar Honvédség, a Fővárosi Tűzoltóság, az 
Ifj úsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesüle-
tének tartalmas, érdekes bemutatóján. Minden 
kíváncsiskodó vérmérsékletének megfelelően 
vehette kezébe a fegyvereket és egyéb hadásza-
ti eszközöket. Az élményparkban lehetőség volt 
mindenféle sportversenyre – kosár, foci stb. –, 
vakrepülésre, vízi focira és élő csocsóra. Kipró-
bálhatták az óriás csúszdákat, az akrobatikus ke-
rékpárokat, a korcsolyapályát és a mászófalat. A 
kézművesek, a vásárosok utcája lehetőséget adott egyéni ajándékok ké-
szítésére, alkotótevékenységre. A gyerekek órákat töltöttek el a külön-
böző táblajátékoknál, vagy a pontgyűjtő versenyek feladatainál. Jutal-
mul színes bögréket, hatalmas plüssállatokat kaptak. 

A legnagyobb élményt, a kihívást mégis a Challengeland (kalandpá-
lya) jelentette. Szinte mindenki kipróbálta azt a nagyszerű érzést, hogy 
milyen a fák lombkoronái között 4–5 méter magasan köteleken sétálni, 
vagy éppen karabinerek segítségével métereket csúszni, a mozgó hor-
dók tetején egyensúlyozgatni, és a magasan kifeszített hálókon átjutni. 

Csodálatos volt látni, izgalomtól kipirult arcukat, és hallgatni egy-
mást túlkiabáló élménybeszámolójukat. Tartalmas, szép napunk volt, 
KÖSZÖNJÜK!

- Kulcsárné Feledy Marianna -

Gizike nyugdíjas búcsúztatója (Fotó: T. L.)

Óvodások a coop boltban (Fotó: T. L.)

Diákjaink Csillebércen (Fotó: T. E.)

Kalandpályán (Fotó: T. E.)
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Ballagó nyolcadikosok tablói
Már hagyománynak tekinthető, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában közzé tesszük az általános iskolánk 

búcsúzó nyolcadikos növendékeinknek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. A júniusban elballagott diákok-
nak sok sikert kívánunk a középiskolás éveikhez!  - szerk. -
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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:

•  Újra indul két „Kattints rá nagyi!” 
tanfolyam szeptemberben

•  Labdarúgóink értékelése
•  Olajterv kontra önkormányzatok per 

vége és „kezdete”?!
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turista szálló kialakítására 
•  Nyári uborkaszezon?
•  Jelentkezés esti gimibe
•  Portréban 
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja

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

Gépjármű eredetiség vizsgálat helyszíni kiszállással is. 
Továbbá biztosításkötés, soron kívüli gépjárműátírás /1 nap/, 

zöldkártya, vizsgáztatás! 
Karádi Norbert eredetiség vizsgáló Miskolc, Vágóhíd u. 2.

Tel.: 06/30-270-9541, 06/20-574-5927, 46/505-357 

Építési telkek Ongán 
összközművesen 

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

Könyvajánló – nyári könyvcsokor
A bokréta első szála: egy jóga könyv, melynek szerzője Ursula Karven. A tanfo-

lyami szünetben a Jóga mindenhol és mindenkinek című könyv mindenhol és min-
denkinek jól jöhet. A hatvan leghatékonyabb jógagyakorlatot tartalmazza, amelyek 
minden napszakban, mindenki által és mindenhol elvégezhetők. Nem kívánnak két 
percnél több időt, s a hátizom erősebb lesz, a kedv pedig jobb. A könnyebb elsajátí-
tást színes rajzok segítik.

A második szál: a Képzőművészeti Kiadó Mű és mestere sorozat.
Lehetséges-e a korunkra oly jellemző, szinte elviselhetetlen információ áradatban 

kiválasztani a fontos tudnivalókat? Van-e még egyáltalán általános műveltség? Lehet-e 
egyszerre konyítani az operához, az irodalomhoz vagy a képzőművészethez? E remek 
sorozat kiadója szerint: igen! Olvashatunk az építészetről, a komoly zenéről, a dzsessz-
ről vagy éppen a reneszánszról. Mindezt könnyen érthető, emészthető és élvezetes stí-
lusban kapjuk. A hiánypótló sorozatot korhatár nélkül ajánlom – akár a vízpartra is.

Harmadik szál: szintén nem egy, de egyszerre két könyv, lányoknak és fi úknak kü-
lön. Dominique Enright és Guy MacDonald Lányok könyve és Fiúk könyve. Mindkét 
ifj úsági könyv alcíme: Hogyan legyünk mindenben a legjobbak. A kötetekből bárki 
megtudhatja, hogyan magyarázza meg, miért késett az iskolából, hogyan mutathat leg-
jobban a fényképeken … egyszóval útikalauz az élethez, jó sok humorral fűszerezve.

Jó szórakozást és hasznos, pihentető időtöltést!
Tudják: mindegy, csak könyv legyen!!

- KBÁ -
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