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Július utolsó hetében az esőzések- tagjai stb.), akik már jóval a tetőzés előtt
nek köszönhetően újfent jelentős árhul- megfelelő magasságra emelték fel a települám indult el a Hernádon. A „szokások- lést védő gátakat.
nak” megfelelően a Hernád áradása és az
– folytatás az 2. oldalon –
általa visszaduzzasztott Vadász-patak ismét veszélyeztette Ócsanálost. Ennek
köszönhetően szinte valamennyi elektronikus vagy
írott médiumban szó volt
Ócsanálosról és Ongáról.
Polgármesterünk a regionális tv-n keresztül a Hír
Tv-n át az RTL Klubig szinte minden tv csatornának nyilatkozott. E nagyfoA Hernád a kertek alatt (Fotó: T. L.)
kú érdeklődést az váltotta
ki, hogy mindenki által tudott dolog, hogy a Hernád
egész magyarországi szakaszának egyik legveszélyeztetettebb része az ócsanálosi.
A gyors, szakszerű és időben megkezdett védekezésnek köszönhetően azonban
nagyobb gondok nélkül vonult le az árhullám a folyón.
Rekord árvízmagasságra kéA csanálosiak rakják a homokzsákokat (Fotó: T. L.)
szültek a védekezést irányító
szervezetek, de szerencsére
ez most elmaradt. Az ott lakók nem kerültek olyan nehéz helyzetbe, mint 2006ban vagy 2004-ben. Ebben
nagy szerepe volt az idősebb és fiatalabb, hivatásos
és önkéntes, számtalan segítő kéznek (vízügyesek, önkormányzati alkalmazottak,
helybeliek, ongaiak, más településen élők, a Magyar
A megáradt Vadász-patak (Fotó: T. L.)
Gárda, a Nemzeti Őrsereg

– folytatás az 1. oldalról –

Az igazi megoldást a körgát megépítése, illetve a Vadász-patak elterelése jelentené, amire az önkormányzat nem régiben
újból benyújtotta pályázatát. Az illetékesek hátha végre támogatásra méltónak íté-

lik, és rájönnek, hogy a beruházás pár év
alatt megtérülne, mert a mostanihoz hasonló védelmi költségeket évről-évre meg
lehetne spórolni.
Az árvízvédelmi munkákról, a védekezésről közlünk újságunk hasábjain néhány

A Magyar Gárda tagjai munka közben (Fotó: T. L.)

fotót. A teljes képanyag, ahogy az egyes
segítő szervezetek részvételével kapcsolatos internetes vita a fórumon megtekinthető, olvasható a nagyközség honlapján: a
www.onga.hu oldalon.
- T. L. -

Védelmi megbeszélés (Fotó: T. L.)

Helyi erők és a Nemzeti Őrsereg tagjai (Fotó: T. L.)

A víz terjeszkedése (Fotó: T. L.)

Átadásra került a Szociális Foglalkoztató
A Szociális Szolgáltató Központ
Fogyatékosok Nappali Intézményében 2008. június 4-én kezdődött – külső foglalkoztatóval (Védett Műhely Kht., Budapest) – a
szociális intézményen belüli „fejlesztő-felkészítő” foglalkoztatás
45 fő részére. Papír-irodaszergyártást végeznek, például papírmappa hajtogatás, ragasztás, masni
fűzés stb. teszi ki a feladatukat. A
munkát 6 órában végzik, munkatörvénykönyves jogviszonyban.
A csökkent munkaképességűek
foglalkoztatása mellett 4 fő munkanélküli számára tudtunk még
munkahelyet biztosítani. Összesen így ennek a 49 főnek a Védett
Műhely Kht. a munkáltatója.
A foglalkoztatásban az vehet részt, aki
a Szociális Szolgáltató Központ valamelyik nappali ellátásával intézményi jogvi2

szonyban áll. Ez a Fogyatékosok Nappali érdeklődésre való tekintettel keressük a
Intézménye és az Idősek Klubja. A foglal- továbbfejlesztéshez a lehetőségeket.
Jelentkezni az intézményben elérhető
koztatásban a nyugdíjkorhatárt be nem
töltött és csökkent (40–100%) munka- „Kérelem” formanyomtatványon lehet.
képességű ellátott alkalmazható. Munkát csak
az végezhet, akit előtte
az Észak-magyarországi
Regionális Módszertani
Központ a tevékenységre
alkalmasnak tartott.
A 45 főből 22 fő az
Idősek Klubjának a tagja, míg 23 fő a Fogyatékosok Nappali Intézményének az ellátottja.
Az intézmény mikroAz átadás pillanata (Fotó: T. L.)
térségi szinten látja el feladatát, így más településről is igénybe ve- A felvétel a kérelmek beérkezésének sorszik a szolgáltatást, mint pl.: Miskolc, rendjében történik.
Gesztely, Felsőzsolca és Sajólád.
Jelenleg 16 fő nyújtott be kérelmet fel- Hadházi Ferencné
vételre, ők előjegyzésbe kerültek. A nagy
intézményvezető2008. augusztus

Ünnepi beszéd a Szociális Foglalkoztató megnyitóján
Alább a július 4-én átadott Szociális Foglalkoztató ünnepi megnyitóján elhangzott polgármesteri
ünnepi köszöntő gondolatait ismerhetik meg az olvasók.
Kedves Vendégek!
Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel
köszöntöm
kedves
mindannyiukat a mai ünnepélyes, de annál inkább hasznos és példaértékű esemény alkalmából.
Engedjék meg, hogy köszöntőmet egy
Dr. Polcz Aloine idézettel kezdjem:
„Hiszem, hogy az emberi együttérzést,
Egy kinyújtott kéz oltalmát és
Biztonságát nem pótolhatja semmi.”

Az ünnepi beszéd előtt (Fotó: T. L.)

Nagyközségünkben, Ongán a személyes gondoskodásról az önkormányzatunk integrált intézményi keretek között
gondoskodik, a feladatot a Szociális Szolgáltató Központ látja el.
Vannak kötelező és önként vállalt feladataink. Kötelező a szociális étkeztetés,
a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a
gyermekjóléti szolgálat, a falugondnoki szolgálat és az idősek nappali ellátása.
Önként vállalt feladatunk a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás 3. számú szakmai központjaként a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 12 településen, összesen
104 készülékkel, mindamellett a támogató szolgálat feladatait szintén 12 településen látjuk el.
Az utóbbi évtizedekben nem csak hazánkban, hanem a világ más országaiban
is növekedett a rokkantak és a különböző fogyatékossággal rendelkezők száma
és aránya. A növekedést sok tényező –

egészségügyi, demográfiai, az életkörül- lamilyen munkatevékenységre –, legyen
mények változása, technikai fejlődés és munkája, hiszen a rehabilitációban nagy
sok egyéb dolog – befolyásolja. A fogya- szerepe van a munkavégzésnek.
tékos emberek a magyar társadalom legE szemléletmód erősítése céljából
hátrányosabb helyzetű csoportjai közé nyújtotta be önkormányzatunk a Fogyatartoznak. Nagy részüknek nem csupán tékosok Nappali Intézményének megegészségi állapota, hanem rossz társadal- építésére a HEFOP 4.2 pályázatot. Ezmi körülmények is nehezítik az életüket, zel a térségünkben hiánypótló szerepet
és nehezítik meg a társadalmi normaként kívántunk betölteni, hogy megteremtelfogadott életvitel folytatását.
sük mikrotérségünkben a fogyatékosok,
A demokratikus intézményrendszer csökkent munkaképességűek esélyegyenkialakulása, a piacgazdaságra való áttérés, lőségét úgy a szociális ellátásban, mint a
a szociális ellátórendszer törvényi meg- munkaerő-piacon.
alapozottságának megszületése települéA Fogyatékosok Nappali Intézményésünkön előnyökkel is járt, de hátrányokat ben lehetőség nyílt az intézményen belüli
is okozott a fogyatékos emberek számá- fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvara. Egy település, egy közösség erkölcsi, lósítására 45 fő fogyatékos, illetve csökjogi és mentális állapotát jól jellemzi az, kent munkaképességű számára, külső
hogy
miképpen foglalkoztató bevonásával. A Munka Törtudja segíteni a kü- vénykönyve alapján történő foglalkoztalönböző okokból, tás napi 6 órában valósul meg. A munkát
például egészség- a Védett Műhely Kht. (Budapest) biztoügyi állapot miatt sítja papír-irodaszergyártás formájában.
hátrányos helyzet- Ahhoz, hogy valaki részt vegyen az intézbe került tagjainak ményen belüli foglalkoztatásban, a napmunkavállalását, pali ellátás keretében intézményi jogvimunkaerőpiacon szonnyal kell, hogy rendelkezzen.
történő elhelyezkeKívánom, hogy programunk sikeres,
dését. A fogyatékos eredményes és mások számára is köveemberek társada- tendő például szolgáljon.
lomba történő beIsmételten idéznék Dr. Polcz-tól:
„A sérült embereknek joguk van a teljes
illeszkedését, más
és méltó élethez, olyan körülmények között,
emberek által töramelyek biztosítják méltóságukat,
ténő elfogadottságát jelentős mértékben
erősítik önbizalmukat, és megkönnyítik
elősegíti ha dolgoznak, ha megélhetésüaktív részvételüket a közösségben”
ket munkából származó jövedelemből
tudják biztosítani.
Természetesen
a
fogyatékosság
jellege, súlyosságának foka erőteljesen befolyásolja a munkavállalás
lehetőségét,
ennél is fontosabb
azonban, hogy egy
adott kistérségben
milyen a foglalkoztatottság mértéke,
A hallgatóság (Fotó: T. L.)
a munkanélküliek aránya, a munKöszönöm megtisztelő figyelmüket!
kaerőpiac általános helyzete. Egy jól működő szociálpolitikai rendszerben meg
- Madzin Tibor
kell találnunk annak módját, hogy minpolgármester den fogyatékos embernek – aki képes va2008. augusztus
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Nem lettünk város az idén!
Onga Nagyközség az idén januárban másodszor pályázott a városi cím elnyerésére, amit most sem
sikerült megkapnunk. Leginkább
a nagyfokú munkanélküliséget, a
vállalkozások és a helybeli foglalkoztatás alacsony számát, arányát,
illetve a térségi szerepünk hiányosságát kifogásolták. Nem mellékesen
a városi cím elnyerése mindezektől
függetlenül politikai szándék és
akarat kérdése. Pl. a csökkenő lélekszámú, egyes mutatókban szintén nem kiemelkedő megyénkbeli
Rudabánya a szocialista lobbinak
köszönhetően – szemben a vizsgáló bizottság véleményével – mégis
csak város lett. (Lásd alább, a közzétett HVG cikket.)
A várossá válási pályázatunkkal
kapcsolatos értesítőlevelet ezúton
tesszük közzé.
- T. L. Tisztelt Polgármester Úr!
Gyenesei István önkormányzati miniszter úr megbízásából, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLV. törvény
(továbbiakban Te. tv.) 17. §. (2) bekezdésének megfelelően a nagyközség várossá
nyilvánításának kezdeményezésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom.
A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 94. §. b.) pontjában biztosított hatáskörében Sólyom
László köztársasági elnök úr döntött a
nagyközségi önkormányzatok képviselőtestületei által 2008. évben benyújtott várossá nyilvánítási kezdeményezésekről.
Értesítem Polgármester Urat, a képviselő-testületet és a település lakosságát,

pülések jegyzőkéről szóló 240/2006. (XI.
30.) korm. rendelet jegyzékében, mint
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település.
Az agglomerációs fekvésből is adódóan
a helybeliek elsősorban a megyeszékhelyen találnak munkát, s annak „árnyékában” nem tudott megerősödni a település gazdasága. Ezt tükrözi, hogy az 1000
főre jutó kiskereskedelmi egységek száma fele, a működő vállalkozások száma
háromnegyede az azonos népességkategóriájú kisvárosok átlagának.
Felhívom Polgármester Úr figyelmét,
hogy a Te. tv. 17. §. (2) bekezdése értel-

hogy köztársasági elnök úr 2008. évben
Onga nagyközségnek nem adományozott városi címet.
Miniszter Úr előterjesztői munkáját a
Te. tv. 17. §. (1) bekezdése alapján felkért
Várossá Nyilvánítást Előkészítő Bizottság javaslata, valamint a szakmai előkészítést végző minisztérium elemzései alapozták meg.
A kezdeményezések értékelését a Te.
tv. 15. §-ában foglalt feltételek teljesítése határozta meg. Nagy hangsúlyt kapott a teljes körű alapfokú intézményhálózat
színvonala, a középfokú
és emelt szintű intézmények működése, és ezek
területi ellátó szerepe. A
közműhálózat kiépítettsége mellett a rendezett,
kisvárosias megjelenés
is meghatározó tényező
volt. A minisztérium értékeléséhez hasonlóan a
Nem lettünk város (Fotó: T. L.)
bizottság is kiemelte a városok és a városi címre esélyes nagyköz- mében Onga képviselő-testülete ismételségek erős gazdaságának és térségi fog- ten előterjesztheti várossá nyilvánításálalkoztatási szerepének fontosságát. A nak kezdeményezését az ez évi pályázat
település – illetve városhálózat – fejlesz- benyújtását követően elért eredményektési szempontok keretében a nagyközsé- kel történő kiegészítésével.
gek jelenlegi térségi szerepe mellett anKérem Polgármester Urat, hogy a könak potenciálját is figyelembe vettük.
zösség folytassa településfejlesztő tevéDicsérendő az önkormányzat szo- kenységét, melyhez kívánok Önnek, a
ciális ellátásban vállalt térségi szerepe, képviselő-testületnek, a település valaugyanakkor a szakmai elemzésnek figye- mennyi polgárának eredményes munkát
lembe kellett vennie, hogy a nagyközség és sok sikert.
szerepel a társadalmi-gazdasági és infBudapest, 2008. június 20.
rastrukturális szempontból elmaradott,
Üdvözlettel: Dr. Bujdosó Sándor
illetve országos átlagot jelentősen megÖnkormányzati Minisztérium
haladó munkanélküliséggel sújtott tele-

Mások írták rólunk!
A múlt havi számunktól kezdve új
rovatot indítottunk, melyben olyan
nyomtatott vagy elektronikus sajtóból vett cikkekkel szeretnénk
megismertetni a tisztelt olvasókat,
amelyek Ongáról szólnak, vagy valamilyen módon kötődnek nagyközségünkhöz. E havi számunkban
ismét a HVG – szerkesztőségük engedélyét megszerezve – egy 2008.
június 21-én megjelent, a várossá
válásról szóló cikkét tesszük közzé.
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Kormányzati városjelöltek
A helységek kalapácsai
Nyolc nagyközségnek javasol városi státust adni a kormányzat, így 307-re
emelkedhet a címet birtokló települések
száma. A rendszerváltáskor 125 helység
rendelkezett az akkor még nehezen megszerezhető ranggal.
Július 1-jén egy csapásra 40 ezer fővel nőhet a városlakók száma Magyarországon, ha a köztársasági elnök jó2008. augusztus

váhagyja az önkormányzati miniszter
előterjesztését. A Gyurcsány-adminisztráció a HVG információi szerint a főváros vonzáskörzetében két újabb nagyközségnek, Halászteleknek és Isaszegnek
kíván magasabb közigazgatási státust
adni. Ugyancsak előléptetés előtt áll információink alapján a kelet-magyarországi Rudabánya, a Duna-Tisza közi Hajós, továbbá négy dunántúli falu, Bodajk,
Fertőszentmiklós, Pusztaszabolcs és
Zamárdi is. Ha a Gyenesei István által ja-

vasolt nyolc nagyközség valóban megkapja a magasabb államigazgatási sarzsit,
307-re emelkedik itthon a városi címet
birtokló települések száma. A hazai városok csaknem 60 százaléka a rendszerváltás óta szerezte meg az egyre többek
által áhított hangzatos címet.
Az 1999. évi XLI. törvény előírásait követve az idén 23 nagyközség képviselő-testülete kezdeményezte települése
várossá nyilvánítását a kormányzatnál.
A pályázatokat ezúttal is egy, az önkormányzati tárca által felkért zsűri bírálta
el. Az államfőhöz pár hete felterjesztett
miniszteri indítványból a bizottság tagjai azonban nem minden esetben ismerhetnek rá saját korábbi javaslatukra. Igaz,
az 1999-es törvény nem kötelezi a testület álláspontjának tiszteletben tartására a
tárcavezetőt. A jogszabály kellő árnyaltsággal úgy fogalmaz, hogy „a miniszter a
bizottság javaslatainak figyelembevételével május 31-éig tesz javaslatot a várossá
nyilvánításra a köztársasági elnöknek”.
A zsűri a 23 pályázó közül az idén végül is öt települést – Csákvár, Halásztelek, Isaszeg, Pusztaszabolcs,
Zamárdi – talált érdemesnek az utóbbi időben kétségkívül inflálódó városi címre.
A szakértők ezen túl azonban
további öt olyan települést
is megjelöltek, amelyeknek
még elvtelen kompromiszszumok nélkül ugyancsak
városi rangot lehet adományozni, ha a kormány mindenáron több települést akar
előreléptetni a közigazgatási
ranglétrán. A zsűri óvatossága a jelek szerint nem volt indokolatlan. A Gyurcsány-adminisztráció a szakértők által
első körben javasolt öt település helyett végül is a már
felsorolt nyolc helységnek kívánja odaítéltetni az államfővel a magasabb államigazgatási stallumot.
Az önkormányzati miniszter által öszszeállított listán olyan települések is találhatók, amelyek várossá nyilvánítását
a bizottság egyáltalán nem tartotta indokoltnak. A Gúr Nándor MSZP-s képviselő választókörzetébe tartozó, nagy múltú Rudabánya előléptetését a zsűri még a
második körben sem javasolta, s ugyanez áll a Fejér megyei Bodajkra is, amely
Schmidt Ferenc fideszes honatya vá-

lasztókerületébe tartozik. A szakemberek által a legjobb öt pályázó egyikének
talált Csákvárt a kormányzat ugyanakkor ismeretlen megfontolásból nem vette fel az államfő elé terjesztett listára. A
700 millió forintos költségvetésből gazdálkodó, ugyancsak Schmidt képviselő körzetébe tartozó egykori mezőváros
pénzügyi pozíciója (tavalyi kalkulációk
szerint) egyébként mintegy 15 millió forinttal javult volna a városi cím megszerzése esetén - derült ki a HVG-nek nyilatkozó független polgármester, Giesz János
szavaiból.
A városaspiránsok idei versenyfutásának legnagyobb vesztese azonban a Pest
megyei Zsámbék lett. Pedig a középkorban kétszer is mezővárosi rangot kapott
település, ahol jelenleg három középiskola működik, az összes ez évi pályázó közül a leginkább rászolgált a közigazgatási előléptetésre - állítja több szakértő. Az
átminősítés egy jogtechnikai malőr miatt mégis elmarad. A zsámbéki pályázattal állítólag az volt a gond, hogy csak a
település képviselő-testülete s a helyi ci-

gány önkormányzat kérte (illetve támogatta) határozati formában a nagyközség
várossá nyilvánítását. A kezdeményezéssel ugyancsak egyetértő német kisebbség
viszont először formálisan nem hozott
ilyen határozatot - mondta Lovas Lajos Fidesz-KDNP-s polgármester. Mire
a kisebbségi önkormányzat az állítólagos mulasztást pótolta, a pályázati határidő letelt, ezért a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal már nem is terjesztette fel az
önkormányzati tárcához a várossá nyil2008. augusztus

vánítási kérelmet. A Zsámbéknak felrótt
mulasztást a polgármester különben ma
is vitatja, mondván: a törvény nem rögzíti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak okvetlenül határozatot kell hozniuk
az ilyen ügyekben.
A hagyományosan zárt ajtók mögött
zajló várossá nyilvánítási eljárás kapcsán furcsa ellentmondás alakult ki tehát az idén. Míg a kormányzat minden
különösebb következmény nélkül figyelmen kívül hagyta a demokratikus kontrollt betölteni hivatott zsűri formalizált
eljárásban hozott több javaslatát, addig
egyes önkormányzatokat apró jogi malőrök miatt is diszkvalifikáltak. Zsámbék
mellett a Szabolcs megyei Vaja például
ugyancsak procedurális okokból esett ki
az idei versengésből.
Három éve ilyentájt két olyan nagyközség is tiltakozást jelentett be a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, amely annak
idején ugyancsak megcélozta a városi jogállást. Kistarcsa és Kemecse vezetői
azt kifogásolták, hogy az akkori Belügyminisztérium több, náluk gyengébb urbanisztikai mutatóval rendelkező településnek is meg
kívánja adni a magasabb
közigazgatási státust, miközben őket valamilyen megfontolásból „kifelejtették” a
kormányzati előterjesztésből. Mádl Ferenc köztársasági elnök 2005 nyarán többhetes huzavonát követően végül
csak úgy volt hajlandó aláírni
a BM javaslatát, hogy a tárca
a két protestáló nagyközséget
is felvette a várossá nyilvánítani javasolt települések közé,
amelyek száma így 13-ról 15re emelkedett. A Sándor-palotába az idén információink
szerint nem futottak be hasonló észrevételek.
A nyolc városjelölt közül különben
három MSZP-s (Isaszeg, Rudabánya,
Pusztaszabolcs), három fideszes (Bodajk,
Fertőszentmiklós, Zamárdi), egy-egy pedig SZDSZ-es, illetve KDNP-s honatya
(Halásztelek, Hajós) választókerületében
található.
Forrás: http://hvg.hu/print/200825_
KoRMANYZATI_VARoSJELoLTEK_A_
helysegek_kalap.aspxyí ill. HVG 2008/25.
szám 2008. június 21. 17–19. o.
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2007/2008-as bajnoki évad labdarúgóink szemszögéből
Molnár Csaba: Úgy indultunk neki a
bajnokságnak, hogy szerettünk volna egy
dobogós helyet elérni, de sajnos ez annak
ellenére nem jött össze, hogy az őszi rossz
kezdés után azért elkaptuk a fonalat. Ezután jött télen a Vécsi Gábor és a Szita
Gabi távozása, ami elég érzékenyen érintett minket, mert nem tudtuk őket megKriston István: Télen szerződtem ide, felelően pótolni. Ez tulajdonképpen a mi
az ongai csapathoz. A csapatról és erről hibánk is, a vezetőség részéről sem úgy
a szezonról a következő lenne a vélemé- álltak mindig hozzá, ahogy kellett volnyem: amikor ide igazoltam, nem isme- na. A jövőmről még nem tudok biztosat
retlen közegbe kerültem, mert az edzőt mondani, mert lehet, hogy nem maradok
is jól ismerem, illetve a játékosok ellen, Miskolcon, és akkor így az egész ugrott. A
és velük is volt szerencsém már szerepel- szurkolók a szezon végére elfogytak, vani, tehát úgymond barátok közé „sodort lószínű, hogy ez a gyenge szereplésnek
az élet”. Ebben, így utólag nem is csalód- tudható be. Itt szeretném megköszönni
tam, és nagyon jól éreztem magam az el- Magdi néniéknek a kitartást, ők mindig
múlt félévben. A bajnoki szereplésünk ott voltak velünk. Végül megköszönném
– úgy tűnik – egy nagyon picikét csaló- mindenkinek az egész éves támogatást!
Boldog Máté: Ismét lezárult egy szedást keltő, de nem magyarázkodásképpen, és nem a csapat becsületét védve, de zon. A 7. helyen végeztünk, ami ahhoz
szerintem elég kevesen voltunk a külön- képest, hogy tavasszal milyen csapatunk
böző munkahelyi elfoglaltságok miatt, és volt, egy jó helyezés, viszont az őszi csaez a 13–14 fős mezőnyjátékos létszám ke- pathoz képest nagyon gyenge. Nagyon
sokat számított az, hogy
nem igazán sikerült felkészülnünk, és nem olyan
játékosokat igazoltunk,
akiket szerettünk volna,
vagy az edzőnk szeretett
volna. Az is hátrányunk
volt, hogy a télen távozott
tőlünk Vécsi Gábor, aki az
egyik legtöbb gólt rúgta a
csapatunkban. Szoboczki
Csabi is távozott, és ezek
nagyon befolyásolták az
együttes teljesítményét,
A bajnoki évad záróbankettjén (Fotó: Varacskai István)
amit tavasszal meg is
vésnek bizonyult, mert jöttek az eltiltások, éreztünk. Amúgy nagyon jó kis közösség
a sárga és piros lapok. Emiatt az edzőnek alakult ki a csapaton belül, én nagyon szeis elég nehéz dolga volt, mert a hétvégén rettem/szeretek is ide járni. A közönség is
mindig más összeállításban kellett a pályá- jó, akik nagyon szimpatikusak és minra küldeni a csapatot. Véleményem szerint denben segítik a csapatot. Az anyagiaktól
a csapat helytállt a szezonban, és a lehe- kezdve a vezetés is maximálisan odatette
tőségekhez mérten mindenki megpróbál- magát szerintem, és ennek köszönhető ez
ta a legjobbat nyújtani, a legjobban szere- a megye I. osztályban megszerzett helyepelni. Remélem egy pár új igazolás lesz a zés, ami a középmezőny eleje. Remélem,
nyáron, és meg tudjuk erősíteni a csapa- hogy nem csak én, hanem a közönség is
tot, nem csak játékos anyagban, hanem úgy gondolja, hogy megtettem mindent a
inkább létszámban, mert a játékos állo- csapatért. Mindenkivel jól kijöttem a játémánnyal így sem volt probléma. Ha ezek kostársak közül. Talán, ha tudtunk volna
összejönnek, akkor az ongai csapat egy tavasszal igazolni 1–2 játékost, a dobogó
is meg lehetett volna, de így sajnos csak a
nagyon jó 2008/2009-es szezon elé néz.
A megyei bajnokság elmúlt idényét a 7. helyen zárta nagyközségünk labdarúgó csapata. Volt már
jobb helyezése is focistáinknak,
akik alább maguk – olykor kellő
kritikai észrevétellel – értékelték
előző évi teljesítményüket.
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hetedik hely maradt. Remélem jövőre komolyabb csapattal tudunk neki vágni az
előttünk álló szezonnak, és a dobogó minimum meg lesz.
Kassai Gergő: Nekem ez volt a második
évem Ongán. Már tudtam, milyen helyzet van itt, miről lehet szó, mire vagyunk
képesek. A távozók névsorát látva gondoltam, hogy ennél nem fogunk jobban
muzsikálni, mint ami sikerült. Az én teljesítményem egy nagy nulla. Nem tudom
jobban értékelni magamat. Nem ment a
játék. Sokat voltam sérült, nem mertem
jobban odatenni magam, mert visszahúzott az, hogy megint megsérülhetek. Ezért
a csapatot is visszahúztam egy kicsit, mert
voltak más zűrös ügyeim is, és emiatt nem
tudtam teljesen a focira koncentrálni. A
szurkolóknak nagyon köszönöm a szurkolást, nagyon örülök, hogy ilyen szurkolótábora volt a csapatnak, illetve, hogy személy szerint kedveltek, szerettek. Én meg
voltam elégedve mindenkivel. A jövőben
szeretnék maradni, ha változás történne
itt, és egy-két ember elmenne, mert akkor
itt szerintem, megoldódna minden probléma. Amíg ezt a lépést nem fogják megtenni, addig akik itt voltak, azok ide már
nem jönnek, illetve akik itt vannak, azok
el fognak innen menni.
Tóth Norbert: Sajnos az elmúlt szezon a szurkolók, de a mi szempontunkból
sem sikerült a legfényesebbre, bár a megyei első osztályban ez sem szégyenletes!
A csapat év elején egy mély árokba került,
ahonnan nem tudott kikerülni, köszönhetően az idegenbeli siralmas teljesítményünknek! Míg tavaly ment a szekér, és
minden sikerült, addig ez az idei bajnokság ennek pont az ellentettje volt! Pozitívumként a csapat összetartását, küzdeni
akarását hoznám fel, na és a lelkesedését! Negatívum is akad sajnos! De egészen egyszerűen nem sült semmi az éven!
Továbbá idény végére teljesen elfogytunk,
amit kiválóan tükröz az, hogy az utolsó 3
meccsen egyszer pont megvolt a csapat,
még az utolsó meccsen 12-en voltunk! Ez
sajnos jellemző volt az egész évre! Ritka
volt az, mikor a védelmünk (de megemlíthetnénk bármely más csapatrészt is)
teljes lett volna! A csapat együtt volt jóban, rosszban! Volt sok pozitív és negatív élményünk is! Végül, de nem utoljára
szeretném megköszönni a szurkolóknak

az egész éves bíztatását, szurkolását, főleg
azokét, akik jóban, rosszban, mindentől
függetlenül mellettünk voltak! Külön köszönet a legfőbb szurkolónknak, Magdi
néninek! Köszönet mindenkinek, és továbbra is HAJRÁ ONGA!!!
Berta István – szertáros: Emiatt az
eredmény miatt nem kell szégyenkezni, de
lehetett volna jobb is, két hellyel több van
ebben a csapatban. Sok a fiatal, ezért ennek
a gárdának össze kell állni, de van bennük
variáció, van bennük tartás. A szurkolók
mégis elpártoltak a csapattól, nem sokan
jártak ki. Az utánpótlásban már látok kiutat a gödörből. Vannak meccsek, amelyek jöttek, de jöhetett volna több meccs
is. Mintha valami megmozdult volna.
Nagy Károly: Szerintem a szezonkezdés nagyon rosszul sikerült, olyan csapatoktól kaptunk ki, akikkel a szezon felénél
harcoltunk a jobb helyezésért. Az első pár
forduló után kezdett feljönni a csapat, és
egész jó helyen zártuk az őszt! Aztán télen valami történt, az egyik legjobb csatárunk elment. Elöl nem volt, aki befejezze
a támadást, vagy gólt szerezzen, hátul pedig sorba kaptuk a gólokat. De azért egy
csapat sem játszott le minket, mindenkinek meg kellett küzdenie velünk a győzelemért. Ez sokszor csak a szerencsén múlt
(pl. Tolcsva), a bajnokság utolsó fordulóit a csapatnak sikerült sikeresen hozni a
gyengébb ellenfelek ellen. Ezekkel a győzelmekkel talán a szurkolóknak is szereztünk egy kis örömöt, főleg azoknak, akik
kitartottak egész évben mellettünk. Remélem jövőre jobb helyen zárunk!
Papp Balázs szakosztályvezető: Ismét
végett ért egy bajnoki évad. A 2006/2007es bajnokságban 2. helyen végzett a csapat. Erre a szezonra is azt tűztük ki célul,
hogy az élbolyban végezzenek a fiúk, a 2–
5. hely valamelyike között. Úgy gondolom,
hogy nem olyan nagy kudarc számunkra
ez a hetedik hely. Szerettünk volna egy kicsit előrébb végezni, de nem sikerült egykét ember felelőtlensége, nemtörődömsége miatt. Neveket nem említenék, de akik
közel vannak a csapathoz, azok tudják,
hogy kiről, miről beszélek. Szerintem emiatt van ez a kicsit gyengébb szereplés, de ez
nem kudarc. Egy csapat nem tudja mindig
ugyanazt a jó teljesítményt produkálni.
Gondolok itt arra, hogy tavaly másodikok
voltunk, míg most ez nem sikerült. Az átigazolások nem igazán váltak be, hiszen pl.
leigazoltuk a Vaszilyt Encsről, aki csak két
meccsen tudott játszani, mert megsérült.

Hozzánk került az ifjabb Berta István, aki- kösek és persze az anyagi háttér se biztos,
ről tudtuk, hogy sérült, de úgy gondoltuk, hogy adott lenne. Azt mondom, a mi csahogy 2–3 meccs után be tud szállni. Saj- patunk legyen egy megye I-ben meghatános csak jóval később, szinte a bajnokság rozó csapat.
hajrájában tudott csak bekerülni a csapatba, de akkor sem volt még teljesen
egészséges. Gyakorlatilag az 5 új fiúból Hegedűs
egyáltalán nem jutott szóhoz. Kriston – amikor játszott – hasznára volt csapatnak. (Ő most végezte
az UEFA A licencet, ezért
nem számíthattunk rá
mindig.) Madarász szerintem csalódás, mindenképMár az új szezonra készülve (Fotó: Varacskai István)
pen többet vártam tőle. A
A szurkolók olyanok, mint általában
távozókat nem igazán tudtuk pótolni. Főleg elől voltunk gyengék, de a hátsó alakzat a szurkolók, lehet, hogy olykor egy kise volt a legstabilabb, ennek az volt az oka, csit vehemensebbek, de én elégedett vahogy szinte minden mérkőzésen más-más gyok velük, sőt! Amikor jól ment a csapatösszeállításban kellett játszani, mert Tósa nak, nagyon sokan elkísértek bennünket,
Krisztián is Pesten dolgozik, és voltak de amikor nem jöttek az eredmények, volt,
olyan hétvégék, amikor neki dolgozni kel- aki elpártolt tőlünk. Szerintem a játékolet. Kriston a már említett UEFA A licenc soknak és a vezetőségnek is egy jó érzés,
miatt hagyott ki hétvégéket. Vodicskának hogy sokan elkísérnek, ott vannak velünk,
is voltak olyan hétvégéi, amikor nem tu- és buzdítanak. Néha ugyan nem „csak”
dott jönni, emiatt szinte sohasem tudtunk buzdítanak, de olyanok, mint a többi szurkétszer ugyanolyan összeállításban pályá- koló. De ez még elviselhető! Mindig minden szurkoló azt szeretné, hogy nyerjen a
ra lépni a hátsó alakzatban.
Az utánpótlás nevelésünk számom- csapata, de ezt mi sem tudjuk megvalósíra kudarc. Sajnos nem igazán tudtunk az tani. Sokkal komolyabb egyesületeknek se
ifi csapatból játékosokat a felnőtt csapat- sikerül, hogy hétről-hétre nyerjen a csaba beépíteni, mert van, akit nem nagyon pata. Ez egy játék, az egyik csapat nyerhet
érdekel a foci, egyszerűen nem hajlandó csak, így veszíteni is tudni kell. A továbbiedzésre járni, és van, aki a munkája mi- akban arra kérem a szurkolókat, hogy tartatt nem tud jönni. Én akkor értékelném sák meg jó szokásukat, továbbra is buzdítezt az utánpótlás nevelést sikeresnek, ha sanak, segítsenek minket, legyenek ők a
legalább egy-két fiatalt fel tudnánk vinni 12. játékos. Mi igyekszünk ezt jó játékkal
az első csapat keretéhez, majd őket foko- és eredménnyel meghálálni. Végül mi mást
zatosan beépíteni, és később ők alkotnák is üzenhetnék, mint: HAJRÁ ONGA!!!
a csapat gerincét. Sajnos ez nem sikerült,
- Varacskai István de bízom benne, hogy a jövő- B.-A.-Z. m. I. osztály 2007/2008-as bajnoki labdarúgó évad végeredménye
ben ezt meg tudjuk valósítani.
Helyezés Csapat
Mérkőzés
Gy
D
V
G
GK P
1
Tiszaújváros
34
25
3
6 102:29 73 78
A következő szezonban is2
Encs
34
24
4
6 106:31 75 76
mét az élbolyt céloznánk meg, a
3
TGT Tomor-Lak
34
22
6
6 97:41 56 72
2–5 hely környékét. Nyilván ez
4
Mezőcsát
34
19
8
7 64:35 29 65
5
Abaújszántó
34
17 10
7 70:36 34 61
függ a nyári erősítés mértéké6
Cigánd
34
17
7 10 91:50 41 58
től, és attól is, hogy ki távozik,
7
Onga
34
15
5 14 60:60 0
50
8
MVSC
34
13
7 14 64:56 8
46
és ki marad. A hosszú távú cél9
Sajószentpéter
34
13
8 13 47:57 -10 46
kitűzésünk az – amit már emlí10
Szalonna
34
13
4 17 53:80 -27 43
tettem –, minél több saját neve11
Nyékládháza
34
11
9 14 41:42 -1 42
12
MEAFC
34
12
5 17 52:69 -17 41
lésű játékost beépíteni a felnőtt
13
Tolcsva
34
10 10 14 41:49 -8 40
csapatba. Magasabb osztály14
Bodroghalom
34
9
8 17 36:52 -16 35
15
Sátoraljaújhely
34
9
8 17 52:77 -25 35
ra nem gondolunk, mert a lé16
Arnót
34
9
7 18 43:79 -36 34
tesítményünk nem megfelelő,
17
Szirmabesenyő
34
7
8 19 50:84 -34 29
18
Varbó
34
2
1 31 25:167 -142 6
elsősorban az öltözőink szű2008. augusztus
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Jelentkezés az esti gimnázium 2008/09-es tanévére!

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!
Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. út 2.) épületében működő Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2008/2009-es tanévre, felnőttek számára esti tagozatú gimnáziumi oktatásra.
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 20.10 óra közötti időpontban), és olyan 16. életévüket betöltött érdeklődőknek 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 korábbi iskolai bizonyítványait, mert az osztályba sorolás ezek alapján történik.
A beiratkozáskor egyösszegű iskolafenntartási-hozzájárulás fizetendő, amelynek összege: 11.000-Ft/tanév.
Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
– Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
– 23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
– Oktatógárdánk magasan kvalifikált tanárokból áll össze.
– Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az intenzív diákélet kialakítására.
– Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkózását, továbbhaladását.
A beiratkozás időpontjai:
2008. augusztus 25–29. 13.00–16.00-ig.
Pótbeiratkozás: 2008. szeptember 1–5.
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 Intézmény iskolatitkárától, illetve Takács László tagintézmény-vezetőtől a 46/464-260, a 42/288-034 vagy a 06-30/416-2625 telefonszámom lehet.
- isk. vez. -

Újra „Kattints rá, Nagyi!” tanfolyamok Ongán!
Újból várjuk nyugdíjasok jelentkezését!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve már korábban részese lett egy nagyszabású, országos képzési rendszernek, melynek az a célja, hogy a
számítógép és az internet világát a nyugdíjasok is megismerjék.
Az idén két tanfolyamot már sikerrel, eredményes vizsgákkal fejeztek be a jelentkezők. Az
Ongai Kulturális Egyesület és a UPC Magyarország Kft. az Ongán élő nyugdíjasok számára újra
lehetőséget biztosít a világháló használatának helyben való megismerésére.
A huszonöt órás, hathetes tanfolyamra jelképes 1000 Ft-os áron jelentkezhetnek településünk nyugdíjasai. (A tanfolyam többi költségét az egyesület és a UPC. Magyarország Kft. biztosítja.) A képzésen résztvevők megismerkedhetnek a világháló használatának alapjaival, és az
elektronikus levelezéssel. Minden résztvevő saját e-mail címet nyit, melyet a tanfolyam után is használhatnak.
Az internet országszerte már több ezer nyugdíjas számára nyitott ki egy új világot a Budapesti Művelődési Központ országos képzési hálózatában. Ismerje meg Ön is az internet
használatát!
Ha nem tudja mi az a @, www, és mindez mire jó, jelentkezzen a „Kattints rá, Nagyi!” tanfolyamra!
Számtalan érdekességgel és újdonsággal ismerkedhet
meg a tanfolyamon.
A képzés max. 10–15 fős csoportokban, a tervek szerint szeptember második felében indul az általános iskola
új épületszárnyának számítástechnika termeiben.
Jelentkezhetnek nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok. Jelentkezni az általános iskolában lehet személyesen vagy telefonon (46/464-260) Kovács Györgynél vagy
Takács Lászlónál 2008. szeptember 19-éig. Összesen két
csoport beindítására lesz lehetőség.
A korábbi tanfolyamon (Fotó: T. L.)

- T. L. -
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Júliusban látványos munkákkal
folytatódtak a kialakítandó falumúzeum munkálatai.
Az udvar gyom-mentesítése, ismételt
kitakarítása után megkezdődött az épülethez tartozó kamra hátsó, északi falának lebontása, majd alapozása, újbóli falhúzása és külső-belső vakolása.
A tornác oszlopainak lebontását, kiváltását is meg kellett oldanunk, mivel
alap hiányában azok az évek folyamán
erőteljesen befelé dőltek, és így lassan
életveszélyessé váltak. Azok kiváltására
ideiglenesen fatornác-állványzat készült,
majd az oszlopok alá teljes hosszában 90
cm mélyen alapot öntöttünk. Ezt követően került sor a tornác oszlopainak újbóli,
fából való elkészítésére.
Lapzártakor még hátra volt az épület
középső két helyiségének és kamrájának
belső vakolásához a falfelület és mennyezet előkészítése, a villamos szerelvények
helyének kivésése, a falak és a mennyezet
vakolása, glettelése, előkészítése festésre, az épület belső helyiségeinek – kivéve
a kamra – hajópadlóval való burkolása.
Reményeink szerint mindezek a munkák
szeptember végére elkészülnek.
A munkálatokat során az Ongai Kulturális Egyesület tagjain kívül a Construction
Area Bt. végezte/végzi. Köszönet az anyagbeszerzésben nyújtott támogatásért Mihalik
Gyulának és Kovács Árpádnak.

A sövények kiszabadítása (Fotó: T. L.)

Folytatódtak a falumúzeum munkái
Sajnos az elmúlt hónap ottani esemé- gyelnek oda az értékeinkre, akiknek ez a
nyeihez tartozik a következő eset is. Üröm dolguk, akkor mit várhatunk az egyszerű
az örömben, hogy a fűnyírást végző ön- állampolgároktól?!
kormányzati alkalmazásban lévő szeméMég egy megjegyzés; néhány összegyűjlyek ezt a „felelősségteljes” munkát még tött kiállítandó fémtárgynak (pl. a nagy
mindig nem tudják szakszerűen elvé- rézmozsár) nyoma veszett a falumúzeumgezni. A kerítések mellé sövénynek elül- ból. Nem betörés volt. Elszomorító…
tetett tűztövisekből, illetve kecskerágók- T. L. ból mintegy három tucat esett áldozatul
az emberi nemtörődömségnek. Magyarán – miként
évekkel ezelőtt a Kegyeleti parkban –,
egyszerűen kivágták őket (!), mert
vagy nem vették észre azokat (a kecskerágók kb. 60 cmesek voltak!), vagy
nem volt kedvük lehajolni, és előbb kiszedni a gazt a nö„Tornác csere” (Fotó: T. L.)
vények szára körül.
Szerencsére hamar
eljöhetett a munkaidő vége, és így a
növények többsége
megúszta. A kulturális egyesület tagjai
erre – a lehető leggyorsabban reagálva
– „növényszabadítási akció” szerveztek, majd körülöttük
gyomirtást végeztek,
hogy aki majdan
legközelebb a füvet
vágja, nehogy összeAlap pótlás a kamránál (Fotó: T. L.)
keverje a gondozott,
gyerekekkel közösen ültetett sövénynek valót a kiírtandó
gyomnövénnyel. Sajnos a szakszerűtlen
fűnyírás (a fák kérgeit felsértették) a
kerítés előtti gömbmeggyek közül is
többnek a pusztulását hozta, ahogy ez
igaz a Berzsenyi utca
jó néhány tavaly és
idén elültetett fájára
A tornác alapozás előtt (Fotó: T. L.)
is. Ha már azok se fi2008. augusztus
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Az Ongai Horgász Egyesület vendégeként!
Július 6-án az Ongai Kulturális Egyesület és az Ongai Horgász Egyesület – a civil összefogás keretében – egy halászlé-partival öszszekötött kötetlen beszélgetést szevezett az I-es tó melletti horgász házban. Az összejövetelen szó volt a helyi civil szervezetek munkájáról, a két egyesület szorosabb együttműködéséről, közös programokról, a tavak helyzetéről, a településünk élhetőbbé tételéről.
Folytatás augusztus végén, szeptember elején.
- T. L. -

Készül a halászlé (Fotó: T. L.)

Kötetlen eszmecsere (Fotó: T. L.)

Az Ongai Kulturális Egyesület hírei
Honismereti tábor
Az OKE ongai általános és középiskolásoknak szervezett honismereti tábora
augusztus 4-től 8-áig Tiszavasváriban került megrendezésre. A tábort sikeres pályázatoknak köszönhetően az NCA révén
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatta. (A táborról bővebben a következő számunkban tudósítunk. - szerk. -)

Felvidéki kapcsolatfelvétel
Augusztus végén az OKE két napos, a
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás
Alapja által támogatott rozsnyói látogatáson vesz részt, melynek főbb témái:
- a civil ifjúsági szervezetek támogatása és
a civil szervezetek részvétele a megyék fejlesztésében;
- az interregionális kulturális kapcsolatok
építésének lehetőségei;

- egy lehetséges modell: a TRIVIUM Program;
- a humánerőforrás-fejlesztés témakörének
megjelenése az interreg. együttműködésekben;
- a civil együttműködés kiszélesítése Kárpátalja, illetve Ukrajna felé.
Horgászokkal közösen
Szeptember elején az OKE látja vendégül az Ongai Horgászegyesület prominens
tagjait, folytatva és keresve a közös együttműködés lehetőségeit.

Felújítási munkálatok a Kóczán kastélyban
A Kóczán kastély nagy- és kis étkezője kap a nyáron teljes felújítást. A nedvesedő falak átvágásra kerültek, és új szigetelést kaptak az ódon falak 50 folyóméteren. Felújításra kerülnek a falak vakolatai is. A falnedvességet áteresztő vakolat több mint 100 négyzetméteren kerül kialakításra. A hajópadlózat helyén korszerű kerámiaburkolat kialakítása valósul meg az aljzatbetonozás után
közel 150 négyzetméteren. A fejújítás része még az előnytelenül kialakított ivóvízvezeték új nyomvonalra helyezése és a kézmosók
körüli falazat átcsempézése. A megújult helyiségekben új székek is segítik a kényelmesebb és kulturáltabb étkeztetést. A munkálatok a tervek szerint a tanév kezdetére elkészülnek.
- Kovács György ig. helyettes -

A fal átvágása (Fotó: K. Gy.)
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Az étkező (Fotó: K. Gy.)
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XXIX. Nyári Olimpiai Játékok Peking
2008. augusztus 8–24.
A NOB Moszkvában tartott 112.
ülésén hat éve, 2001. július 13án ítélték a XXIX. Nyári Olimpiai
Játékok rendezését Peking városának.
Kínában és annak fővárosában azóta
„Az egy világ, egy álom” jelszó szellemében fáradoznak a nagy álom megvalósulásáért. Annak idején öt város – Peking, Isztambul, Oszaka, Párizs és Toronto – volt
versenyben. Peking már a szavazás második körében – óriási különbséggel – elnyerte a rendezés jogát. A nyári és téli játékok történetében Ázsia ezúttal hatodszor
rendez ötkarikás randevút. Az előző öt
ázsiai olimpia minden alkalommal emlékezetes eseményekkel gazdagította a mozgalom történetét. Tokio 1964 – első alkalommal láthatott a világ színes televíziós
közvetítést az olimpiáról –, Szapporó 1972
– megépült Ázsiában az első műjeges bob
és szánkó pálya –, Szöul 1988 – az olimpia dala „Kéz a kézben” világsláger lett –,
Nagano 1994 – első alkalommal rendezték
meg a női jégkorongozók tornáját és újra
hasznosítható műszálas anyagból készítették a szervezők takaros egyenruháját.
Az olimpiai szellem örvendetesen terjedt a világ legnépesebb földrészén. Peking
az eddig Ázsiában rendezett olimpiákhoz
hasonlóan a nagy álom megvalósitásával
maradandó emlékeket kiván nyújtani. A
színes, látványos emblémán kinai viseletbe
öltözött, táncoló női alak invitálja a világot
Pekingbe, a megváltozott, egyre inkább világvárossá fejlődött 15 milliós metropoliszba. Immár 205 nemzet 10 500 versenyzője 28 sportág 302 számában méri össze
tudását. Olyan egyedülálló létesítmények
várják a legjobbakat, mint a „Madárfészek” és a „Vizes kocka” becenéven ismert
National Stadium és National Aquatics
Center. Peking készül, és ahogyan Rogge
elnök többízben fogalmazott: „Ez az olimpia olyan egyedülálló hangulatot ígér, amit
csak Kína képes teremteni”.
(Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság
sajtóanyaga)
Megkédeztem néhány ongai lakost, mi
a véleményük, várják-e a nyári olimpiai
játékokat. A tapasztalatok azt mutatják,

már nagyon várja mindenki a sportjátékokat, és drukkolnak a magyar csapatnak, sportolóknak. Szeretnék, hogy minél eredményesebben, sportszerűbben
vegyenek részt a megmérettetéseken.
Csóka Zoltán (44 éves): Már nagyon
várom az olimpiai játékokat, remélem
politikailag és a szmog terén is minden
rendben lesz. Nagyon szorítunk a magyaroknak, remélem lesz érem is, bízunk
a legjobbakban.
Jónyer Lajos (53 éves): Persze mindig
figyelemmel kísérem az olimpiát. Remélem a smog miatt nem lesz semmi probléma és baj. Előrejelzések szerint 8 aranyéremre is lehet számítani, remélem meg
is valósul.
Dávidné Búzás Katalin (58 éves): Nagyon várom már az olimpiát, nagy sportrajongó vagyok, mindig nyomon követem az eseményeket televízión, rádión, az
újságok segítségével. Várjuk az aranyakat
és az érmeket. Szerintem az úszás, vívás,
kajak hozhat érmet, persze meglepetésember-sportolók minden éven vannak.
Pocsai Sándor (40 éves): Alig várom
az olimpia kezdetét. A kajakosoknak
szorítok az idén a legjobban. Becsületes
helytállást várok a magyaroktól, remélem nem lesz dopping botrány. Érmet várok az úszóktól, a kajakosoktól és a kézilabdásoktól, de az agyaggalamb lövészet
is szerintem derekasan meg fogja állni a
helyét. Hajrá magyarok!
Laczkó József (52 éves): Szerintem a
vízi sportokban vagyunk a legjobbak: vízilabda, úszás, kajak. Nagyon szorítunk a
sportolóknak, és várjuk az érmeket.
Bolobás Katalin (30 éves): Nagy izgalommal várom az olimpiát. Minden
alkalommal szorítok a magyarokért.
Szerintem éremre lehet számítani a vízilabdában, úszásban, kajakban, és a toronyugrás is esélyes lehet még.
Tóth Csaba (39 éves): Várom már az
olimpiát, bár egy kicsit tartok attól, nehogy valamilyen merénylet elkövetésére
adjon lehetőséget. Remélem a nagy somg
sem befolyásolja majd a sportolóink teljesítményét és hoznak érmeket majd haza.
Takács László (37 éves): Nehezebb
helyzetben vannak sportolóink, mint korábban bármikor. Óriási a küzdelem a
2008. augusztus

nemzetek között. Egyre nehezebb kijutni az olimpiára, amit jól mutat, hogy az
utóbbi évtizedek legkisebb létszámú magyar küldöttsége vesz részt a versenyeken.
A sportfinanszírozás magyarországi helyzete sok kívánni valót hagy maga után,
ami nehezítette versenyzőink felkészü-

lését, kijutását. A szomszédos országok
e területen is kezdenek elmenni mellettünk. Magyarország területe, népessége
kicsinységéhez képest mindenkor sport
nagyhatalomnak számított, amit nem lesz
könnyű megőrizni. Nagyon optimista elvárásnak tartom a MOB 3 x 6-os érem álmait. Jó lenne a csapatsportágak közül
legalább egy aranyat szerezni. A kézisek
és a vízilabdások meccseit biztosan nem
hagyom ki, de a többiekre is figyelek,
szurkolok mindenkinek.
Vitelki Miklós: Örülök is meg nem
is. Örülök, hiszen szeretem a sportot,
viszont a munkám miatt nem tudom
mindig nyomon követni majd az eseményeket, csak a rádión keresztül. Természetesen nagyon drukkolok a magyar
csapatnak, és várjuk az érmeket.
Bármilyen eredmények is fognak majd
születni, az biztos, hogy az egész ország
szorítani fog a magyar sportolóinknak, és
büszkék lehetünk arra, hogy vannak még
fiatal, tehetséges sportolóink. Győzzön a
jobbik, hajrá Magyarország!
- C. B. 11

Fürdeni tilos!
Értesítjük a község lakosságát, hogy Onga nagyközséghez tartozó bányatavak
fürdőzésre egészségügyi és közbiztonsági okokból nem alkalmasak. A jelzett területeken tilalmi táblák kihelyezésével is figyelmeztetjük 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 -

Házhozmenő szelektív
hulladékjáratok időpontja
Augusztus 27. szerda
Szeptember 24. szerda
Október 22. szerda
November 26. szerda
December 24. szerda

Építési telkek Ongán
összközművesen

ELADÓK

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

Következő számunk
tartalmából:

Az I-es tó (Fotó: T. L.)

Kapható 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.

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

ONGAI KÉKDARU

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Község Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:
www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy
plusz munkát vállalva, ingyen terjesztik az
Ongai Kékdaru számait.

Nyomdai előkészítés: garayweb.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla
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• Nyári „uborkaszezon” után
• Erősödő kézilabda?
• Sport beszámoló
• Honismereti tábort rendezett az OKE
• Újra indul két „Kattints rá nagyi!” tanfolyam
szeptemberben
• Olajterv kontra önkormányzatok per vége
és „kezdete”?!
• Új oktatási tanév kezdetén
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista szálló kialakítására
• Mások írták rólunk
• Portréban
• Könyvajánló
• Adalékok Onga történetéhez
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrzés
• Iskolai csengőszó
• Régi fotók Ongáról
• Felhívások, hirdetések
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