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Felelős kiadó: Takács László
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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:

•  2009-es naptár melléklet
•  A vajdaságról a cigányság körében
•  Civil fórum volt a közbiztonságról
•  Sírmegváltások
•  Olajterv kontra önkormányzatok: mi történt az 

elmúlt hónapokban 
•  Focistáink őszi szerepléséről
•  Fél évvel a Jobbik Ongai Alapszervezetének 

megalakulása után
•  ÁSZ vizsgálatok eredménye
•  Fogyatékkal élők segítése Ongán
•  Kötvénykibocsátásról
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista 

szálló kialakítására 
•  Októberi és novemberi önkormányzati ülésekről
•  Mások írták rólunk
•  Krónika
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés: téli egészségegyszeregy
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Házhozmenő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

November 26. szerda
December 24. szerda

Éva fodrászat
Onga Munkácsy u. 3.

Női, Férfi , Gyermek Fodrászat
Nyitva tartás

Páratlan héten: kedd – péntek: 12: 00 – 19: 00
Páros héten: kedd – péntek: 07: 00 – 15: 00
szombat: 07: 00 – 12: 00 – szünnap: hétfő

Nyitás: 2008 október 6-án (páratlan hét)
Telephely változás miatt a fenti címen várom 

kedves meglévő illetve új vendégeimet 
Elfogadható szolid árak, 

35 éves szakmai gyakorlat! 

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 • seb-
váltó, kormánymű, fék és hidraulika olajok • láncfűrész olaj, kétütemű motorolaj • akkumulátorok (gondozásmentes 
két év garanciával) • karosszéria elemek, kipufogó dobok • szűrők, autóápolási cikkek, autósamponok, polírok • illato-
sítók, 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!

KRÓNIKA Kedves Olvasó! Új rovatot szeretnénk indítani, amely az adott 
hónap napjaihoz kapcsolódik, és valamilyen kerek évfordulót jelez a számunkra.
Magyar és külföldi események, történések novemberben.
TUDTA-E, HOGY…
▶  155 éve, 1853. november 5-én hunyt el Garay János költő, szerkesztő, az első hivatásos magyar újságírók egyike. Mű-

vei közül kiemelkednek a csattanós anekdotái, a Mátyás király Gömörben és Az obsitos, mely Kodály Zoltán Háry Já-
nos című dalművének ihletője.

▶  150 éve, 1858. november 20-án született Selma Lagerlöf svéd regényírónő, aki 1909-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. 
Legismertebb regényei a Nils Horgersson csodálatos utazása Svédországban és a Gösta Berling története. 

▶  130 éve, 1878. november 22-én hunyt el Rózsa Sándor alföldi betyárvezér. Állatrablásért börtönbüntetésre ítélték, ahon-
nan megszökött és visszament a Szeged környéki pusztákra. 1848-ban amnesztiát kapott, és szabadcsapatával harcolt 
a magyar forradalmi csapatok oldalán. A szabadságharc bukása után folytatta a rablást. Alakja már életében legendává 
vált, és később is irodalmi művek ihletője lett. Életfogytiglani fegyházbüntetését töltve a börtönben halt meg.

▶  95 éve, 1913. november 7-én született Albert Camus francia író, aki 1957-ben kapott irodalmi Nobel- díjat. Művei mély-
reható „komolysággal” világítják meg az emberi lelkiismeret problémáit. Legismertebb művei: A közöny és A pestis.

▶  45 éve, 1963. november 22-én gyilkolták meg Dallasban John F. Kennedyt, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökét.

Ha Önnek van emlékezetes dátuma, évfordulója községünk életével kapcsolatban, és azt dokumentumokkal is 
igazolni tudja, írja meg nekünk! Szeretettel várjuk évfordulós megemlékezéseiket és könyvajánlójukat is!

Tudják!? Inkább olvasni, mint a tv-t nézni!
- Tisztelettel: KBÁ -

NÉZZE MEG KÍNÁLATUNKAT AZ INTERNETEN!

www.orchideaonga.extra.hu
Az ORCHIDEA virág és ajándékbolt sok szeretettel várja régi és leendő vásárlóit. Bővített 

választékunkat tekintse meg az interneten. 
10% kedvezményt biztosítunk minden előre megrendelt csokorra, 

koszorúkra és sírcsokrokra.
Onga, Lévai utca 20. (a temető utcája) – Tel.: 464-421
H–Sz.: 6–18 óráig – V és ünnepnapokon: 7–12 óráig



X. évfolyam 11. szám – 2008. november Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Változásokra igen is szükség 

van! Beszélgetés a borsodi 
(ongai) cigányvajdával

•  Csatlakozás önkormányzati 
kezdeményezéshez

•  Hálaadó ünnepi istentisztelet
•  Megkérdeztük: a focistáink 

gyengébb szerepléséről
•  Felhívás ebek tartására 

vonatkozó előírások 
betartására

•  Befejeződött a harmadik 
„Kattins rá nagyi!” tanfolyam 
Ongán!

•  Az idén utoljára: 
„Kattints rá nagyi!”

•  Történelmi megemlékezések
•  Bemutatkoznak a serdülő 

focisták
•  Néprajzi rovat: november – 

Szent András hava, Őszutó
•  Krónika
•  OKE felhívások és hírek
•  Iskolai csengőszó
•  Kiegészítés 
•  Kézilabda mérkőzések 

időpontja
•  Labdarúgó mérkőzések 

időpontja
•  Hirdetések

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 
A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Hálaadó istentisztelet a 
református templom felújításáért 

„Belépni az Úr kapuin.”

Október 12-én a református temp-
lomban hálaadó istentisztelet volt 
a középkori alapvetésű műemlék 
templom teljes helyreállításáért.

Először Csomós József püspök hálaadó 
igehirdetésére került sor, melynek főbb 
gondolatai: „Ne egy múló emlék legyen 
az az érzés, amivel ma bejöttetek, hanem 

legyen állandó, és ál-
landóbb, mint ennek 
a templomnak és kör-
nyezetének szépsége. 
Az ongai református 
templom felújítását 
az itt élő hívők hitük 
tisztelete és a templo-
muk iránt érzett fele-
lőssége tette lehetővé. 
A nehéz anyagi kö-
rülmények közepet-

te is sikerült hosszú évek munkája árán a 
teljes külső és belső rekonstrukció.”

Csomós László lelkipásztor részle-
tesen ismertette a felújítás folyamatát, a 
munkálatokban résztvevőket, a támoga-
tókat, akik felajánlásaikkal teljesebbé tet-
ték a templomot.

Nagy Zsuzsanna Erzsébet kántor a 
templom orgonájának felújítási munká-

latairól szólt.
Az ünnepi hálaadó 

istentisztelet köszönté-
sekkel zárult. 

A számos felszóla-
ló közül Baksi Mária es-
peres Ongához kötődő 
családi emlékeit idézte 
fel. Elmondta, boldog-
ság számára osztozni a 
gyülekezet örömében. 

Vatamány Albert fel-
sőzsolcai esperes, gö-
rög-katolikus lelkipász-

tor ki fejezte a szomszéd 
felekezet üdvözletét és nagy-
rabecsülését.

Balogh Júlianna az On-
gáról elszármazottak nevé-
ben üdvözölte – megillető-
dötten – a gyülekezetet. 

Tolnai Ferenc a szilágy-
péri testvérgyülekezet nevé-
ben mondott köszöntést. 

Az istentiszteleten (Fotó: T. L.)

Csomós József püspök 
(Fotó: T. L.)

– folytatás a 4. oldalon –
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2008. május 17-én ünnepélyes ke-
retek között, a miskolci Mindszen-
ti templomban avatták fel a bor-
sodi vajdát, az Ongán élő Lakatos 
Attila személyében. Vele beszél-
gettünk tevékenységéről, politi-
káról, a cigányság múltjáról, jele-
néről és jövőjéről.

– Sokan még nem tudják, hogy a borso-
di cigányvajda Ongán él. Hogy is van ez?

– 2002-ben vásároltam tanyát a telepü-
lésen, az Ongaújfaluból az M3-as főútra 
vezető bekötőút mentén. Igazából akkor 
azt sem tudtam, hogy az a tanya Ongához 
tartozik. Csak később derült ki számom-
ra, hogy közigazgatásilag nem Szikszó, 
hanem Onga – amit azóta nem bánok 
– lesz a lakóhelyem. Egyébként Gadnán 
születtem, s ott is éltem sokáig. Jelenleg 
építőipari vállalkozásomból élek, mely-
nek révén negyven-ötven embernek adok 
munkát. Nem csak cigányoknak, magya-
roknak is. A rendszerváltás előtt kereske-
dő ember voltam, de akkor váltani kellett, 
mert jöttek a multi cégek, és meghaltak a 
piacok, megszűnt a kiskereskedés. 

– Mik az eddigi tapasztalataid Ongáról? 
Van-e kapcsolatod a helyi kisebbséggel, 
annak vezetőivel?

– Bár én nem élek közvetlenül a telepü-
lés belterületén, de egyértelműen pozitív 
benyomásaim vannak a nagyközségről. In-
kább csak hallomásból tudom, hogy a tele-
pülés vezetése és a helyi cigányság között 
az átlagos borsodi viszonyokhoz képest jó-
val jobb a kapcsolat és az együttműködés, 
a problémák is enyhébbek. Igazi kapcsolat-
felvételre az ongai cigányokkal még nem 
került sor, talán nem is volt rá szükség.

– Mit jelent ma Magyarországon a vaj-
da tisztség? Mennyire fogadnak el tárgya-
ló partnernek a hivatalos szervek?

– A vajdaság intézményének régi tör-
ténelmi gyökerei vannak, még sem számít 
ma Magyarországon legitim intézmény-
nek. Ennek ellenére egyre többen engem 
keresnek meg, hogy a jelenlévő, sokszor 
a szőnyeg alá söpört problémákra közö-
sen megoldást találjunk. Tárgyalópartne-
re vagyok szinte mindenkinek, aki az elő-
relépést, a cigányság nehéz helyzetéből 
való kilábalását tekinti fő feladatának. 
A megyei rendőrfőkapitánytól kezdve 
a megyei közgyűlés elnökén át a borso-
di polgármestereken keresztül a szociális 
miniszterig, pártállástól függetlenül jó a 
kapcsolatom. Ha valaki nem fogad el vaj-

dának, akkor elfogad cigány embernek, 
és akkor úgy mondom ki, amit gondolok. 
Akik nem akarnak elfogadni, azok a je-
lenlegi országos cigány vezetők.

– Miért?
– A kormányzatnak a rendszerváltás 

után könnyebb és kényelmesebb volt az, 
hogy a cigány embert „odaadták” a ci-
gánynak. A választott cigány vezetők – ki 
ilyen, ki olyan okból – semmit nem tesz-
nek a problémák megoldása érdekében, 
és ezt nem szeretik hallani.

– Rengeteget szerepelsz a médiában. 
Egyre többen keresnek meg az írott és az 
elektronikus sajtótól, mivel olyan dolgokat 
mondtál/mondasz ki, melyek sokak sze-
rint tabukat sértettek/sértenek. Összegez-
néd nekünk elképzeléseid a cigányság hely-
zetéről, jövőjéről?

– A rendszerváltás első éveiben a ci-
gányság a segélyekből jól megélt. Azt hit-
ték, itt van Amerika, s nem keresték az 
egyébként egyre szűkülő munkalehetősé-
geket. Majd 1994-től megindult a lesza-
kadásuk. Néhány év alatt felélték tartalé-
kaikat, és valamikor 1999-től megjelent a 
köztudatban és a médiában a megélheté-
si bűnözés fogalma. Egyre többen maguk 
és családjuk megélhetését törvénytelen 
eszközökkel voltak kénytelenek biztosíta-
ni. Ekkor már sokan szívesen álltak vol-
na munkába, de az erősödő előítéletek mi-
att azok is nehezen jutottak álláshoz, akik 
egyébként tisztességesen éltek. A cigány-
ság sorsa a szegénység helyett egyre in-
kább a nyomorúság lett. Az éhesnél pedig 
kevés veszélyesebb ember van. 

Ma már ki kell mondani – de az a jó, 
ha ezt egy cigány ember teszi meg –, hogy 
igenis létezik cigánybűnözés, még akkor 
is, ha ez sokaknak nem tetszik, vagy nem 
akarják hallani. Egy lakossági fórumon 
nemrég a közbiztonság volt a téma, me-
lyen velem együtt ügyészek, bírák, rend-
őrök, önkormányzati- és cigány képviselők 
vettek részt. A jelenlévő mintegy 150–200 
idős ember két órán keresztül arról pa-
naszkodott, hogy őket a cigányok hogyan 
rabolták ki. Elhangzott az is, hogy egy hét-
végén az elkövetett 17 fi atalkorú rablás-
ból 17 cigány tettes volt. Ezért kérdezem 
azt, hogy a cigány vezetők szerint mi ez, ha 
nem cigánybűnözés? A baj nem az, hogy 

én, mint cigányvajda kimondtam azt, amit 
mindenki tud, hanem az, hogy a felelősök 
nem tesznek ez ellen semmit. Meg kell ke-
resni az idevezető okokat, de nem azért, 
hogy ezeket az embereket elítéljük, hanem 
hogy próbáljuk őket jó útra téríteni.

– Milyen megoldást látsz a problémák 
kezelésére, visszaszorítására?

– A cigány emberrel tudni kell beszélni. 
A saját vezetőink ezt elfelejtették, ahogy 
azt is, honnan jöttek. Nem veszik, vagy 
nem akarják észre venni a bajt. Négyéven-
te testvérek vagyunk, s a vállainkat meg-
fogva, azt veregetve kihasználják a cigány-

ság kiszolgáltatottságát. Néhány adomány, 
és sokak számára ez már is kézzelfog-
ható szavazatokat jelent. Nem segélyre, 
adományra, hanem munkalehetőségekre 
van azonban szükség! A cigányság igen-
is munkát akar! Jövőképet kell nekik adni, 
ami nem megy egyik napról a másikra. Ezt 
már az óvodában el kell kezdeni kialakíta-
ni bennük, s folytatni az iskolában, de az 
senkinek sem jó megoldás, hogy 18 éve-
sen a cigány tanuló még az általános iskola 
padjában üljön jóval kisebb társai mellett. 
Már a második olyan cigány generáció nő 
fel úgy, hogy nem tiszteli az apját, mivel 
nem látott benne példaképet. Eltűnt a ci-
gány apák büszkesége. A fi atalok közül so-
kan nem ismernek se Istent, se embert. Ha 
kell, ütnek, rúgnak, harapnak, és ez sen-

Változásokra igenis szükség van!
Beszélgetés a borsodi cigányvajdával

Lakatos Attila vajda (Fotó: T. L.)



Október 6-án a település művelő-
dési házában, a nemzeti gyászna-
pon a 6-osok műsorával emléke-
zett a nagyközség az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc vér-
tanú áldozataira. Az 56-os meg-
emlékezés része volt a hagyomá-
nyos október 23-ai „Turul-futás” is. 

Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga 
általános iskolásai a községünk határá-
ban álló Turul emlékműhöz elfutva tisz-
telegtek a nevezetes esemény hősei előtt. 
Ünnepi köszöntőt Füzesséri József, Szik-

szó város polgármeste-
re mondott, majd a négy 
település polgármestere 
megkoszorúzta az emlék-
művet, de koszorúzott a 
Jobbik Ongai Alapszerve-
zete is. Az ünnepi műsor 
részeként a megemléke-
zésen fellé-
pet a Zsolca 
táncegyüt-
tes. 

- T. L. -
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kinek sem jó. A kilátástalan élethelyzetük 
magyarázza, hogy ma oly sokan nyúlnak a 
pohárhoz a cigány lakosok közül, de a bű-
nözés sem fog így visszaszorulni.

Az ötven éves cigányt, aki életében 
nem járt iskolába, most már nem lehet ki-
robbantani otthonról, mert negyven évet 
ott ül a kályhánál. És ahol ilyen a családfő, 
ott nincs tekintély, a gyerekei nem hallgat-
nak rá, és ezért neveletlenek a cigánygye-
rekek. Az én időmben, amikor a cigány-
soron éltünk, reggel fél nyolckor kiürült 
a cigánytelep, minden cigányember el-
ment dolgozni. Mert akkor a cigányem-
bernek kutya kötelessége volt eltartani a 
családját. És erre büszkék voltak. Az asz-
szonyt nem engedtük el dolgozni soha, 
annak az volt a dolga, hogy a gyereket ne-
velje, mosson, főzzön, takarítson. És az a 
baj, hogy a vezetőink nem érzik a problé-
mát, mert sosem voltak szegények.

Az is fontos, hogy ne vegyük az egész 
cigány lakosságot egy kalap alá. Van egy 
15–20%-os leszakadó réteg, akiknél óriási 
a baj. Ha őket nem tanítjuk meg a közös-

ségi normákra, ha nem juttatjuk munká-
hoz, akkor itt nagyon komoly gondok elé 
nézünk, amivel elsőként Borsodban kell 
szembenéznünk. Ez a réteg – ha máshogy 
nem tudja maga és családja számára bizto-
sítani a megélhetést –, akkor attól veszi el, 
akitől tudja. A Csereháton egész cigány-
sorok vannak, ahol ma, 2008-ban gyertyá-
val világítanak a lakásban. Mi lesz velük a 
télen? Arról se feledkezzünk meg, hogy a 
magyarok között is egyre népesebb a le-
szakadó réteg.

Megoldást csak kormányzati szinten 
lehet elképzelni. A jelenlegi cigány veze-
tőkkel ez nem fog menni, azok hitelte-
lenné váltak. Más elnevezés alatt, de új 
kisebbségi választásokra volna szükség, 
amelyek 2 évente kellene, hogy ismétlőd-
jenek. A cigány vezetőket állandó ellen-
őrzés alatt kellene tartani. Az eskütétel is 
más legyen náluk. „Azt Isten engem úgy 
segéljen” helyett a templomban gyertyá-
val és feszülettel kell azt lefolytatni, mert a 
cigányságra csak az hat. A törvényhozás-
nak azt is meg kellene akadályozni, hogy 

a kiskapukat kihasználva a cigányság ne 
legyen becsapott. Pl. néhány vállalkozó 
jóvoltából a fecskéken kívül egyedül a ci-
gányság képes cement nélkül építkezni!

A média attitűdjében is változást kell 
elérni. Miért van az, hogy a cigányság kö-
rében a szerkesztők mindig csak az egy-
fogú cigányasszonyt találják meg? Pedig 
vannak jómódú, becsületes cigány lakosok 
is. Ők hol vannak jelen a köztudatban?

– Kik segítik ezt a nem kis munkát, amit 
felvállaltál? Mit szól hozzá a családod?

– Szerencsére sokan állnak mögöt-
tem. Cigányok és magyarok egyaránt. A 
fi am büszke rám, de a lányom már közel 
sem örült a közéleti szerepvállalásom-
nak. A feleségem a semleges oldalt képvi-
seli. Egyelőre még bírom energiával! De 
én egyedül kevés vagyok a változások ki-
kényszerítéséhez. A legfontosabb, hogy 
vissza kell vezetni a cigányokat a munka 
világába, hogy családként éljenek, pénzt 
keressenek, ne segélyért kuncsorogjanak.

- T. L. -

Történelmi 
megemlékezések

Az aradi vértanúkra emlékeztek (Fotó: T. L.)

Turul futás
(Fotó: T. L.)

Az ünnepségen 
résztvevők 

egy csoportja
(Fotó: T. L.)

Polgármesterek koszorúzása (Fotó: T. L.)



Gesztely községben működő gyüleke-
zet nevében Molnár Ferenc lelkipásztor 
mondta el ünnepi gondolatait.

Madzin Tibor, Onga nagyközség pol-
gármestere beszédében kifejezte köszö-
netét a gyülekezet munkájáért. Hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat segítsége 
természetes volt, hiszen a szépen felújított 
templom az egész település büszkesége.

A köszöntők után Dienes Lászlóné 
gondnok szeretetvendégségre hívta az 
ünnepi istentisztelet résztvevőit.

(Az eseményről készült több száz fotó 
megtekinthető a nagyközség honlapján: 
www.onga.hu weboldalon.)       - K. Gy. -
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Hálaadó istentisztelet… 
– folytatás az 1. oldalról –

Csomós László 
lelkipásztor 
(Fotó: T. L.)

A vendégek egy csoportja (Fotó: T. L.)

Az istentisztelet 
hallgatósága 

(Fotó: T. L.)

Orgona játék (Fotó: T. L.)

Női hallgatóság (Fotó: T. L.) Ünnepi köszöntő (Fotó: T. L.)

A szeretetvendégségen (Fotó: T. L.) A megújult műemlék templom (Fotó: T. L.)
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A legutóbbi tanfolyamról lemara-
dóknak jó hír, hogy novemberben 
kellő jelentkező esetén lehetőség 
van még egy „Kattints rá nagyi!” 
tanfolyam lebonyolítására, mely-
nek jelentkezési határideje 2008. 
november 18-a. Jelentkezhetnek az 
általános iskolában nyugdíjas vagy 
rokkant nyugdíjasok személyesen 
vagy telefonon (46/464-260) Ko-
vács Györgynél, Poroszkainé Urszin 
Mártánál vagy Takács Lászlónál.

Az Ongai Kulturális Egyesület a Buda-
pesti Művelődési Központtal együttmű-
ködve a UPC Magyarország Kft . támoga-
tásával az Ongán élő nyugdíjasok számára 
újra lehetőséget biztosít a világháló hasz-
nálatának helyben való megismerésére.

A huszonöt órás tanfolyamra jelképes 
1000 Ft-os áron jelentkezhetnek telepü-
lésünk nyugdíjasai. A képzésen résztve-

vők megismerked-
hetnek a világháló 
használatának alap-

jaival, és 
az elekt-
ronikus levelezéssel. Minden 
résztvevő saját e-mail címet 
nyit, melyet a tanfolyam után 
is használhatnak. 

A képzés maximum 15 fős 
csoportban november má-
sodik felében indul az általá-
nos iskola új épületszárnyának 
emeleti számítástechnika ter-
mében.

- T. L. -

Október 22-én újabb tizenkét ongai 
nyugdíjas tett sikeres záróvizsgát az 
idei – az Ongai Kulturális Egyesület és a 
Budapesti Művelődési Központ együtt-
működése révén, a UPC Magyarország 
Kft. támogatásával – harmadik „Kat-
tints rá nagyi!” tanfolyam zárásaként. 

Számukra már „csak” a látogatási je-
gyek átvétele van hátra, na és az, hogy a 
mindennapi életben is kamatoztassák a 
megszerzett ismereteiket. A több hetes 
tanfolyam reményeink szerint egy új vi-
lágba való belépés első lépéseiben segítet-
te a senior hallgatókat, akik most is óriási 

lelkesedéssel és munka-
bírással vágtak neki a ta-
nulásnak. Példaértékűen 
ismerkedtek az elektro-
nikus-virtuális világgal, s 
miközben szörfölgettek 
és gyakorolták a külön-
böző feladatokat, maguk 
sem vették észre, hogy a 
kezdeti idegenkedésük a 
számítógéptől, az egér-
től, az internettől szép las-
san magától is eltűnt. Bár 

a mai fi atalok, az általános és középisko-
lás diákok lennének olyan lelkesek, szor-
galmasak, kitartóak, mint az iskolapad-
okba újra beülő nyugdíjasaink! Minden 
elismerésünk és tiszteletünk az övék!       
                     - T. L. -

Köszönet
A 2008 szeptemberének második felé-

ben indult „Kattints rá nagyi!” tanfolyam 
résztvevői szeretnének köszönetet mon-
dani Poroszkainé Urszin Márta tanárnő-
nek, Kovács György és Takács László ta-
nár uraknak. Önzetlen hozzáállásukkal 
és szakmai ismeretük átadásával sike-
rült kedvet, valamint bátorítást adni az 
internet megismeréséhez idősebb kor-
ban is. Biztatni szeretnénk mindenkit, 
hogy bátran jelentkezzenek az újabb tan-
folyamra!

Papp Balázst, az OKSE labdarúgó szakosztályá-
nak vezetőjét az utóbbi hetek gyengébb labda-
rúgó szerepléséről kérdeztük.

– A nyári erősítés sajnos nem sikerült jól, a távozókat 
nem tudtuk megfelelően pótolni. Ennek megfelelően az 
eredmények se alakultak úgy, ahogy elterveztük. Az edzé-
seken is rendszeresen csak 6–8 ember jelenik meg. A gyen-
ge eredmények miatt edzőnk, Szlifk a Miklós lemondott. 
Télen szeretnénk erősíteni, majd az új igazolásokkal és az új 
edzővel a tavaszi szezonban megpróbáljuk kirángatni a csa-
pat szekerét a gödörből.    - Varacskai István -

Az idén utoljára: „Kattints rá nagyi!”

Egy kis segítséggel (Fotó: T. L.)

Sikeres vizsgák az újabb „Kattints rá nagyi!” tanfolyam végén

Megkérdeztük: a focistáink gyengébb szerepléséről

Az októberi vizsgán (Fotó: T. L.)

A focisták (Fotó: Varacskai István)
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A képviselő-testület szeptemberi 
ülésén még csak megvitatta (nyá-
ron nem volt önkormányzati ülés 
Ongán), majd az októberi ülésen 
egy tartózkodással elfogadta és 
kimondta csatlakozását az alább 
közölt alsózsolcai önkormányza-
ti kezdeményezéshez, mely égető, 
térségünket különösen érintő prob-
lémákra hívja fel a döntéshozók fi -
gyelmét. A képviselők úgy gon-
dolták, hogy soha sem késő olyan 
kezdeményezéshez csatlakozni, 
mely a társadalom többségének 
jobbító szándékával, egyetértésé-
vel rendelkezik. Sokak szerint az 
utolsó pillanatokban vagyunk.

Dr. Szili Katalin Asszonynak

Az Országgyűlés Elnökének
Budapest

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a 
2008. május 28-i testületi ülésén megtár-
gyalta a Szerencsi Kistérség polgármeste-
rei által elfogadott „Önkormányzati kez-
deményezés társadalmunk jobbá tétele 
érdekében” című dokumentumot. A kép-
viselő-testület annak minden gondolatával 
egyetért és a 68/2008 (V. 28.) sz. testületi 
határozatban döntött arról, hogy támogat-
ja a kezdeményezést és egyben kiegészítő 
javaslatot és véleményeket is megfogalma-
zott, melynek a legfőbb állami, közhatalmi 
és döntéshozó szervek vezetőihez való to-
vábbítására hatalmazta fel Alsózsolca vá-
ros polgármesterét. 

Településünkön is közel egy évtizede 
fennállnak mindazok a gondok, problé-
mák, melyet a borsodi polgármesterek do-
kumentuma megfogalmaz. Mi is évek óta 
próbáljuk minden lehetséges oktatási, köz-
igazgatási, önkormányzati fórumon, kon-
ferencián felhívni a döntéshozók, illeté-
kesek fi gyelmét arra – amelyet úgy tűnik 
eddig a problémák „elszenvedőin” kívül 
senki más nem akart tudomásul venni –, 
hiszen a különféle jogszabályi változások 
csak egyre mélyítették az amúgy is súlyos 
társadalmi problémákat. 

Többfelé szakadt országunkban – tu-
dom – vannak polgármester társaim, akik 
nem értik a beadvány szerzőit, mert nem 
tapasztalnak ilyen és hasonló negatív él-
ményeket. B.-A.-Z. megye szinte minden 
települése viszont nap mint nap megéli a 
szomorú valóságot. Nyomor a nyomor há-
tán, amit támogatunk. Napjainkban 11 

éves gyermek gyermeket szült, de a mi-
enk a 13 éves lány negatív rekordja is. Ta-
lán nem véletlen az sem, hogy a népese-
dés szomorú rekordja is éppen e hátrányos 
helyzetű régióból és életkörülményei közül 
emelkedik ki. 

Emellett a romló közbiztonság, az elnép-
telenedés, az alacsony iskolázottság is a mi 
negatív rekordunk. Úgy érezzük a társada-
lom a tűrőképességének a határán van, to-
vább nem tudja tolerálni azt, hogy embe-
rek százezrei évek óta csupán „kivesznek” a 
rendszerből, és semmivel nem járulnak hoz-
zá az állami kiadásokhoz, közterhekhez. 

Kérjük, hogy ne vezessék be a „beó vo-
dázási” támogatást, mert ez továbbra sem 
éri el azt a célt, amely a jogalkotók szándé-
ka. Erre jó bizonyíték az, hogy ezek a szü-
lők most sem „járatják” óvodába, iskolába a 
gyermekeit annak ellenére, hogy az óvodá-
ban és az általános iskolák alsó tagozatában 
a hátrányos helyzetű gyermekek számára 
most is ingyenes az étkezés. Ha ezek a szü-
lők valóban „gyermek szeretőek” lennének, 
és felelősséget érzenének a gyermekeik iránt, 
akkor nem fosztanák meg a gyermekeiket a 
rendszeres iskolai, óvodai oktatástól, étke-
zéstől. Ehelyett felelőtlenül hagyják, hogy a 
gyermekeik éhezzenek, és céltalanul kóbo-
roljanak. Ezt azzal tudjuk igazolni, hogy az 
érintett szülők nagy része rendszeresen ese-
ti segélyért folyamodik, ahol az indokok kö-
zött első helyen szerepel az, hogy nincs pénz 
élelmiszerre. (Ennek ellenére mégsem jár-
nak a gyerekek iskolába, óvodába, pedig ak-
kor legalább ott étkezhetnének). 

Határozott véleményünk az, hogy a szü-
lőknek nem újabb pénzbeli támogatáso-
kat kell adni, hanem számon kell kérni a 
törvényben megfogalmazott kötelezettsé-
geket, szankciókat alkalmazni annak be-
tartására, hiszen a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya az állampolgári jogok mel-
lett rögzíti a szülői kötelezettségeket, fe-
lelősséget is. Úgy véljük, hogy a védte-
len, önmagukról gondoskodni nem képes 
gyermekeknek kell elsősorban a jogaikat 
biztosítani, a szülőknek pedig először a kö-
telességüket kellene teljesíteniük, és ha a 
rendszer jól működne, csak ezután formál-
hatnának bármire jogot. 

Bármiféle támogatást kizárólag az ok-
tatási, nevelési intézményeken keresztül, 
természetbeni formában tudunk elképzel-
ni, mert személyes tapasztalatunk az, hogy 
ezek a pénzbeli juttatások az esetek döntő 
többségében az italboltokba, játékgépekbe 
és az „uzsorásokhoz” vándorolnak. 

Számos példát tudnánk említeni arra, 
hogy a szülőknek a segélyeken kívül más 
jövedelmük nincsen, és mégis autót tarta-
nak fenn, cigarettáznak, italoznak, diva-
tos ruhákban járnak, festik a hajukat mi-
alatt gyermekeik rongyokban járnak és 
éheznek. Ez a bizonyíték arra, hogy ezen 
szülőknek csupán „pénzkereseti forrás” a 
gyermek, mert ha nem így lenne, akkor a 
mérhetetlen nyomorba a XXI. században 
nem hoznának 6–10 gyermeket világra. 

És hogy mibe kerül az államnak és az 
önkormányzatnak ha a gyermek ingyenes 
étkezésre jogosult?! A szülő nem jelenti be 
előző nap, hogy gyermeke nem fog men-
ni az óvodába, iskolába (nem érdekli, mert 
nem származik belőle hátránya). Az ebéd 
(étel) elkészül, a gyermek nincs ott. Az étel-
adag előállítása az önkormányzatnak pénz-
be kerül. A gyermek nincs ott, tehát az nap-
ra nem igényelhető állami normatíva. Az 
önkormányzatnak keletkezik kára, mert 
nincs szankció, amely biztosítaná a szülő ré-
széről az igénybe nem vett étkezés kifi zeté-
sét. Alsózsolca nagyságú településen ez éves 
szinten több százezer forint kárt jelent. 

Természetesen támogatni kell az önhi-
báján és akaratán kívül szociálisan rászo-
ruló rétegeket, de ennek túlnyomó része 
természetbeni juttatás formájában történ-
jen. Ne kapjon lakásfenntartási támoga-
tást az, aki fával fűt, de évekre visszamenő-
leg egyetlen számlával sem tudja igazolni, 
hogy a tüzelőt megvásárolta és nem ille-
gális úton jutott hozzá. (Lopta, vagy olyan 
személytől vette, aki nem rendelkezik en-
gedéllyel).

Szigorúan kellene ellenőrizni a fa tüzelő 
felhasználását, és úgy talán kevesebb „erdő 
tűnne el” a tolvajok, a maffi  a kezében. 

Szociológusok hada dolgozik azon, 
hogy megmagyarázza a társadalomnak, 
hogy miért jó ez a rendszer és miért kelle-
ne még több pénzt „beletenni”. Talán keve-
sebb szociológus kellene és több jogi szak-
értő, akiknek azon kellene munkálkodni, 
hogy a törvényekbe kerüljenek bele azok 
a cikkelyek, amelyek megszűntetik a kis-
kapukat és keményebb büntetési tételeket 
alkalmaznak. De mindenféleképpen a jog-
alkalmazók által szerzett tapasztalatok fi -
gyelembe vételével kellene a jogi normákat 
meghozni. Azok társadalomra való hatását 
a gyakorlatban kellene vizsgálni széleskörű 
adatgyűjtéssel, társadalmi egyeztetés mel-
lett, de ezeknek formálisnak kell lenniük.

Hogyan tűrheti el egy rendszer azt, hogy 
az országban gyermekkorúak százai, ezrei 

Csatlakozás önkormányzati kezdeményezéshez
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fosztogatnak, rabolnak büntetlenül. Lehet 
egyáltalán szülőnek, gondviselőnek nevez-
ni azt a felnőttet, aki arra bíztatja gyer-
mekét, hogy törjön be a boltba, iskolába, 
közintézménybe vagy mások portájára és 
tulajdonítson el, rongáljon meg mindent, 
ami útjába kerül. Teszi ezt azért, mert tud-
ja, hogy a gyermekkorú nem büntethető. A 
gyermek éjszaka rabol, nappal pedig iskola 
helyett békésen alszik otthon, amit nyilván 
azért enged meg a szülő, mert tudomása 
van ezekről az éjszakai „kiruccanásokról”, 
sőt élvezi is ennek „gyümölcsét”. 

A sorozatos iskolai, intézményi betö-
rések, rongálások által okozott károk már 
milliós nagyságrendekre rúgnak a tele-
pülésünkön is. Meddig lehet még ezt tűr-
ni?! Ha nem teszünk ellene, akkor eljutunk 
oda, hogy jobb, ha be sem zárjuk az ajtóin-
kat, mert akkor legalább azt nem kell a be-
törőnek megrongálni ahhoz, hogy bejus-
son az épületbe.

Szoc. pol. támogatás címén csak akkor 
vehessen igénybe kedvezményt a család, ha 
a felnőttek munkahellyel és állandó jövede-
lemmel rendelkeznek és adófi zető polgárok. 

A szoc. pol. támogatásokból a mai vi-
szonyok mellett jó esetben egy lakás alap-
jait le lehet rakni, de arra nem elég, hogy az 
a lakás legális úton felépüljön. Ahhoz még 
jó néhány millió Ft-ot hozzá kell tenni. A 
szigorítás biztosítaná azt, hogy csak tisztes-
séges munkával szerzett jövedelem mellett 
lehetne lakástámogatáshoz jutni. Konkrét 
eseteket tudunk, amikor a szoc. pol. támo-
gatást igénybe vevő személy egy pillanatig 
sem lakott abban a lakásban, amit a nevé-
ben a vállalkozó felépített. Vagyis nem is 
volt szüksége rá, hiszen azóta is lakik va-
lahol, tehát jogtalanul adta át a „lakhatá-
si jogot” (bérbe adta vagy háttérszerződés-
sel eladta).

A szerény jövedelemmel rendelkező (ál-
landó munkahely mellett adófi zető) polgá-
rokat irritálja, hogy tömegek jutnak ilyen 
módon támogatáshoz. Aki pedig normá-
lis értékrendben gondolkozva nem „mer” 
több gyermeket bevállalni, annak kemé-
nyen meg kell dolgoznia, küzdenie azért, 
hogy saját lakáshoz jusson az általa be-
fi zetett adóból pedig olyan emberek jut-
nak támogatáshoz, akik semmit nem tesz-
nek ezért az országért. Ki kell mondani azt, 
hogy az alapvető társadalmi normák és ér-
tékrendek szerint az élet szakaszaiban van-
nak elvárások és sorrendek: tanulás – szak-
ma elsajátítása – stabil jövedelem és csak 
ezután következik a lakás megszerzése és a 
családalapítás. Csak ez a sorrend lehet az 
elfogadott társadalmi norma és e szerint 
kell a juttatásokat is igazítani. 

Mielőbbi törvényváltozás kell a fém-
hulladék-kereskedelem területén kiala-
kult állapotok és az abból tisztességtelen 
úton meggazdagodott maffi  a felszámolá-
sára. Meg kell teremteni a feltételeket ah-
hoz, hogy illegális eredetű fémhulladék ne 
kerülhessen felvásárlásra. Szigorítani kell 
a fémtolvajok elleni büntetési tételeket. A 
bűnelkövetés eszközét bármely cselekmé-
nyeknél (gépjármű, kerékpár) el kell ko-
bozni és azt központilag értékesíteni, mely-
lyel a rendvédelmi szervek költségvetését 
lehetne növelni, ezáltal javulnának a mű-
ködési feltételeik. 

Tudjuk, hogy akiknek a közelében, la-
kókörnyezetében nem élnek ilyen élet-
módot folytató családok, azok csak a mé-
dia útján értesülnek egy-egy negatív hírről. 
Higgyék el, azoknak fogalmuk sincs arról, 
hogy mi a magyar valóság. 

Indítványozzuk, hogy néhány döntés-
hozó a családjával együtt (papa, mama, 
nagyszülők, gyerekek) költözzön le néhány 
hónapra egy-egy ilyen településre. A gyer-
mekeit járassa a mi óvodáinkba, iskoláink-
ba, utazzanak nap, mint nap a mi tömeg-
közlekedési eszközeinken, menjenek el az 
orvosi rendelőkbe, menjenek be segélyosz-
tás idején a boltjainkba, postára, akkor ta-
lán megértik, hogy miről is beszélünk. Ha 
Önöket, családtagjaikat érik nap mint nap 
azok az atrocitások, negatív élmények ame-
lyekkel mi és családtagjaink nap mint nap 
találkozunk, akkor talán belátják, hogy va-
lóban „vészhelyzet” van Magyarországon. 

Önöknek is meg kellene élniük min-
den nap azt, amit a Polgármesteri Hivatal 
és a település közintézményeinek dolgo-
zói kénytelenek nap mint nap eltűrni. Mert 
az ügyfél, szülő, nagyszülő fenyegethet, ki-
abálhat, megverheti, leköpheti a pedagó-
gust, hivatali dolgozót, a köz alkalmazottja 
ezt köteles eltűrni. Őt nem védi meg senki. 
Az elcsattant pofon vagy ütleg után sovány 
vigasz a rendőri intézkedés, szankció, mert 
utána ismét jöhet a megtorlás. Ezt pedig 
nem mindenki meri felvállalni, mert félti 
saját magát és a családját. Higgyék el, ese-
tek százai, ezrei egyáltalán nem is derülnek 
ki a fent említett okok miatt. 

Olyan munkaügyi szabályokat, törvé-
nyeket kell alkotni, amelyek által javul a 
munkaerőpiaci helyzet és erősödik a gaz-
daság. 

Alsózsolcán jó munkalehetőségek van-
nak. De hiába van jól működő Ipari Park, 
üres álláshely, ha a munkanélküliek nagy 
része még a 8 általános iskolai végzetséggel 
sem rendelkeznek. Ki kell mondani, hogy a 
képzetlen, az alapvető emberi normáknak 
megfelelő módon munkára jelentkezni 

nem képes személyt egyetlen munkáltató 
sem alkalmazza. És itt nincs szó bőrszín-
ről, etnikai hovatartozásról, diszkrimináci-
óról, csupán szakmai, emberi alkalmasság-
ról, vagy éppen alkalmatlanságról. 

A fekete munka visszaszorítására nem 
„félmegoldások” kellenek, hanem szi-
gorúbb büntetések. Ha egy vállalkozót a 
munkaügyi ellenőrzés során tetten érnek 
„fekete” foglalkoztatás miatt, akkor ne csak 
őt büntesse meg a Munkavédelmi Felügye-
lőség 100 e Ft-ra (foglalkoztatottként), ha-
nem a tetten ért dolgozót is ugyanennyi 
összegre és 5 évre zárja ki a segélyezésből. 
Ez talán visszatartó lenne, hiszen kétoldalú 
ez a probléma. A munkavállalót így lehet-
ne érdekeltté tenni abban, hogy ne vállal-
jon „feketén” munkát. 

Ahhoz, hogy újabb generációk ne nő-
hessenek fel általános alapműveltség és 
szakmai ismeretek megszerzése nélkül, a 
közoktatást nem az antiszegregációs in-
tézkedésekkel kellene lehetetlenné tenni, 
hanem hatékony intézkedések kellenek az 
oktatás színvonalának emelésére. 

Nem szabad megengedni, hogy néhány 
súlyos magatartászavarokkal küzdő gyermek 
egy egész osztály fejlődését és az őket oktatni 
akaró pedagógus munkáját tönkre tegye.

Szükséges és elengedhetetlen, hogy ezek 
a gyerekek kislétszámú osztályban, a saját 
értelmi képességüknek megfelelő oktatás-
ban részesüljenek, mert csak így biztosítha-
tó, hogy a gyermekek azon többsége, akik 
valóban tanulni és fejlődni akarnak, megfe-
lelő színvonalú oktatásban részesüljön.

Egy társadalom célja nem lehet az, hogy 
álságos intézkedésekkel gyermekek, felnőt-
tek életét a létminimumon tartva tegye él-
hetetlenné. Célunk Európa közepén a mi-
nél magasabb életszínvonal elérése. Ehhez 
azonban jó színvonalú oktatás, gondos-
kodó szociális háló, jó gyógyító, megelő-
zést előtérbe helyező egészségügyi rend-
szer, munkalehetőségek – mindenkinek 
képessége szerint – kellenek. De a jelenle-
gi strucc-politika ezzel szemben az értel-
miség külföldre való menekülését idézi elő. 
Gyermekeink jelenlegi jövő képe a tőlünk 
magasabb életszínvonalat biztosító kül-
honba való távozás. A mi korosztályunk 
marad, de meddig képes és kénytelen el-
tűrni az adóterhek, elvonások növekedése 
mellett az ellehetetlenülést, az ország és a 
magyar nemzet szellemi, kulturális, men-
tális és gazdasági leépülését?!

Alsózsolca, 2008. június 9.

- Alsózsolca Város Képviselő-testülete 
nevében Zsiros Sándorné polgármester -
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Korunk ünnepelt játéka a labdarú-
gás. Minden sportágat ajánlatos fi -
atalon megismertetni, megszeret-
tetni a gyerekekkel. Községünkben 
ezen okból 5 utánpótlás korosztály 
működik, amelyek közül most a 
serdülő korosztályt szeretnénk ki-
csit közelebbről megismertetni. 

A csapatban 13–16 éves gyerekek heti 
három edzésre és természetesen a mecs-
csekre járnak Varacskai István vezetésé-
vel. A társaság gerince már két éve készül 
együtt. Örömmel tapasztaljuk, hogy a 
közös munka lassan meghozza gyümöl-
csét. Az eredmények kezdenek úgy ala-
kulni, ahogy mi is szeretnénk. Ellenfele-
inktől is pozitív visszajelzéseket kapunk, 
több edzőkolléga is oda jött meccs után 
gratulálni, hogy sokkal könnyebb el-
lenfélre számítottak, nem így emlékez-
tek ránk az előző találkozókból. Tavaly 
a csapat 6. helyen végzett, idén az 5. he-
lyen telelünk, ha az utolsó meccsen si-
kerül Mezőcsátot legyőznünk. Idén két 
szép eredménnyel is büszkélkedhetünk; 
Nyékládháza otthonából sikerült elcsíp-
nünk 1 pontot, illetve hazai pályán le-
győztük Encs csapatát 5:2-re, ami nagy 
bravúr volt, akárcsak az, hogy eddig ha-
zai pályán 100%-osok vagyunk. Az eddi-
gi szokásoktól eltérően próbálunk minél 
több közös, úgymond csapatépítő prog-
ramot is szervezni. Tavaly tartottunk sza-
lonnasütést, kirándulást, és tavasszal si-
került DVTK játékosokat elecsábítani 
egy edzésre. Természetesen tartunk félév, 
illetve évzárókat is, amelyeket saját költ-
ségen szervezünk. A szezont egy apa - fi ú 
meccsel indítottuk, ahol ismét bebizo-
nyosodott, hogy a rutin nagy erény. Ezek 
az összejövetelek nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy megszüntessük az idény 
monoton hangulatát. Fontosnak tartom 
ezeket a kezdeményezéseket, mert ko-
runkban sajnos egyre kevesebb azon al-
kalmak száma, amikor a gyerekeknek kö-
zösségben kell feladatokat megoldani. Ez 
később problémát okozhat, ha új mun-
kahelyre vagy osztályba, csoportba kell 
majd beilleszkedniük. Ha ilyen korban 
szembesül ezzel a problémával, és megta-
nulja kezelni, később már sokkal hama-
rabb tudja átlépni ezeket a szituációkat. 
Mielőtt megvádolnának, hogy túl elfo-

gult vagyok, szeretnék megemlíteni né-
hány véleményt a csapattagoktól, a né-
zőktől és támogatóktól. Előtte szeretnénk 
megköszönni Tóth Tivadar segítségét, tá-
mogatását, melynek révén elsősegély cso-
magot tudtunk vásárolni, illetve minden 
meccsre biztosítja nekünk az ásványvi-
zet. Berta Pista bának, Farkas Lajosnak 
szeretnénk megköszönni a türelmüket és 
azt, hogy mindig a rendelkezésünkre áll-
tak. Dobi Péternek pedig, hogy mindig 
otthon lehettünk az „Édes otthonban”. 
Reméljük, a jövőben is magunk mögött 
tudhatjuk őket, és szeretném, ha minél 
több néző látogatna ki a mérkőzéseinkre 
bíztatni a fi úkat, mert ők jelentik a jövőt. 
Végezetül, csak annyit szeretnék hozzá-
tenni: HAJRÁ ONGA!!!

A csapat tagjai: kapus: Mulató Milán. 
Hátvédek: Stefán Szabolcs, Bálint Márk, 
Nagy László, Farkas Sándor és Czifrus 
Balázs. Középpályások: Tóth Viktor, He-
gedűs Edgár, Orosz Róbert, Mizser Dá-
vid, Kovács Levente Máté, Vass Péter és 
Gréczi Márk. Csatárok: Simon Richárd, 
Krajcz Roland és Szakács Dávid.

Mizser Dávid: Nyáron érkeztem a fi úk-
hoz, az edzőm hívására. A csapatba köny-
nyen be lehet illeszkedni, elég jó a társaság, 
csak néha elbízzuk magunkat. Az edzések 
változatosak, azt szoktuk általában gyako-
rolni, ami nem nagyon megy a meccseken. 
Elég sokat fejlődött a csapat a tavalyi és a 
korábbi teljesítményekhez képest.

Tóth Viktor: A serdülő csapat 17-es 
számú játékosa vagyok! Az edzések na-
gyon tetszenek, sok érdekes feladatot ka-
punk és egyben akadnak megerőltetőbb 
gyakorlatok is! A csapatban végre ki-
alakult egy jó légkör. Olyanok vagyunk, 
mint egy család, ahol én is nagyon jól ér-
zem magam. Az edzések is hangulatosab-
bak! Eredményeink egyre szebbek, és a 
csapat is kezd összeszokni, amitől javul a 
teljesítmény, amire mindenki törekszik.

Kiss Ádám: Úgy gondolom az elmúlt 
évekhez képest a serdülőcsapat jelen-
tős fejlődést mutat, aminek személy sze-
rint nagyon örülök, mert a későbbiekben 
ezek a fi atalok meghatározó játékosai le-
hetnek az ifi nek, majd akár a felnőtt csa-
patnak is. Az edzések intenzitása végre 

eléri azt a szintet, hogy a srácok fejlőd-
ni is tudnak, azon felül élvezik a játékot. 
Jó látni, hogy végre jó kezekbe kerültek. 
Néhány hiba persze akad még, de az sem 
a játékban. Néhány fi atal még nem veszi 
elég komolyan a dolgot, inkább a hozzá-
állással vannak náluk problémák, nem a 
játéktudással. A másik hiba, hogy még a 
csapat morál, a csapatszellem nem alakult 
ki, de ez idővel valószínűleg – legalább 
is nagyon remélem –, hogy javulni fog. 
Ezeknek a fi ataloknak csak azt tudom ja-
vasolni, hogy csak akkor lehetnek igazán 
jó játékosok és csapatjátékosok, ha a foci 
minden egyes részét komolyan veszik, 
nem csak a meccseket, hanem az edzése-
ket is. Csak úgy lehet eredményt elérni, 
ha mindenki odateszi magát. Én minden-
féleképpen látom bennük a jövőt, elérhet-
nek szép eredményeket, persze csak is ak-
kor, ha képesek egymásért játszani. Hajrá 
fi úk! Hiszen a fi ataloké a jövő!!!

Réthy Róbert: Én, mint ongai lakos 
nagy érdeklődéssel várom mindig az itte-
ni serdülő csapat meccseit. Ha időm van, 
ki szoktam menni a meccseikre, és meg-
nézem mit is alkotnak a srácok. Főként 
azért, mert ismerem az edzőt és a játéko-
sokat is. Úgy látom nagyon nehéz dolga 
van Pisti barátomnak, mert kevés a gye-
rek, akivel foglalkozhatna. Körülbelül 
20 srác van, akik közül választhat, hogy 
ki is játsszon, ki is kerüljön be a csapat-
ba – megjegyzem nem a kezdőbe, hanem 
a keretbe. De amilyen kevesen vannak, 
olyan jók a srácok. Múltkor kilátogattam 
az Onga–Encs serdülő mérkőzésre. Kér-
dezgettem embereket, mire tippelnek, mi 
lesz az eredmény. Mindenki azt mond-
ta „súlyos vereség”. Utána néztem, hogy 
mit játszott a felnőtt és az ifi  csapat azon 
a hétvégén Encs ellen, és hát szomorúan 
láttam, hogy nagyon kikapott mind a fel-
nőtt, mind az ifi  csapat. Na ezek után már 
nagyon vártam a serdülő meccset, hogy 
ők mire lesznek képesek. Ránéztem az el-
lenfél játékosaira, kicsit nagyobb terme-
tű gyerekek voltak az ongaiaknál. Elkez-
dődött a meccs, már az elején kaptunk 
egy csúnya gólt. De aztán a srácok hittek 
magukban és meglepő, de 5:2-re le tud-
ták győzni az első helyezetett. Nem azért 
nyertek, mert jobbak vagy képzettek, ha-
nem fejben ott tudtak lenni. Az ellenfél 

Bemutatkoznak a serdülő focisták



pedig elbízta magát, így hát ki is kaptak. 
Nagyon tetszett a meccs. Varacskai Pisti 
rendesen összekovácsolta ezt a kis brigá-

dot, akik szívvel-lélekkel mennek előre. 
Kívánom neki és csapatának, hogy minél 
előrébb végezzenek a tabellán.

Berta István: Véleményem szerint a 
fegyelem terén komoly javulás történt, 
de bízom benne, hogy lesz ez még jobb 
is. A csapat szerintem eredményes. Na-
gyon jók a programok, összefogja a gye-
rekeket, kell ez nekik, mert sokkal nyíl-
tabbak így. Azt is szeretném elmondani, 
hogy amióta itt vagyok, ez a serdülő kor-
osztály legjobban sikerült őszi szezonja, 
és lesz ez még jobb is. Amiben tudok, szí-
vesen segítek a fi úknak, amennyire csak 
tőlem telik. Sokat lehet köszönni a Pistá-
nak, sokat foglalkozik velük, sok edzést 
tart. Észre lehet venni, hogy sok munka 
van az eredmények mögött.

Tóth Tivadarral, a csapat egyik támo-
gatójával is a serdülő focistáinkról be-
szélgettünk.

– Mi a véleménye a csapatról?
– A srácok fejlődő vonalon vannak, ez 

jól látszik. Nekem még az emlékeimben él 

az egy-két ciklussal ezelőtti időszak, ami-
kor csak vereséget könyvelhettünk el a 
szezonban. Az is elevenen él még bennem, 

amikor ez a csapat elérte első 
győzelmét a szirmabesenyői 
csapat ellen, ami egy hatalmas 
siker, nagy öröm volt. Ez az 
eredmény volt a fordulópont, 
innentől úgy vélem, hogy fel-
felé tőr a csapat. Természete-
sen becsúsznak vereségek is, 
de már benne vannak a győ-
zelmek is a mérkőzésekben. 
Ez nagyon pozitív. 

– Milyennek tartja az edzé-
seket?

– Nagyon jónak látom az 
elvégzett munkát. Látom, hogy jól meg-
tervezettek, felépítettek, tehát komolyab-
bak az edzések. Valamikor az volt a divat, 
hogy „jó, focizzatok, és majd lesz valami”. 
Ez köszönhető annak is, hogy 
megfelelő végezettséggel bíró 
edző áll a csapat élén.

– A csapatprogramokról mi 
a véleménye?

– Ezek mind a gyerekek 
fentebb lépését szolgálják. 
Kicsit szorosabbra fonódnak 
a kapcsolatok egy-egy ilyen 
szalonnasütéssel, vagy egyéb 
összejövetelekkel. Az elmúlt 
időben én úgy érzem, hogy a 
fi úkat is befolyásolta, és ezek 
a dolgok hatottak a meccsek-
re is. Ilyen eredmények, amiket most ho-
zunk, régóta nem voltak. Ezzel a mostani 
csapattal fentebb lehet menni.

– Minek köszönhetjük a támogatásokat?
– Először is hozzá kell tennem, hogy 

az én fi am is a csapatban játszik. A másik, 
hogy látom a fi úkban az energiát. Ha érzik, 
hogy van egy kis hátszél, kapnak egy kis 

támogatást, akkor biztos, hogy az ő hoz-
záállásuk is javul. Nem kell nagy dolgokra 
gondolni, elég, ha meccs közben a partvo-
nal mellett meg tud inni egy kevés ásvány-
vizet, már az is valami. Amiben tudok, le-
hetőségeimhez mérten szívesen segítek. 

– Mit üzenne a gyerekeknek?
– Így tovább! Már látnak eredménye-

ket, és ha ezek jönnek, akkor mindig fel 
vannak tüzelve. Itt volt most az Encs elle-
ni siker. Egy olyan csapatot sikerült legyőz-
ni, aki még nem veszített mérkőzést. Ami-
kor ilyen eredményt érünk el, ez pozitívan 
hat a csapatra. Azt meg kell még tanulniuk, 
hogy ezeket a bíztató dolgokat hogyan vi-
gyék át a következő meccsekre is. Nem úgy 
kell kimenni a pályára, hogy biztosan ki-
kapunk, hanem egészséges önbizalommal, 
hogy igen, mutassuk meg, mire vagyunk 
képesek. Végezetül pedig: Hajrá ONGA!!!

- Varacskai István -
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Kiegészítés
A múlt havi számunk Iskolai csengőszó cikké-
ben a sikeresen szereplő U-7 és U-9-es után-
pótláskorú focisták edzőjeként csak Varacskai 
István neve szerepelt, kimaradt (nem a szer-
kesztőség hibájából) Simom Imre neve, akitől 
az érintetek elnézést kérnek. 

B.-A.-Z. megyei I. osztály férfi  kézilabda bajnokság 
2008–2009. őszi hátralévő mérkőzései

  6. forduló – 2008. november 09. vasárnap 14.00 – Onga KSE – Alsózsolcai KSC
  7. forduló – 2008. november 15. szombat 15.00 – Felsőzsolcai VSE – Onga KSE
  8. forduló – Szabadnap
  9. forduló – 2008. november 30. vasárnap 14.00 – Onga KSE – Ózd Lóci DSK
10. forduló – 2008. december 07. vasárnap 14.00 – Onga KSE – MEAFC

Kézilabdások felhívása!
Az OKSE Kézilabda Szakosztálya tájékoztatja a lakosságot, hogy a hazai mérkőzéseinek helyszíne az 
idei bajnokságtól a felsőzsolcai városi sportcsarnok. A hazai mérkőzések időpontja mindig vasárnap 
14.00. A csapat és szurkolói 13.10-kor gyülekeznek a sorompósi bolt mögötti parkolóban – ahova 
várják a szurkolókat is – , és autókkal közösen onnan megyünk át Felsőzsolcára. Minden szurkolót nagy 
szeretettel várunk! Hajrá Onga! - T. L. -

B.-A.-Z. Megyei Labdarúgó 
Szövetség megyei I. osztály
2008/2009. őszi hátralévő 

mérkőzések
16. forduló: 

2008. 11. 08. szombat 13:00
 Cigánd - Onga

17. forduló: 
2008. 11. 15. szombat 13:00 

Onga - Sajókaza
18. forduló: 

2008. 11. 22. szombat 13:00 
Onga - Szalonna

A serdülő csapat (Fotó: Füstös Fanni)

Mérkőzésen (Fotó: Varacskai István)
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FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS!
Az OKE szokásos őszi fásítási, parkosítási 
akciójának időpontja november 5., szer-
da 15.00 óra. Gyülekező a Berzsenyi ut-
cai fasornál, a sorompósi Coop bolt mö-
götti parkolóban. Ásót, vedret mindenki 
hozzon magával. A fákat, cserjéket az ül-
tetéshez az egyesület biztosítja.

ELŐADÁS MÁTYÁS KIRÁLYRÓL! 
Az ongai általános iskola „Görgey Na-
pok” rendezvénysorozatának keretében 
Hadházi Orsolya, az OKE tagja, törté-
nész doktorandusza tartott előadást ok-
tóber 20-án az iskola média termében.

KÖSZÖNET SZJA 1%-ÉRT!
Az SZJA 1%-os felajánlásából az OKE 
idei bevétele 257 490 Ft lett. (Tavaly 222 

515 Ft volt ez az összeg, amit a falumú-
zeum kialakítására és a nagyközség par-
kosítására fordítottunk.) Az egyesület ez-
úton is köszöni a felajánlók támogatását, 
bizalmát és a jövőben is számít rájuk!

ELŐADÁS WASS ALBERT 
MUNKÁSSÁGÁRÓL! 

Az Ongai Kulturális Esték következő elő-
adására november 20-án kerül sor. Este 
18.00 órától az általános iskola média ter-
mében Takaró Mihály irodalomtörténész 
tart előadást Wass Albert munkásságáról. 
A belépés díjtalan.

CIVIL FÓRUM A 
KÖZBIZTONSÁGRÓL!

Az Ongai Kulturális Egyesület NCA tá-
mogatással fórumot szervez november 

26-ára 18 órai kezdettel, az általános is-
kola média termébe. Az OKE minden ér-
deklődőt szeretettel vár, akik együtt gon-
dolkozva a meghívott illetékes vezetőkkel 
a nagyközség közbiztonságáról, annak ja-
vításáról cserélnek eszmecserét.

FOLYTATÓDTAK A FALUMÚZEUM 
KIALAKÍTÁSÁNAK MUNKÁLATAI

Októberben az épület belső munkála-
tai részeként az ún. pitvarnak és a kis-
ház falának a felújítása is megkezdődött 
az épület külső falazatának teljes felújítá-
sával egyetemben. Ez utóbbi részeként a 
kamra nyugati falát alapig le kellett bon-
tani, majd újra falazni, és teljesen új va-
kolatot kapott a vályog, illetve vertfalú 
épület a nyugati és déli oldala.

- T. L. -

November hónapot a népi hagyomány-
ban Szent András havának, Nyilas ha-
vának, vagy Őszutó hónak nevezik. Azt 
mondják róla, hogy e hónap az ősz utol-
ja. Ilyenkor nem kell már sokat várni a 
tél beálltára. „November, december, lá-
bon áll a hóember.” Márton madara, a 
holló is bejön már az erdőből, ellepi a 
szántóföldeket, élelem után kutatva. 

November 1. - Mindenszentek napja

E nap estéjének halott-tiszteleti szo-
kásai a római Feralia ősi halotti ünnepe-
iből nőttek ki. Manapság is a halottak-
ra emlékezünk ilyenkor. Szokás a sírok 
megtisztítása, rendbe hozása. Ilyenkor 
fel is díszítik a sírokat, virágokat visznek, 
gyertyát gyújtanak az elhunytak tisztele-

tére. A néphit szerint ilyenkor hazaláto-
gatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, 
hogy számukra is megterítenek, kenye-
ret, sót, vizet tesznek az asztalra. A buko-
vinai magyarok körében szokás volt, hogy 
ilyenkor sütöttek, főztek, az ennivalót ki-
vitték a temetőbe, vagy pedig osztogatták. 
Aki ezen a napon nem tud kimenni a te-
metőbe, az otthon gyújt gyertyát. Zentán 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 
28.) Korm. Rendelet 3. §-a is szabályozza az 
ebek tartására vonatkozó előírásokat. A Korm. 
rendelet 3. §-a értelmében 

„(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet 

nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kó-
borolni hagyja,

b) természeti vagy védett természeti terü-
leten, illetőleg vadászterületen – a vadászku-
tya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy 
kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételé-
vel – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő 
területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve 

mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételé-
vel – beenged, illetőleg bevisz,

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejára-
tán a harapós kutyára utaló megfelelő fi gyel-
meztető táblát, harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatáro-
zott magatartással másnak nyolc napon belül 
gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott sza-
bálysértés miatt a helyi önkormányzat képvi-
selő-testülete hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a 
továbbiakban: ÁNTSZ) regionális vagy kistér-
ségi intézet erre felhatalmazott ügyintézője, 
valamint a természeti és védett természeti te-

rületen természetvédelmi őr, helyi jelentősé-
gű védett természeti területen az önkormány-
zati természetvédelmi őr helyszíni bírságot 
szabhat ki.”

Miután településünkön egyre gyakoribb 
probléma az, hogy az ebek tulajdonosai a ku-
tyák zárva tartásával (vagy megkötésével) nem 
biztosítják azok ingatlanon belül tartását, ez-
zel veszélyeztetik az arra közlekedőket, ezért 
felszólítom, hogy – amennyiben Ön ebtartó 
– szíveskedjék gondoskodni arról, hogy az eb 
közterületre ne juthasson ki.

Amennyiben ezen felszólításnak az eb tu-
lajdonosa nem tesz eleget, feljelentés alapján 
ellene szabálysértési eljárás indítható, mely 
esetén a fent közöltek szerinti pénzbírság ki-
szabásával kényszeríthető ki a jogszabálykö-
vető magatartás.

- Farkas Lászlóné jegyző -

Az Ongai Kulturális Egyesület felhívásai és hírei

Felhívás ebek tartására vonatkozó előírások betartására

NÉPRAJZI ROVAT
November – Szent András hava, Őszutó
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Iskolai csengőszó
Emlékfutás a Turulhoz! Iskolánk tanulói 

emlékfutással tisztelegtek nemzeti ünne-
pünkön – október 23-án – az 1956-os for-
radalom 52. évfordulóján.

„Görgey-napok” az iskolában. Iskolánk 
névadója tiszteletére minden évben, így 
most is megrendeztük az immár hagyomá-
nyossá vált kulturális programsorozatot. 
A háromnapos program főbb eseményei 
„2008 – a Reneszánsz év” jegyében:

- vetített képes előadás a reneszánsz kor-
ról a felső tagozatos tanulók részére, Had-
házi Orsolya előadásában;

- rajzkiállítás nyílt – a reneszánszkor je-
gyében – az iskola 3. számú épületében;

- műveltségi vetélkedő a reneszánszról és 
Mátyás királyról felsős osztályok négyfős 
csapatai részvételével;

- fi lmvetítés az alsó tagozatnak Mátyás 
király élettörténetéből,

- iskolaközösségünk megkoszorúzta a 

névadó Görgey Artúr emlékművét az isko-
la aulájában.

Iskolánk alsós tanulói a község művelődé-
si házában műsorral köszöntötték az Idősek 
Hete rendezvény nagyszámú résztvevőjét.

Ismételten nagy örömmel adtunk helyet 
a „Kattints rá, nagyi!” számítógépes tanfo-
lyam résztvevői számára. Az Ongai Kul-
turális Egyesület szervezésében immár a 
harmadik tanfolyam indult be az ősz folya-
mán, ahol a résztvevők elsajátították a szá-
mítógép kezelésének alapjait.

Az októberi szülői fogadónapon a szü-
lők 47%-a vett részt, ahol gyermekük isko-
lai előmeneteléről kaptak nevelői tájékozta-
tásokat.

„A gyermeki agresszió kezelése” címmel 
továbbképzés volt az iskolában. A megye 
több településéről érkező pedagógusok szá-
mára Buda Marianna, a Debreceni Egye-
tem tanára tartott előadást és tréninget.

VERSENYEREDMÉNYEK!
- Vers és prózamondó verseny (Berzék): 

1. Péli Farkas 2. b /vers/, felkészítő: Kovácsné 
Garadnai Éva. 1. Berta Zoltán 4. b /próza/, 
felkészítő: Kovácsné Gara Alice.

- Matematika verseny (Szikszó): 1. Péli 
Farkas 2. b, felkészítő: Kovácsné Garadnai 
Éva és Nagyné Kavalecz Csilla. 2. Török 
Ádám 4. a, felkészítő: Tomorszky Marian-
na. 2. Pecsenye Bence 8. a, felkészítő: Bűdi 
Lászlóné. 2. Héjjas Andrea 7. a, felkészítő: 
Brózmanné Tóth Melinda. 3. Farkas Bence 
4. a, felkészítő: Tomorszky Marianna. 4. Bay 
Dominik 2. a, felkészítő: Lukács Gyuláné 
és  Nagyné Kavalecz Csilla. 4. Szikora Eve-
lin 2. c, felkészítő: Rózsa Lászlóné. 4. Cso-
mós Zoltán 3. c, felkészítő: Dudás Laura. 
4. Nagy Angelika 5. b, felkészítő: Szabóné 
Reszegi Éva. 4. Siska Lőrinc 6. a, felkészí-
tő: Bűdi Lászlóné. 5. Szabados Natália 3. b, 
felkészítő: Balabásné Földesi Zita. 6. Bekus 
Orsolya 6. b, felkészítő: Bűdi Lászlóné.

- Rózsa László -

mindenszentek napján a család minden 
tagja meggyújt egy gyertyát, azt tartották, 
hogy akié a legelőször leég, az hal meg 
leghamarabb. 

November 2. - Halottak napja
Ez a nap is a halottaké. Az élőknek vi-

szont tilos a munka. Szlavóniában például 
ilyenkor semmiféle földmunkát nem lehet 
végezni, hogy ne háborgassák a halottakat. 
Ehhez a szokáshoz kapcsolódik az az elkép-
zelés is, hogy ha ezen a napon valaki mégis 
megszegné a munkatilalmat, akkor keléses 
lesz (bőrkiütései lesznek). E nap időjárás-
jóslatai sem a szokványosak, ilyenkor ezek 
az elképzelések is a halottakkal kapcsolato-
sak. Egyes helyeken például azt mondják, 
ha e napon esik az eső, akkor sok felnőtt 
halott lesz a következő évben. 

November 11. - Márton napja
Ez a nap régen a gazdasági év fontos őszi 

zárónapja volt. Baranyában például ilyen-
kor hajtották be a gulyát telelőre. Mártont 
gonoszjáró, időjósló, rámutató és tiltó nap-
nak is tartották. Baranyában azt tartották, 
hogy márciusban olyan lesz az idő, mint 
a Márton-napi. Más elképzelések szerint a 
nap időjárása a következő 40 nap időjárását 
határozza meg. A naphoz kapcsolódva em-
legetik Márton lúdját, ugyanis ez a lúd híz-
lalásának az ideje. Egyébként ezen a napon 
ludat illik enni. Aki ugyanis nem eszik ezen 
a napon libát, az egész évben éhezni fog. A 
liba-lakomához ilyenkor az újbort is meg-

kóstolják, ezért mondják azt, hogy „a bor-
nak Márton a bírája.”

November 19. - Erzsébet napja
Ez a nap is időjárási „rámutató nap”. 

(Megmutatja, hogy milyen lesz egy követ-
kező időszak időjárása.) Erzsébet napján, 
ha esik, akkor lágy tél lesz, nem kell félni a 
nagy fagyoktól. Azt is mondják, olyan lesz 
az idő karácsonykor, mint amilyen Erzsé-
bet napján. Népi megfi gyelések szerint Er-
zsébetkor általában leesik az első hó, erre 
szokták mondani: „Erzsébet megrázza a 
pendelyét” (alsó szoknyáját). 

November 22. - Cecília napja
A holdban látható foltokat magyarázták 

Cecília, más néven Cicelle alakjával, aki a 
hagyomány szerint táncol a holdban, Dávid 
király pedig hegedül. Szent Cecília egyéb-
ként Versec városának védelmezője. Gon-
doskodik a szőlősgazdákról, ott lebeg a le-
vegőben, és fonalat húz Versec körül, hogy 
városát semmi baj ne érje. 

November 25. - Katalin napja
Ez a nap szintén rámutató nap, megmu-

tatja, hogy milyen lesz január időjárása. Az 
pedig még ennél is elterjedtebb, még ma is 
közszájon forgó, a naphoz kapcsolódó idő-
járásjóslás, hogy: „Ha Katalin kopog, kará-
csony locsog.” Katalin női dologtiltó nap is, 
a Szerémségben azt tartották, hogy ilyen-
kor nem szabad kenyeret sütni. Más helye-
ken viszont a férfi aknak nem szabad ilyen-

kor dolgozni. Csantavéren ilyenkor a fi úk 
böjtöltek, mert azt tartották, hogy akkor 
megláthatják jövendőbelijüket. 

November 30. - András napja
A téli évnegyed kezdőnapja, s mint ilyen 

férjjóslásra, párjóslásra kiválóan alkalmas. 
Ilyenkor készítették a lányok az András-po-
gácsát, melyek közepébe férfi  neveket sütöt-
tek. Ezeket kitették a küszöbre, és amelyiket 
legkésőbb vitte el a kutya, a benne lévő cé-
dulán olvasható név volt a jövendőbeli neve. 
A leendő férj foglalkozására pedig az ólom-
öntéssel következtettek. Egy rossz kanálban 
ólmot melegítettek, majd egy bögre hideg 
vízbe öntötték. A változatos alakúra der-
medt ólomba próbáltak foglalkozást idé-
ző fi gurákat belelátni. A későbbi Luca nap 
hagyományaihoz hasonlóan ezen a napon 
is készítettek hagyma-kalendáriumot. Egy 
nagy fej hagymáról lehámoznak 12 egész-
séges lemezt, mindegyikbe sót szórnak. 
Egy-egy hagymalevél egy-egy hónapot je-
löl. A hagymákat feltették a kemence tete-
jére, s amelyikben újévre elolvadt a só, arról 
a hónapról tudni vélték, hogy esős lesz. Bá-
nátban ilyenkor már megkezdődtek a disz-
nóölések, mert elég hideg volt már ehhez. 
Andrással befejeződik a zajos mulatozás 
időszaka, mert elkezdődik az advent. 

(Felhasznált irodalom: Penavin Olga: Népi 
kalendárium, Magyar Néprajz VII., Róheim 
Géza: Magyar néphit és népszokások.)

- gyűjtötte: Totya -
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