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Tar ta lom ból:
•  Merész tervek 
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•  Gömöri tanácskozás, 

kapcsolatfelvétel
•  Honismereti tábor 

Tiszavasváriban
•  Változás a fogorvosi 

rendelési időben
•  Újra indulnak „Kattints rá 

nagyi!” tanfolyamok!
•  Ismerkedési nap a 

Csokonai utcában
•  Az avar és kerti hulladékok 

nyílttéri égetéséről és a 
köztisztaságról

•  Véget ért az Olimpia!
•  Iskolai élet a 20. században 

Ongán
•  Olvasói levél: A falumúzeum 

munkálatairól – a valóság-
nak megfelelően 

•  Könyvajánló a szép őszi 
napokra

•  Szeptembertől önálló 
honlapon

•  Egészségmegőrzés: 
Hitek és tévhitek

•  Iskolai csengőszó
•  Szúnyogirtás
•  Fürdeni tilos!
•  Hirdetések

Merész tervekkel vág neki nagy-
községünk kézilabda csapata a 
2008/2009-es bajnoki évadnak. A 
tavalyi gyengén sikerült, döcögős, 
feledhető szezon után a szurkolók 
közül kevesen gondolták, hogy 
a csapat ismét talpra áll, sőt igen 
komoly célokat tűzött maga elé.

A nyár elején a játékosok közül sokak-
ban – e sorok írójának a fejében is – meg-
fordult, hogy vége, nincs 
tovább, elfogytunk, talán 
lassan ki is öregedtünk, 
„le kell tenni a lantot”. A 
tavasz folyamán előfor-
dult, hogy épphogy ki 
tudtunk állni. Sérülések 
és egyéb gondok is egy-
re gyakrabban nehezítet-
ték a csapat szereplését. 
Urszin Ernő, Tóth Sza-
bolcs és Rácz Attila is je-
lezte, hogy végleg kiszáll, 
rájuk már nem számíthat-
tunk. Pótlásuk – a több mint 13 éve együtt 
játszó csapat számára – szinte megoldha-

tatlannak tűnt. Ugyan volt csapattársa-
ink közül érkeztek biztató hangok, hogy 
„tartsatok ki, jövünk”, de a remény, a lel-
kesedés úgy tűnt végleg megtört, és nincs 
újabb talpra állás. Szerencsére az ongai 
kézisek – mint a mondabeli főnix madár 
– ki tudja már hányadszor, újra feltámad-
tak poraikból! 

Előbb Kovács Árpád segített, és ültette 
egy asztal mögé a csapat valamennyi volt 
és jövendőbeli tagját, győzködve minden-

kit a folytatásról, majd jött a szokásos nyá-
ri „csapatépítő tréning” Tiszavasváriban, 

a strandkézilabda baj-
nokságon, ahol a jövőt il-
letően már mutatkoztak 
biztató jelek. A szakosz-
tály működésében szere-
pet vállalók újbóli feladat 
és munkaelosztása után 
következett az erősítés, 
majd augusztus elejétől 
az edzések is beindultak. 

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 
A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Merész tervek kézilabdában!

– folytatás az 2. oldalon –

Elkezdődtek az edzések (Fotó: T. L.)

Itt még a strandkézilabdán 2007-ben (Fotó: Fata Edina)
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– folytatás az 1. oldalról –

Borissza Róbert révén – aki valamikor 
tőlünk igazolt el a Miskolci KC-hez –, vele 
együtt mintegy öt játékos 
érkezett az NB I/B-es együt-
tesből a megyei bajnokság-
ban szereplő Ongához. (Az 
ongai kézis hagyományok-
hoz híven ők sem részesül-
nek semmilyen juttatásban, 
csupán az útiköltségüket té-
ríti meg nekik az egyesület.) 
Több éves kihagyás után 
Gerberi Attila is visszatért a 
csapathoz. Az erősítés a ré-
gieket is felspanolta, és ré-
gen látott lelkesedéssel vég-
zik augusztus elejétől a heti 

két, Borissza Robi által irányított kemény 
edzéseket. A 17–18 fősre bővült keret-
nek, az újonnan érkezők NB-s múltjá-

nak, rutinjának, a példás edzéslátoga-
tásnak és a példaértékű összefogásnak 
köszönhetően a csapat komoly célokat 

tűzött maga elé. A megyei 
bajnokságban szeretné meg-
szerezni az első két hely va-
lamelyikét (eddig a legjobb 
eredményünk kétszeri har-
madik hely volt), ami lehe-
tőséget biztosítana az NB II. 
rájátszásában való részvétel-
hez. Ehhez persze az ellen-
feleknek: Ózdnak, MEAFC-
nak, Felső- és Alsózsolcának 
is lesz persze néhány szava, 
de állunk elébe!

- T. L. -

Az önkormányzat 12/2004. (XII. 
15.) sz. rendeletében már több 
éve leszabályozta a kinti, nyíltéri 
égetés lehetséges feltételeit. So-
kaknak azonban mintha tovább-
ra is pusztába kiáltott szavak len-
nének a rendeletben foglaltak. Az 
ő kedvükért újra közzé tesszük a 
szabályozást, kiegészítve a köz-
tisztasági rendelkezésekkel. Az 
avart és kerti hulladékot égetni 
csak munkanapokon lehet 8 órá-
tól 18 óráig!

Az avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetése

1. §.
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól 

kialakított tűzrakó helyen és telken sza-
bad égetni úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne károsítsa, és az 
égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) A kerti hulladékok gyűjtése tároló 
edényben történik.

(3) A rendelet alkalmazása szempont-
jából:

a) avar és kerti hulladék: falomb, 
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi ma-
radványok (a továbbiakban: kerti hulla-
dék).

b) tárolóedény: kuka, tartály, konté-
ner, egyéb tartály, papír vagy műanyag 
zsák.

(4) Az égetendő kerti hulladék nem 
tartalmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes 
hulladék stb.).

(5) A szabadban tüzet gyújtani, tüze-
lőberendezést használni csak úgy lehet, 
hogy az a környezetére tűz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen.

(6) A szabadban a tüzet és üzemelte-
tett tüzelőberendezést őrizetlenül hagy-
ni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha 
arra szükség van, a tüzet azonnal el kell 
oltani.

(7) A tüzelés, a tüzelőberendezés hasz-
nálatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyez-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható.

(8) A hatóságilag elrendelt általános 
tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 
felmentést.

(9) Az avart és kerti hulladékot éget-
ni csak munkanapokon lehet 8 órától 18 
óráig.

A köztisztasági rendelkezések 
betartásának ellenőrzése

2. §.
Aki e rendeletben meghatározott ma-

gatartási szabályokat, kötelezettségeket és 
tilalmakat megszegi, szabálysértést követ 
el, és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az-alábbiak szerint.

Aki:
a) az általa használt, illetve tulajdonát 

képező ingatlant nem műveli meg, nem 
tartja rendben, gyomtól, gaztól, szemét-
től, vadonélő bokortól nem tisztítja meg;

b) szemetet felhalmoz, és nem szállít-
ja, szállítatja el;

c) az ingatlan és az ingatlan előtti jár-

da tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 
síkosság-mentesítéséről) nem gondos-
kodik, illetve ha tevékenységi körében a 
közterületen okozott szennyeződést nem 
szünteti meg;

d) az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítja;

e) A beépített, illetve a beépítetlen bel-
területi ingatlan előtti járdán, illetve mel-
lette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és 
bokrok nyeséséről nem gondoskodik;

f) a járdáról letakarított havat a gya-
logos, illetve járműközlekedést akadá-
lyozó módon rakja le. Havat útkeresz-
teződésben, úttorkolatban, kapubejáró 
elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű 
megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatá-
si, felszerelési tárgyra, közérdekű létesít-
ményre, illetve parkosított területre rakja;

g) gépkocsit tiltott helyen és módon 
mos;

h) szennyvizet, eldugulás vagy rongá-
lódás okozására alkalmas anyagot a csa-
padékvíz lefolyó utcai aknákba, illetőleg 
a csapadékelvezető árokba vezet, önt;

i) közkifolyót nem háztartási vízszük-
séglet kielégítése céljára engedély, illetve 
hozzájárulás nélkül igénybe vesz;

m) közútra, útpadkára salakot vagy 
építési törmeléket, szemetet engedély 
nélkül szállít vagy elhelyez;

n) alkalmi jelleggel igénybe vett köz-
területen és környékén keletkezett hulla-
dékot nem gyűjti össze, és elszállításáról 
nem gondoskodik.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a köztisztaságról

Labdás edzés (Fotó: T. L.)
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2008. augusztus 23-án és 24-én az 
Ongai Kulturális Egyesület tagjai a 
szlovákiai Rozsnyó központtal egy 
két napos tanulmányúttal össze-
kötött tanácskozáson vettek részt 
a Gömöri Ifj úsági Társaság vendé-
geként. A rendezvényt a B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat Mecénás 
Alapja is támogatta.

2007. december 14-én a B.-A.-Z. Me-
gye Önkormányzatának alelnöke részt 
vett Királyhelmecen egy négy-megyés 
konferencián. Ekkor fogalmazódott meg 
a gondolat, hogy Rozsnyón egy egyezte-
téssel egybekötött körutat tegyünk, mely 
segítheti az együttműködés kiterjesztését. 

A projekt a tapasztalatszerzésen túl egy 
tanácskozás megrendezését tűzte ki köz-
vetlen célként. Erre Kassa megyében, Rozs-
nyón került sor. A tanácskozás egy konzul-
tációs folyamat részét képezte, amelynek 
témái a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Önkormányzata, Nógrád Megye önkor-
mányzata, Kassa Megye Önkormányzata 
és Beszterce Megye Önkormányzata kö-
zött megkötött együttműködési megálla-
podás tartalmának és résztvevői körének 
kiszélesítéséhez kapcsolódtak.

A tanácskozás főbb témája volt:
– A civil ifj úsági szervezetek támoga-

tása és a civil szervezetek részvétele a me-
gyék fejlesztésében.

– Az interregionális kulturális kapcso-

latok építésének lehetőségei; egy lehetsé-
ges modell: a TRIVIUM Program.

– A humánerőforrás-fejlesztés téma-
körének megjelenése az interregionális 
együttműködésekben.

– Az együttműködés kiszélesítése Kár-
pátalja, illetve Ukrajna felé.

– Ajánlás megfogalmazása együttmű-
ködés kiszélesítésével kapcsolatban.

– A megyék közötti konzultációs fo-
lyamat lehetőségeinek számbavétele.

– A civil együttműködés határon át-
nyúló kapcsolatrendszerének bővítési le-
hetősége.

– Tapasztalatcsere, konkrét, a jövőre 
nézve közösen megvalósítható projektek 
kidolgozásának előkészítése.         - T. L. -

Gömöri tanácskozás, kapcsolatfelvétel

A GIT vendégeként (Fotó: T. L.) Eszmecsere (Fotó: Kovács Zsolt)

Kézművesház megtekintése Várhosszúréten (Fotó: T. L.) Krasznahorka várában (Fotó: T. L.)

Az áji vízeséseknél (Fotó: T. L.)
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2008. augusztus 4–8. között az 
Ongai Kulturális Egyesület az álta-
lános iskolával közösen egy hon-
ismereti tábort szervezett Tisza-
vasváriban, ahol 25 diák és 2 felnőtt 
kísérő vett részt, melyet sikeres pá-
lyázat révén a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium és az Észak-
magyarországi Regionális Ifj úsági 
Tanács, illetve a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatott.

Az Ongai Kulturális Egyesület évek 
óta szervez tematikus nyári tábort Onga 
nagyközség általános iskolásainak. Az 
idén az OKE úgy gondolta, hogy a meg-

lévő hagyományokat ápolva, ismét újsze-
rű táborozási elképzeléseket fogalmaz 
meg. Ennek keretében ötvözni kíván-
tuk a honismereti munka megismerését, 
gyakorlati alkalmazását egy konkrét tele-
pülés, Tiszavasvári épített és természeti 
környezetének, nevezetességeinek feltér-
képezésével, nem megfeledkezve az ak-
tív pihenés közösségformáló, erősítő ha-
tásáról. 

Rövidtávon szerettük volna elérni, hogy 
a táborban részt vevő gyerekek tartalma-
san töltsenek el öt napot egymással, iga-
zi közösséggé váljanak, akik új ismerete-
ket szereznek, azokat saját személyiségük 
alakulásánál hasznosíthassák. Egyéb cé-

lunk volt, hogy a helyi fi atalokból, diákok-
ból egy olyan csoportot szervezzünk, mely 
megismerve a minket körülvevő világ iga-
zi értékeit, idővel alkalmassá válik a helyi 
kulturális örökség megóvására, szem előtt 
tartva a kulturális értékek megismerését, a 
falumúzeum kialakításnak gyakorlati meg-
valósítását. A táborban résztvevők remé-
nyeink szerint igazi közösséggé formálód-
tak, fejlődött kreativitásuk, a jövőben aktív 
részeseivé válnak az egyesületi, civil alkotó 
munkának, segítik a falumúzeum kialakí-
tását. A szülőföld iránti szeretet erősödött, 

az aktív, hasznos pihenés személyiségfor-
máló erővé vált náluk.

A tábor főbb témái között szó volt a 
múzeumok sajátosságáról, felépítéséről, 
a kulturális örökség megóvásáról, annak 
fontosságáról, a népi építészet emlékei-
ről, néprajzi hagyományokról, műemlé-
kekről, múltunk tárgyi emlékeiről, azok 
begyűjtéséről stb.

A projekt részeként megtekintettük 
Tiszavasvári nevezetességeit (Korniss-kas-
tély, Szent Eleonóra templom, Dessewff y-
kastély, Vasvári Pál Múzeum stb.) és a 
környék is-
m e r t e b b , 
a múltunk 

tárgyi emlékeinek megőrzésére, bemu-
tatására követendő példát, ötleteket adó 
helységeinek (Tiszadob és Tiszalök) neve-
zetességeit.

Természetesen a táborozók a jó időt 
kihasználva a fürdésről, számháborúról, 
strandfociról, lovaglásról, ijjászkodásról, 

vízibomba-csatáról sem feledkeztek meg, 
ahogy a bátorságpróba sem maradhatott 
el a Keleti-főcsatorna partján.

Az Ongai Kulturális Egyesület és az 
ongai Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
évek óta tartó együttműködésének egyik 
legújabb látványos eleme volt a honisme-
reti tábor, ahol nem csak pihenéssel teltek 
a napok, hanem megismerték egy adott 
régió honismereti munkájának gyakorla-
ti lépéseit, amit reményeink szerint majd 
Ongán is kamatoztatni tudnak.    - T. L. -

Honismereti tábor Tiszavasváriban

A Vasvári Pál Múzeumban (Fotó: Tóth Csaba) Foglalkozáson (Fotó: T. L.)

Lovaglás (Fotó: T. L.) A tiszadobi kastélykertben (Fotó: Tóth Csaba)
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FÜRDENI TILOS!
Értesítjük a község lakosságát, hogy Onga nagyközséghez tar-

tozó bányatavak fürdőzésre egészségügyi és közbiztonsági okokból 
továbbra sem alkalmasak. A jelzett területeken tilalmi táblák kihe-
lyezésével is fi gyelmeztetjük a fürdőzésre vágyókat.

Mivel községünk területén kijelölt fürdőhely nincs, ezért a ta-
vakban FÜRDENI TILOS!

A tiltás megszegőivel szemben szabálysértési eljárás során 
20.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.

- Onga Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala - 

Bátorságpróba után (Fotó: V. I.) Strandon (Fotó: T. L.)

Újra „Kattints rá, Nagyi!” tanfolyamok Ongán!
Újból várjuk nyugdíjasok jelentkezését!

Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve már ko-
rábban 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 települé-
sünk nyugdíjasai. (A tanfolyam többi költségét az egyesület és a UPC. Magyarország Kft. biz-
tosítja.) 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 tan-
folyamon. 

A képzés max. 10–15 fős csoportokban, a tervek szerint szeptem-
ber második felében indul az általános iskola új épületszárnyának 
számítástechnika termeiben.

Jelentkezhetnek nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok. Jelentkez-
ni az általános iskolában lehet személyesen vagy telefonon (46/464-260) Kovács Györgynél vagy Takács Lászlónál 2008. szep-
tember 19-éig. Összesen két csoport beindítására lesz lehetőség. - T. L. -

Korábbi vizsgán (Fotó: T. L.)

Táblák kihelyezése (Fotó: T. L.)
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Valamilyen szinten minden lakó-
ban megfogalmazódott, hogy alig 
ismerjük egymást, bár van akik 
között már kialakult egy jó szom-
szédi viszony, de ez nem elég.

Proták Péter a gondolatokon túllépve 
egy utcanap megrendezésével elindította 
a lakók összeboronálását. Sok szomszéd 
segített neki, szórólapot osztottak, előké-
szítették a rendezvény helyszínét. A cél az 
volt, hogy minél többen részt vegyünk, és 
a szó legnemesebb értelmében ismerjük 

meg egymást. Szerettük volna, ha minél 
többen eljönnek, mert nagyon sokan je-
lezték részvételüket. 

A napi program fakultatív volt; gril-
leztünk, szalonnát sütöttünk, késő estig 
beszélgettünk. Közel 14 család apraja-
nagyja vett részt ezen az összejövetelen. 
(Szerintem elég jó ez a részvételi arány, 
tekintve az utca beépítettségét.)

A Csokonai utcában egyre több ház 
épül, és jó lenne egy olyan környezetben 
lakni, ahol az emberek ismerik egymást, 
hiszen így alakulhat ki együttműködő la-

kóközösség, akik összetartanak, és nem 
mennek el egymás mellett. Reméljük, 
akik mint új „szomszédok” ezután kerül-
nek ide, szintén jól fogják érezni magu-
kat szűkebb környezetükben, ongai la-
kosként.

Bízunk benne, hogy ez az utcanap ha-
gyományteremtővé válik, mert jól érez-
tük magunkat, amiért köszönet a szerve-
zőknek!

- Szikoráné - 

Iskolai csengőszó
Becsengettek! Szeptember 1-jén is-

kolánkban is megkezdődött az új tanév! 
Rövid ünnepség után a tanulók birtok-
ba vették az osztálytermeiket, átvették 
a tankönyveket. Ebben a tanévben is 18 
normál tantervű és 3 kisegítős osztály 
működik 24 fős átlag tanulólétszámmal 
magasan képzett, szakképzett pedagógu-
sok irányításával.

Megújult a Kóczán kastély étkezdéje! A 
nyáron nagyszabású munkálatok kereté-
ben sikerült felújítani az épület helyisége-
it: a falak szárazítását, az aljzat burkolását 
és a székek cseréjét. Ezáltal kulturált kö-
rülmények között tudjuk biztosítani ta-
nulóink szervezett étkeztetését.

Az alapfokú művészetoktatás kereté-
ben – néptánc, társastánc, képzőművé-
szet, fotó-video, zongora, furulya és szín-
játék – várjuk tanulóink jelentkezését 
szeptember 5-ig.

Az iskola sportköre és a nagyközség 
sportegyesülete továbbra is várja a spor-
tolni vágyó tanulókat, akik szervezett 
labdarúgó edzéseken vehetnek részt. Az 
iskola heti egy délután tömegsport fogla-
kozásokat szervez.

Tanulóink az első tanítási napon bal-
esetvédelmi oktatásban részesültek. Fel-
hívunk mindenkit – segítve iskolánk tö-

rekvéseit – a helyes utcai közlekedésre 
nevelésben!

Szeptember 15-én délután szülői érte-
kezletet tartunk az iskolában.

Dr. Sárai Katalin iskolaorvos közlemé-
nye: „Felhívom a tisztelt szülők fi gyelmét, 
hogy az iskolából való – igazolt távol-
maradást jelentő – orvosi igazolást csak 
abban az esetben adhatok, ha a gyer-
mek betegsége első vagy második nap-
ján megjelenik a rendelőben. Utólagosan 
nem adható igazolás!”

Életének 82. évében elhunyt Román 
Anna nyugdíjas tanítónő, iskolánk volt 
dolgozója, aki több évtizeden át szol-
gálta községünkben az oktatás-nevelés 
ügyét. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Köszönetet mondok Gönczi Barnáné 
vasdiplomás tanítónőnek, aki egy csodá-
latos élő dísznövénnyel ajándékozta meg 
az iskolát.

- Rózsa László igazgató -

Utcanap (Fotó: Protákné)

Ismerkedési nap a Csokonai utcában

Ismerkedés (Fotó: Protákné)

A napközi festése (Fotó: K. Gy.)

• • •
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Több közös próbálkozás után 2008 
szeptemberétől, a 2008/2009-es 
tanév kezdetétől saját honlapon 
is megjelennek az általános isko-
la fontos információi. 

A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
honlapon már az 1990-es évek elején, a 
településen szinte elsőként volt jelen. Az 
úgynevezett ős linkeken azonban a tele-
püléssel és más intézményekkel osztozott 
az iskola. Az önálló internetes felületet, 
weblapot az intézményben folyó integrá-
ciós pedagógiai program keretében mű-
ködtetjük. A hamarosan életre kelő ol-
dalak minden érdeklődő számára fontos 
információforrásként kívánnak szolgál-
ni. A webes felület feladata továbbá a bel-

ső pedagógiai munka segítése, a tanulók 
felkészülésének támogatása, és természe-
tesen a szülők tájékoztatása. Az interne-
tes felületen lehetőség lesz kérdések felte-
vésére, adatlapok 
letöltésére, digi-
tális tananyagok 
böngészésére, az 
elballagott tanu-
lók névsorainak 
megtekintésére, 
és természetesen 
a diákélet min-
dennapjainak kö-
vetésére is. 

Az általános 
iskola honlapját a 
www.iskolaonga.
hu címen keres-

hetik fel. A linkkel kapcsolatos javasla-
tokat szívesen fogadja az általános isko-
la vezetése.

- K. Gy. -

2008. június 1-jei kezdettel bevezetés-
re került az úgynevezett „minimum idő 
szabály”. Ebben gyakorlatilag meghatá-
rozzák az egy hónapban kezelhető bete-
gek maximális számát. Emiatt egyre hosz-
szabb várólisták fognak kialakulni, illetve 
a napi várakozási idő is növekedhet.

2008. szeptemberétől a rendelési idő 
megváltoztatásával, illetve az akut esetek 

(fogfájós betegek) ellátási idejének átcso-
portosításával megpróbáljuk a várakozá-
si időt minél inkább lecsökkenteni.

Bejelentkezés nélkül (fogfájás esetén) 
a rendelési idő a következő:

Hétfő: 8–9
Kedd: 9–10

Szerda: 16.30–17.30
Csütörtök: 14–15

Péntek: 9–10

Időpont egyeztetés telefonon vagy sze-
mélyesen az alábbi időben:

Hétfő: 8–13
Kedd: 8–13

Szerda: 14–19
Csütörtök: 14–19

Péntek: 8–12
Megértésüket köszönjük, kérdéseikkel 

forduljanak bizalommal hozzánk.
- Dr. Rosta Balázs -

Könyvajánló a szép őszi napokra
Reméljük szép vénasszonyok nyara áll előttünk. A kertek-

ben bőségesnek ígérkezik a termés, és bízzunk benne, hogy 
csodálatos őszi napok és esték várnak ránk. Az ostoba soro-
zatok és akciófi lmek helyett egy Ken Follett könyvet ajánlok 
Önöknek őszre. 

Az idők végezetéig című hatalmas ívű történet „A kated-
rális” folytatása, melyet remélem sokan olvastak.

A mű ugyanabban az angol kisvárosban, Kingsbridge-
ben játszódik kétszáz évvel később, a XIV. században. A sze-

replők a katedrális építőinek leszármazottai, akik ugyanúgy 
küzdenek az élettel, mint elődeik. Mintha egy fi lmen látnánk 
magunk előtt a középkor Angliáját, és benne a mindenna-
pi emberek életét. Mindent elsöprő indulatok, viszálykodás, 
árulások, küzdelem, munka és természetesen mindenen át-
segítő szerelem.

Ken Follett remekét egyszerűen lehetetlen letenni…
Kalandozzanak a történelemben! Pihenjenek és olvassa-

nak sokat, amíg lehet, a szabadban!

- Szeretettel: KBÁ -

Szúnyogirtás
A Hernád árvize nagyban elősegítet-

te a szúnyogok ismételt elszaporodását. 
Az augusztusi nyári napokat jelentősen 
megkeserítették – a település bármely ré-
szén lakóinak – a vértszívó állatok. Az 
augusztus 28-ai szúnyogirtás remélhető-
leg enyhíteni fogja az ősz hasonló kelle-
metlenségeit. - T. L. -

Változás a fogorvosi rendelési időben

Szeptembertől önálló honlapon

Az iskola fölött (Fotó: K. Gy.) Szúnyogírtás (Fotó: K. Gy.)
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A szeptember beköszöntével köz-
ségünk iskolájában elérkezett az 
új tanév kezdete. A 2008-as év 
egyfajta jubileum is iskolánk éle-
tében, hiszen 1898. augusztus 16-
án, tehát 110 éve született meg a 
vármegyei határozat arról, hogy 
Onga nagyközségben az addigi 
református kezelésben lévő elemi 
iskola helyett állami fenntartású 
intézményt kívánnak létesíteni. A 
helyszíni tárgyalások 1898. októ-
ber 29-én kezdődtek. Ebből az ap-
ropóból, és községünk múltjának 
felidézése céljából, helyi lakosok 
visszaemlékezései alapján szeret-
nénk egy picit bemutatni, milyen 
is volt az ongai általános iskola 
diákjának lenni a 20. században. 
(Az évekkel ezelőtt összegyűjtött 
visszaemlékezések fellelhetők a 
helyismereti dvd-romon.)

Majzik Lajosné visszaemlékezéséből
1937 és 1944 között jártam iskolába. 

Csak a 7 osztályt jártam ki, mert mikor 
8. osztályba jártam, akkor ért Ongára a 
front, és megszakadt a tanítás. Egyébként 
a 7. és a 8. osztály a háború megérkezé-
se előtt két évvel jött gyakorlatba. Amikor 
én jártam iskolába, hétfőtől csütörtökig 
egész nap volt tanítás, ami azt jelentette, 
hogy reggel 8-ra elmentünk, délben haza-
mentünk ebédelni, de délután 1-re visz-
sza kellett menni, és utána még 4-ig volt 
tanítás. Vasárnap nem kellett menni, de 
a hét többi napján, pénteken és szomba-
ton 12-ig volt tanítás. A községben össze-
sen három tanterem volt. Kettő a régi el-
térő tantervűek épületében, a harmadik a 
József Attila utcában, a mai idősek ottho-
na helyén. Ezt nevezték kis iskolának. Ide 
az első és a második osztály járt. A má-
sik épületbe a 3–8. osztály. Egy teremben 
több osztály is tanult. A tanáraim voltak 
Párkányi Sarolta, Dáner Ferenc és Csi-

szár Jenő, aki egyben az iskola igazgatója 
is volt. Egy teremben úgy tudott több osz-
tály is együtt tanulni, hogy amíg az egyik 

osztálytól felkérdeztek valamit, a másik 
önálló feladatot kapott. Volt olyan, hogy 
kórusban tanultuk az udvaron a szorzó-
táblát, ami a füzetünk hátuljára volt leír-
va. Utána cseréltünk, bementünk, és a ta-
nár felkérdezte. Ha valaki nem tudta, az 
rossz jegyet és körmöst is kapott. Első és 
második osztályban palatáblára írtunk 
palavesszővel. A tábla egyik oldala vona-
las volt, a másik kockás. Ha végeztünk a 
feladattal, a tanárnő ellenőrizte, utána le-
törölhettük. Később már füzetbe írtunk, 
de olyan tollal, amit folyton a tintába kel-
lett mártani, hogy írjon. Könyvekből tör-
ténelemre, földrajzra és olvasókönyvre 
emlékszem. Rajzóránk csak a felsőbb osz-
tályban volt. Már akkor is rajzlapra raj-
zoltunk, vagy festettünk. 

Tantárgyaink voltak a fogalmazás, 
nyelvtan, számtan, történelem, földrajz, 
rajz, ének, torna és a gyakorlat. Torna-
órán legtöbbször futottunk, vagy gim-
nasztikai bemelegítő gyakorlatokat csi-
náltunk. Tornaszereink és tornatermünk 
nem volt, ezért az órákat a szabad ég alatt 

tartottuk. Ezért té-
len leginkább hógo-
lyóztunk vagy hó-
embert építettünk. 
A legjobb osztály-
zat akkor még az 1-
es volt. Fordítva vol-
tak a jegyek, mint 
ma. Kirándulni nem 
jártunk, csak a Patai 
rétre vagy a Kemely 
erdőbe. Az iskolá-

val viszont minden reggel templomba 
mentünk, de csak a reformátusok, mert 
az igazgató egyben a református kántor 

is volt. A fegyelmi szabályok 
nem tértek el a mostaniaktól. 
Órán nem lehetett beszélget-
ni, és tisztelettudóan kellett 
viselkedni. Ha vége volt a ta-
nításnak, sorba kellett állni és 
kórusban elköszönni. Egyen-
ruhánk se volt, mindenki a 
saját ruhájában ment az is-
kolába, a könyveket vászon-
szatyorban vagy tarisznyában 
hordtuk. Iskolai keretek kö-
zött ünnepeltük az anyák nap-

ját, és művelődési estek is voltak, amin mi 
diákok is felléptünk. A háború alatt az is-
kola épületét az oroszok pékségnek hasz-
nálták. Ott sütötték a kenyeret.

Szalai Sándor visszaemlékezéséből
Az iskolának, – amikor oda jártam 

– volt egy tankertje. Ez szét volt oszt-
va osztályokra. Ezen belül az osztályfő-
nök mindenkinek adott egy kis területet. 
Mindenkinek volt egy-két növénye, ami-
ről gondoskodnia kellett. Erre a tanulók 
jegyet is kaptak. Tavasztól őszig tartott a 
kertészkedés. Ezen kívül minden tanuló 
kapott egy kis dobozban egy kis selyem-
hernyót. Erről is gondoskodni kellett. 
Eperfa levelével kellett etetni. A kifejlett 
hernyók begubózták magukat. Ezeket a 
gubókat aztán pénzért átvették tőlünk. A 
tankert a Kóczán-kastély felé volt. 

Mészáros Sándorné 
visszaemlékezéséből

A palatáblához volt kötve a palavesz-
sző, amivel írtunk. Mellette volt a szivacs 
is. Akik már papírra írtak, azoknak a pa-
don lévő lyukakba kellett tenni a tintatar-
tó üveget, vagyis a kalamárist. 

A tollszárat és a tollhüvelyt hívták 
együtt pennának. Az én időmben a tan-
tárgyak a következők voltak: számtan, 
rajz, fogalmazás, természet ismeret, írás és 
történelem. Egy tanár elé két osztály járt.

Szőlősi Jánosné visszaemlékezéséből
Az én időmben egy osztályban 30–40 

gyerek is volt. A hideg beálltával minden 

Iskolások 1949-ben (Forrás: Onga dvd)

Iskolai élet a 20. században 
Ongán

Az 1960-as években (Forrás: Onga dvd)
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A vízilabdázók sikerével a magyar 
csapat három arannyal, öt ezüst-
tel és két bronzzal zárta a pekingi 
olimpiát, ezzel 21. lett az összesí-
tett éremtáblázaton, és 20. a nem 
hivatalos pontversenyben 204 or-
szág között. Ismételten megkér-
deztem néhány ongai lakost, ho-
gyan vélekedik a magyar olimpiai 
eredményekről. 

Horváthné Vígh Aliz; 24 éves: jobb 
eredményre számítottam, mint amit el-
értek a sportolók. Szerintem az anyagi 
támogatáson, a bírón és a szerencsén is 
sok minden múlott. A kajakosokon sze-
rintem nagy volt a nyomás és kevés ide-
jük maradt a tragédia feldolgozására, 
ezért ők sem úgy teljesítettek, ahogyan 
szoktak. Meglátásom szerint Magyaror-
szágon csak egy sportág létezik, az pedig 
a futball, amiben pedig tehetségesek va-
gyunk, nem tudjuk „kamatoztatni”, mert 
elmaradnak az anyagi támogatások.

Bolobás Katalin; 30 éves: 
az igazat bevallva több arany-
ra számítottam az idei olim-
piától. A vízilabdázók si-
kerének nagyon örültem. 
Szerintem nem mindegy mi-
lyen zászló színei alatt indul 
el egy sportoló.

Laczkó József; 52 éves: Többre számí-
tottam, de annak is örülni kell, ami van. 

Dávidné Búzás Katalin: Nyögvenye-
lősen indult az idei olimpia a magya-
roknak. Úgy gondolom, sokat dolgoztak 
a sportolók az elért eredményekért, na-
gyon erős és jól felkészült ellenfelekkel 
volt a magyar sportolóknak dolga. Sajnos 
mégsem arról lehet hallani, hogy a spor-
tolóink milyen eredményt értek el, ha-
nem hogy nem nyertek aranyat. Az hogy 
mennyi munka, edzés áll a háttérben az 
senkit nem érdekel. 

Hompoth Ferenc; 53 éves: az olim-
pia az ország politikai helyzetét tükrözi 
vissza. Ha a sportolók nem kapják meg 

a megfelelő anyagi támogatást, 
úgy nem is lehet fejlődni. Úgy 
gondolom nem más országokkal 
kellene összehasonlítani ben-
nünket. Végeredményben örü-
lök a sportolók eredményeinek.

Tóth Csaba; 39 éves: termé-
szetesen örülök az olimpián el-
ért eredményeknek. Szerintem 
sok esetben nem csak a sporto-
lókon múlt a végeredmény. Az 

elmaradt, vagy későn érkezett anyagi tá-
mogatások, és az ország politikai helyze-
te rányomja a bélyegét a sportolók ered-
ményeire.

Viteleki Miklós; 34 éves: úgy ér-
zem Magyarország mellett elhalad a vi-
lág. Nem tudjuk a versenyt felvenni olyan 
fejlett országokkal és olyan sportolók-
kal, akik megfelelő sporteszközök, és a 
legkorszerűbb sportszerek mellett ké-
szülnek fel a nagy napra. Nagyon remé-
lem, hogy a sportolóink, megkapják azt 
a pénzt, amit megígértek nekik. Szerin-
tem megérdemlik és megdolgoztak érte. 
Itt már nem elég a 100%-os felkészülés. 

- C. B. -

gyerek vitt magával az iskolába tűzifát, 
amit le kellett tenni az osztály kályhá-
ja elé. Az iskolai gondnok felelt a tűzért. 
Egy órán legalább kétszer jött 
be a terembe és rakott a tűzre.

Varga Margit visszaemléke-
zéséből

A tanár egyszerre 6 osztályt 
tanított. Az én időmben úgy 
hívták, hogy Géresy György. 
Öt osztálynak kiadott vala-
mi önálló munkát, és egy osz-
tállyal foglalkozott. Tavasszal 
mikor már jó idő volt, az is-
kolaudvaron folyt a tanítás. 
Minden vasárnap este a tanító 
művelődési estet tartott az is-
kolában. Ezen mindenki részt 
vehetett, aki akart. 

Majzik Istvánné visszaemlékezéséből
Akkoriban mikor én iskolába jártam 

úgy volt, hogy a diákok vitték még a kis-
széket is, amire óra alatt leültek. Pala-
táblára írtunk. Óra végén letöröltük az 
irományt, és jöhetett a következő óra. So-
kan csak az öt vagy a hat osztályt járták 
ki. A termek fűtetlenek voltak. Ha a diá-
kok otthonról vittek gyújtóst és fát, akkor 

volt meleg. Külön fűtő sem volt, a gyere-
kek feleltek a tűz megrakásáért. Az osz-
tályunknak egy tanára volt, aki egyszer-

re több osztályt is tanított. Amíg az egyik 
osztály írt, a másik számolt, a harmadik 
olvasott, és így tovább. Felváltva jártunk 
délelőtt és délután az iskolába, mert nem 
volt elég tanterem. 

Tóth Marianna nagyapjának 
visszaemlékezéséből

1939-ben, amikor az elemi iskola első 
osztályába beírattak, két iskolaépület 

volt. Ma is áll a József Attila utcában az 
az épület, ami akkor minden első és má-
sodik osztályos diák iskolája volt. A má-

sik épület a ma 
csak régi vagy 
nagy iskolának 
nevezett épület 
volt. Ide jártak 
a gyerekek har-
madiktól a ha-
todik osztályig. 
Minden tan-
teremben egy 
időben két osz-
tály tanult, egy 
tanító irányítása 
alatt. Csak dél-
előtt kellett is-
kolába menni, a 
délután szabad 

volt. Az iskolába járás akkoriban nem je-
lentette a maihoz hasonlítható terhek ci-
pelését. Néhány füzet és egy-két könyv 
alkotta a felszerelést, amit általában egy 
vászonból varrt tarisznyában vittünk ma-
gunkkal. Az írószer a zsebünkben is el-
fért. Az első években még a palatábla és 
a palavessző sem volt ismeretlen a szá-
munkra.

- Hadházi Orsolya -

Véget ért az Olimpia!

Egy 1954-es osztálykép (Forrás: Onga dvd)
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Tisztelt Szerkesztő Úr! 

Az Ongai Kékdaru időszaki kiadvány-
ban 2008. augusztus 12. napján, a 9. olda-
lon megjelent, „Folytatódtak a falumúze-
um munkái” című cikke vonatkozásában 
a vonatkozó törvény által biztosított le-
hetőség szerint sajtó-helyreigazítási kére-
lemmel fordulok Önhöz a törvényes ha-
táridőn belül, mivel a cikkében közöltek 
a valóságot nem fedik, a meg nem neve-
zett, de a cikkből teljes egészében beazo-
nosítható emberek becsületét sérti az Ön 
által megfogalmazott elferdített, hamis 
tényközlés, amely arra is alkalmas, hogy 
másokban – a cikk olvasóiban – a való-
ságtól eltérő, negatív vélemény alakul-
jon ki az egyébként a nagyközség érdeke-
it szolgáló beruházásról. 

Felhívom, hogy az alábbi cikket a ki-
advány legközelebbi számában tegye 
közzé – megjelölve, hogy annak kiadá-
sára sajtó-helyreigazítási eljárás keretei 
között került sor – ellenkező esetben a 
törvény által biztosított lehetőségemmel 
élve bírósághoz fordulok, és Öntől a va-
lótlan, elferdített tények közléséért kárté-
rítést fogok követelni. 

Úgy gondolom, hogy Ön anélkül kö-
zölt tényként dogokat a cikkében, hogy 
arra bármilyen adat vagy tény bizonyíté-
kul szolgált volna. 

A falumúzeum munkálatairól – a 
valóságnak megfelelően 

Onga nagyközség lakói és az ideláto-
gatók nagy örömére elkezdődtek, és vár-
hatóan szeptember végére befejeződnek 
a falumúzeum építésének, felújításának 
munkálatai. 

Az Ongai Kékdaru legutóbb megjelent 
számában igazságtalanul, becsületsértő-
en rágalmazták a helyszínen dolgozó, a 
közjaváért tevékenykedő önkormányzati 
alkalmazottakat, hiszen lealacsonyítóan 
valótlanul azzal vádolták őket, hogy tu-
datlanságuknak, nemtörődömségüknek, 
szakmai hozzá nem értésüknek köszön-
hetően több tucat tűztövist, kecskerágót 
vágtak ki, mert „vagy nem vették észre 
azokat (...), vagy nem volt kedvük leha-
jolni, és előbb kiszedni a gazt a növények 
szára körül.” 

Felháborítónak tartom a cikk írójának 
fenti megjegyzését, hiszen mindenki (köz-
tük az önkormányzat alkalmazottai), aki 
a falumúzeum felújításán dolgozik szív-
ügyének tekinti annak igényes kialakítá-
sát, rendbe tételét. Az önkormányzati al-
kalmazottak csak olyan munkát végeznek 
el, amely a terület végső formájának kiala-
kításához szükséges, semmilyen indoko-
latlan kárt nem okoztak és nem is fognak 
okozni a munkálatok befejezéséig. Nem 
tartom igazságosnak a cikk íróját azért 
sem, mert saját, pillanatnyi benyomásá-
nak teret adva írt meg egy olyan cikket, 
amely több ember becsületét és még több 
ember jóérzését sérti. A valóság teljes el-
ferdítése, hogy a kulturális egyesület tagjai 
azért végeztek „növényszabadítási akciót”, 
és ezt követően gyomirtást, hogy később 
az önkormányzati alkalmazottak nehogy 
összetévesszék a gyomot a dísznövények-
kel. Úgy gondolom, hogy a rosszindulat 
ilyen mértékű megnyilvánulása már ön-
magában is a cikk íróját minősíti. 

Kérdezem én: tett valamit a cikk írója 
azért, hogy az általa sajnálatosnak tartott 
helyzetet tisztázza azokkal, akik feltehe-
tőleg többet tudnak a felújításról, annak 
menetéről? Megkérdezte az ott dolgozó 
lepocskondiázott alkalmazottakat arról, 
hogy pontosan mit, miért végeznek? Ter-
mészetesen nem. 

A cikk utolsó előtti bekezdésében ta-
lálható a következő vélemény: „Ha már 
azok se fi gyelnek oda az értékeinkre, 
akiknek ez a dolguk, akkor mit várha-
tunk az egyszerű állampolgároktól?” Ál-
láspontom szerint az értékeinkre min-
denkinek oda kell fi gyelnie, függetlenül 
attól, hogy mivel foglalkozik, mind-
egy, hogy az illető képviselő, vagy lakos 
a nagyközségben. Az önkormányzat al-
kalmazottai a falumúzeum építését, fel-
újítását szívügyüknek tekintik, ők igenis 
fi gyelnek az értékeinkre, ellenben azok, 
akik fals információkkal próbálják a köz-
hangulatot ellenük fordítani, azok inkább 
mást tekintenek szívügyüknek. 

És végül külön kell reagálnom a cikk 
utolsó bekezdésére, amely azt sugallja, 
hogy az ott tevékenykedő emberek köz-
reműködtek több kiállítandó fémtárgy 
pl. a nagy rézmozsár eltűnésében. Úgy 
gondolom; hogy a falumúzeum területén 

dolgozó összes alkalmazott tisztességes, 
becsületes ember, akikre nézve becsület-
sértő a cikk írójának megállapítása. Ab-
ban az esetben, ha bármilyen bűncselek-
mény elkövetéséről tudomással bír a cikk 
írója, állampolgári kötelessége az illeté-
kes hatóságnál feljelentést tenni, ameny-
nyiben azonban ezeknek az embereknek 
a becsületét használja fel negatív hangu-
latkeltésre, akkor úgy gondolom ez az, 
ami „elszomorító.”

A korábban leírtak alapján a fenti cikk 
közzétételét kérem, amely megtörténté-
vel a korábbi cikket helyreigazítottnak 
tekintem. 

Onga, 2008. augusztus 21. 
Tisztelettel: Zupkó Ferenc

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Csoport brigádvezető 

Szerkesztői megjegyzés 
az olvasói levélhez 

– Az olvasói véleménynek természe-
tesen teret adunk, akkor is, ha az nem 
egyezik a szerkesztőségével. 

– A dísznövények egy része – koráb-
ban sem írtunk valótlant, és most sem 
mondhatunk mást – gondatlanságból 
pusztult el. A maradék csemeték gyom-
mentesítését az egyesület tagjai végez-
ték el. A további károk elkerülése érde-
kében a terület gyomirtós permetezését e 
sorok írója vállalta magára. A vitatott te-
rületen a munkálatokban 12 ember vett 
részt, akik bizonyítani tudják a károkozás 
tényét. A gyommentesítéssel kapcsola-
tos fotók az egyesület honlapján, a www.
okeonga.hu honlapon megtekinthetők.

– E sorok írója a problémát jóval a cikk 
előtt jelezte a polgármesternek, a jegyző-
nek és a műszaki csoport vezetőjének. 

– Sajnos tárgyak is tűntek el, de meg-
győződésünk szerint az említett cikkben 
nem utaltunk és nem sugalltunk bűnösö-
ket (eltérő bekezdésben írtunk róla), már 
csak azért sem, mert a tavaly őszi leltár-
felvétel óta csak most derült ki, hogy né-
hány dolog hiányzik. Ha valakinek a cikk 
utolsó soraival a becsületérzetét mégis 
megsértettük, attól természetesen elné-
zést kérünk.

- Takács László szerk. - 

Olvasói levél: A falumúzeum munkálatairól – a 
valóságnak megfelelően

• • • • •
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Az ízületi kopással kapcsolato-
san számos tévhit kering, s ez azt 
eredményezi, hogy az érintettek 
élete a szükségesnél lényegesen 
nehezebb. Fontos hát, hogy köz-
ismertté váljon: a porckopás ke-
zelése közel sem olyan kilátásta-
lan, sőt eredménnyel kecsegtető 
feladat a szakorvos számára! Az 
időben diagnosztizált porckopás 
megfelelő módszerekkel történő 
kezelése hathatósan segít e be-
tegség súlyosbodásának megaka-
dályozásában…

Az ízületi kopás az egyik leggyakoribb 
mozgásszervi betegség, mely Magyaror-
szágon mintegy egymillió embert érint. 
Kialakulásának okai:

– mozgásszegény életmód
– elhízás
– egyoldalú terhelés.
Fontos tudnivaló! Az ízületi kopás-

ban szenvedő betegek nagy része szív- 
és érrendszeri megbete-
gedésekre is hajlamos! 
Éppen ezért a gyógyító 
tevékenység során fon-
tos az orvos holisztikus 
szemlélete – az, hogy az 
„egész” embert kezelje!

Tünetek
Elsősorban igénybe-

vétel, terhelés során je-
lentkeznek problémák: a 
mozgás fájdalmat okoz-
hat. Az ízületek merevvé 
válhatnak és deformá-
lódhatnak, illetve moz-
gás során az ízületben 
recsegés-ropogás fi gyel-
hető meg. Súlyosabb for-
máknál már funkció is 
sérül, azaz az ízület mozgékonysága csök-
ken, instabillá válik, a szomszédos izmok 
ereje meggyengül. Gyakori kérdés, hogy 
minden esetben fáj-e az ízületi kopás? 
Nos, semmiképpen sem! Jóllehet a ki-
alakult ízületi kopás klasszikus értelem-
ben nem tűnik el, de megfelelő kezeléssel 
a panaszok jelentősen csökkenthetők. A 
súlyosabb tünetekkel járó szakaszok után 
akár panaszmentesség is elérhető!

Hogyan kezelik az ízületi kopást?
Az orvosnak nagyon fontos fi gyelem-

be vennie, hogy nemcsak az ízületi porc, 
hanem az egész ízület károsodásáról van 
szó! A kezelési terv felállításakor az ak-
tuálisan panaszt okozó elváltozást kell 
megkeresni, és ennek kezelésére kell a 
hangsúlyt helyezni! Az ízületi kopás kö-
vetkezményei kezelhetők gyógyszeresen, 
valamint nem gyógyszeres eljárásokkal 
– például testsúlyrendezés, gyógytorna, 
fi zioterápia –, illetve bizonyos esetekben 
műtéti beavatkozással.

Az ízületi kopás 
nem gyógyszeres kezelése

– Testsúlyrendezés: a testsúlytöbb-
let többszörösen megnöveli a tehervise-
lő ízületek munkáját. 

– Antioxidáns-bevitel: A-, C-, E-vita-
min, szelén akadályozza a porc további 

károsodását és lebom-
lását.

– Étrend-kiegé szítők: 
főként a glükó za min-
szulfátról bi zo nyított a 
porcanyagcserére vo-
natkozó jótékony hatás. 

– Gyulladásos fázis-
ban gyulladáscsökken-
tő módszerek alkalma-
zása szükséges, például: 
jegelés, gyulladáscsök-
kentő pakolások, hideg-
kezelések.

– Torna, fi zikai akti-
vitás: megfelelő izmok 
erősítése, a helyes test-
tartás kialakítása, az 
ízület túlfeszítésének 
megakadályozása, sze-

mélyre szabott mozgásterv kialakítása a 
túlterhelés elkerülésére.

– Fájdalomcsillapítás: például fi ziote-
rá pia, melegkezelések, pakolások, fi to-
terápia, masszázs, akupunktúra.

– Manuális terápia: az orvosi csontko-
vács-módszerek sokat segíthetnek az ízü-
leti mozgás beszűkülésének eredményes 
korrigálásában, és fájdalomcsillapításra 
is alkalmazhatók.

– Az ízületi folyadék pótlása; hialu-
ronsav-pótlás: az ízületi merevség csök-
kentésére, fájdalomcsillapításra és gyulla-
dáscsökkentésre egyaránt eredményesen 
alkalmazható módszer. 

Az ízületi kopás gyógyszeres kezelése 
az ízületi kopás egyes szakaszaiban, illet-
ve a súlyosabb formáinál időszakonként 
szükségessé válhat gyógyszeres kezelés 
alkalmazása is fájdalomcsillapítás, gyul-
ladáscsökkentés, illetve az ízületi merev-
ség oldása céljából.

Így alkalmazzák 
a hialuronsav-pótlást 

A beteg ízületbe 3–5 injekciót adnak 
be, egyhetes időközökben. Ez egyébként 
elsősorban a térdízület érintettsége ese-
tén alkalmazott, rutinszerű eljárás. Az in-
jekció beadása után 24 órás kímélet java-
solt, néhány esetben 1–2 napos átmeneti 
duzzanat és feszülés még jelentkezhet, 
ám ennek elmúltával a beteg lényegesen 
jobban fogja érezni magát!

Miért jó az ízületi folyadék pótlása, a 
hialuronsav-pótlás?

- Az ízületekben és az ízületi porcban 
természetesen is jelen van hialuronsav, 
tehát nem testidegen anyag. Ez a folya-
dék teszi síkossá az egészséges ízületeket, 
és biztosítja, hogy az egymással szem-
ben lévő porcfelszínek súrlódásmentesen 
tudjanak elmozdulni. Emellett tompítják 
a mozgás során fellépő rázkódásokat.

– Porckopás során az ízületi folyadék-
ból hiányzik a megfelelő mennyiségű és 
összetételű hialuronsav, amely azonban 
injekció formájában pótolható és bejut-
tatható az ízület belsejébe!

– A hialuronsav a kopásos ízületbe in-
jekciózva kenőanyagként szolgál, és lö-
késgátlóként védi a sérült porcot.

– Jótékony hatását hónapokkal az in-
jekció beadását követően is kifejti. Emiatt 
az esetek nagy részében fél, de egyes ese-
tekben akár egy évig is elhagyhatóvá vál-
nak a porckopás miatt szedett gyulladás-
csökkentő és fájdalomcsillapító szerek!

(dr. Dudics Valéria nyomán)
- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ROVAT 

Hitek és tévhitek
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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:

•  Kötvénykibocsátásról
•  Önkormányzati pályázatokról
•  Sport beszámoló
•  „Kattints rá nagyi!” tanfolyamok 
•  Olajterv kontra önkormányzatok per 

vége és „kezdete”?!
•  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

Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
Szeptember 24. szerda

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

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

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRON HELYBEN!

Autóalkatrész szaküzlet
Onga Lévay u. 9. sz. (Onga elején balra a harmadik utca)

Telefon: 46/465-080; mobil: 06 20/983-6573

• nyugati, japán, amerikai és keleti autóalkatrészek

• motorolajok személy- és teherautókhoz ill. traktorokhoz

• sebváltó, kormánymű, fék és hidraulika olajok

• láncfűrész olaj, kétütemű motorolaj

• akkumulátorok (gondozásmentes két év garanciával)

• karosszéria elemek, kipufogó dobok

• szűrők, autóápolási cikkek, autósamponok, polírok

• illatosítók, műszerfal-ápolók. 

• fagyálló, jégmentesítő, téli és nyári ablakmosók, páramentesítők, 

• egyéb kiegészítők, stb.

•  injektorok és közös nyomásterű (cammon-rail) diesel-porlasztók tisztítása, 
felújítása a legkorszerűbb technológiával

„Nem kell lecserélni, olyan lesz, mint az új!”
Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig 9-től 11-ig ill. 14-től 16-ig.

Szombat, vasárnap zárva!

VÁRJUK SZÍVES ÉRDEKLŐDÉSÉT, MEGRENDELÉSÉT!

MEGHOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS
Értesítjük tisztelt felsőzsolcai, sajópálfalai, ongai ügyfeleinket, 

hogy a helyi adó befi zetések megkönnyítése érdekében 
meghosszabbított nyitva tartással állunk rendelkezésre!

NYITVA TARTÁS: (2008. 09. 01. – 2008. 09. 18.) (Felsőzsolca, Onga, Miskolc)
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7:45–15:45 • Szerda: 7:45–17:45 • Péntek: 7:45–13:15

A helyi adó befi zetéseket mind a 10 kirendeltségünkön intézhetik!
Miskolcon 3 helyen is: Széchenyi u. 70. (Bató-ház), Testvérvárosok u. 14., Szentgyörgy u. 42-44. 

www.felsozsolcatksz.hu

ELADÓ: 
Ongán 
csöndes környezetben lévő 
régi típusú családi ház.

Irányár: 9,5 millió Ft.
Érdeklődni lehet: 

46/464-230
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