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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 Nagyköz 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 vagy okeonga@upcmail.hu

Nyom dai elő ké szí tés: koprinart.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:

• Az önkormányzat 2009. évi költségve-
téséről

• Közterület-felügyelet rendelet 
• Farsangok
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turista szálló kialakítására 
• Báloztak az óvodásokért
• Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi 

tevékenységéről
• Az OKE 2009. évi munkaterve
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Sírmegváltások
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrző rovat
•  Mások írták rólunk
• Krónika
• Néprajzi rovat

Névjegykártya akció!
10 Ft/db

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu
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Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Február 25. Szerda - Március 25. Szerda - Április 22. Szerda - Május 27. Szerda - Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - 

Augusztus 26. Szerda - Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda  - November 25. Szerda - December 23. Szerda 

Értesítés!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt helyi alapszervezete minden hónap 
utolsó péntekén 18 órától tartja üléseit a helyi művelődési házban. Minden ér-
deklődőt és szimpatizánst szeretettel várunk! http://www.jobbikonga.extra.hu

FÉLTI ÉRTÉKEIT?  VESZÉLYBEN TESTI ÉPSÉGE?
NEM TUDJA, MIT TEHET BIZTONSÁGÁÉRT?

MI TUDJUK A MEGOLDÁST!

Betörésjelző rendszer: az ön igényei szerint, akár részletfi zetéssel is.
Folyamatos távfelügyelet, kivonuló-szolgálattal.
Kivonuló-szolgálatunk szükség szerint a rendőrséggel együttműködve azonnal reagál és a 
támadás helyszínén intézkedik.
Segélyhívó eszközök. Ha veszélybe kerül otthonában, utcán, gépjárművében – bárhol 
azonnali riasztást adhat diszpécsereinknek.
Ajánljuk idős, beteg embereknek is, akiknek orvosi segítséget nyújtunk. 

FELAXY 2000 Kft . 46/502-400
A TÁVFELÜGYELET AMELY GONDOSKODIK AZ ÖN BIZTONSÁGÁRÓL

1%-os felhívás!
Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önö-

ket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyi-

latkozatukban támogassák az ongai falumúzeum

kialakításának munkálatait, az egyesület céljait, törek-

véseit, mely Onga nagyközség kulturális, hagyomány-

őrző, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szíve-

sek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 

18430983-1-05

Krónika
• 1802. február 26-án született

Victor Hugo francia regény-és drá-
maíró, a francia romantika kiemelke-
dő alakja.

• 1842. február 25-én született Karl
May, az egyik legnépszerűbb német
ifj úsági regényíró. Az Ezüst-tó kincse,
A medveölő fi a vagy a Winnetou c.
regényein generációk nőttek fel.

- KBÁ -

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

A falumúzeum (Fotó: T. L.)



Tar ta lom ból:
••  Megkérdeztük: igazak e 

médiában megjelent hírek?

•• Tisztánlátás végett

•• Közterület-felügyelők Ongán

•• Megkérdeztük: miért nőtt 

meg az ongai VOLÁN járatok 

km hossza?

•• Onga környezetvédelmi 

helyzete

•• Új lendülettel a tavaszi 

bajnokságnak!

••  Sikeres ősz a kéziseink mögött

•• Másutt olvastuk: Fogyatékkal

élők segítése Ongán

•• Horgász hírek

•• Felhívás emlőszűrésen történő

részvételre

•• Főzzön játszóteret felhívás!

•• Egészségmegőrző rovat

•• Iskolai csengőszó

•• Krónika

•• OKE hírek

•• Hirdetések

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 

A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Közterület-felügyelők Ongán
Az önkormányzat tavaly decem-

berben társulási megállapodást 

kötött Felsőzsolca, Bőcs, Sajólád 

és Miskolc önkormányzatok kö-

zötti közterület-felügyeleti tevé-

kenység összehan-

golására. Ennek 

részeként január-

jától már találkoz-

hattak a lakosok 

Onga belterüle-

tén két Miskolcon 

állományban lévő 

közterület-felügye-

lővel, akik megje-

lenésétől az önkor-

mányzat a település 

tisztaságában, ren-

dezettségében, az utcai italozás 

visszaszorításában, a szabálytala-

nul parkoló járművek ellenőrzésé-

ben stb. vár nagy javulást.

Papp Tamást, Miskolc Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának Közte-

rület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási 
Főosztályának főosztályvezetőjét kérdez-

tük az Ongán dolgozó közterület-fel-
ügyelők munkájáról, feladatáról.

– Mi lesz a feladata a közterület-felü-
gye lőknek Ongán? 

– A közterületek jogszerű használatá-

nak, a közterületen folytatott engedélyhez,
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött te-
vékenység szabályszerűségének ellenőrzé-
se; a közterület rendjére és tisztaságára vo-
natkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítá-
sa, megszüntetése, illetve szankcionálása;

közreműködés a közterü-
let, az épített és a természe-
ti környezet védelmében;
közreműködés a közrend,
a közbiztonság védelmé-
ben; közreműködés az ön-
kormányzati vagyon vé-
delmében; közreműködés
a köztisztaságra vonatko-
zó jogszabályok végrehaj-
tásának ellenőrzésében;
közreműködés állategész-
ségügyi és ebrendészeti

feladatok ellátásában; a szabálysértésekről
– folytatás a 2. oldalon –

A főtér (Fotó: T. L.)

A Berzsenyi utcai fasor (Fotó: T. L.)
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Január 22-én a rádióban és az írott

médiában (Képes Újság, Népsza-

va, Népszabadság), és annak in-

ternetes változatában olyan hírek 

láttak napvilágot, melyben nagy-

községünk polgármesterét gya-

núsítottként emlegetik hivatali

visszaéléssel elkövetett vesztege-

tési üggyel kapcsolatban. Madzin

Tibor polgármestert a médiában

megjelent hírek kommentálására

kértük.

– „Ami jelenleg történik az mind me-
gyei, mind helyi szinten – álláspontom
szerint – politikai okokra visszavezethe-
tő, ez idáig megbecsült és munkája so-
rán elismert tisztségviselők ellen irányu-
ló újabb lejáratási kísérlet.

Amint azt a 2009. január 22-én meg-
jelent és Ongán nagy példányszámban
– érdekes módon – ingyenesen terjesz-
tett Képes Újság írja: „Úgy tudjuk, hogy 
a kistelepülés első emberét a jegyzője je-
lentette fel. A Miskolc főterén álló SZOT-

székházat és az ITC épületet, valamint a 
tapolcai kempinget vették meg áron alul 
a vállalkozók, majd több százmilliós ha-
szonnal adták tovább. A nyereségből le-
osztottak a két fi deszes politikusnak - „ál-
lítja egy neve elhallgatását kérő férfi , aki 
ismeri a legapróbb részleteket is.”… stb. 

1. Onga Nagyközség jegyzője nem je-
lentett fel, amelyet alátámaszt a Polgár-
mesteri Hivatalhoz az illetékes ügyészség 
által megküldött fax is, melynek tartalma 
alapján ők sajtónyilatkozatukban ilyen 
információt nem tettek közzé (a fax ter-
mészetesen megtekinthető a hivatalban).

2. Független jelöltként indultam a 
2006-os önkormányzati választásokon, 
amelynek során mind jobb, mind balol-
dali kötődésű pártok és személyek is tá-
mogattak.

3. Határozottan kijelentem, hogy a 
cikk által nevesített ingatlanokkal ösz-
szefüggésben engem – a Képes Újság ál-
tal közöltekkel ellentétben –, gyanúsí-
tottként nem hallgattak ki, ezért részbeni 
beismerő vallomást sem tehettem.

4. Tisztelettel felhívnám a „legapróbb
részleteket is ismerő férfi ” fi gyelmét arra,
hogy a cikkben ismételten előcitált „gát-

szóló 1999. évi LXIX. tv., az egyes szabály-
sértésekről szóló 218/1999. számú korm.
rendelet, valamint az ongai önkormányzati
rendeletek által a közterület-felügyelet ha-
táskörébe utalt ellenőrzési feladatok; egyéb
feladatok, amelyet jogszabály a közterület-
felügyelet hatáskörébe utal.

– Milyen struktúrában végzik munká-
jukat? Hogyan oszlik meg tevékenységük
Onga és a többi település között?

– A településeken két fő közterület-fel-
ügyelő, egyenruhában, szolgálati gépko-
csival teljesít szolgálatot. Jelenleg, amed-
dig ismerkednek a helyi sajátosságokkal
– jogszabályokkal, hivatali munkatársak-
kal –, napközben 8.00 és 16.00 óra között
látnak el szolgálatot, melyet hamarosan
kiterjesztünk a kora reggeli és esti órák-
ra, illetve a hétvégi napokra is.

– Milyen jogosítványai vannak az itt 
dolgozóknak? Miként tudják betartatni a
rendeletben foglaltakat? Kell-e igazolniuk
magukat, ha egy ügyben eljárnak?

– A feladatkörében eljáró közterület-fel-
ügyelő hatósági ellenőrzést végző hivatalos

személy. Gyakorlatilag a tetten ért szabály-
sértések során igazoltathatnak, eközben a 
törvény által biztosított hatósági védelem 
illeti meg őket. Intézkedéseik során alkal-
mazhat fi gyelmeztetést, helyszíni bírságot, 
és kezdeményezhet szabálysértési eljárást, 
felvilágosítást kérhet, feltartóztathat, iga-
zoltathat, magát az egyenruhájával, jelvé-
nyével és szolgálati igazolványával igazolja.

– Melyek azok a területek, amelyekre 
kezdetektől nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
közterület-felügyelők?

– Elsősorban a helyi igényeket, a fel-
merülő problémákat szem előtt tartva a 
köztisztasági, közterület használati, köz-
lekedési ügyekben intézkedne, összefog-
lalva a közterületi rend és tisztaság érde-
kében tett intézkedéseket.

– Mikortól és milyen bírságtételekre szá-
míthatnak a rendeletet megszegő lakosok?

– 2009. január és február hónapban el-
sősorban csak fi gyelmeztetést alkalmaz-
nak/alkalmaztak a közterület-felügye-
lők. A későbbiekben már a jogszabályban 
meghatározott 3000 és 20 000 Ft közötti 
pénzbírságot fogják alkalmazni, vagy el-

járást kezdeményeznek, ami az illetékes
hatósághoz kerül határozathozatal céljá-
ból, ahol a szabálysértési bírság összege
elérheti a 100 000 Ft-ot is.

– Hova fordulhatnak panasszal a lako-
sok, ha úgy érzik jogtalanul jártak el ve-
lük szemben?

– A közterület-felügyelők intézkedé-
seivel kapcsolatban az ongai Polgármes-
teri Hivatalnál dolgozó kapcsolattartó
személyhez érdemes fordulni, mivel ő
van velük napi kapcsolatban és rendel-
kezik információval a megtett intézkedé-
sekről. A munkavégzés körülményeiről,
jogszabályi hátteréről, a felügyeleti tevé-
kenységről általában a diszpécser szolgá-
latunk ad felvilágosítást munkaidőben az
46/502-579-es telefonszámon. 

– Mit várhatunk a közterület-felügye-
lők ongai megjelenésétől?

– Bízunk benne, hogy munkatársaink 
szolgálata nagymértékben javítani fogja
a közterületek tisztaságát, rendeletek sze-
rinti használatát, amely végső soron min-
den rendszerető ongai lakos érdeke.

- T. L. -

Közterület-felügyelők… – folytatás az 1. oldalról –

Megkérdeztük:  igazak-e a médiában 
megjelent hírek?

Polgármester úr közmeghallgatáson (Fotó: pépé)
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bontásos” árvíz nem kettő évvel ezelőtt,
hanem négy évvel ezelőtt volt. (Egyéb-
ként azóta túlvagyunk egy még súlyo-
sabb, és egy hasonló árvízen teljes si-

kerrel és rendkívüli esemény nélkül.) Az 
akkori tevékenységemet természetesen 
lehet helyteleníteni, de azt is tudni kell, 
hogy sajnos nem volt választási és mér-

legelési lehetőségem. Ennek bizonyságá-
ul álljon itt az Ongai Kékdaru 2005. janu-
ári számának cikke.

5. A képviselő-testület által meghozott
önkormányzati szociális rendelet – a szo-
ciális törvénnyel összhangban –, részlete-
sen szabályozza a rászorultak segélyezé-
sét. A kérelem benyújtásától az elbírálási
folyamaton át egészen a folyósításig. A
segélyek odaítélése nem „haragszom
vagy nem haragszom” alapján történik. A
Képes Újságban nyilatkozó rokkant idős
néni azt állítja: „Akárhányszor megyek 

segélyért, mindig elutasítanak.” Én azt ál-
lítom, valahányszor segélyért folyamo-
dott, mindig kapott. Állításomat egy el-
utasító határozat bemutatásával könnyen 
tudnám cáfolni, de tudomásom szerint 
olyat nem kapott.

6. Összességében, tekintettel a Képes 
Újság cikkében megjelent valótlanságok-
ra, a szükséges jogi lépéseket megtettem. 
Azok eredményéről, tárgyilagos tájékoz-

tatást fogok nyújtani Onga lakossága ré-
szére. 

7. Tekintettel az egész ügy sajtónyilvá-
nosságára is, bármilyen további, a tárgy-
gyal kapcsolatos történés, egyébként sem
marad titok Onga lakossága számára.

Onga, 2009. január 27.
Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester”

- T. L. -
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Tisztánlátás végett
A 2009. január 22. napján kiadott Képes Új-

ság 50. évfolyam 4. számában (www.kepesujsag.

com) megjelent a „Milliókért a pokolba” című

cikk, melyben egy hivatali visszaéléssel elköve-

tett vesztegetési ügy miatt folyamatban lévő

nyomozásáról ad tájékoztatást az újság.

A cikk első mondatában az szerepel, hogy „Úgy

tudjuk, hogy a kistelepülés első emberét a jegy-

zője jelentette fel”. 

Mivel a fentebb említett ügyben én nem tettem

feljelentést, ezért sajtó-helyreigazítást kértem, il-

letve kértem a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészsé-

get a cikkben szereplő állítások megerősítésére

vagy cáfolására. A következő válaszlevelet kap-

tam tőlük, melyet mellékeltem a Képes Újság

szerkesztőségének is.

- Farkas Lászlóné jegyző

A Borsod Volán illetékeseit ar-

ról kérdeztük, hogy január 1-től

az Onga (kultúrház) – Miskolc kö-

zötti útvonalon mi indokolta a km

hossz megemelését, ami együtt

járt a menetdíj emelésével. So-

kan nem értették, hogy miként

nőtt meg az útvonal hossza, és ál-

tala az utazás és a bérletek költsé-

ge. Fukker Bertalan általános ve-

zérigazgatótól és Papp Marianna

személyszállítási osztályvezetőtől

a következő tájékoztatást kaptuk.

– „Magyarországon az autóbusz-, il-
letve a vasúti közlekedésben övezeti tarifa
rendszer van, melynek határát és díjtételét
nem társaságunk, hanem 4/2008. (II. 29.
GKM) rendelet határozza meg. A menet-

rendi távolságok a 4/2008. sz. GKM ren-
deletnek megfelelően az elmúlt év során 
műholdas jelölő rendszerrel (GPS) kerül-
tek bemérésre. A bemé-
rési adatok alkalmazásá-
val elkészült a 2009. évi 
díjszabás, amely az eddig 
hivatalos 100 méter pon-
tosságú adatok helyett 
méterre pontos távolságo-
kat tartalmaz. Ebből kö-
vetkezően az adatok sok-
kal pontosabban mutatják 
a járművek ténylegesen 
megtett távolságát. En-
nek megfelelően a menet-
jegyek, és bérletek ára mind pozitív mind 
negatív irányban változhatott. 

A 3. sz. fő-, valamint a 37 sz. főközle-

kedési utakon végzett felújítások, útkor-
rekciók (3 db körforgó kiépítése) növel-
ték a ténylegesen megtett távolságokat,

ezért kerül többe Miskolc autóbusz-ál-
lomás – Onga kultúrház viszonylatban a
menetdíj.” - T. L. -

Főzzön játszóteret – felhívás!
A Polgármesteri Hivatal felhívással fordul a település lakosságához, melyben a Knorr Delikát8 „Főzzön 8 Ját-
szóteret!” játék részvételi- és játékszabályzatára hívja fel a fi gyelmet, hogy szerencsés esetben akár Ongán is
játszótér lehessen.
Részletek: http://www.delikat.hu/fozzon.php – weboldalon.

- Polg. Hiv. -

Megkérdeztük: miért nőtt meg az ongai VOLÁN járatok km hossza?

„Megnőtt” a km (Fotó: T. L.)
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Farkas Lászlóné jegyzőasszony a

jegyzők hivatalos országos lapjá-

ban, a „Jegyző és a közigazgatás”-

ban írt településünk szociális te-

rületen vállalt tevékenységéről. A

szerző engedélyével alább a X. év-

folyam 6. számában, 2008 decem-

berében megjelent cikket ismer-

hetik meg az olvasók. 

„Hiszem, hogy az emberi együttér-
zést, egy kinyújtott kéz oltalmát és
biztonságát nem pótolhatja semmi.”

dr. Polcz Aloine

Onga Nagyközség a megye legdina-
mikusabban fejlődő települései közé tar-
tozik, melyhez előnyös földrajzi fekvése,
jó megközelítési lehetőségei, nyugodt lég-
köre, kiegyensúlyozottsága, továbbá Mis-
kolc közelsége nagy mértékben hozzájá-
rul. A kötelező és önként vállalt feladatok 
magas színvonalon történő biztosításá-
hoz fejlett intézményhálózattal, kistérségi
szintű kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ta egyedi kezdeményezésként a fogyaté-
kos emberek társadalmi befogadásának 
és munkaerő-piaci integráci-
ójának elősegítése érdekében 
a „Fogyatékkal élők esély-
egyenlőségének megterem-
tése közös munkán alapuló 
összefogással Onga nagyköz-
ségben- és kistérségben pro-
jekt” megvalósításával vállalta 
egy 25 férőhelyes, fogyatéko-
sok nappali intézményének 
létesítését, mely intézmény az 
önkiszolgálásra csak részben 
képes fogyatékosok napköz-
beni gondozását, nevelését és 
foglalkoztatását szolgálja. A 
projekt az Európai Unió társfi nanszírozá-
sával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
jött létre. A fogyatékos személyek nappa-
li intézményében többfunkciós helyisége-
ket alakítottunk ki, melyekben lehetőség
nyílik gyógypedagógiai valamint szabad-
idős programok lebonyolítására, foglal-
koztatásra. Az épület és környezete aka-
dálymentesített, az épületben biztonsági
lift  található. Az intézményben az ellátot-
tak részére szociális, egészségi, mentális
állapotuknak megfelelő ellátást biztosí-

tunk, az ellátottak állapotának megfelelő 
fejlesztés, képzés, tanácsadás segítségével, 
mivel a fogyatékkal élő emberek számára 
meg kell könnyíteni a kapcsolatteremtést, 
javítani kell a kommunikációs lehetősé-
geket a hátrányok leküzdését az integrá-
ciós esélyek növelése érdekében. Az ellá-
tottak a következő településekről veszik 
igénybe szolgáltatást: Miskolc, Gesztely, 
Sajólád, Felsőzsolca és Onga. A súlyos fo-
gyatékosok szállítását a támogató szolgá-
lat keretében oldjuk meg. Az intézmény 
fejlesztésének célja egy komplett szolgál-
tató rendszer kialakítása és működteté-
se, mely törekvésünket alátámasztotta az 
„Onga mikrotérségében élő munkanél-
küliek (re)integrációjának elősegítése a 
szociális szakemberek készségeinek, ké-
pességeinek fejlesztésével” címmel meg-
valósuló projektünk. A szociális terü-
leten dolgozó szakemberek képzésének 
célja olyan ismeretek nyújtása és képes-
ségek kialakítása volt, amelynek birto-
kában a szociális szakemberek a hozzá-
juk forduló hátrányos helyzetű emberek 
munkaerő-piaci és társadalmi beillesz-
kedését hatékonyan elő tudják segíteni. 
A 60 fő részvételével megvalósult képzé-

si program segítségével, az egységes szak-
mai szemléletmód kialakításával egy ha-
tékony ágazatközi együttműködés alakult 
ki, kiépült a hálózati rendszer, továbbá 
egy a program képzési moduljait bemu-
tató hasznos kiadvánnyal gazdagodtunk. 
A szociális szakemberek szerteágazó ta-
pasztalatai, speciális tudása és készségei, 
megszerzett új ismereteik, készségeik, ké-
pességeik összegzésre, átadásra kerül-
tek, hasznosultak és hasznosulnak, ezál-
tal megsokszorozódtak. 

A Fogyatékosok Nappali Intézményén
belül komplex munkaszocializációs tevé-
kenységként 2008. júniusától indítottuk 
el a két nappali ellátást nyújtó intézmény 
keretében – mely a Fogyatékosok Nap-
pali Intézménye és az Idősek Klubja – a
45 fő csökkent munkaképességű személy 
aktív bevonásával a fejlesztő, felkészítő
szociális foglalkoztatást napi 6 órában.
Ezzel mikro-térségi szinten létrejött egy 
a „fenntartható foglalkoztatottság” elvét
elősegítő intézményrendszer, mely rugal-
masan illeszkedik a térségben megjelenő
munkaerőigényekhez. A munkát a buda-
pesti Védett Műhely Kht-val, mint külső
foglalkoztatóval kötött együttműködé-
si megállapodás keretein belül biztosít-
juk. A fejlesztő csoportokban a manuá-
lis készségfejlesztést, a munkafolyamatok 
betanítását követően papírirodaszer elő-
állításra kerül sor, mint például papír-
mappa hajtogatás, ragasztás, masni fűzés
stb. Ezzel megvalósul az önálló munka-
végző képesség kialakítása, helyreállítása,
fejlesztése az ellátott védett munka kere-
tében történő felkészítése a nyílt mun-
kaerő-piacon történő önálló munkavég-
zésre. A foglalkoztatásban az vehet részt,

aki a Szociális Szolgáltató
Központ valamelyik nappa-
li ellátásával intézményi jog-
viszonyban áll. A foglalkoz-
tatásban a nyugdíjkorhatárt
be nem töltött és csökkent
munkaképességű ellátott al-
kalmazható. Munkát csak az
végezhet, akit a Regionális
Módszertani Központ a te-
vékenységre alkalmasnak ta-
lál. A foglalkoztatást övező
hatalmas érdeklődés kapcsán
további fejlesztési lehetősége-
ket igyekszik önkormányza-

tunk feltérképezni.
Onga Nagyközség szociális területen

történő szerepvállalásának hátterében az
a tény áll, hogy fogyatékosságra, életkor-
ra vagy nemzetiségre való tekintet nél-
kül, minden emberi lény számára fontos,
hogy hétköznapjait irányítani és befolyá-
solni tudja, illetve környezetének és a tár-
sadalomnak aktív tagja legyen, önállóan
dönthessen, meghallgassák, és tisztelettel
bánjanak vele.

- Farkas Lászlóné jegyző -

Másutt olvastuk: Fogyatékkal élők segítése Ongán

A Fogyatékosok Nappali Intézete (Fotó: T. L.)
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Gyökeres változások mentek vég-

be labdarúgócsapatunk háza tá-

ján a téli pihenő alatt. Megtör-

tént a már régóta levegőben lógó

edzőváltás, és megkezdődött az

erősítés a bennmaradás kivívásá-

ért. A továbbiakban az új vezető-

edzővel folytatott beszélgetést ol-

vashatják.

– Először is arra kérem, meséljen ma-
gáról! 

– Kapitány Béla vagyok. 1944-ben szü-
lettem Miskolc-Tapolcán, majd Sajóbá-
bonyba költöztünk, azóta ott élek. Nős
vagyok, 2 fi am van és 4 unokám. Jelen
pillanatban nyugdíjas vagyok, de mel-
lette egyéni sportvállalkozóként is tevé-
kenykedem.

– Milyen csapatoknál dolgozott eddig,
és milyen eredményekkel?

– Tíz évesen kezdtem el játszani a
bábonyi csapatban, majd később az otta-
ni ifi stáknál kaptam első edzői állásom.
Közben megfordultam a Miskolci Hon-
véd NB. II-es csapatában. Az ifj úsági csa-
pat után több egyesületben is dolgoztam,
mint szakmai vezető, említhetném itt
Bőcsöt, Felsőzsolcát, Nyékládházát vagy 
a Sajobábonyi Vegyészt. A kispadnál ed-
dig eltöltött időm alatt a csapataimmal 8
aranyat szereztem különböző osztályok-
ban, és számos szép Magyar Kupa ered-
ménnyel is büszkélkedhetem. Legutol-
só állomáshelyem az MVSC csapata volt,
ahol 2 évet töltöttem el. Nagyon nehéz
helyzetben vettem át a csapatot, de a má-
sodik évben már a 4. helyen zártuk a fél-
évet. 2008. December 31-én lejárt a szer-
ződésem, amit nem újítottam meg, és az
Onga KSE felkérését fogadtam el.

– Minek köszönhető, hogy az OKSE ve-
zetőedzője lett?

– Mint már említettem, az MVSC-nél
lejárt a szerződésem, így csapat nélkül
voltam. Azért fogadtam el az OKSE veze-
tőedzői posztját, mert ez egy új kihívás,
és szeretném az elvárásokat teljesíteni.

– Kívülállóként hogyan látta csapatun-
kat, illetve nagyközségünket?

– A település első emberével nagyon jó
kapcsolatom van, hiszen Sajóbábonyban
lakott, illetve Papp Balázs szakosztályve-
zetőhöz is régi sportbarátság köt. Ezek a
tényezők döntően befolyásoltak abból a

szempontból, hogy elfogadjam a munkát, 
amit nagyon nehéznek tartok, de voltak 
ennél már nehezebb felkéréseim is. Bí-
zom benne, hogy meg tudjuk valósítani 
a célkitűzéseinket. Az őszi csapat teljesít-
ményét nem hiszem, hogy nekem kelle-
ne megítélni, de kívülállóként azt mon-
dom, hogy a közvélemény többet várt 
attól a kerettől. Több volt a játékosokban. 
Hogy mi volt az oka a gyengébb szerep-
lésnek, az már nem érdekes. A nagyköz-
ségről azt tudom, hogy egy fejlődő tele-
pülés. Úgy vélem, hogy a polgármester úr 
és a szakosztályvezetőnk garancia arra, 
hogy akik a települést ilyen szinten tud-
ják vezetni, azok a sport terén is előrébb 
tudnak lépni.

– Milyenek voltak az első benyomásai, 
amikor elkezdte a munkát?

– Nem vagyok már mai ember sem 
szakmai, sem emberi szempontból. Min-
den kezdet roppant nehéz. Nem rózsás 
a hangulat. Ezen mindenképpen változ-
tatni kell. Sokkal jobb kedvű sportolókat 
szeretnék majd a pályán látni.

– Tervez-e valamilyen változást a csa-
pat körül?

– Természetesen minden edzőnek 
megvan a saját receptje. Én mindig olyan 
szakembernek tartottam magam, hogy 
ha kell, akkor változtatok a módszere-
imen. Azt szeretném elérni, hogy olyan 
emberek alkossák a csapatot, akik min-
dent megtesznek azért a sportkörért, 
ahol sportolnak. Szerkezeti, taktikai vál-
toztatás biztosan lesz, de amíg a tényleges 
keret nincs kialakítva, ezt a témát konk-
retizálni nem lehet. Ha lezárultak majd 
az igazolások, akkor a meglévő játéko-
sokhoz igazítjuk a játékrendszert.

– Mik a csapat rövid, illetve hosszú 
távú célkitűzései?

– Rövid távon az elsődleges, hogy 
a csapat maradjon a megyei I. osztály-
ban, amihez minden adottság meg van 
Ongán mind anyagi, mind technikai té-
ren. Hosszú távon mindenképpen a he-
lyi kötődésű labdarúgók beépítését kell 
szem előtt tartani. Az egyértelmű, hogy 
ilyen szinten nem képes egy község egy 
teljes labdarúgócsapatot sikeresen szere-
peltetni, szükség van még olyan játéko-
sokra is, akik a közeli településekről ér-
keznek, hogy erősítsék a csapatot. Ennek 
a két variációnak az összerakása lesz a 

nagy feladat, de bízom benne, hogy meg-
oldható.

– Elégedett-e a jelenlegi játékos kerettel,
ha nem, hol változtatna?

– A jelenlegi játékos állománnyal nem
vagyok elégedett, azon változtatni kell. A
hiányposztokra olyan focistákat kell iga-
zolni, akik az elvárásainknak meg tudnak 
felelni.

– Ossza meg velünk, kiket tekinthetünk
biztos távozónak, illetve kiket jegyezhe-
tünk fel az érkezők oldalán?

– A vezetőséggel karöltve olyan állás-
pontra jutottunk, hogy mindenkire szá-
mítunk, aki a mi munkamorálunkat, il-
letve célkitűzéseinket elfogadva, el fog
követni mindent a csapat érdekében.

Az érkezőkről annyit, hogy január 20-
tól van átigazolási időszak, a keretünk 
most még alakulóban van. Három játé-
kos már biztos nálunk folytatja:Balogh
János Sajóbábonyból, illetve Tóth Gergő
és Császi Dávid az MVSC-ből. Megvár-
juk a február elejét, és akkor meglátjuk,
hogy milyen posztra kell még ember. 

– A bennmaradás nem lesz egyszerű fel-
adat. Miként gondolja ezt megvalósítani?

– Úgy gondolom, bármilyen célkitű-
zés is fogalmazódik meg egy egyesület-
nél, nem könnyű feladat azt végrehajtani.
Ennek érdekében kell cselekednünk, dol-
goznunk. Azt gondolom, ha a saját terü-
letén mindenki teszi a dolgát, akkor a cél-
kitűzéseinket meg tudjuk valósítani. Az
is nagyon fontos, hogy most ne a prob-
lémákat, illetve az idejutás okait fi rtas-

Új lendülettel a tavaszi bajnokságnak!

Kapitány Béla (Fotó: V. I.)



suk, hanem azt, hogy teljesen új és tiszta
munkával érjük el azt, amit szeretnénk. 

– Hogyan készül minderre a csapat?
– A januári hónapban a ráhangolásra,

és a Borosi tornára való készülésen volt

a hangsúly. Az ismerkedést szántam elő-
térbe. Diósgyőrben, az új műfüves pá-
lya avatóján rendezett tornára meghív-
ták a csapatot. Ez szakmailag egy nagyon 
jó program, mert megismerhetem a já-

tékosaimat, és megtudhatom, hogy ki,
mire képes. Februárban egy nagyon ke-
mény munka kezdődik, hiszen két hétig
hetente minden nap erő, gyorsaság, ál-
lóképesség, és ami a labdarúgáshoz még
elengedhetetlenül szükséges dolog, azt
mind belegyúrjuk a játékosokba. Ennek 
köszönhetően – biztos vagyok benne –,
hogy az erőnléttel nem lesz probléma. 

– Mit üzenne a szurkolóknak?
– A szurkolóknak annyit szeretnék 

mondani, hogy amikor az MVSC-hez
kerültem, alig tudtunk összeszedni 10
embert rendezőnek, és amikor eljöttem
onnan, már rendszeresen 2–300 ember
látogatta a mérkőzéseinket, sőt idegen-
ben is harsogták, hogy hajrá Vasút! Re-
mélem és bízom benne, olyan teljesít-
ményt fogunk nyújtani, hogy az ongai
szurkolók – akiket még egy-két éve min-
denhol követendő példaként hoztam fel
– újra visszatérnek a csapathoz. Egy kis
türelmet kérek tőlük. Természetesen az
a célunk, hogy örömet szerezzünk ne-
kik, és ismét megszeretessük velük ezt a
játékot.

- Varacskai István -
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A sportegyesület kézilabda szakosztálya kimondottan si-
keres őszt tudhat maga mögött. Jó néhány évvel ezelőtt az őszi 
fordulók után holt versenyben már kétszer is vezette Onga a
megyei bajnokságot, de veretlenül és ilyen meggyőző fölény-
nyel még soha. Kéziseink mind a nyolc mérkőzésüket meg-
nyerték, és a többiek körbeveréseinek is köszönhetően 8 
ponttal vezetik a bajnokságot. Mindez biztató a tavaszra néz-
ve. A csapat célkitűzése az első két hely valamelyikének meg-
szerzése, ami lehetőséget biztosítana a rájátszásban való rész-
vételen keresztül az NB. II-be kerülésre.

Az érdemi felkészülést a bajnokság tavaszi fordulóira ja-
nuár 22-én kezdte meg a csapat heti két edzéssel és a febru-
ár végi Kerekes-Menyhért felkészülési kézilabda tornán való 
részvétellel. 

- T. L. -

A megyei I. oszt. férfi  felnőtt 2008/2009. évi
kézilabda bajnokság őszi állása

1. Onga KSEg  8  8  0  0  227  182  16
2. Felsőzsolcai VSE  8 4  0 4  186  176  8
3. Alsózsolcai KSC  8  4  0  4  208  209  8
4. Lóci DSE Ózd  8  2  0  6  203  201  4
5. MEAFC  8 2  0  6  165 221 4

Sikeres ősz a
kéziseink mögött

Itt még egy régebbi edzésen (Fotó: T. L.)

Felsőzsolca elleni bajnokin (Fotó: Totya)

Időkérés után (Fotó: Totya)
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A nagyközség önkormányzatá-

nak Környezetvédelmi Bizottsága

még a múlt év végén elkészítette

Onga környezetvédelmi helyzeté-

ről szóló helyzetelemzését, amit

ezúton közzé teszünk.

Köztudott, hogy a környezetszeny-
nyezés az emberi társadalom szűkebb és
tágabb környezetének kedvezőtlen irá-
nyú megváltoztatása, a környezeti ele-
mek (levegő, víz, talaj) minőségrontása,
röviden az utóbbiaktól kölcsönbe ka-
pott táj és környezetének minőségron-
tásával járó tevékenység. Napjainkban
a környezetszennyezés leggyakrabban
előforduló típusai: a levegő szennyezé-
se, káros anyagok kibocsátása, a vizek,
folyók, vízbázis minőségrombolása és a
különféle talajszennyezések. Mi a legál-
talánosabban elterjedt környezetszeny-
nyezés – ez a háztartási hulladék, vagy 
szemét – áldozatai, elszenvedői és egy-
ben létrehozói vagyunk. Sajnos ezzel
nap mint nap találkozunk, mindig újra
termelődik, és minden erőfeszítésünk 
ellenére jelen van a településünkön is.
A különféle civilizációs ártalmak jelen-
léte is erősödött, ezek súlyosan terhelik 
az emberi szervezetet, például: ózonha-
tás, organikus oldószerek, élvezeti cik-
kek (alkohol, dohány). Gyakoriak a kü-
lönféle sugárzások, a gyógyszerek és
egyéb doppingszerek. Onga területére
a fent említett hatások a következőkép-
pen alakulnak.

LÉGSZENNYEZÉS

A légszennyezés ipari formában nincs
jelen, a járművek által okozott kis mér-
vű, időszakonként a forgalomhoz mér-
ten emelkedik. Sajnos még mindig fel-
lelhető a lakosság által okozott füstölések 
(gumi, avar, gallyak égetése). Bár telepü-
lésünkön a gáz szinte a lakóházak 75%-
ban megtalálható, de az áremelések foly-
tán lassan újra füstölögnek a kémények.
A szilárd tüzelőanyagokra való visszaté-
rés főleg a téli párás, ködös időszakokban
érezteti hatását. 

A dohányzás okozta szennyezés nem
jellemző, a kijelölt dohányzóhelyek az in-
tézményekben előirányoznak, működ-
nek. Az utcai dohányzás átlagos, nem

rosszabb az országosan regisztrált ada-
tokhoz képest.

VIZEK, FOLYÓK 
SZENNYEZETTSÉGE

Tiszta, vezetékes ivóvízhez Onga tele-
pülésen minden lakos hozzájuthat, a la-
kosság nagy része (~ 90%) rendelkezik 
vezetékes ivóvízzel. A lehetőség adott, de 
sajnos a lakosság egy része, kis hányada 
nem kíván élni vele. Ma még sokan nem 
tudják, hogy a tiszta ivóvíz mekkora ér-
ték, és milyen kincs egy tiszta jól műkö-
dő vízbázis. Kutatók szerint rövidesen az 
olajnál is értékesebb lesz az iható víz, a 
harcok a területekért már elkezdődtek. 

Két patak talál-
ható – a Vadász- 
és a Bársonyos-pa-
tak – Ócsanálos és 
Onga részeként. A 
Vadász-patak ön-
tisztulása az árvi-
zek kapcsán rész-
ben megoldott, a 
meder nem szeny-
nyezett. Ugyanez 
már nem mondha-
tó el a Bársonyos-
patakról. A me-
derben elenyésző 
a vízmennyiség, a 
különféle gyomnövények, szemét halma-
zok, kukák és egyéb tárgyak uralják a pa-
tak medrét.

A TALAJSZENNYEZÉS

2007-ben 330 db., 2008-ban 116 db. 
bevallás érkezett, melyre fi zetési megha-
gyást küldött ki önkormányzatunk. Az 
1485 lakóépületből közel ezerben van víz 
és szennyvíz rákötés, de ezek az adatok 
folyamatosan változnak. A víz és szenny-
víz rákötés aránya a településen jónak 
mondható. 45 telken se ivóvíz, se szenny-
víz rákötés nincs.

A tavak környéke minden erőfeszí-
tés ellenére szemetes. Az Ongai Horgász 
Egyesület tagjai az önkormányzat segít-
ségével évről-évre gyűjtik és elszállítják 
a több tonnányi szemetet, de a vadkem-
pingezők, fürdőzők azt újra termelik. Az 
önkormányzati tavak környéke némi ja-

vulást mutat, de ez is időszakonként vál-
tozik.

Sajnos újabb környezetrongálás uralja
a terepet. A fém hulladékgyűjtés kapcsán
törnek, zúznak, rongálnak és elvisznek 
minden fellelhető fémet az aknafedéltől
az ablakrácsig. A jelenség maga országos.
Remélhetően rövidesen hathatós intéz-
kedések történnek ezen cselekvések meg-
akadályozására.

ZAJÁRTALOM

A zajártalom nem jellemző. A kisipa-
ri gépek okozta zaj ez idáig nem jelen-
tett problémát a településen. A közleke-
dés időszakos sűrűsége – például baleset

kapcsán forgalomelterelés – rövid időre
okozhat problémát. Tehergépjárművek,
mezőgazdasági gépek tömegével a tele-
pülés sűrűn lakott területén nem fellelhe-
tőek. Eseti problémák előfordulnak, ezek 
megoldása folyamatos.

A jövőben is törekedni kell arra, hogy 
a különféle zaj és egyéb környezeti hatá-
sokkal járó telephelyek a peremrészekre,
a lakott területektől távolabb kerüljenek 
kialakításra.

A mezőgazdasággal járó tevékenységek 
is veszélyforrásai lehetnek a környezet-
szennyezésnek. Növényvédő szerek hasz-
nálata során keletkezett szennyezésről
nincs tudomásunk. Sajnos még mindig
találkozunk különféle olajos, vegyszeres,
mérgező dobozokkal, veszélyes hulladé-
kokkal, de számuk szerencsére elenyésző.

Önkormányzatunk nagy gondot fordít
a háztartási hulladék kezelésére, elszállí-
tására. A szállítás ingyenes és folyama-

Onga környezetvédelmi helyzete

Sajnos akad még mindig ilyen (Fotó: T. L.)



tos, ennek ellenére a lakosok kis hányada
nem él ezzel a lehetőséggel, sőt az önkor-
mányzat által adományozott hulladéktá-
rolót a patakmederbe dobják.

A lakosok használják a szelektív hul-
ladékgyűjtőket, a szelektíves zsákokat is
rendszeresen kirakják. 

A lomtalanítási akció továbbra is köz-
kedvelt. Hagyomány az is, hogy a lomot
a település egyik részéről a túlsó felére
lomolják arra illetékesek, majd ezek fel
nem használt részei a konténer mellett
szemét formájában újra megjelennek.

Összességében csökkent az illegális sze-
métlerakó helyek száma, de új is keletke-
zett, például a Kossuth utca kertjei alatt.

A technikai hulladékok, pl. elemek, ak-
kumulátorok gyűjtése megoldott (iskola, a
Berzsenyi úti COOP bolt mellett).

A településen működő vállalkozások a
bizottság tudomása szerint nem okoztak 
veszélyes és egyéb környezetszennyezést,
ami pozitív eredmény.

Az elmúlt egy év alatt további erőfe-
szítések történtek az önkormányzat és ci-
vil szervezetek részéről. A horgász egye-
sület, a polgárőrség, a tűzoltó egyesület
– ki-ki a maga területén és erejéhez mér-

ten – cselekedett és oldott meg környe-
zetvédelmi feladatokat.

A Hernád-folyón levonuló árvíz is 
rombolta környezetünket, de pozitív, 
előrelátó hozzáállással és felkészültséggel 
úrrá lettünk a helyzeten. Köszönetünket 
fejezzük ki az ab-
ban résztvevőknek. 

A környezetünk 
védelme és szépíté-
se érdekében pozi-
tív eredményekről 
is beszámolhatunk, 
sőt mérhető javu-
lás, támogatás is ta-
pasztalható a la-
kosság részéről. Az 
önkormányzat mű-
szaki csoportja ve-
zetésével rendszeres
a virágok, növények 
ültetése, gondozá-
sa. Rendszeres a közterületek fűnyírása, 
sövényvágás, locsolás stb.

Az Ongai Kulturális Egyesület faülte-
tési akciói folyamatosak, pótolják a hi-
ányzó, esetleg kiszáradt, kitört fákat, azo-
kat gondozzák.

Összességében 
elmondhatjuk, hogy 
a településünkön 
a környezetszeny-
nyezés kismértékű, 
csupán egy-egy ki-
rívó eset tapasztal-
ható.

Továbbra is a 
legnagyobb környe-
zetszennyező a hu-
mánerőforrás, va-
gyis a lakosság azon 
kis része, akik még 
nem nőttek fel, nem 

értik meg a feladat súlyát, vagy egyszerű-
en közömbösek a jövő generáció, gyer-
mekük jövőjének megóvása érdekében.
Közös erőfeszítések, lelkiismeretes és ön-
tudatos munka a záloga annak, hogy a te-
lepülésünkön a jövőben erősödjön a kör-

nyezetvédelmi tevékenység.
A jövőt illetően célszerűnek tartja a

bizottság, ha az önkormányzat és a Tele-
pülésfejlesztési, Oktatási és Környezetvé-
delmi Bizottság készít egy rövid és hosz-
szabb távú környezetvédelmi programot,
melyben az adott lehetőségekhez mérten
olyan feladatokat határoz meg, melyek 
biztosítják a település környezetvédelmi
tevékenységének egyre színvonalasabb
megvalósulását. A programnak biztosí-
tani kell az önkormányzat irányító, koor-
dináló, végrehajtó, közreműködő és jelző
szerepét.

- Zsoldos János,
a Településfejlesztési, Oktatási és

Környezetvédelmi Bizottság elnöke -
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Felhívás emlőszűrésen történő részvételre
Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program lehetővé tette az emlőszűrő vizsgálatok országos mé-

retűvé fejlesztését. A szűrővizsgálatok keretén belül a 45 és 65 év közötti nők kétévente névre szóló meghívót 
kapnak postán, pontosan megjelölve, mikor kell a szűrőállomáson megjelenniük. A szűrővizsgálat fontossá-
gát felismerve Onga Nagyközség Önkormányzata vállalja az érintettek 2009. február 19-ére ütemezett lakossá-
gi emlőszűrésre történő szervezett, csoportos beszállítását. A beszállítás ütemezéséhez, az indulási időpontok 
egyeztetéséhez a Polgármesteri Hivatal dolgozója az emlőszűrésen történő részvételre meghívott hölgyekkel 
hamarosan felveszi a kapcsolatot. A mammográfi ás szűrővizsgálat a lakosság számára teljesen ingyenes.

Kérjük saját érdekében, vegyen részt az emlőszűrésen!
- Polg. Hiv. -

Önkormányzati parkosítás (Fotó: Lengyel Henrietta)

OKE parkosítás 2008 tavaszán (Fotó: Lanku Máté)
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Iskolai csengőszó
A 2008/2009. tanév első féléve január 16-

án ért véget. A nevelőtestület osztályozó ér-
tekezleten vizsgálta meg a tanulók teljesít-
ményeit: magatartásukat, szorgalmukat és
tanulmányi eredményességüket. A 474 ta-
nulóból az alsós tanulók szöveges értékelést
kaptak, a felsősöket érdemjegy alapján ér-
tékelték a nevelők. Az első félévben 61 fő
kapott jeles és kitűnő minősítést.

Folyamatosan zajlanak iskolánkban a
tanulmányi versenyek házi fordulói. Töb-
bek között a történelem és angol tárgyak-
ban került megrendezésre a tehetséggon-
dozást szolgáló verseny.

Nyolcadikosaink több mint 60%-a vett
részt a Miskolc középiskoláiban szervezett
„központi felvételi” vizsgákon. A tanulók-”
nak magyar és matematika kompetencia
alapú (képességek, készségek) tesztlapokat
kellett kitölteniük. Az eredményről a na-
pokban szerezhetünk tudomást.

Tantestületünk félévi értekezleten ele-

mezte az első félév iskolai tevékenységét és 
a második félév főbb pedagógiai feladatait.

Az óvoda-iskola átmenetet segítő peda-
gógus munkacsoport – Kovácsné Nagy Ág-
nes tanító vezetésével – szülői fórumot szer-t
vezett az óvodában, ahol az iskolaérettségről 
és a „beiskolázással” összefüggő kérdéseket 
beszélték meg a résztvevő szülőkkel. A tá-
jékoztató sorozat folytatódik az elkövetkező 
hetekben, amikor is az iskolában látjuk ven-
dégül leendő elsőseinket és szüleiket. Az is-
kolavezetés szeretné bemutatni és szemlél-
tetni képzési kínálatát, amely átlag feletti 
lehetőségeket nyújt az itt tanulók számára.

A művészeti oktatásban résztvevő zene-
tagozatosok január 29-én félévi bemutató 
vizsgán adnak számot előmenetelükről.

Diákolimpiai siker! Grundbirkózó fi ú és 
lány csapatunk egyaránt bejutott az országos 
regionális döntőbe, melyet Egerben rendez-
nek meg előreláthatóan február 15-én.

A hagyományőrző farsangi karneválo-
kat február utolsó két hétvégéjén rendez-t
zük a nagyközségi művelődési házban.

VERSENYEREDMÉNYEK!

Úszás, megyei döntő: 100 m mell 3. he-
lyezett és 100 m gyors 4. helyezett (egy-
aránt) Urszin Csanád 5. a. Edzője Fásold
Henrik.

Asztalitenisz városkörnyéki döntő: 1.z
helyezett Kovács Adél 8. a (egyéni) és Gu-
lyás Pál 8. b (egyéni). 1. helyezett Kovács
Adél - Gulya Boglárka (csapat) és Gulyás
Pál - Kovács Levente (csapat). 3. helyezett
Gulya Boglárka 8. a (egyéni). Felkészítő:
Molitorisz Zoltán.

Grundbirkózás (megyei döntő): 3. he-
lyezett a lánycsapat (Dendők Tímea, Far-
kas Kitti, Gulya Boglárka, Győri Mónika,
Kovács Luca, Lakatos Kitti, Nádasdi Pet-
ra, Orlóczki Ivett, Osztermann Anna és
Váradi Anasztázia). 4. helyezett a fi úcsa-
pat (Horváth Adrián, Horváth Attila, Por-
koláb Marcell, Horváth Csaba, Kótai Alex,
Horváth Dániel, Kusinszki Kornél, Hor-
váth Elemér, Váradi István, Lakatos Márk 
és Molnár Zoltán). Felkészítő: Kajtor Csa-
ba, segítője: Bűdi László.

- Rózsa László igazgató -

Az egyes vírustörzsek több kárt

okoznak, mint egy ártalmatlan meg-

fázás. A magas lázzal és nagyfokú

gyengeséggel járó tünetek nagy-

mértékben rontják általános köz-

érzetünket. Ezért azoknak, akiket

egyéb betegségek miatt az infl uen-

za fenyeget, érdemes minden évben

beoltatniuk magukat. Ide tartoznak 

azok a gyerekek is, akik szívbete-

gek, a légzőszervek krónikus meg-

betegedéseiben, epebetegségben,

cukorbajban, anyagcserezavarban,

vérszegénységben, veleszületett és

szerzett immunrendszer-betegség-

ben szenvednek. Az infl uenzaoltás

ártalmatlan, mellékhatásként eset-

leg bepirosodhat az oltás helye, vagy

enyhe hőemelkedés jelentkezhet.

Gyógyító hideg levegő
Nem tévedés: a hideg levegő jót tesz

a megfázásnak! Akik úgy be vannak bu-
gyolálva, mint egy eszkimó, vagy egész
nap túlfűtött helyiségben tartózkodnak,

könnyebben megkapják a fertőzéseket, 
mint azok, akik hozzá vannak szokva a 
hideghez, és gyakran tartózkodnak sza-
bad levegőn. A jól adagolt hideginger 
ugyanis növeli a szervezet ellenálló ké-
pességét. A hőingadozások intenzív im-
munológiai és hormonális reakciókat 
váltanak ki a szervezet egészében.

Káros anyagok a levegőben
Több mint 100 olyan légszennyező 

anyagot ismerünk, amely kiválthatja a 
légutak megbetegedését. Nitrogén-oxid, 
szénhidrogén és ólom autóinkból, kén-di-
oxid és por házaink, gyáraink és erőmű-
veink kéményeiből, illetve ózon és szmog 
irritálja nyálkahártyánkat, szorítja össze 
torkunkat. De arról se feledkezzünk meg, 
hogy a dohányzás is szennyezi a levegőt! 

FONTOS TUDNI! Akik kénytelenek 
passzív dohányosként beszívni a füstöt, 
sokkal gyakrabban fáznak meg, szenved-
nek bronchitisben, asztmás köhögésben 
és allergiában, mint a nemdohányzó kör-
nyezetben élők. 

Borogatás a mellkasra
Hasznos segítség megfázások és bron-

chitis esetében: egy nedves – de nem csöpö-
gő! – törülközőt tekerjünk az érintett mell-
kasa köré! Erre borítsunk egy fl anel- vagy 
gyapjúkendőt, mely teljesen lefedi a ned-
ves borogatást! Maximum 2 órán keresztül
hagyjuk a testen! Végül száraz törülközővel
dörzsöljük végig a mellkast és a hátat! Éj-
szakára ne hagyjuk fenn a borogatást!

Köhögés 
A köhögés a gyulladások alkalmával

keletkezett váladék légutakból történő el-
távolítását szolgálja. A mellkasborogatás
és az inhalálás ebben az esetben is aján-
lott. Hiba, ha a köhögő felnőtt vagy gyer-
mek ki sem dugja az orrát a meleg szobá-
ból. Ezzel csak a tüdőgyulladás kockázatát
növeli! A köhögés legfontosabb ellensze-
re a friss levegő! Arra minden szülőnek 
fi gyelnie kell, hogy a gyakori megfázás
elősegítheti az asztma kialakulását!

Források: InforMed, Ideál életmód ma-
gazin.

- szerk.:
Gál Lászlóné védőnő -
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OKE HÍREK
Előadás Dél-Amerikáról
Az Ongai Kulturális Esték követke-

ző vendége Dr. Nagy Balázs (a Magyar
Földrajzi Társaság Földgömb című folyó-
iratának főszerkesztője, az ELTE földrajz
tanszékének tanára, az Antarktisz és más
távoli földrészek neves kutatója), aki már
többször járt Ongán. Március 3-án, ked-
den 18 órától az általános iskola média
termében „A száraz Andok vulkánjai és a
Titicaca-tó” címmel tart előadást.

1%-os felhívás!
Munkánkhoz 2009-ben is támogatá-

sukat, segítségüket kérjük!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adó-

bevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyi-
latkozatukban támogassák az ongai falu-
múzeum kialakításának munkálatait, az
egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga
nagyközség kulturális, hagyományőrző, ér-
tékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe.

Nyilatkozatukban a következőket le-
gyenek szívesek megjelölni: Ongai Kultu-
rális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatáso-
kat az egyesület vezetősége ezúton is kö-
szöni, és továbbra is számít rájuk!

Ünnepi taggyűlés!
Január 3-án Gesz-

telyben a Poroszkai ét-
teremben került sor az 
OKE 10 éves, vacsorával 
egybekötött ünnepi tag-
gyűlésére, ahol a tagság 
többek között elfogadta 
a 2008-as évről és az el-
múlt tíz év tevékenysé-
géről szóló beszámolót, a 
2009. évi munkatervet, és 
megerősítette tisztségé-
ben a vezetőséget.

Elindult a 4. „Kattints rá nagyi!”
tanfolyam
Az Ongai Kulturális Egyesület a Bu-

dapesti Művelődési Köz-
ponttal együttműködve a 
UPC Magyarország Kft . 
támogatásával az Ongán 
élő nyugdíjasok számá-
ra biztosít lehetőséget a 
világháló használatának 
helyben való 
megismerésé-
re. Január 21-
én immár a 
negyedik hu-
szonöt órás 

„Kattints rá nagyi!” tanfolyam vette kez-
detét.

„Kattints rá nagyi!” klub
A korábban „végzett” nyugdíjasaink-

kal legközelebb február 3-án, kedden dél-
után találkozunk, az ún. „Kattints rá na-
gyi!” klubban.

Újra nyomtatott könyvek
Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE)

és az önkormányzat közös pályázata ré-
vén újból kiadásra került az időközben
elfogyott, 2003-ban megjelentetett Vá-
logatott források Onga történetéhez és
a 2001-ben kiadott Barangolások Onga
múltjában helyismereti tankönyv. Az
OKE saját erőből az évek óta hiányzó,
és sokak által keresett, még a Millenni-
um évében megjelentetett Onga XX. szá-

zadi története fotóalbumot adta
ki újra. Ez utóbbi 1500 Ft-os áron
újra kapható a nagyközség boltja-
iban, illetve megvásárolható az ál-
talános iskolában.                                   

- T. L. -

Horgász hírek
Beszámoló közgyűlés
Az Ongai Horgász Egyesület beszá-

moló közgyűlésének időpontja: 2009.
február 27. 17 óra. Helye: művelődési
ház, Onga.

Környezetvédelmi napok 
Környezetvédelmi napok 2009-ben:

március 21., május 03., június 13., július
26., szeptember 5. és október 18.

Horgásziroda nyitva tartása 
Minden pénteken 16–18-ig.
Az egyesület hivatalos honlapja www.

ongaihorgasz.hg g u
- Mihalik Gyula -

Az ünnepi taggyűlésen

Az idei első tanfolyamon (Fotó: T. L.)

Várják a horgászokat (Fotó: T. L.)


