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kulturális Napok szombati 
szabadtéri programok nélkül

Május 20–23. között már a IV. Ongai 
Kulturális Napok programjain ve-
hettek részt az érdeklődők. Az idén 
a szombati sportpályán megren-
dezésre kerülő szabadtéri progra-
mok és a tűzijáték – az önkormány-
zat szűkös anyagi lehetőségei és a 
benyújtott, de elutasított pályázat-
nak is köszönhetően – a képviselő-
testület döntése értelmében nem 
kerültek megrendezésre. Egyéb-
ként a már megszokott módon zaj-
lottak az események. 

Szerdán az ünnepi megnyitót – amit 
az idén Jónyer Lajosné alpolgármester 
asszony mondott –, zászlófelvonás követ-
te. Az általános iskolások rövid műsora, 
és Madzin Tibor polgármester köszöntő 
szavai után Bozsik Imre – volt ongai la-
kos – természetfotóiból megnyílt fotóki-
állítást tekinthették meg az érdeklődők. 
Végül a görhe-sütő versenyre készült éte-

lek és sütemények kóstolója és zsűrizése 
következett.

A csütörtök idén is az ismeretterjesz-
tő előadás napja volt. Dr. Gyulai Éva, a 

Miskolci Egyetem Tör-
ténettudományi Intéze-
tének igazgatója Hunya-
di Mátyás és a reneszánsz 
kapcsolatáról tartott szín-
vonalas előadást. A nap 
folyamán ingyenes egész-
ségügyi szűrővizsgálatok 
(vércukorszint, testzsír-
százalék kalkulátor, test-
tömeg-index meghatáro-
zása) álltak az érdeklődők 
rendelkezésére.

– folytatás a 2. oldalon –

Ünnepélyes zászló felvonás (Fotó: T. L.)

A MÉZ együttes fellépése (Fotó: T. L.)



2 2009. június

Kulturális Napok… – folytatás az 1. oldalról –

Pénteken a zenéé volt a főszerep. Az 
országban, különösen a 90-es években 
népszerű M.É.Z együttes ír és skót ze-
néket játszó koncertje és ír táncháza kö-
vetkezett. Az estét pedig a debreceni 
Diamond együttes rock koncertje zárta.

Szombaton az Ongai Horgász Egyesü-
let tartott nyílt horgászversenyt az ongai 
VII. számú tavon. Nevezni felnőtt egyéni, 
ifjúsági, gyermek 3 fős csapatban, gyer-
mek egyéni kategóriában lehetett.

És az érdeklődés? A szokásos. Van egy 
csekély számú mag, aki próbál minden 

programon részt venni, de a többség – in-
gyenesség ide vagy oda – továbbra is mint-
ha be lenne oltva a kultúra, az értékek ellen 
Ongán. Hogy ebben érünk-e, érhetünk-e 
el valaha valamilyen változást? Kezdek ké-
telkedni… (A rendezvénysorozatról ké-
szült fotók: www.onga.hu)             - T. L. -

A IV. Ongai Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatát az idén Jónyer 
Lajosné alpolgármester asszony 
ünnepi köszöntője nyitotta meg. 
Gondolatait ezúton olvashatják a 
megnyitón jelen nem levő olvasók.

A kulturális antropológia meghatáro-
zása szerint a kultúra egy adott társada-
lom mindazon ismereteinek összessége, 
amelyek az emberi közösség összetartozá-
sát és fennmaradását biztosítják. A kultú-
ra alapján tudunk eligazodni abban, hogy 
mik azok a fontos értékek és normák az 
életben, amiket érdemes követnünk.

Onga nagyközség vezetése, képviselő-
testülete támogatja a helyi közösségeket, 
civil szerveződéseket, melyek értékeink, 
hagyományaink megőrzését, gondozását 

hivatottak képviselni, szervezni. Nagyköz-
ségünk legfontosabb pillére a helyi kultu-
rális élet színesítésében az Ongai Kulturális 
Egyesület, mely szervezet ebben az évben 
ünnepelhette működésének 10. évét. En-
gedjék meg, hogy ehhez itt is gratuláljak és 
további sikereket, eredmé-
nyeket kívánjak. Az egye-
sület a mai nappal indulós 
rendezvénysorozat szer-
vezésében is aktívan részt 
vett és szerepet vállalt.

Tisztelt 
Ongai Polgárok!
Ebben a mindnyá-

junk előtt ismert és meg-
élt gazdasági helyzetben 
jól átgondolt gazdálkodás 
kívánható el nemcsak az egyéntől, a csa-
ládtól, hanem a képviselő-testület részé-
ről is. A rendelkezésünkre álló pénzügyi 
forrásainkkal úgy kell gazdálkodnunk, 
hogy az elmúlt évek során tapasztalt fej-
lődés nagyközségünkben, ha lassul is, de 
ne álljon meg. Úgy kell felállítanunk, illet-
ve rangsorolnunk kell feladatainkat, hogy 
elsősorban biztonságban működjenek in-
tézményeink, megfelelő legyen a közbiz-
tonság, erős legyen a szociális háló. Arra 
kell törekednünk, hogy ha szerényebben 
is, de továbbra is képesek legyünk őriz-
ni hagyományainkat, támogatnunk kell a 
sportot, a kultúrát. Ezen feltételek mellett 

szerveződött 2009. évben az Ongai Kultu-
rális Napok rendezvénye.

Ebben a válsághelyzetben még na-
gyobb jelentősége van a közösség össze-
tartó erejének. Fontosnak tartom a kultu-
rális rendezvények által kapott szellemi, 
lelki feltöltődést.

A fotókiállítás megtekintése, a törté-
nelmi előadás és a fellépő zenekarok meg-

hallgatása által átélt élmények feledtetik a 
hétköznapok nehézségeit. Azt gondolom, 
a program színessége minden korosztály 
igényeit, érdeklődését kielégíti. 

Onga nagyközség polgármestere, jegy-
zője és a képviselő-testület minden tagja 
azon munkálkodik, hogy 2010-ben túl-
jutva a jelen gazdasági nehézségeken 
minden ongai állampolgár azt tudja mon-
dani, hogy jó ongai lakosnak lenni. Ezen 
gondolatok jegyében a rendezvényt meg-
nyitom, és kívánok mindnyájuk számára 
kellemes időtöltést!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
- Jónyer Lajosné alpolgármester -

Ünnepi gondolatok

A DIAMOND együttes (Fotó: T. L.) Az ír táncház (Fotó: T. L.)

A megnyitón (Fotó: T. L.)

Jónyer Lajosné ünnepi köszöntője (Fotó: T. L.)
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Már megszokott dolog, hogy a 
kulturális napokon valamilyen ki-
állítás is része a programoknak. 
Az idén az ongai kötődésű Bozsik 
Imre természetfotóit tekinthet-
ték meg az érdeklődők. A kiállítást 
Madzin Tibor polgármester ünnepi 
szavai nyitották meg.

Bozsik Imre 1965-ben született, éle-
tének első öt évében Szikszón nevelke-
dett. Édesapja halála után költöztek visz-
sza Ongára édesanyjával. Gyermekkora 
felhőtlen évei idekötik, sok barátja volt, 
akikkel Onga minden utcáját, és a kör-
nyező tájat is felfedezték játék közben. Itt 
végezte általános iskolai tanulmányait, a 
középiskolába pedig Miskolcon járt. 

1987-ben költözött el Ongáról, 
de nemcsak a szép emlékek kötötték 
ide, hanem a település fejlődősének 
is folyamatosan tanúja volt, hiszen 
rokoni látogatásokra rendszeresen 
visszajár. Jelenleg Tiszaújvárosban 
él feleségével, és egyetemista lányá-
val. Autósiskolát vezet, személy-
gépkocsi vezetőket képez. 

Munkája során sok a stressz ha-
tás, ennek levezetését jelenti szá-
mára a fotózás. Öt éve foglalkozik 
komolyabban a természetfotózással, folya-
matosan képzi magát ezen a téren. Több 
kiállítása volt, kezdetben csak szűkebb 

körben, majd barátai felkérésére 
kistelepülések kulturális program-
jának részeként. Saját weboldalán 
is megtalálhatók képei. 

A természet a megnyugvást, 
a kikapcsolódást jelenti számára, 
keresi a szép pillanatokat, harcol, 
mint mindannyian a rohanó idő-
vel. Csodálatos számára, hogy a 
fényből, a pillanatból, egy látomás-
ból lehet maradandót alkotni, amit 

meg lehet mutatni másoknak is. A termé-
szet ezer csodát rejt magában, csak észre 
kell vennünk.

Örül és megtisztelőnek tartja, hogy itt 
lehet gyermekkora meghatározó helyszí-
nén. A fotók készítése során körbejárva a 
települést, tanúja lehetett Onga fejlődésé-
nek, változásának. Megköszöni az ongai 
képviselő-testületnek, polgármester úrnak, 
és nem utolsó sorban Kovács Zsoltnak a 
meghívást, és a kiállítás megszervezését.

A szavak helyett beszéljenek helyette 
a képei.

- Madzin Tibor polgármester -

A zsűri több kategóriában is díjazott és eredményt hir-
detett, mivel az elkészült ételek jellege és sokfélesége 
ezt megkívánta.

Az első kategória az igazi görhe volt.
Eredmények:

1. hely Varga Istvánné
2. hely Tarnóci Józsefné
A következő kategóriák az elkészült ételféleségek jellegéből adódtak.

Eredmények:
Előétel: Nagy Sándorné (túrós puliszka)
Főétel: Szabó Lajosné (káposztás-húsos puliszka)
Sütemény: 
I. Simon Józsefné (diós kukoricadara torta gyümölcsdarabkákkal)
II. Gondos István (meggyes kukoricaálom, kukoricás csokis linzer)
III. Zilay-Rózsa Zita (szilvás pite)
A közönség díjazottja: Szabó Lajosné (káposztás-húsos puliszka)
A Pokol csárda különdíjasa: Nagy Sándorné (túrós puliszka) 

Köszönjük minden egyes résztvevőnek a fáradságos munkát, és 
reméljük a következő alkalomra még többen kapnak kedvet, hogy 
megmutassák tudásukat. Azoknak, akik idegenkednek a kukori-
cás ételektől, remélem sikerült kedvet kapniuk a kóstoló után, mi-
vel mindennapi étkezéseink közé be kellene vezetni az ilyen jellegű 
ételeket is az egészséges táplálkozás érdekében.

- Gondos Andorné -

a IV. Ongai kulturális Napok alkalmából megtartott 
„Görhe-sütő” verseny eredményei!

Bozsik Imre fotókiállítása

A kiállítás megnyitóján Madzin Tibor 
és Bozsik Imre (Fotó: T. L.)

A megnyitón (Fotó: T. L.)

Görhe kóstoló (Fotó: T. L.)

Eredményhirdetés (Fotó: T. L.)
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Az idei tavaszi horgászverseny meg-
rendezésre május 23-án került sor. 

A gyermek horgászversenyre előzete-
sen 40-en jelentkeztek, akik közül végül 
32 gyermek jelent meg. A csapatversenyre 
5 csapat jelentkezett. A verseny számukra 
8 órakor kezdődött az egyesület kezelésé-
ben lévő I. számú tavon. A gyerekek na-
gyon ügyesen horgásztak, és fogták a kis 
halakat. A verseny 11 óráig tartott, mely-
nek lefújása után mindegyik gyermeknek 
volt a szákjában hal, ami megszámolásra 
és mérlegelésre került. 

A csapat horgászversenyt Solymosi 
Levente, Solymosi Bálint és Urszin Attila 
7. b osztályos tanulók nyerték meg 2720 
ponttal. Ezzel ők birtokolhatják 1 évig a 
vándorkupát. 

A csapat horgászverseny további ered-
ménye:

2. Juhász Anna, Mihalik Anita és Nagy 
Dorottya (6. b). Összes pontszámuk 1140 
pont. 3. Kovács Laura Nóra, Gulyás Pál és 
Szakács Dávid (8. b és 7. a). Összes pont-
számuk 740 pont.

A gyermek egyéni horgászverseny ered-
ménye: 1. Solymosi Levente 1260 pont. 
2. Solymosi Bálint 1220 pont. 3. Mihalik 
Anita 540 pont.

Gratulálunk a versenyen részt vett 
gyerekeknek. Egy szomorú tény viszont 
megállapítható, hogy kevés szülő volt kí-
váncsi gyermekére.

A felnőtt horgászverseny 6 órától kez-
dődött a nevezéssel. A horgászhelyet 29 
versenyezni kívánó horgásztársunk fog-
lalta el a VII. számú tavon. A 8 órakor 
kezdődő versenyt kevés nézelődő néz-
te meg. A 12 órakor véget ért versenyt a 

mérlegelés követte, melyen kiderült nem 
sok halat fogtak a horgászaink. 

A verseny végeredménye: 1. Szőllősi 
István 2260 pont. 2. Gál Péter 1620 pont. 
3. Nagy Robert 1020 pont. A legnagyobb 
halat fogó horgászunk Szőllősi István 2,26 

kg ponttyal. Figyelemre méltó eredmény 
Gál Péter 1620 pontja, mert ez mind apró 
halból jött össze. 

Gratulálunk a versenyen részt vett hor-
gásztársainknak az elért eredményekhez.

- Fekete Kornél -

Internetes kérdőív az ongai fiatalokhoz
Az április 28-án megrendezett NCA által támogatott civil fórum – ami az ongai fiatalok helyzetéről szólt – nem hozta meg 
feltétlenül a várt sikereket. Azt gondolom, hogy a sok hasznos felvetés mellet nagy hiányossága volt az eseménynek, hogy 
a fiatalabb korosztályt nagyon kevesen képviselték. Ha azonban a fiatalokért akarunk valamit is tenni, jó lenne tudni a vé-
leményüket. Az egyik internetes közösségi portálon, több mint 1200-an regisztráltak úgy, hogy lakhelyükként Ongát jelöl-
ték meg. Valószínűsítem, hogy a nagyrészük fiatal, ezért is gondoltam úgy, hogy a legcélratörőbb megoldás az lenne, ha 
interneten keresztül, egy on-line közvélemény-kutatás segítségével tudnánk meg, mit is gondolnak a mai fiatalok nagy-
községünkben, mik az igényeik és szokásaik. A kérdőív több részre tagolódik, az általános kérdéseken túl kitér a közéleti 
dolgokra, kultúrára, sportra, szórakozásra. Kérek minden 14–30 év közötti ongai fiatalt, szánjon a dologra néhány percet, és 
töltse ki az Ongai Kulturális Egyesület honlapján kerdoiv.okeonga.hu címen található kérdőívet! A kérdőív teljesen ano-
nim, megfelelő számú kitöltés után a kiértékelt adatokat közzétesszük az interneten és az újságban is.                      - Totya -

Horgászverseny

A csapatverseny győztesei átveszik a vándorkupát (Fotó: Fekete Kornél)

A győztes Szőllősi István a legnagyobb hallal (Fotó: Fekete Kornél)
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Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.) épü-
letében működő Báthori István Középiskola és Szakiskola 
felvételt hirdet a 2009/20010-es tanévre, felnőttek számá-
ra esti tagozatú gimnáziumi oktatásra.

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

Jelentkezni a gimnázium 10–12. évfolyamába lehet. A jelent-
kezéshez mindenki hozza magával személyi igazolványát és ko-
rábbi iskolai bizonyítványait, mert az osztályba sorolás ezek alap-
ján történik.

A beiratkozáskor egyösszegű iskolafenntartási-hozzájárulás 
fizetendő, amelynek összege: 11.000-Ft/tanév.

Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
– Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.

– 23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
– Oktatógárdánk magasan kvalifikált tanárokból áll össze.
–  Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az intenzív diákélet kiala-

kítására.
–  Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük a tanulá-

si nehézségekkel küzdők felzárkózását, továbbhaladását.
A beiratkozás időpontjai: 
2009. július 1–3, augusztus 3–6., ill. augusztus 24–31. 

08.00–16.00-ig.
A beiratkozás helye: Görgey Artúr Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.)
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni Bűdi Lászlótól, a 

Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény iskolatitkárától, illetve Takács László tagintézmény-
vezetőtől a 46/464-260, a 42/288-034 vagy a 06-30/416-2625 te-
lefonszámom lehet.

- isk. vez. -

Az idén 10 éves Ongai Kulturális 
Egyesület 4 napos – részben nyil-
vános – kulturális programsoro-
zattal ünnepli születésnapját.

Június 24-én (szerda) 18.30 órától, 
az általános iskola média termében Dr. 
Nagy Balázs (a Magyar Földrajzi Társa-
ság Földgömb című folyóiratának főszer-
kesztője, az ELTE földrajz tanszékének 
tanára, távoli földrészek neves földrajz-
kutatója) tart előadást „Ott ahol a tundra 
és a sztyepp összefut – előadás Szibériá-
ról – avagy a Bajkál-tó és a Szaján-hegy-
ség sámánokkal és prémvadászokkal” 
címmel. (A belépés díjtalan.)

Június 25-én (csütörtök) 19.00 órától 
Földes Lászlóval (Hobóval) lesz egy kö-

tetlen beszélgetés Péli Sportbüféjében. 
(A belépés díjtalan.) Ugyanazon nap este 
20.30 órától a kialakítás alatt lévő falu-
múzeum udvarán Földes László (Hobó) 
önálló József Attila színházi estjének elő-
adására kerül sor. (Belépő: 500 Ft.)

Június 26-án (péntek) délelőtt-délután 
közös programok, előadások a határon 
túli magyar barátainkkal, felvidéki és kár-
pátaljai partner szervezeteink képviselő-
ivel. Az ünnepi vacsorát követően 21.00 
órától Péli Sportbüféjében Happy Blues 
Day koncert. (A másik fellépő szervezés 
alatt.) (Belépő: 300 Ft.)

Június 27-én (szombat) színházlátoga-
tás lesz a program. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
- Takács László OKE elnök -

10 éves az Oke: Hobó Ongán

Jelentkezés az esti gimnázium 2009/10-es tanévére!
EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!

Az idei matematika érettségin (Fotó: T. L.) Ugyancsak matek érettségin, csak másik tanteremben (Fotó: T. L.)

Az OKE vendége lesz Hobó
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2009. május 11–16. között Szlo-
vákiában zajlott le a Fekvenyomó 
Európa Bajnokság a GPC szerve-
zet rendezésében, ahol 15 ország 
versenyzői küzdöttek az érmekért. 
Számunkra azért volt fontos ese-
mény, mert nagyközségünk egyik 
lakója, Szalay Harri bearanyozva 
tért haza a megmérettetésről.

– Hogyan határozhatnánk meg ezt a 
sportot, amit űzöl?

– Az erőemelés egy végtelenül egysze-
rű sportág. Van egy fekpad, amire lefek-
szik az ember, és szerencsés esetben az 
általa kiválasztott súlyt kinyomja. Én há-
rom, három és fél éve űzöm komolyan ezt 
a sportot. A Kós Károly Szakközép Isko-
lában szoktam edzeni, ahová az egyik ba-
rátommal mentem le még a kezdetekben, 
és ott fedezett fel az iskola tornatanára, és 
kérdezte meg, hogy van-e kedvem komo-
lyabban csinálni ezt a sportágat, én pe-
dig bólintottam. Azóta saját edzőm lett, 
akit Mészáros Lászlónak hívnak, vele is 
készülök hetente egyszer az Avason egy 
konditeremben. Mivel általában minden 
sportot érdemes egyesületi kereteken be-
lül űzni, ezért én is beléptem, az MVSC 
kötelékébe tartozom. 

– Milyen út vezetett el a versenyig?
– Egy hosszú „kocsiút”. A viccet félre-

téve az első versenyem egy diákolimpiai 
verseny volt, ahol rögtön a második he-
lyet szereztem meg. Ez megfelelően meg-

alapozta az önbizalmamat. A következő 
versenyem egy országos bajnokság volt, 
ahol szintén második lettem, majd egy 
amatőr országos bajnokságon megsze-
reztem az első aranyérmemet. Ezeket az 
eredményeket számos megyei győzelem 
követte, megspékelve még néhány más 
dobogós helyezéssel is. Ezután ismerked-
tem meg jelenlegi edzőmmel, aki látta, 
hogy mire vagyok képes, és elkezdett ko-
molyabban foglalkozni velem, ő vezetett 
be a profik világába. 

– Mesélj a célkitűzésekről, milyen re-
ményekkel indultatok el?

– Mindenképpen bíztunk az érmes 
helyezésben. Tudtuk, hogy az egyesü-
letünk versenyzői mind esélyesek szép 
eredményre. Ez be is igazolódott, mert 
mind a négyen arannyal térhettünk haza. 
Az edzőnk ráadásul két világcsúcsot is 
megjavított. Én a teenagerek között in-
dultam, a 18–19 évesek között 100 kg-
os kategóriában. A megmérettetés úgy 
zajlik le, mint egy súlyemelő verseny. 
Három próbálkozás van, a legnagyobb 
kinyomott súlyt veszik figyelembe. A tör-
ténethez hozzá tartozik az is, hogy szlo-
vák bírók vezették le a versenyt, akiknek 
az ítéletei általában hátráltattak minket. 
Elmagyarázom miért. Amikor rád kerül 
a sor, akkor kiválasztasz egy súlyt, ami-
vel szeretnél próbálkozni. Aztán lefekszel 
a fekpadra, ahol a kezedbe adják a súlyt. 
Azt le kell engedni a mellkasodig. Ekkor 
jön a vezényszó, hogy press, amire el kell 
indítani a súlyt. Azt az adott bírók dön-
tik el, hogy meddig kell tartani a súlyt. 
Ez általában olyan 1 másodperc, azonban 
nekünk néha 3–4 másodpercig is tarta-
nunk kellett. Az én első próbálkozásomat 
ezért nem adták meg. A második pró-
bálkozásomnál viszont sikerült 160 kg-
ot kinyomnom, ami elégnek bizonyult a 
győzelemhez. Harmadszorra megpróbál-
koztam 170 kg-mal, de ez a próbálkozás 
nem sikerült, ami betudható annak, hogy 
nem tudtam megvásárolni a megfelelő 
fekvenyomó öltözetet, ami a legjobb eset-
ben akár 20 kg-mal is megemelheti a tel-
jesítményt. A második helyezett 150 kg-
mal egy finn fiatalember lett. Egyébként a 
versenyen összesen 20 magyar vett részt, 
és elég szépen szerepeltünk, mert 12 ara-
nyat hoztunk haza. Sokan nem tudják, de 
mi magyarok nagyon jók vagyunk ebben 

a sportágban is, számos világ- és Európa 
bajnokkal büszkélkedhetünk.

– Otthon mennyire támogatják ezt a 
hobbydat? 

– Nem ellenzik, sőt amiben tudnak le-
hetőségeikhez mérten segítenek. Sajnos a 
versenyre nem tudtak elkísérni, de a hazai 
versenyeken általában szurkolnak nekem, 

főleg a barátnőm, akinek ezúton szeret-
ném megköszönni a sok biztatást. Megle-
pett, hogy mekkora vízhangja volt a győ-
zelmünknek, mert amikor megérkeztünk, 
mindenki gratulált, pedig még el sem 
mondtuk, hogy milyen szépen szerepel-
tünk. Azóta meghívtak minket a Miskolc 
Tv-be, rádió interjút is készítettek velünk.

– Véleményed szerint, hogyan lehetne 
népszerűsíteni ezt a sportot?

– Sajnos nagyon sokan nem is tudják, 
hogy ez egy külön sportág. Amikor meg-
kérdezik, hogy mit sportolok, a válaszo-
mon (fekvenyomás) csak csodálkoznak, 
nem értik mit is takarhat ez. Ha azt mon-
dom erőemelés, akkor mindenkinek az 
jut az eszébe, hogy kőgolyókat emelge-
tünk. Lenne értelme több embert „meg-
hódítani”, mert mint említettem, hazánk 
fiai kiváló adottságokkal rendelkeznek, 
ezt érdemes lenne kihasználni. Több 
konditermet kellene bevonni egy kezde-
ményezésbe, ahol népszerűsítenénk ezt 
a sportot, vagy az Interneten, szélesebb 
körbe közzétenni a versenyek időpontját, 
hogy akárki kipróbálhassa magát. Egyik 
akadály az lehet, hogy egy hivatalos, 
szabványos fekpad a megfelelő felszerelé-

európa bajnok nagyközségünkben!

Szalay Harri Európa bajnok (Fotó: V. I.)

Az oklevél (Fotó: V. I.)
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AZ ONGAI KÖZTEMETŐBEN LEJÁRT SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELHÍVÁS!
Onga Nagyközség Önkormányzata ezúton kéri a lakosság közreműködését az ongai köztemető nyilvántartásának elkészítésében, pon-
tosításában. Kérjük mindazokat, akiknek hozzátartozói nyugszanak a köztemetőben, hogy egyeztetés céljából személyesen, levélben 
vagy telefonon jelentkezzenek a temető üzemeltetőjénél. 
Személyesen:  hétköznap 9 és 12 óra között az ONGA, MAJOR u. 11. szám alatt  

(volt Tsz-major, a napközi szomszédságában).
Telefonon: hétköznap munkaidőben a 46/543-229 számon.
a nyilvántartás pontosításához szükséges adatok:
• a sírhely elhelyezkedése – a ravatalozóhoz viszonyítva,
• a sír felépítményének leírása (pl. hantos, keretes, teljesen fedett stb.),
• a sír felirata – milyen név olvasható rajta,
• a sírban nyugvó elhunytak neve, elhalálozásuk évszáma,
• a sír fenntartója, gondozója.
Kérjük, amennyiben rendelkeznek a sír megváltását igazoló dokumentummal, azt hozzák magukkal. Ezen dokumentum lehet az üze-
meltető által kiadott nyugta, az önkormányzat által kiadott számla vagy befizetett csekk. Ezen dokumentumok alapján lehetőség nyí-
lik a sírhelyek újraváltására, illetve a sírhelyek tulajdonjogának tisztázására és újraváltásának egyeztetésére.

- Onga Nagyközség Önkormányzata -

konfirmáltak
A református vallásban a konfirmáció nyilvános bizonyságtétel a hit-

ről, miáltal a fiatalok a gyülekezet teljes jogú tagjaivá válnak. A fiatalok 
a konfirmálásra való felkészülés során megismerték az egyház rendsze-
rét, törvényeit, a keresztény vallás alaptanait. Május 24-én a református 
templomban, az istentiszteletet követően a konfirmanduszok a gyüleke-
zet előtt tettek ünnepélyes bizonyságot hitükről. A konfirmálás után a fi-
atalok pünkösd vasárnapján élhettek először az úrvacsora ajándékával.

Az idén konfirmáltak: Árvai Péter, Czíria László, Forgács Fanni, Fü-
löp Zsófia, Héjjas Andrea, Hudák Mercédesz, Kovács Barbara, Lanku 
Máté, Sebák Renáta, Szakács Dávid, Talmaczi Gréta, Vanyó Viktor és 
Vaskó Dalma. - T. L. -

sekkel 3 millió forintba kerül, amit nem 
sok terem engedhet meg magának. 

– Mit üzensz annak, aki kedvet kapott 
ehhez az időtöltéshez?

– Azt, hogy kitartás! Csinálni kell, 
nem szabad feladni. Enni kell, edzeni kell 
és ennek meg lesz az eredménye! Van 
Ongán is konditerem, ahol az alapokat 

meg lehet szerezni, aztán, amikor olyan 
szintre kerül valaki, Miskolcon elkezdhe-
ti a komolyabb munkát. 

Végül szeretném megköszönni a szü-
leim támogatását, és hogy kitartanak 
mellettem minden körülmények között! 
Aztán az edzőmnek, akinek rengeteget 
köszönhetek. Az eredményeim nagy ré-

sze nem lenne ilyen, ha nem ő foglal-
kozna velem. Szeretném még kiemelni a 
barátnőmet, aki segít abban, hogy megfe-
lelőképpen tudjak regenerálódni a verse-
nyek után, le tudjam vezetni az idegi fe-
szültségeket és tartja bennem a lelket, ha 
gondok vannak.  

- Varacskai István -

Sírmegváltás a temetőben (Fotó: T. L.)

A templomban (Fotó: T. L.)

A konfirmálók (Fotó: T. L.)Csoportkép (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testületet a máju-
si önkormányzati ülésen tájékoz-
tatta a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrs-
parancsnoka Onga nagyközség 
bűnügyi-közbiztonsági helyzeté-
ről. Őrnagy úr engedélyével az 
Ongára vonatkozó – mint a köz-
véleményt különösen érdeklő – 
adatokat az újságunk hasábjain 
közzé tesszük.

2009. április 1. napjától illetékességi 
területünket két körzeti megbízotti cso-
port (felsőzsolcai és alsózsolcai) működé-
si területére osztottuk, mellyel a lakosság 
helyben tevékenykedő, látható, könnyen 
elérhető rendőrség iránti igényét elégí-
tettük ki. A változtatással elértük, hogy 
optimálisan egy-egy szolgálati gépkocsit 
tudunk mozgatni minden napszakban, 
mely – a kisebb területekre tekintettel – 
jelentősen javítja reagálóképességünket. 

Jelenleg a csoportban dolgozó hét kör-
zeti megbízott és egy járőr Felsőzsolca 
város, Onga, Arnót és Sajópálfala közsé-
gekben koncentráltan a terület sajátossá-
gait, lakosait jobban megismerve tud ele-
get tenni rendőri feladatainak. A nyolcfős 
létszám természetesen nem végleges, hi-
szen az állománytábla módosítás jóvoltá-
ból további két járőr státusszal kívánjuk 
bővíteni a létszámot, és reményeink sze-
rint nyár végéig tíz fővel fogjuk működ-
tetni helyi rendőri egységünket. Addig 
azonban még sok a tennivalónk. A jelen-
leg rendelkezésre álló létszám miatt sza-

badságolások, betegségek, illetve más fela-
datokra vezénylések következtében még 
egy-egy alkalommal előfordul, hogy a 
szintén újonnan létrehozott Alsózsolcai 
KMB csoporttal kell összevonni a szol-
gálatot. 

A Felsőzsolcai KMB csoport jelenle-
gi állománya régen a területen szolgáló 
kollégáinkkal került feltöltésre, melynek 
vezetésével Juhász László r. zls. urat bíz-
tuk meg. A csoport tagjai: Doros Imre r. 
ftőrm., Márton Csaba r. ftőrm., Kozák Ta-
más r. ftőrm., Buzás Gábor r. tőrm., Nagy 
Zoltán r. tzls. és Pocsai Nikoletta r.ftőrm 
körzeti megbízottak, valamint Tóth Lajos 
r. ftőrm. járőrök.

A fenti bevezetést követően a csoport 
munkáját – tekintettel az eltelt egy hó-
napra – még külön számadatokkal nem 
kívánom értékelni, bár a lakosság részé-
ről pozitív visszajelzéseket kapunk, szak-
mai szempontok alapján az időszak még 
értékelhetetlen. Tájékoztatómban a 2009. 
március 31. napjáig eltelt időszakot te-
kintem át, illetve hasonlítom össze.

A Miskolci Rendőrkapitányság 
Felsőzsolcai Rendőrőrse a 2008. év fel-
adatait a B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főka-
pitányság stratégiai céljainak, valamint 
a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője 
által meghatározottaknak megfelelően, 

azok figyelembevételével, az illetékessé-
gi terület sajátosságait szem előtt tartva 
a körülményekhez képest jó színvonalon 
hajtotta végre.

Az elmúlt időszakban őrsünk egy da-
rab új, Ford Focus típusú gépjárművet 
kapott, mellyel egy régebbi típusú szolgá-
lati gépkocsit cseréltünk le.

A rendőrőrs elhelyezéséül szolgá-
ló Felsőzsolca, Kassai u. 30. szám alat-
ti épület jól felszerelt, Felsőzsolca város 
jóvoltából rendszeresen karban tartott, 
a szolgálati feladatok ellátására alkalmas 
feltételekkel rendelkezik. 

Lehetőségeinkhez mérten mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a 
bűnözést visszaszorítsuk, vagy a már el-
követett bűncselekmények felderítését 
fokozzuk. Jelenlegi statisztikai mutató-
ink ezen, törekvéseink eredményességét 
igazolják. Igyekeszünk előtérbe helyez-
ni a közterületi jelenlét fokozását, az ál-
lampolgárokkal közvetlenebb kapcsolat 
kialakítását és a bűnügyi helyzethez iga-
zítva szervezni szolgálatunkat, bár be kell 
látnunk, hogy ez a rendelkezésre állt lét-
számmal komoly nehézségeket okozott. 
Szándékunk ellenére nem tudtunk min-
denhol jelen lenni, azonban visszatérő-
en folyamatosan ellenőriztük területün-
ket. A szolgálat ellátása során nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az utca és közterü-
let rendjét sértő magatartás megelőzésé-
re, megszakítására, valamint a bűnözők 
által veszélyeztetett létesítmények foko-
zottabb ellenőrzésére. Ehhez társult egy 
aktívabb a közlekedés rendjét fenntartó 
kutató és szűrő közúti ellenőrzés, mert az 
elmúlt években megnövekedett a gépjár-
műforgalom és az utazó bűnözők száma. 

Fontos, hogy munkánkat továbbra is 
a szakszerűség, a törvényesség jellemez-
ze, amelyet az állampolgárok és vezetőink 
is elvárnak tőlünk. Az elvárások és jogsza-
bályváltozások miatt elmúlt években ki-
szélesedett és folyamatosan növekedett a 
rendőrségre háruló szolgálati feladatok 
száma (rendezvénybiztosítás, közlekedés-
biztonság javítása, különböző akciók stb.), 
amelyek jelentős rendőri létszámot igé-
nyelnek. Ez sajnos azzal is jár, hogy szolgá-
lati területéről rendőreink egy-egy feladat 
végrehajtásáig átcsoportosításra kerülnek. 

Onga nagyközség bűnügyi-
közbiztonsági helyzetéről 

A Felsőzsolcai Rendőrőrs épülete (Fotó: T. L.)
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A rendőrőrsnek jó a kapcsolata az il-
letékességi területükhöz tartozó önkor-
mányzatokkal. Információkkal, jelzé-
sekkel a hatáskörükbe tartozó segítség 
megadásával egymás tevékenységét köl-
csönösen segítik. Külön kiemelném 
az újraszerveződött polgárőrség tevé-
kenységét is, mellyel az eltelt rövid idő-
szak ellenére szoros munkakapcsolat és 
együttműködés látszik kialakulni. Tevé-
kenységük segítség számunkra, és ez a 
későbbiek folyamán a lakosság számá-
ra is kézzel fogható eredményekkel fog 
szolgálni. 

A rendőrőrs a Miskolci Rendőrkapi-
tányság irányítása alá tartozik. Illetékes-
ségi területe meglehetősen nagy, két vá-
ros Felsőzsolca és Alsózsolca, valamint öt 
község, Sajópetri, Sajólád, Onga (az ah-
hoz tartozó Ócsanálos és Ongaújfalu), 
Arnót és Sajópálfala közigazgatási terü-
letére terjed ki. A településeket erdőkkel 
tarkított jelentős mezőgazdaságilag hasz-
nosított terület veszi körül, de pincehá-
zak, hétvégi házak, szőlők és nagy for-
galmat lebonyolító közutak, frekventált 
ipari körzetek is megtalálhatók. Jelen-
leg a rendőrőrsön 20 fő hivatásos rend-
őr dolgozik – a korábbi 19 fővel szemben 
ugyanis egy, korábban elvont státuszt 
visszakaptunk – az alábbi megoszlásban: 
1 fő őrsparancsnok, 1 fő őrsparancsnok 
helyettes, 1 fő tiszti főnyomozó, 2 fő tiszt-
helyettes nyomozó, 12 fő körzeti megbí-
zott és 3 fő járőr.

A bűnügyi tevékenység értékelé-
se előtt elöljáróban érdemes megemlíte-
ni, hogy az elkövetői kör nem változott. 

Továbbra is jellemzőek a visszaesők ál-
tal elkövetett jogsértések, illetve jelent-
kezik egy bűnözői utánpótlás is, hiszen 
nagy számban találkozunk jogi értelem-
ben vett fiatalkorú bűnelkövetőkkel, va-
lamint az utóbbi időben a gyermekkorú 
elkövetők száma is folyamatosan növek-
szik. Továbbra is jellemző az elkövetők 
helyi kötődése, azonban az utóbbi idő-
szakban megfigyelhető részükről egy 
nagyfokú mobilitás. Illetékességi terüle-
tünkön időszakonként megjelennek más 
városokból, más megyékből érkező bűn-
elkövetők, akiknek felderítése – tekintet-

tel arra, hogy a tőlük telhető legrövidebb 
időn belül távoznak a cselekmény hely-
színéről, valamint az esetlegesen eltulaj-
donított tárgyak nem a környezetünkben 
jelennek meg –, eléggé nehézkes.

A rendőrőrsön 2007. évben 422 eset-
ben, míg 2008 évben 459 esetben rendel-
tünk el nyomozást bűncselekmény gya-
núja miatt. A területen elkövetett többi 
bűncselekményben túlnyomórészt a ka-
pitányság más osztályai folytatták le a 
nyomozást (bűnügyi osztály, közlekedés-
rendészeti osztály).

Az ismeretlen tetteses felderítési muta-
tó terén 2007. évben 34,92%-os eredmé-
nyességet sikerült elérni, míg a nyomozás 
eredményességi mutató 48,63%-os lett. 
Az ismeretlen tetteses felderítési muta-
tó terén 2008. évben 34,31%-os eredmé-
nyességet sikerült elérni, míg a nyomozás 
eredményességi 47,9%-os mutató lett.

A 2008. év első negyedévét összeha-
sonlítva megállapítható, hogy 2008. I. 
negyedévben 50,65%-os eredményessé-

get sikerült elérni, míg a nyomozás ered-
ményességi mutató 57,45%-os lett. 2009. 
I. negyedév adatainak összevetését meg-
nehezíti, hogy az ITE felderítési mutató-
ról már nem tudunk beszámolni, ugyanis 
a statisztikai szabályok változása miatt az 
ilyen jellegű nyilvántartás megszűnt. A 
számadatok mellőzésével azonban a ko-
rábbi évben elért eredményhez hasonló 
mennyiségű ügyet derítettünk fel. A nyo-
mozás eredményességi mutató: 52,6 %. 

Az őrs illetékességi területéhez tarto-
zó hét településen 2008. I. negyedévében 
287 db bűnügy vált ismertté, 2009. hason-
ló időszakában 161 db, mely csökkenés 
köszönhető a biztonságot akaró lakosok, 
önkormányzatok, civil szerveződések, 
polgárőr szervezetek összefogásának, ki-
emelt együttműködésének, amelyhez tár-
sul a rendőrőrs kollektívájának áldozatos 
munkája is.

A statisztikai kimutatás alapján el-
mondható, hogy hasonlóan az elmúlt 
évekhez, a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek teszik ki az ismertté vált jogsértések 
túlnyomó részét. A lakosság közbiztonság-
ba vetett hitét erősen negatív irányba be-
folyásoló erőszakos, durva bűncselekmé-
nyek elkövetése továbbra sem jellemző.

Onga nagyközség területén 2008. év-
ben 111 db, míg 2007-ben 95 db bűn-
cselekmény vált ismertté. 2009. év I. 
negyedévében 23 db bűnügy jutott tu-
domásunkra szemben a 2008. hasonló 
időszakában jegyzett 27 db-bal. A szám-
adatok a teljes ismertté vált bűncselek-
ményekre vonatkoznak, beleértve a köz-
lekedési bűncselekményeket is.

A bűnügyi értékelésénél meg kell em-
lítenem, hogy az ongai hegyen, illetve a 
TURUL környékén időszakosan elszapo-
rodott a hétvégi háztulajdonosok sérel-
mére elkövetett betöréses lopások száma 
jelentősen csökkent. 

Említést érdemel továbbá, hogy 2008. 
január 1. napjától a Btk. módosítása mi-
att a veszélyes fenyegetés szabálysérté-
se zaklatás bűncselekménnyé változott, 
mely cselekmény megelőzése nem lehet-
séges, mert általában családon belül tör-
ténik volt házastárs, élettárs sérelmére, il-
letve haragos viszony következtében. A 
törvényi tényállás kimerítéséhez elegen-
dő a telefonon történő elkövetés. Ez a 
bűncselekmény a fent közölt számadatok 
kb. 30%-át teszik ki és magyarázatot ad-
nak a bűncselekmények számában mu-
tatkozó emelkedésre is.

A rendőrőrs képviselői az OKE közbiztonsági fórumán (Fotó: pépé)
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Adataink szerint kijelenthető, hogy az 
elmúlt években a gyanúsítottként kihall-
gatott személyek számában töretlenül nö-
vekvő tendenciát mutat a fiatal- és gyer-
mekkorúak aránya (lassan már az összes 
elkövetők felét teszik ki), de a felnőtt korú 
elkövetők nagyobb része is 18–28 év kö-
zötti, ún. „fiatal felnőttek” kategóriájába 
sorolható. Az elkövetők nagyobb hánya-
da a visszaesők és különös visszaesők kö-
réből tevődik össze.

A gyermek- és fiatalkorúakkal szem-
beni eljárásainkban mozgásterünk cseké-
lyebb, de velük szemben a büntetések (in-
tézkedések) visszatartó ereje is minimális, 
értékrendjük torzult, normális életvitelű 
családi környezet, minta híján cselekmé-
nyük következményeit sem képesek fel-
mérni. A nélkülözésben felnövő fiatalok 
pénzszerzési lehetőséget látnak a bűnö-
zésben, a tanulás, szakma elsajátítása nem 
érdekli őket. Az így felnőtté váló emberek 
gyakorlatilag már nem téríthetők jobb 
útra, minimális esély van arra, hogy a tár-
sadalom hasznos tagjaivá váljanak. Ezért 
fontos a bűnmegelőzés érdekében, hogy 
már kisgyermekkorban kell lehetőséget 
biztosítani arra, hogy az elfogadott nor-
mák szerint szocializálódjanak, helyesen 
értékeljék a határvonalat a bűnözés és a 
gyermeki csínytevések között.

Új, idegen bűnözői kör megjelenésé-
nek kivédése érdekében továbbra is fon-
tosnak tartjuk a felderítő munkát és na-
gyobb hangsúlyt fektetnünk az eddig 
hatékonynak bizonyult szűrő-, ellenőrző 
tevékenységre, és nem utolsó sorban a la-
kosság folyamatos tájékoztatására, felvi-
lágosítására, az ismertté vált bűncselek-
mények tanulságainak levonására. 

A közbiztonsági tevékenységgel kap-
csolatban meg kell jegyeznem, hogy az 
elmúlt két évben a személyi és technikai 
problémák ellenére az illetékességi terüle-
tünkön tudtuk biztosítani a 24 órás köz-
terület jelenlétet. A közterületi szolgálatot 
ellátó állomány 2007. évben bűncselek-
mény vagy egyéb jogsértés gyanúja miatt 
153 főt fogott el, illetve 179 főt állított elő. 
Ezzel szemben a közterületi szolgálatot 
ellátó állomány 2008. évben bűncselek-
mény vagy egyéb jogsértés gyanúja miatt 
151 főt fogott el, illetve 153 főt állított elő. 
Az elfogás kategóriában 1,3 % -os csökke-
nést mutatható ki. Az előállítás kategóriá-
jában 14 %-os csökkenés mutatható ki.

2007 évben kisebb súlyú közlekedé-
si szabálysértés elkövetése miatt 425 fő-

vel szemben 1.851.000-Ft helyszíni bírsá-
got szabtak ki, míg 2008 évben 201 fővel 
szemben 2.051.000-Ft helyszíni bírságot 
alkalmaztak. A főben mutatkozó csökke-
nés az év közben életbe lépet közigazga-
tási bírság miatt következett be, ugyanis 
bizonyos szabálysértés kategóriákban a 
helyszíni bírságolás megszűnt. Ezen kí-
vül 2007. évben 419 esetben 2008. évben 
539 esetben éltek szabálysértési feljelen-
téssel különféle jogsértő cselekmények 
elkövetése miatt, mely feljelentéseket to-
vábbítottuk az illetékességgel vagy hatás-
körrel rendelkező szervek felé.

Ittas gépjárművezetővel szemben 2007. 
évben 20 esetben intézkedtünk, míg 2008. 
évben 12 intézkedésre került sor.

A közterületi szolgálatot ellátó állo-
mány vonatkozásában meg kell jegyez-
nem, hogy az utóbbi években az állam-
polgári fegyelem lazulása miatt egyre 
nagyobb terhet ró ránk a különböző ha-
tóságok (bíróság, önkormányzat, bünte-
tés-végrehajtási intézetek, szakértői in-
tézetek, vám-és pénzügyőrség stb.) által 
kibocsátott elővezetések eredményes vég-
rehajtása. Az eljárás alá vontak, de szám-
talan esetben a sértettek és tanúk is a 
számukra kiküldött idézésekre nem haj-
landóak megjelenni, ezért érvényt sze-
rezni a hatósági eljárásnak csak rendőri 
elővezetés alkalmazásával lehet.

Fő feladatként határoztam meg to-
vábbá a városukban lévő italmérő helyek 
visszatérő ellenőrzését a fiatalkorú sze-
mélyek szeszesitallal történő kiszolgálá-
sának megelőzése érdekében. 

Az elővezetések, lakcímkutatások eb-
ben az évben az első negyedévben is el-
érte már a százas nagyságrendet. A 
hatóságunkhoz érkezett elővezetések meg-
közelítőleg 34%-át sikeresen hajtottuk 
végre, még akkor is, ha esetlegesen csak 
néhány ezer forint befizetéséről volt csak 
szó. Törekszünk a sikeres elővezetések 
végrehajtására, mivel ezzel az eredmény-
nyel nem lehetünk elégedettek.

Jellemző, hogy a pénzbüntetésre kö-
telezett szabálysértést elkövető személy 
a kiszabott büntetést, büntetéseket csak 
akkor hajlandó rendezni, ha a rendőr 
már az elővezetéssel keresi fel.

A közrendvédelmi állomány jelentős 
szerepet játszott az elmúlt évben az illeté-
kességi területünkön lévő rendezvények 
zavartalan lebonyolításában, ennek ered-
ménye lett, hogy a települési rendezvé-
nyeken kihívó rendbontás nem történt, 

a lakosok nyugodt körülmények között 
tudtak szórakozni.

A rendőrőrs személyi állománya to-
vábbra is folyamatosan részt vett a Mis-
kolcon megrendezésre került sportren-
dezvények biztosításában, közlekedési 
és egyéb bűnügyi akciókban, valamint 
az utóbbi időszakban lezajlott rendkívüli 
eseményekből adódó rendőri feladatok-
ban. Ezen események biztosítása jelentős 
erőket vont el a konkrét közterületi rend-
őri tevékenységtől, valamint egyéb fela-
datoktól.

Változás, hogy a körzeti megbízotta-
ink már nem vesznek részt a csapatszol-
gálati század tevékenységében, azonban 
helyettük járőr kollégáinkat kellett erre 
a feladatra beosztani, minek következté-
ben ugyan úgy a területünkről kerülnek 
elvonásra. Emellett a KMB állomány to-
vábbra is jelentős tevékenységet fejtett ki 
kisebb súlyú jogsértések vizsgálatában.

A fenti adatokat figyelembe véve és ér-
tékelve megállapítható, hogy a Felsőzsol-
cai Rendőrőrs az eltelt időszakban meg-
felelő szintén teljesített, eredményeinket 
továbbra is szinten kívánjuk tartani.

Az elmúlt évekre visszatekintve el-
mondhatom munkatársaim és személy 
szerint én is azt tapasztalom, hogy a la-
kosság illetékességi területünkön egy-
re jobban segíti munkánkat, bizalommal 
fordulnak felénk, amelyre igyekszünk 
minden esetben az elvárásoknak és a 
szakmai szabályoknak maradéktalanul 
megfelelően reagálni.

Az elkövetkezendő időszakra nézve 
feladatként kívánom végrehajtani (annak 
függvényében, hogy az ígért létszámbő-
vítés megvalósul-e):

–  felderítési eredményességünk lehe-
tőség szerinti növelését,

–  az ismertté vált bűncselekmények 
szinten tartását, lehetőség szerinti 
csökkentését,

–  lakossági kapcsolataink további erő-
sítését, preventív jellegű folyamatos 
felvilágosításukat áldozattá válásuk 
megelőzése érdekében,

–  reagáló képességünk megőrzését,
–  közlekedési helyzet megtartása, köz-

lekedési morál javítása,
–  közterületi jelenlétünk lehetőség 

szerinti fokozását.

- Csernai László r. őrnagy 
őrsparancsnok -



112009. június

Bemutatkozott az iskola!
Május 15-én került sor a hagyományos általános iskolás bemutatko-

zásra. A következő képek ott készültek. (Fotók: T. L.)

Iskolai csengőszó
VERSENYEREDMÉNYEK!

Kitűnően szerepeltek tanulóink a megyei diákolimpia atlétikai ver-
senyszámaiban. A DVTK stadion atlétikai pályáján megrendezett verse-
nyen a II. korcsoportos fiúcsapat a 4. helyen végzett. Felkészítő testnevelő: 
Kajtor Csaba. A csapat tagjai: Száva László, Berta Zoltán, Ducsai Kristóf, 
Horváth Dániel, Horváth Levente és Molnár Dániel. Egyéni összetett ver-
senyben Száva László a 2. lett.

Mesemondó verseny (Hernádkak): 1. hely Szabados Natália 3. b, felké-
szítő: Kovácsné Nagy Ágnes.

Matematika (Felsőzsolca): 2. hely Nagy Angelika 5. b, felkészítő: 
Szabóné Reszegi Éva és Bekus Orsolya 6. b, felkészítő: Bűdi Lászlóné. 3. 
hely Pecsenye Bence 8. a, felkészítő: Bűdi Lászlóné.

Nyelvtan-helyesírás (Sajóhídvég): 2. helyezettek Bekus Orsolya 6. b 
és Pecsenye Bence 8. a, Felkészítők: Poroszkainé Urszin Márta és Minyó 
Ákosné.

Biológia (megyei): 3 hely Héjjas Andrea 7. a, felkészítő: Molitorisz Zoltán.

Javában zajlanak a tanév végi programok az iskolában! A közönség ál-
tal színvonalasnak ítélt „Bemutatkozik az iskola” kulturális est megrende-
zése után Nagy Csaba tárogatóművész a Rákóczi-korról tartott egy rend-
hagyó zenés irodalomórát.

Május 18-án az iskolai SZMK ülésén az iskola igazgatója átfogó tájé-
koztatást adott az intézmény jelenlegi helyzetéről. A választmány tagjai 
megbeszélték a diák önkormányzati napon (június 15.) megvalósítandó 
főző-programot.

Diákjaink tanulmányi kirándulásokon ismerkedtek hazánk szép tájai-
val, nevezetességeivel.

Május 27-én iskolánkban is végrehajtottuk a 4., 6. és 8. évfolyamos ta-
nulók kompetencia-felmérését az Oktatási Hivatal szervezésében.

A két 8. osztályunk idén is megrendezi a diák önkormányzati hét prog-
ramjait. A jelzett héten lesz a „Csibeavató” az elsősöknek és a „Fészekha-
gyó” a végzős tanulóknak.

Zene tanszakos tanulóink tanév végi vizsgájára június 8-án du. kerül sor.

Ballagási ünnepségünket június 13-án (szombaton) 10 órakor tartjuk az 
általános iskolában.

- Rózsa László ig. -

A 8. a osztály látványos keringője

Sikere volt a néptáncosoknak

A pedagógus énekkar

A formációsók legkisebbjei

Tehenek
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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Község Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: garayweb.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

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

Következő számunk 
tartalmából:

•  Milyen volt az esti gimnáziumi oktatás 3 éve az 
érettségizőknek 

•  Véget ért a kézilabdások és labdarúgók  
bajnoki küzdelme

•  Bölcsőde lesz Ongán?
•  Történelmi emlékpark, trianoni emlékmű tervek
•  Polgárőr tájékoztató
•  Hittanverseny: döntő
•  Fásítás kontra falopás
•  Onga sportkoncepciója
•  Ballagó nyolcadikosok búcsúja
•  Kulturális programokkal ünnepelt a 10 éves OKE
•  A helyi civil szervezetek működéséről
•  Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali Intézmé-

nyének működéséről
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-

szálló kialakítására 
•  Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Mások írták rólunk
•  Krónika

Oklevél, meghívó, névjegy

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
Könyvek, kiadványok már 1 db-tól
www.koprinart.hu

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
 Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - Augusztus 26. Szerda - 

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

Újra nyomtatott 
fotóalbum

Onga XX. századi története 
fotóalbum 

1500 Ft-os áron újra kapható a nagyközség 
boltjaiban, illetve megvásárolható az 

általános iskolában.

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

Kapható Onga helyismereti dvd-rom-ja

A 2007-ben megjelent 
helyismereti dvd-rom 
3000 Ft/db áron kapható 
az általános iskolában 
és a nagyobb helyi 
üzletekben.

Építési telkek 
Ongán összközművesen 

eladók 
a Hunyadi utca mögött, 

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


