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Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatá-

10 éves
ünnepi programok
Az idén 10 éves Ongai Kulturális Egyesület több napos kulturális programsorozattal ünnepelte
születésnapját.

meg a meghívott vendégek. A programsorozatot a népzenét játszó Holmolez és a
Happy Blues Day együttes koncertje zárta. A szépszámú nézőközönséget vonzó
rendezvénysorozatot megtisztelte jelenlétével, és ünnepi beszédet mondott dr.
Ódor Ferenc országgyűlési képviselőnk,

Június végén előbb dr. Nagy Balázs, neves földrajzkutató tartott előadást Szibériáról, majd Földes
Lászlóval (Hobóval) találkozhattak egy kötetlen
beszélgetésen az
érdeklődők. A kialakítás alatt lévő
falumúzeum udvarán Hobó önálló
József Attila színházi estjének előadására került sor.
Voltak közös
programjaink a
Beszélgetés Hobóval (Fotó: Totya)
határon túli magyar barátainkkal, felvidéki és kárpátal- a megyei közgyűlés elnöke és Gergely
jai partnerszervezeteink képviselőivel is Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke is.
Támogatóink voltak: dr. Ódor Ferenc
(filmnézés, előadások, ongai bortúra hintóval). Az ünnepi vacsora előtt az OKE el- a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke és
múlt 10 évéről készült filmet tekinthették a Felsőzsolcai Takarékszövetkezet, amit
ezúton is nagy
tisztelettel megköszönünk.
A rendezvénysorozatról készült
fotókból láthatnak képes riportot
a 8. oldalon, míg a
teljes fotó sorozat
megtekinthető a
www.okeonga.hu
weboldalon.
- Takács László
OKE elnök Nagy Balázs előadása Szibériáról (Fotó: T. L.)

– folytatás a 8. oldalon –

A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) „Önkormányzati
árvízvédelmi fejlesztések” elnevezésű pályázati felhívása keretében
Onga Nagyközség Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a település
árvízvédelmi biztonságának megteremtése céljából. A kétfordulós
program első fordulójában nagyközségünk 21.882.400,- Ft hazai és
uniós vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet kiegészít az
előkészítési feladatokhoz szükséges 3.861.600,- Ft saját erővel.
A település árvíz által legveszélyeztetettebb része Ócsanálos. A körgát, mely a

A meghívott vendégek (Fotó: Zs. B.)

településrészt hivatott védeni, az idők folyamán elhasználódott. A fejlesztés szükségessége a 2004., 2006. és 2008. évi árvíz
után kapott hangsúlyt, amikor a komoly
védekezési munkák ellenére is jelentős károk keletkeztek. Az önkormányzat azóta szorgalmazza a gátak megerősítését, az árvízvédelmi művek kiépítését.

Árvízvédelmi fejlesztés
Ócsanáloson
Az egyre magasabb vízállás valós veszélyeket rejt; egy újabb árvíz beláthatatlan
károkat okozna a lakosságnak, kiadásai
erősen megterhelnék az önkormányzati
től 2011 végéig tart majd. A projekt brutés az állami költségvetést egyaránt.
A fejlesztés keretében a Vadász-patak tó összköltsége: 462.158.320,- Ft, melybal-parti töltésének tehermentesítésére hez az igényelt támogatás 100%.
A projekt ismertetésére, céljainak és
kerül sor a patak település melletti szakaszának zsilipekkel való kiszakaszolásával. A Hernádon
kialakuló árvíz alatt a Vadász-patak az Ócsanálostól
északkeletre, a
körtöltés mellett építendő új
medren át folyik
majd a Hernádba. Árvízmentes időszakban
a
Vadász-paEgyeztetés (Fotó: Zs. B.)
tak élővízfolyás
jellegét, vízszintjét a zsili- várható hatásainak bemutatására került
pek szabályozásával, vízkor- sor 2009. július 9-én az ócsanálosi közösmányzással lehet biztosíta- ségi házban „Lakossági fórum” keretében.
ni. Az Ócsanálos településen A szép számban megjelent érdeklődőtervezett árvízvédelmi töltés hossza: ket Madzin Tibor polgármester, Gál Ágnes tervező, Selling Imre az ÉKÖVÍZIG
1838 méter.
2009 és 2010 az előkészítési szakasz képviselője, Viszoki Csaba projekt memunkáit öleli fel: a projekt megvalósí- nedzser és Karajz Miklós a program PR
tásához szükséges engedélyezési tervek felelőse tájékoztatta. Az előadásokat köelkészítése, előzetes terület előkészítő vetően a lakosok feltehették kérdéseiket,
munkák elvégzése, a megvalósíthatósá- melyek a fejlesztéssel érintett területen
gi tanulmány elkészítése, közbeszerzé- található magántulajdonú ingatlanoksi eljárások lefolytatása. A projekt rész- ra, valamint a mezőgazdasági területek
letes kidolgozását követően lehet majd megközelítésére vonatkoztak.
Megnyugtató válaszokkal, a fejlesztés
pályáznunk a projekt második fordulójára, a fejlesztés megvalósítására. A pro- szükségességébe vetett bizalommal, vala-

Az ócsanálosi hallgatóság (Fotó: Zs. B.)

Polgármesteri beszámoló (Fotó: Zs. B.)
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jekt megvalósítására vonatkozó pályázat
tervezett benyújtási ideje: 2010 áprilisa, a
kivitelezés várhatóan 2010 szeptemberé2009. augusztus

mint a folyamatos tájékoztatás fontosságának hangsúlyozásával ért véget a fórum.
- Madzin Tibor polgármester -

Átvették az aranyérmeket a kézilabdások
Az idei megyei kézilabda bajnokságot az ongaiak nyerték meg 2 ponttal megelőzve Felsőzsolcát, jogot szerezve ezzel az NB. II-ben való indulásra. A múlt hónapban egy ünnepi vacsorával egybekötött szakosztályülésen
a bajnoki aranyérmeket is megkapták a kézilabdások. A csapat tagjai az érmeken felül Madzin Tibor polgármester úr által erre az alkalomra készíttetett, személyre szabott patinás ajándék emléklapot és egy 42 oldalas, Takács
László által szerkesztett, a kézisek elmúlt 15 évét színes fotókkal bemutató
könyvet is átvehettek.
Időközben az is eldőlt, hogy a csapat marad a megyei I. osztályban. Az NB.
II-t – többek között a szűkös anyagi lehetőségek miatt – nem tudja Onga vállalni. Az NB-s szerepléshez kb. 4,5 millió Ft szükséges, amit az önkormányzat a jelenlegi agyagi kondíciók mellett nem tudott biztosítani. - T. L.-

Az éremátadó után (Fotó: Hajtós Móni)

Ongai hírfolyam
NEM LETTÜNK VÁROS
A politikai döntések az idén sem kedveztek a beadott városi pályázatunknak.
Onga 2009-ben sem lett város, szemben
pl. Mezőkeresztessel, Sajóbábonnyal. Mivel választási évben nem lehet benyújtani
pályázatot, ezért legközelebb két év múlva próbálkozhatunk újra.

– évek óta felmerülő felvetés, hogy a
művelődési ház és a könyvtár egy helyen,
ténylegesen egy kézben legyen, aminek
számos előnye van a szerveződő programok és helykihasználás szempontjából,
– a hosszabb távú tervekben, pályázat
révén az épület új funkcióknak való átalakítása meg fog valósulni.

ALJEGYZŐJE VAN ONGÁNAK
Önkormányzati döntés értelmében július
1-től Nevelős Szabolcs személyében aljegyzője van Ongának.

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Június 26-án tartotta soron következő
ülését az önkormányzat, melyen többek
között szó volt a sportegyesület éves tevékenységéről, a nagyközség közművelődéséről, a tervezett programokról és
feladatokról, valamint az aljegyző kinevezésről.

KÖNYVTÁR-KÖLTÖZTETÉS
Elkezdődött a művelődési ház klubtermének átalakítása, hogy alkalmassá váljon a
könyvtár átköltöztetésére. A döntés hátterében többek között a következők álltak:
– a Polgármesteri Hivatal kinőtte magát, bővítésre, ügyfélbarát(abb) kialakításra szorul,
– statikailag eddig sem volt megfelelő a könyvtár emeleti elhelyezése a hivatalban,
– a nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak
eddig nehezen használhatták az emeleti
könyvtárat,

Az átalakítás alatt lévő klubterem (Fotó: T. L.)

KULTURÁLIS NAPOK
ÖSSZKÖLTSÉGE
Az idei Ongai Kulturális Napok összköltsége 382 133 Ft-ot tett ki, ami megfelelt
az önkormányzati elvárásoknak, mely a
nehéz gazdasági helyzet miatt kényszerű
megszorításokat kellett, hogy bevezessen
e területen is.

Az ingyenes tankönyvhöz
Az ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény értesíti a szülőket, hogy a 2009/10-es tanévben a tankönyvek
ingyenes juttatásával kapcsolatban a következő
igazolásokat szíveskedjenek bemutatni.
• Tartósan beteg gyermek esetében: a legutolsó szakorvosi vizsgálat eredményét. Az érvényességi idejének meg kell haladni 2009. szeptember 15-ét.
• 3 vagy több gyermeket nevelő szülő esetében: a nagyközség honlapjáról (www.onga.hu)
letölthető kérelem-lap kitöltése és az igazolások bemutatása.
• A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülőkről a Polgármesteri Hivatal az igazolást átküldi az iskolának.
A beadási határidő: 2009. augusztus 24. hétfő.
Amennyiben a kérelmek nem érkeznek be,
akkor a tanuló/k/ tankönyvcsomagját a szülőnek meg kell fizetni.
- Siska Zsolt tankönyv ügyintéző -

ÚJ PARKOLÓ
A Hunyadi utcai óvoda előtt új
betonozott parkolók kerültek kialakításra a nyár elején.
KIHELYEZETT HORGÁSZ
TÁBLÁK
Az Ongai Horgász Egyesület a tavakhoz eligazodást segítő információs táblákat helyezett ki az
idén tavasszal.
- T. L. 2009. augusztus

Információs tábla a tavaknál (Fotó: T. L.)
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Történelmi emlékpark és a trianoni emlékmű
Hosszú hónapok munkája és nem kis
viták után elkészült a Berzsenyi utca
páratlan oldalának egységes, rendezett történelmi emlékparkká alakításának, benne a trianoni emlékmű
terve. Ez utóbbiról a helyi Jobbik hírlevele – erősen szubjektíven, egyes
dolgokat kiragadva és kissé sarkítva – többször is beszámolt. Röviden
összefoglalnánk mi is a történteket és a komplex tervvel szeretnénk
megismertetni az olvasókat, melyet
Széll Norbert okleveles építészmérnök és okleveles település szakmérnök – felhasználva az önkormányzat
és e sorok írójának elképzeléseit is –
öntött végső formába.
A trianoni emlékmű felállításának nyilvános felvetése – még tavaly ősszel – Kovács Árpád önkormányzati képviselő, a
Jobbik elnökének nevéhez köthető. Ezt
megelőzően e sorok írója a Berzsenyi utca
parkosított részének tudatosabb, városiasabb történelmi emlékparkká alakítását
vetette fel egy önkormányzati ülésen, aminek a tervezési előkészületei már tavaly novemberben megkezdődtek. A két dolog ott
ért össze, hogy képviselő társunk trianoni emlékművet történetesen ugyanezen, az
egyébként helyi védettség alatt lévő területen képzelte el. Az olykor heves viták abból
adódtak, hogy a trianoni emlékművet mi
nem az általuk tervezett helyre, nem idén
(jövőre, a 90 éves évforduló célszerűbb-

A tanulmányterv részlete
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nek tűnt), és nem abban a formában (egy történelmi emlékpark megvalósítását páegyszerű fa-kő emlékmű, amihez hasonló lyázati pénzek segítségével az elkövetkező
szerintünk tucat szám van az országban) 10 évben, több fázisban szeretné az önkorkívántuk megvalósítani, és a szükséges ha- mányzat megvalósítani.
tósági utat is végig kívántuk járni. TörténeNéhány fontosabb kiemelendő elem a
tesen úgy esett, hogy az egyébként ugyan- komplex, több oldalas, mindenre (geodéabba az irányba evező felek,
Kovács Árpád és jómagam –
akiket az önkormányzat külön
megbízott e kérdéskör tisztázásával és a végső javaslat elkészítésével – lettünk egymás
leghangosabb vitapartnerei.
Nem kívánom részletezni az
elmúlt hónapok ezzel kapcsolatos egyeztetéseit, nézeteltéA szökőkút és a trianoni emlékmű elhelyezése
réseit. A lényeg, hogy neki a
trianoni emlékmű volt a fontosabb, nekem, illetve a képviselőtársaimnak az egész emlékpark komplex, egységes
képe. Sokszor úgy érezte, hogy
a dolgok nem megfelelő sebességgel folynak, és gátoljuk
– és ennek tévesen többször
is hangot adott – az emlékmű
megvalósítását, pedig csak azt
szerettük volna, hogy a kabátA park keleti része
hoz keressünk gombot, és ne
fordítva. Végül is megszületett a kompro- zia, vízelvezetés, forgalomátalakítás stb.)
misszum, és azzal összhangban mind for- kiterjedő tervből:
májában, mind elhelyezését tekintve jö• A meglévő állapotot vizsgálva az körvőre, június 4-én átadásra kerül az Ekker vonalazódott ki, hogy 3 kisebb teresedés
Róbert szobrászművész által benyújtott fűzhető fel a sétányra: a bolt mögötti és a
tervek alapján a trianoni emlékmű. A teljes trafóház melletti kis térrész, ahol egy kis
piac is ki van már alakítva; az Oprendek
utcánál lévő kis üzletek előtti kis teresedés és a sétány vége a Tompa utcánál.
• Az Oprendek és a Dobi utca kereszteződésénél, a faházak előtt a Berzsenyi
utcáról a lekanyarodás az Oprendek utcára megszűnne, ahol egy szökőkút kerülne
kialakításra, így egybefüggő sétány/park
alakulna ki. Az ott lévő villanyoszlopok
földalatti kábellel lesznek kiváltva.
• A szökőkúttól balra a trianoni emlékmű, míg jobbra egy majdani Onga alapításával kapcsolatos körüljárható emlékmű
kerül kialakításra. A trianoni emlékművet
a gyalogos forgalom a sétányon úgymond
„keresztezi”. Az emlékmű megtöri az egyenes sétányt, azt két oldalról megkerülhető.
A sétány nyugati oldalán kerül kialakításra
a település 800 éves megalakuláshoz köthető emlékmű. Mindkét emlékmű meg2009. augusztus

világítása alulról lesz megoldva. A szökőkúttal egyetemben ezek az emlékművek
– körben padokkal – a sétány meghatározó térbeli elemeivé válnak.
• A térkővel burkolt sétány mentén
mellszobrot kapnának az Ongán járt vagy
hozzánk is köthető nagy történelmi személyek, nevezetesen Csokonai Vitéz Mihály,
Mészáros Lázár, Görgey Artúr és II. Rákóczi Ferenc. Ezek a szobrok szintén kapnak

egy alsó megvilágítást, és köréjük is szervezett pihenőhelyek kerülnek elhelyezésre.
• A szobrok és az emlékművek egységes
stílusban és szemléletben – ennek első megvalósításra kerülő eleme 2010-ben a trianoni emlékmű – válnak a sétány részévé.
• A Berzsenyi utca páratlan oldala
egyirányú forgalmi út lenne.
• A faházakat hosszú távon szükséges
máshová áthelyezni.

• A lakóházaktól kivezető, a sétányra
merőleges gépkocsi kijárók felszámolásra kerülnek.
• Megszűnik a Berzsenyi úti szolgálati ház előtti, a főútra kivezető bitumenes
rész.
• A sétány egésze kandeláberekkel kerül megvilágításra.
- T. L. -

Aki a trianoni emlékművet tervezte
Önkormányzati döntés értelmében
Ekker Róbert szobrász lesz a jövőre
átadásra kerülő trianoni emlékmű
megalkotója. Vele beszélgettünk
munkásságáról, elgondolásairól,
Trianonról, hogy Onga lakossága
egy kicsit megismerje a majdani alkotót, elgondolását.
– Kérlek, mutatkozz be az ongaiaknak!
– 1961-ben születettem Szerencsen.
Gyermekkoromat is itt töltöttem, ez idő tájt
nagy kedvvel rajzoltam, mintáztam természetből ihletett formákat, portrékat. Az általános iskolai tanulmányok során Tóth
Miklósné művésztanár ismerte fel először
tehetségemet. A szerencsi diákévek után az
ő hatására kerültem a szegedi Tömörkény
István Művészképző szobrász szakára, ahol
kiváló tehetségű művészek oktattak, nevezetesen Fritz Mihály, Kalmár Márton és Magos
Gyula a klasszikus művészet megismerésére
és szeretetére. 1982-től 10 éven át voltam a
szerencsi csokoládégyár grafikusa. Az alkalmazott grafikusi alkotómunka mellett díszítő szobrászattal foglalkoztam. A nyolcvanas
évek végétől teljes energiával a kő és bronz
anyagát életre hívó, szobrász alkotómunka elkötelezettjévé váltam, melyet Simorka
Sándor szobrászművész oldalán fejleszthettem tovább. Érzelmektől átfűtött és erőt sugárzó köztéri munkáim, kisplasztikáim sajátos magyar stílust képviselnek. Alkotásaim
témájául gyakran a gyökerekig nyúló magyar történelmi múlt történései, alakjai szolgálnak. Kisplasztikáim és grafikai műveimnek nagy része magántulajdonban van.
– Mit gondolsz Trianonról?
– Történelmünk folyamán volt és manapság is akad olyan emberi lény, aki ha
hatalomra jut, saját népe ellen fordulva,
külső erőkre támaszkodva nemzetére tör
– hazugságokkal rombolva identitásunkat, hamis történelemtudatot erőszakolva
– bűnös nemzetként szembesít minket saját magunkkal. Mintha mi tehetnénk min-

den világégésről, ami körülöttünk a „Vén” állítottak a hősöknek. Az alkotások jelek,
Európában történt. E folyamtoknak egyik melyek segítik az eligazodásban a kor és a
legtragikusabb következménye Trianon. jövő nemzedékét. Megtisztelő, nemes, izDarabokra szaggatva egy nemzetet, csalá- galmas feladat a kő, fa vagy bronz anyagdokat, életeket, az egész Kárpát-medence ból életre hívni történelmünk nagy alaknépességére rásütve a kollektív bűnösség jait. Régi adósságainkat törlesztjük őseink
hamis bélyegét.
felé, ha restauráljuk az elődeink által állíAz 1950-es években beindult a tudatos tott emlékeiket, vagy újakat állítunk.
történelemhamisítás, a Trianon emlékeket,
Alkotásaim közvetlen lakóhelyemen és
országzászlókat lebontották, vagy átalakí- a térség számos településén megtalálhatók.
tották, a Turul szobrokat beolvasztották. Szobraim, kisplasztikáim, domborműveim
Mindezt nemzetgazdasági érdekekre hi- témájaként mind gyakrabban az ősökhöz
vatkozva ideológiai alapon tették, hogy az kanyarodok vissza, hagyományos, realista
utókornak ne legyen mire emlékeznie.
módon. A szobrokon keresztül, a múlton
Ezeket a hazugságokat csak mi magunk keresztül fordulok az emberekhez. Örülök,
tudjuk közös erővel rendbe tenni. Óriási, hogy azt a munkát csinálom, amit szerefelelősségteljes feladat lesz mindannyiunk tek. Külön öröm számomra, hogy szobraim
számára a rendrakás. Először is meg kell nem önmagukban álló köztéri munkák. A
tanulnunk szétszakított nemzetünket ösz- falvakban, városokban az alkotásokat renszefogni, egy nemzetként
élni, gondolkodni, hogy az
együvé tartozás örömét és
erejét érezhessük felszabadultan, minden bűntudat
nélkül. Történelmünk hamisításokkal, kérdőjelekkel
teli. Rajtunk múlik, akarjuk-e igazán ismerni és jobbá, igazabbá tenni. Szántai
Lajos gondolatait idézve:
„A múlt az néha sokkal elevenebb, mint az ismeretEkker Róbert Nagy Imre szobrot készít (Fotó: )
len jövő. Ha múlt nem élne,
nem lehetne mit tönkre tenni, vagy jobbá dezett park öleli körül, e helyek sokak szátenni, mert egy népnek pontosan olyan a jö- mára pihenő, találkozó helyek, közös vizuávője, mint a múltja.” Tehát a múltunkat visz- lis és lelki öröm forrásai.
szamenőleg is tudjuk javítani. Ehhez csak
– Mi hozott Ongára?
annyi kell, hogy mindenki tegye a dolgát,
– Elsősorban a „kihívás”, hiszen nem kis
használja az istenadta saját eszét, ne hagyja feladat egy Trianon emlékmű elkészítése.
befolyásolni magát. Meg tanuljunk adni ma- Aztán ez év elején kért fel Kovács Zsolt bagunknak, egymásnak és nemzetünknek.
rátom közvetítésével és Takács László ré– Mi vezérel munkád során?
vén az ongai önkormányzat, hogy tervez– Hitvallásom, hogy minden megszü- zek TRIANON 90. évfordulójára köztéri
lető alkotás adósság törlesztés a nemzet emlékművet, amelyet a helyi Jobbik indífelé, hiszen minden, a nemzet számára je- tott el, de az önkormányzat koordinál és filentős történelmi esemény után is emléket nanszíroz.
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– Mi az elgondolásod lényege az ongai emlékművel kapcsolatban?
– Próbáltam radikálisan és egyértelműen fogalmazni, hiszen egy tragikus eseményre kell emlékezzünk. Többször jártunk
Ongán a leendő emlékmű helyét megismerni, „együtt lélegezni”
a településsel. Ezen alkalmakkor formálódott egyre teljesebbé az
eredeti gondolat. Az alapzat Nagy Magyarországot és Kis Magyarországot formázza, ezen megcsonkolt törzsű fa áll, mintegy hármas egységet is alkotva. Vasék feszül a fatörzs közepébe, mélyen és
örökre beágyazódva nemzetünk Életfájának testébe. A fatörzsre
ősi magyar motívumokat és a koronát terveztem, valamint egy feliratot Hamvas Bélától: „Semmi lázadás. De semmit sem engedni.” Az emlékmű mögötti ívelt falon zászlótartók kapnának helyet,
az egész kompozíciót rendezett tér veszi körül, padokkal, díszburkolattal, éjjeli megvilágítással.
– Köszönöm a beszélgetést, sok erőt kívánok munkádhoz!
- KZS -

Az Ongán megvalósításra kerülő trianoni emlékmű makettje (Fotó: T. L.)

Ekker Róbert szobrász fontosabb munkái
Díjak:
1996 zempléni tárlat különdíja
2006 Bocskai emlékév kiállítás különdíja
Kiállítások:
1996 Szerencs, Rákóczi vár, Zempléni Tárlat
1998 Budapest, Erdős René Ház Új Romantika Baráti Kör, csoportos kiállítás
2004 Szerencs, Rákóczi vár, önálló kiállítás
2005 Taktaharkány, nyári művésztábor, csoportos kiállítás
2005 Gödöllő, Grassalkovich kastély, csoportos kiállítás
2006 Szerencs, Rákóczi vár, Bocskai emlékév, csoportos kiállítás
Köztéri alkotások:
1989 Prügy - világháborús emlékmű (mészkő dombormű)
1991 Gesztely - világháborús emlékmű (bronz turul)
2000 Legyesbénye - Szent Koronás Kapu (millenniumi emlékmű)
2000 Szerencs - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (millenniumi emlékmű)
2001 Megyaszó - turulmadár
2001 Prügy - turulos emlékmű
2004 Szerencs - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai István bronz
mellszobor
2005 Mezőkeresztes - Petőfi Sándor bronz mellszobor
2005 Szerencs - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai kapu dombormű
2005 Szerencs - Bocskai István fejedelem - köztéri teljes alakos bronz szobor
2005 Szerencs - dr. Petrikovics László portréját (bronz dombormű) ábrázoló emlékmű
2006 Bekecs - Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Rákóczi Ferenc mellszobra
2006. Legyesbénye - a település 1000 éves fennállásának alkalmából állított emlékmű
2006 Szerencs - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai István stációk
2006 Pányok - településtörténeti emlékmű
2007 Tiszalúc - turulmadár
2008 Szerencs- Kossuth Lajos mellszobor
2008 Szerencs - Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola - Bocskai korona
2008 Miskolc - B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat - Erdélyi Magyar Örökség emlékmű
2009 Szerencs - cukorgyár emlékmű

Történelmi tanösvény és múltfeltárás Ongán
Az Ongai Kulturális Egyesület a
Norvég Civil Támogatási Alapból 21
902 EUR-t nyert „Honismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” pályázatával. Összesen 875 pályázat
érkezett az alaphoz, amelyből 86 –
köztük az Ongai Kulturális Egyesületé – részesült támogatásban!
Az egyéves projekt részeként – melyről
újságunk hasábjain folyamatos tájékoztatást nyújtunk – többek között befejeződik
a helyi falumúzeum kialakítása, ahol a helyi néprajzi-tárgyi emlékek összegyűjtését követően állandó kül- és beltéri kiállítás nyílik jövő év májusában. Kialakításra
kerül továbbá egy egyedi helyismeretitörténelmi tanösvény, melyhez nyomtatott és multimédiás kiadvány is készül. A
helyi védelem alatt álló építészeti és természeti értékek mellé ismertető táblák
kerülnek elhelyezésre. Folytatódik Onga
múltfeltárása más területen is. Megjele6

nik a település XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum második kötete. Az idősebb helyi lakosokkal
riportok készülnek, a település múltjára
vonatkozó levéltári források, a legrégibb
református anyakönyvek és jegyzőkönyvek, az Ongával foglalkozó újságcikkek,
fotók összegyűjtése és digitalizálása után
a teljes komplex anyag megjelenik egy nyílik majd múzeumpedagógiai órák tarúj helyismereti dvd-n, de elérhető lesz a tására is.
- T. L. www.okeonga.hu webes felületen is, minden
Ongával kapcsolatban
eddig megjelent kiadvánnyal, könyvvel, vagy
újonnan felkutatott forrással, fotóval egyetemben. A projekt végén
kibővítésre kerül az általános iskola pedagógiai programjába illesztett helyi honismereti
A kialakítandó falumúzeum (Fotó: T. L.)
tananyag, és lehetőség
2009. augusztus

A FELVIDÉKEN
A GIT VENDÉGEKÉNT
Július végén az egyesület 6 fős delegációja a Gömöri Ifjúsági Társaság (GIT)
vendégeként 3 napot Rozsnyón töltött.
A delegáció részt vett a 10 éves GIT születésnapi rendezvényein és a IX. GömörTornai Fesztivál rozsnyói, várhosszúréti
és tornabarakonyi rendezvényein. Ezúton is gratulálunk partnerszervezetünknek a neves évfordulóhoz és köszönjük
szíves, önzetlen vendéglátásukat.

OKE hírek és felhívások!
lés, pártok, csendőrök, KISZ stb.), hétköznapok (kártya parti, szalonnasütés,
fagylaltozás, újságolvasás, kocsmai hangulat, séta, bevásárlás stb.), közéleti emberek (tanácselnökök, tanítók, orvosok,
tsz elnökök, földesurak stb.), egyházi
élet (konfirmálás, bérmálkozás stb.).
Természetesen a felsoroltakon kívül
más jellegű képeket is várunk. A képek

Rozsnyón a polgármester irodájában (Fotó: K. Zs.)

FELHÍVÁS
FOTÓK GYŰJTÉSÉRE
Az Ongai Kulturális Egyesület tervezi, Onga XX. századi története fotók tükrében című könyv újabb kötetének megjelentetését 2010-ben, a Norvég Alaptól
támogatott projekt részeként. Kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a birtokukban lévő, a nagyközség elmúlt száz évével
kapcsolatos fotókat szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani. A legjobb képek a tulajdonos és a fotók készítőjének
nevével megjelennek a könyvben. A fotókat a számítógépes feldolgozás után tulajdonosának visszajuttatjuk.
A következő főbb „témakörökben”
várjuk a képeket: Onga épületei (lakóházak, intézmények, utcák, emlékművek
stb.), a nagyközség lakói (nagyszülők,
gyerekek, családi fotók stb.), ünnepségek
házi környezetben (esküvő, születésnap,
eljegyzés stb.), sport Ongán (csapat képek, szabadidő, testedzés, horgászat stb.),
rendezvények (farsang, szüreti felvonulás, majális, ballagás stb.), munka (tsz,
aratás, házi munka, brigádok, építkezés
stb.), szórakozás (tánc, bál, olvasás, koncert stb.), politika (tanácsülés, falugyű-

eljuttathatók az egyesület címére vagy az
általános iskolába Takács Lászlóhoz.
Várjuk helyi vállalkozók, cégek, magánszemélyek anyagi segítségét is, akik a
könyv nyomdai költségeihez hozzá szeretnének és tudnak járulni.

Várjuk továbbá mindazok segítségét,
akik adományaikkal, akár építőanyaggal,
élő munkával tudnak segíteni abban, hogy
egy szép és impozáns múzeummal gazdagodjon településünk. Mindennemű felajánlással Takács Lászlót vagy Zsarnai Bernadettet kell keresni az általános iskolában.
NETRE, TE GYEREK!
Az OKE a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve – a UPC támogatásával – részese lett az országos gyermek
internetklub-hálózatnak, mely a biztonságos internetezés elsajátítását tűzte ki célul
a legfiatalabbak körében. A képzések, foglalkozások ősszel kerülnek megtartásra az
általános iskola számítógép termeiben.
MEGJEGYZÉS A 10 ÉVES
RENDEZVÉNYEKHEZ
Az OKE születésnapi rendezvényeiről
a Jobbik helyi szervezetének a legutóbbi
hírlevele úgy vélekedett, hogy sikeresebb
lett volna azt a májusi kulturális napokkal összekapcsolni.
Megjegyzés a leírtakhoz: A két rendezvénysorozatnak nincs és nem volt köze
egymáshoz. Ez utóbbi egy civil önszerveződés bemutatkozása a település lakói
előtt, lezárva az OKE történetének egy
meghatározó szakaszát, hitünk szerint
színvonalas programokkal. A másik önkormányzati szervezésű programsorozat,
amiben persze mi is – mint segítők – részt
vettünk, de más céllal formálódott. Arról
nem is beszélve, hogy a kulturális programokban egyébként is „szegény” településünk így legalább kétszer, több napon
keresztül biztosított a lakosok érdeklődésére számot tartó rendezvényeket.
- T. L. -

FELHÍVÁS A FALUMÚZEUM
TÁMOGATÁSÁRA
A Dózsa György úton kialakításra kerülő falumúzeum támogatására szólítunk
fel minden ongait! Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha bármivel hozzá tud járulni a relikviák bővüléséhez, azokat ajánlják
fel a múzeum számára, vagy bocsássák
rendelkezésére. Várunk fotókat, terítőket, régi ruhákat, bútorokat, szerszámokat,
konyhai eszközöket,
hasznavehetetlennek
hitt régi lomokat, kacatokat, mezőgazdasági gépeket, ekéket,
cséphadarót, szőlőműveléshez használaVárhosszúréten (Fotó: Fata Edina)
tos eszközöket stb.
2009. augusztus
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10 éves ünnepi programok – folytatás az 1. oldalról –

Ünnepi vacsorán (Fotó: K. Zs.)

Az ünnepi torták (Fotó: pépé)

Holmolez koncert (Fotó: T. L.)

Hintóval bortúrán (Fotó: T. L.)

Pincelátogatáson felvidéki barátainkkal (Fotó: T. L.)

Happy Blues Day koncerten (Fotó: T. L.)

Hobóval és dr. Ódor Ferenccel (Fotó: Végh Csaba)

A színházi előadás megnyitása (Fotó: Totya)

8
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Június folyamán nagyközségünkben utánpótlás sportnapra került
sor, amely során 5 csapat mérkőzött
meg egymással a bajnoki címért.
A program mérsékelt érdeklődés mellett zajlott le, sajnos sok szülő nem tisztelt
meg minket azzal, hogy kijön szurkolni a
gyermekének, illetve voltak olyan gyere-

Utánpótlás sportnap
góllövő lett és ő nyerte el a torna játékosa címet is. A legjobb kapus a kézilabdások közül került ki Nagy László személyében. A legjobb nupis játékos oklevelet
Szabó Zalán vehette át. Ezen díjakon felül
ki lett osztva az év utánpótlás játékosa cím

A rendezvény megnyitása (Fotó: T. L.)

NÉHÁNY VÉLEMÉNY A RÉSZTVEVŐKTŐL:
Mulató Milán:
– Nagyon nagy sikere volt az ez évi
sportnapnak, az átlagos előző évi sportnapokat messze túlszárnyalta. A mini
futball torna nagyon jó ötletnek bizonyult, mivel rengetegen jöttek ki megtekinteni ezt az öt csapatból álló tornát.
Tóth Viktor:
– Szerintem nagyon jól érezte magát
mindenki! Jó program volt, sok mindenkit megmozgatott, és mindenkinek tetszett! Még több ilyet kellene szervezni,
mert ez összekovácsolja a közösséget!
Gondos István:
– Először is azzal kezdeném, hogy
minden elismerésem Varacskai Istvánnak, aki időt és energiát nem sajnálva egy
kiváló délutánt teremtett szülőknek, gyerekeknek és még sok más embernek, aki
kilátogatott a sportnapra! Személy szerint én, mint az ifi csapat játékosa nagyon
jól éreztem magam! A foci valóban a szórakozásról szólt, amit olyan vacsora követett, ami sok étterem dicséretére válna!
Külön meglepett, hogy milyen jó hango-

is, amelyet Mulató Milán kapott, a legjobb
nupis játékos pedig Porkoláb Marcell lett.
Ezt követően egy
vacsorára került a
sor, majd kötetlen
beszélgetéssel telt el
az este hátralévő része. Mint a program
szervezője szeretném megköszönni
mindazoknak, akik
megjelentek. Külön
kiemelném Madzin
Tibor polgármester
úr, a sportegyesület,
Edzők – kézisek meccsen (Fotó: Totya)
Takács László, Gondos Andorné, szüleim, Szlifka Miklós, sítással volt megoldva a zene, de őszintén
Tóth Tivadar, Tóth Tivadarné, Borissza csodálkoztam azon is, hogy a meghívott
Róbert, Papp Balázs, Berta István, Kozma előljárók mind tiszteletüket tették és nem
János, Hajdú Péter és csak futólag! Ezen tapasztalatok alapján
A bajnokság végeredménye:
Miklósi Erzsébet se- én érezném megtisztelve magam, ha a jögítségét, akik nélkül vőben megrendezésre kerülő sportnaez a sportnap nem pokra is meghívnának!
Gy
D
V
GK
P
Miczán Benjámin:
jöhetett volna létre.
1. Edzők
3
0
1 13–6
9
– A sportnap olyan volt, mint egy
Reményeim szerint a
2. Kézisek
3
0
1
8–3
9
következő évet is egy edzés, mert az edzés nehéz, de vicces, iz3. Serdülők
2
1
1 13–9
7
hasonló rendezvény- zasztó, de jó érzés. A végére izgalmasan
nyel zárjuk le, a most alakultak az eredmények. A vacsoráról
4. Ifik
1
1
2
8–9
4
elmaradókkal kiegé- mit is lehetne mondani? Ízletes volt.
5. Apák
0
0
4 6–17
0
- Varacskai István szülve.

kek is, akik nem jelentek meg. A nap során
a kézilabdások, edzők, szülők, serdülők és
az ifik csapata mérte össze a tudását kispályás fociban. A mérkőzések jó hangulatban teltek, mindenki élvezte, hogy pályára léphetett. Az oldalvonal mellé szorult
anyukák, testvérek buzdítása végigkísérte a délutánt. Megtisztelt minket Madzin
Tibor polgármester úr, Szlifka Miklós
(többszörös utánpótlás válogatott labdarúgó, a DVTK volt játékosa), Papp Balázs
szakosztályvezető úr, Sivák Sándor (a Mezőkövesd NB. II-es csapatának játékosa,
volt DVTK játékos), Kriston István (volt
ongai játékos, DVTK U14-es csapat edzője), Tóth Norbert (OKSE igazolt játékosa). A bajnokság az edzők csapatának sikerével ért véget. Az eredményhirdetésen
díjazva lett Simon Richárd, aki a legjobb
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Jelentkezés az esti gimnázium 2009/10-es tanévére!

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!
Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.) épületében működő
Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2009/20010-es tanévre, felnőttek számára esti tagozatú gimnáziumi oktatásra.
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 20.10 óra közötti időpontban), és olyan 16. életévüket betöltött érdeklődőknek
kínáljuk, akik munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az érettségi bizonyítványt megszerezni.
Jelentkezni a gimnázium 10–12. évfolyamába lehet. A jelentkezéshez mindenki hozza magával személyi igazolványát és korábbi iskolai
bizonyítványait, mert az osztályba sorolás ezek alapján történik.
A beiratkozáskor egyösszegű iskolafenntartási-hozzájárulás fizetendő, amelynek
összege új beiratkozóknál 8000 Ft/tanév.
Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
• Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk a tanulmányi
idő lerövidítésére.
• Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
• 23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
• Oktatógárdánk magasan kvalifikált tanárokból áll össze.
• Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkózását, továbbhaladását.
Az idei szóbeli érettségin (Fotó: T. L.)
A beiratkozás időpontjai:
2009. augusztus 24–31. 08.00–16.00-ig.
A beiratkozás helye: Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.)
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni Takács László tagintézmény-vezetőtől a 46/464-260 vagy a 06-30/416-2625 telefonszámom, illetve 06-42/288-034 (Tanügy-igazgatási Központ) telefonszámon lehet.
- tagint. vez. -

Kitűnő és jeles tanulók névsora
Már hagyomány, hogy újságunk hasábjain közzé tesszük a helyi általános iskolában a tanév során eredményes munkát végzett
tanulók névsorát. Nincs ez másként az idén sem. A 2008/09-es
tanév legeredményesebb diákjainak neve alább olvasható. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk! Legyünk büszkék rájuk!
Kitűnők:
1. a – Bajcsi Milán, Farkas Gábor, Kerekes Dominik, Szabados Evelin
1. b – Csontos Luca, Juhász Vivien, Pósán Zalán, Török Gergely
2. a – Bay Dominik, Tirpák Erika
2. b – Forgács Flóra, Péli Farkas
2. c – Palakovics Márton, Szikora Evelin
3. a – Horváth Katalin
3. b – Agócs Kinga, Balabás Nelli, Lőriczi Klaudia, Szabados Natália,
Taksár Tamás
3. c – Frei Gréta, Kerekes Petra
4. a – Osztermann Anna, Török Ádám, Vasas Vivien
4. b – Buzás Barbara, Kovács Luca, Nádasdi Petra
5. a – Kádas Barbara, Kiss Vanda Alexandra, Miczán Benjamin, Urszin
Csanád
5. b – Nagy Angelika, Simon Krisztina
6. a – Siska Lőrinc
6. b – Bekus Orsolya, Juhász Anna
7. a – Héjas Andrea, Vidó Dalma
7. b – Solymosi Levente
Jelesek:
1. a – Balabás Botond, Horváth Kevin, Palakovics Laura
1. b – Budai Boglárka, Galvács Máté, Körömi Gábor, Nagy Sára
2. a – Román Attila
2. b – Máté Gabriella, Porkoláb Marcell, Toboz István
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2. c – Forgács Krisztián, Vlasics Zsanett
Elt. 2. – Konyha Dávid
3. a – Csomós Zoltán, Szobota Réka
3. b – Bári Petra, Buzás Márta, Földesi Zsófia, Horváth Attila, Kürti
Alexandra, Lakatos Gyula, Madzin Botond, Varga Mária
3. c – Gallyas Stella, Máté Péter
Elt. 3. – Horváth József
4. b – Berta Zoltán, Száva László, Tirpák Nikoletta
5. a – Ducsai Kristóf
5. b – Kocsis Katalin
6. b – Gallyas Ferenc, Tirpák Orsolya
7. a – Sebák Réka
7. b – Pálfy Zsuzsa, Solymosi Bálint
Elt. 7. – Horváth Szilárd
8. a – Bekus Ágnes, Pail Brigitta, Pecsenye Bence
Egyéb jutalmazás:
Legtöbbet javítók évfolyamonként:
Kiss Sándor – 5. b
Molnár Ilona – 6. a
Solymosi Levente – 7. b
Szúnyogh Szilveszter – 8. b
Apácai Díj – Pecsenye Bence – 8. a
Közösségi munkáért 4. évfolyam:
4. a – Farkas Bence, Osztermann Anna, Török Ádám, Vasas Vivien,
Virágh Vivien
4. b – Buzás Barbara, Győri Mónika, Kovács Luca, Kusinszki Kornél,
Tirpák Nikoletta
Torta a legjobb tanulmányi eredményért: 4. b – 3, 6 és 6. a – 3, 75

2009. augusztus

- isk. vez. -

Az önkormányzat ülésein az utóbbi hónapokban újra és újra felmerült, hogy milyen módon, milyen feltételekkel lehetne családi
napközit vagy bölcsödét indítani Ongán. Hosszas viták és egyeztetések után – az önkormányzat
szűkös anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – egy magán bölcsőde beindításának körvonali
látszanak kirajzolódni az Arany János utcai óvoda üresen álló épület
szárnyában. Erről beszélgettünk
Nedea Edével, a magán bölcsödét
üzemeltetni szándékozó Miskolc
és Környéke Bölcsődefenntartó
Alapítvány vezetőjével.
– Milyen célokkal vágtatok bele ebbe a
nem kis feladatba?
– Alapítványunk 2009-ben alakult
meg. Célja bölcsődék működtetése Miskolc környékén. Az elmúlt 20 évben az
ország területén egyre több bölcsődét
zártak be, új férőhelyek létesítése nem

Magán bölcsőde lesz Ongán
– Milyen igénnyel találkoztatok Ongán?
– Az elmúlt hónapok igényfelmérése azt jelezte, hogy mintegy 20–30 gyermek kérne elhelyezést helyben, ami az új
családi házak kialakításával, új beköltözők megjelenésével valószínűleg nőni fog.
Ezért szeretnénk először itt magán bölcsödét létesíteni, amire Miskolcon és annak
környékén eddig még nem volt példa.
– Milyen módon kerül a képbe a nagyközség önkormányzata?
– Kedvezményesen biztosítja számunkra a bölcsőde épületet – az Arany
János utcai óvoda üresen álló épület szárnyában –, amit 10 évre veszünk bérbe. A
bérleti szerződés megkötése most van folyamatban. Az épület rész előírásoknak
megfelelő teljes átalakítása, bebútorozása, a szakhatósági engedélyek beszerzése
a mi költségünk és feladatunk.
– Hogy állnak a munkálatok, mikorra
várhatjuk a bölcsőde indulását?

A magánbölcsödének helyet adó óvoda (Fotó: T. L.)

történt. Kormányunk az idén a GYES
tartalmát rendeletben 1 évvel lerövidítette, ami azt jelenti, hogy a szülőknek még
hamarabb bölcsődébe kell adniuk csemetéjüket. Jelenleg átlagosan 10–20 %kal több gyermek jelentkezik bölcsődei
szolgáltatás igénybe vételére, amit az önkormányzatok nem tudnak kielégíteni.
Ez az állapot a törvény életbe lépése után
tovább fog romlani. Miskolc környékén
és Ongán is egyre nő az igény bölcsődei
férőhelyek iránt. Alapítványunk ezt az
igényt akarja kielégíteni. Úgy gondoltuk,
hogy feleségem 40 éves óvónői szakmai
gyakorlatát a magánszférában is lehetne
kamatoztatni. Tapasztalatait felhasználva
magas színvonalú szolgáltatást kívánunk
nyújtani ezen a téren.

– A tervezés egy hónapos csúszást hozott. A napokban kezdődnek a belső építési-átalakítási munkák. A tervek szerint
ezek szeptemberben befejeződnek, majd
a szakhatósági engedélyek beszerzése következik. Ha minden jól megy, akkor októberben szeretnénk, ha a bölcsőde már
működne.

– Kik és hányan fognak ott dolgozni?
Lesznek-e köztük ongaiak?
– Egy vezető és négy gondozó végzi el
a szükséges feladatokat, akik közül sajnos
csak 1 ongai van, mivel a szükséges speciális végzetséggel az ongai jelentkezők
nem rendelkeztek.
– Hány gyermekre kéritek a működési
engedélyt? Milyen egyedi szolgáltatást fog
nyújtani a bölcsőde? Van-e már neve?
– A neve Csillag-sziget Bölcsőde lesz.
Két tíz fős csoportban folyik majd a munka. Egyedülálló szolgáltatásként a szülők
(de csak ők!) web kamerával folyamatosan követhetik saját gyermekük tevékenységét. Nagy hangsúlyt helyezünk az
egyedi bánásmódra, folyamatos fejlődés
kisérésre. Lesznek babatornák, megpróbáljuk már a kezdetek kezdetén kialakítani a természetes életmódot a kicsiknél
(pl. megfelelő étrenddel). Minden területen magasan képzett szakemberek fogják segíteni a munkánkat. Reggel hattól
este hatig leszünk nyitva hétfőtől péntekig, de különleges igény esetén máskor is
biztosítani akarjuk a gyermekek felügyeletét. Magas színvonalú szolgáltatást akarunk biztosítani teljesen új bútorokkal,
játékokkal, kiemelkedő tudású alkalmazottakkal.
– Mennyibe fog ez kerülni a jelentkezőknek, és hogyan jelentkezhetnek?
– A pontos összegeket még nem tudom megmondani. A jelentkezéseket nálam is megejthetik a 06-30-206-2499-es
telefonszámon, de az érdeklődők jelezhetik ez irányú szándékukat az önkormányzatnál is. A korábbi igényfelmérés
mintegy 25 fős ongai jelentkezőit az elkövetkező hetekben személyesen, kivétel
nélkül meg fogjuk keresni, és egyenként
megbeszélünk velük mindent felmerülő
kérdést.
– Sok sikert és kitartást a működéshez!
- T. L. -

JÁTÉKOS TOBORZÓ!
Kedves Fiatalság!
Sok szeretettel várjuk a labdarúgás iránt érdeklődő helyi fiatalokat egy toborzó
napra nagyközségünk labdarúgópályájára 2009. 08. 18-án 16.30-tól. Elsősorban az 1989–1998 között született labdarúgókat várjuk. Felszerelést mindenki
hozzon magával! További információ kérhető Varacskai Istvántól, a 06-30-4515400-ás telefonszámon.
2009. augusztus
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FIGYELEM!

Tilos
a fürdés!
Értesítjük a nagyközség lakosságát,
hogy Onga nagyközséghez tartozó bányatavak fürdőzésre egészségügyi és
közbiztonsági okokból nem alkalmasak. A jelzett területeken tilalmi táblák
kihelyezésével is figyelmeztetjük a fürdőzésre vágyókat.
Mivel nagyközségünk területén kijelölt
fürdőhely nincs, ezért TAVAINKBAN
FÜRDENI TILOS!
A tiltás megszegőivel szemben szabálysértési eljárás során pénzbírság
szabható ki!
- Onga Nagyközség
Polgármesteri Hivatala -

Tilos a fürdés (Fotó: T. L.)

Varázs Diszkont
Onga, Rákóczi u. 13.

Folyamatos akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Augusztusi ajánlatunk:

Következő számunk
tartalmából:

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

• Beszélgetés dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselőnkkel
• Czirók Zoltán:
Repülőszázadok Ongán – 1919 (1. rész)
• A nagyközség közművelődéséről, könyvtárról,
teleházról
• Új évad előtt a labdarúgók és a kézilabdások
• Az általános iskola felújítási munkáiról
• Netre kész gyerek! tanfolyamok Ongán
• Tervek egy helyi képzési központ,
falusi turistaszálló kialakítására
• Onga sportkoncepciója
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Önkormányzati hírek
• Fásítás kontra falopás
• Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének működéséről
• Elballagott nyolcadikosok tablói
• Ongai hírfolyam
• Mások írták rólunk
• Krónika

ONGAI KÉKDARU

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

A Péli kocsma programjai
Augusztus 22. – Drum and Bass est.
Dj: Bos
Belépő: 300 Ft
Szeptember 5. – Hellómivan!? nyár
záró koncert
Meglepetés vendégzenekarral!
Belépő: 300Ft

További információk:

www.pelikocsma.extra.hu

- iskolai füzetcsomagok
(régi árakon)

Augusztus 15-től fénymásolás!

15 Ft/oldal

10 oldal felett kedvezmény!

Színes névjegy – 16 Ft/db

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja

Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Nagyközség 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
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– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.

Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy
plusz munkát vállalva, ingyen terjesztik az
Ongai Kékdaru számait.

