
A nyár folyamán – összhangban a 
Norvég Civil Támogatási Alap ál-
tal támogatott „Honismereti tan-
ösvény és múltfeltárás Ongán” 
projekttel – folytatódtak a falu-
múzeum kialakításának munká-
latai. Az épület teljes mennyezete 
tűzálló gipszkarton borítást ka-
pott. A munkát Rácz Attila cége, 
a G-K Profi l Bt. végezte el az ún. 
nagyszoba kifestésével egyetem-
ben teljesen ingyen, felajánlásból, 
amit ezúton is megköszönünk. 

Ugyancsak köszönjük Becse Szabolcs-
nak a kamra ablakának elkészítését és be-
helyezését, Anti Józsefnek az impozáns 
bejárai ajtó elkészítését és behelyezését. 
Mindketten szintén teljesen ingyen, az 
anyagköltséget sem felszámítva segítet-
ték munkánkat. 

Vissi József egy teherkocsi sódert biz-
tosított a munkákhoz, amit Mihalik Gyu-
la ingyen szállított az udvarra. Nekik is 
köszönjük támogatásukat.

A fontosabb elvégzett munkák közül 
önerőből folytatódott a nyílászárók felújí-
tása, festése. A tornác faszerkezetének új-
bóli, többszöri átfestése is megtörtént. Az 

udvaron újabb nagyta-
karításokat végeztünk, 
minden felhalmozódott 
törmeléket és szemetet konténerekkel el-
szállíttattunk, és a korábban kivágott fák 

és bokrok földben maradt csonkjait ki-
szedtük. Sor került a lapályok egy részének 

földdel való feltöltésére, 
majd annak elegyengeté-
sére is. Kialakításra került 
egy kinti wc is, de a régi 
járda helyett is újat és na-
gyobbat készítettünk. A 
tornácra új lépcsőn lehet 
fellépni. Befejeződött a 
tornác járófelületének és 
oldalának a burkolása, de 
megkezdtük e részek fu-
gázását is. 

XI. évfolyam 9. szám – 2009. szeptember Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Onga kontra Volán
•  Új görög katolikus pap Ongán
•  Játszótér épül Ongán és 

Ócsanáloson!
•  Jelentős fejlesztést kapott 

az Ongai Általános Iskoláért 
Alapítvány e-Magyarország 
Pontja

•  A nagyközség közművelődési 
helyzetéről I. rész: a könyvtár

•  Sikeres lovas napközik Ongán
•  Nem indulnak a kézilabdások
•  Az elmúlt két hónapban kapott 

értesítések az önkormányzat 
benyújtott pályázatairól

•  Folytatódtak a falumúzeum 
kialakításának munkálatai

•  OKE hírek, felhívások
•  „Netre, te gyerek!®” – a biz-

tonságos internetezésért gyer-
mek internetklub-hálózat 

•  Elballagott nyolcadikosok 
tablói

•  Ongai hírfolyam
•  Új szűrővizsgálat Ongán 
• Ibiza Party 2.
•  Hirdetések

Folytatódtak a falumúzeum 
kialakításának munkálatai

– folytatás a 7. oldalon –

Tornác burkolása (Fotó: Lanku Máté)

Járda betonozás (Fotó: T. L.)
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Ez év tavaszán komoly média vissz-
hangot keltett az a hír, hogy „Onga 
távolabb került Miskolctól”. Ennek 
kapcsán a Borsod Online-on nyi-
tott fórumban megjelentek külön-
böző vélemények, amelyek eddigi 
munkásságom méltatása mellett 
kinyilvánították azt a véleményt, 
hogy a Madzin Tibor ezt biztos nem 
fogja annyiban hagyni, és mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
busszal közlekedő ongaiak számá-
ra ismét a megszokott 10 km-es ta-
rifa legyen a mérvadó. Természete-
sen mind a jegyárak és bérletárak 
tekintetében.

Először a szolgálati utat betartva szemé-
lyesen felkerestem a Borsod Volán illeté-
kesét, aki népiesen szólva „elhajtott, mint 
lányanya a magzatát”. Ezek után felkeres-
tem a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. re-
gionális igazgatóját, és a segítségét kér-
tem egy általuk elvégzendő hiteles GPS-s 
mérés lebonyolításában, amelyen szin-
tén személyesen vettem részt. Ezúton is 
köszönöm Huszár János vezérigazgató 
úr segítségét. A törvényi háttér tisztázá-
sa után írtam meg az alábbi levelet a Bor-
sod Volán elsőszámú vezetőjének, amely 
következményeként mindenki számá-
ra elfogadható megegyezést, illetve ered-
ményt várok.

Ikt.sz.: 2741/2009. Tárgy: panasz
Melléklet: 1 db

Borsod Volán Zrt. 
Miskolci Területi Igazgatóság 
Sárközi György vezérigazgató úr részére
3527 Miskolc, József Attila út 70. szám

Tisztelt Sárközi György Vezérigazgató Úr!

Alulírott Madzin Tibor, mint Onga nagy-
község polgármestere az alábbi panasszal 
és észrevételekkel fordulok Önhöz a Mis-
kolc–Onga távolsági autóbuszjárat me-
netdíjának 2009. január hó 1. napjától 
történt megállapításával (díjemeléssel) 
kapcsolatosan: 

A Borsod Volán Zrt. 2009. január hó 
1. napjától hivatkozva a 4/2008. (II. 29.) 
GKM rendeletre, valamint a belföldi 
közforgalmú menetrend szerinti vasúti 
személyszállítás és helyközi (távolsági) 
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelé-
si-oktatási intézmények által rendelt bel-

földi autóbusz különjáratok legmagasabb 
díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM 
rendeletre, a Miskolc–Onga nagyközség 
közötti távolság menetdíját a fenti ren-
deletben foglalt 15 km-es övezet szerinti 
magasabb összegben állapította meg, arra 
hivatkozással, hogy az illetékes miniszté-
rium által elrendelt GPS helymeghatáro-
zóval történt bemérés alapján a Miskolc–
Onga menettávolság 10.300 méter, azaz 
meghaladja a 10 kilométeres sávhatárt.

Ezzel szemben azonban álláspontom 
szerint tévesen, nem a szabályoknak meg-
felelően történt a 15 km-es távolsági öve-
zetbe való sorolás és a díjemelés az alábbi-
ak miatt: a Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazga-

tósága által GPS helymeghatározóval el-
végzett mérés szerint a Miskolc–Onga 
Borsod Volán távolsági autóbuszjárat 
menettávolsága 10.070 méter pontosan, 
az új körforgalmak építése következté-
ben, azonban ami lényeges, hogy a fen-
ti menettávolság visszafelé „csupán” 9888 
méter, azaz ha a két távolságot összead-
juk, akkor sem haladja meg a 20 km-es 
távolságot, azaz a Borsod Volán Zrt. a 
fenti intézkedésével hátrányos helyzetbe 
hozza azon ongai lakosokat akik „bérle-
tesként” napi rendszerességgel megteszik 
a fenti menettávolságot oda-vissza.

Tehát mivel az oda-vissza út nem éri 
el a 20 km-es távolságot, ezért törvény-
sértő – álláspontom szerint – a szolgálta-

tásukat igénybe vevő bérlettel rendelke-
ző személyektől olyan díjat kérni, amely 
oda-vissza menettávlatban 30 km-es me-
nettávnak felel meg.

A belföldi közforgalmú menetrend 
szerinti vasúti személyszállítás és helykö-
zi (távolsági) autóbusz-közlekedés, vala-
mint a nevelési-oktatási intézmények ál-
tal rendelt belföldi autóbusz különjáratok 
legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 
26.) GKM rendelet 2. §-a szerint: „(1) 
Az utazás távolságát – a (2) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel – az indu-
ló és a célállomás közötti vonalszakaszok 
menetrendben feltüntetett résztávolságai 
összeadásával kell megállapítani.

(2) Külön-külön kell az egyes résztá-
volságokat fi gyelembe venni

a) a Magyar Államvasutak Zrt. és a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. vo-
nalszakait is érintő utazások során,

b) az azonos útvonalon ellentétes 
irányban (oda- és visszaútban ismétel-
ten) megtett vonalszakaszokon az ismé-
telt utazás kezdőpontjától,

c) vasútról autóbuszra vagy autóbusz-
ról vasútra való átszállással (kombinál-
tan) történő utazáskor a vasúti és autó-
busszal utazás résztávolságait,

d) átszállással történő autóbuszos uta-
zásoknál, az egyes autóbuszjáratokkal 
megtett résztávolságokat, ha az utazás 
menetjeggyel történik.

A fentiek alapján tehát a bérletesek 
vonatkozásában nem lehet álláspontom 
szerint a 15 km-es övezet tarifáját meg-
állapítani, csakúgy mint az Onga nagy-
községből a Miskolc végállomásig jegyet 
váltók esetében, hiszen az Onga–Miskolc 
távolság – a fent már általam leírtak sze-
rint – nem éri el a 10 kilométert sem.

Kérem, hogy az általam leírtakat szí-
veskedjék kivizsgálni és szívesked-
jék intézkedni a törvénysértő gyakorlat 
megszüntetése felől, hiszen az általam 
felvetett tények alapján a szolgáltatásu-
kat fenti szakaszon igénybe vevők érde-
kei súlyosan sérültek, mely a fogyasztó-
védelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
alábbi idézett része alapján hatósági eljá-
rást vonhat maga után.

„45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi ható-
ság ellenőrzi az e törvényben és – a szer-
ződés létrejöttére, érvényességére, jog-
hatásaira és megszűnésére vonatkozó 

Onga kontra Volán

Madzin Tibor polgármester (Fotó: Zs. B.)
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rendelkezések kivételével – a végrehajtá-
sára kiadott jogszabályokban foglalt ren-
delkezések betartását, és eljár azok meg-
sértése esetén.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság el-
lenőrzi a külön jogszabályban fogyasz-
tóvédelmi rendelkezésként meghatáro-
zott rendelkezések betartását, és – ha a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
törvény eltérően nem rendelkezik – eljár 
azok megsértése esetén.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megha-
tározott rendelkezéseken túl, ha külön 
törvény vagy kormányrendelet eltérően 
nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi ha-
tóság ellenőrzi

a) az áru fogyasztók számára való ér-
tékesítésére,

b) a fogyasztóknak forgalmazott ter-
mék minőségére, összetételére, csomago-
lására, megfelelőségértékelésére, megfe-
lelőségi jelölésére,

c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, 
illetve értékesített áru mérésére, hatósági 
árára vagy egyébként kötelezően megál-
lapított árára,

d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében ér-

vényesített szavatossági és jótállási igé-
nyek intézésére,

f) a termék forgalmazása vagy szol-
gáltatás nyújtása során az egyenlő bánás-
mód követelményére, továbbá

g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, 

és eljár azok megsértése esetén.
45/B. § A fogyasztóvédelmi hatóság 

ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkö-
tésénél alkalmazott vagy e célból nyil-
vánosan megismerhetővé tett általános 
szerződési feltételeket abban a tekintet-
ben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jó-
hiszeműség és tisztesség követelményébe 
ütközően a szerződéses jogokat és köte-
lezettségeket egyoldalúan és indokolat-
lanul a fogyasztó hátrányára megállapí-
tó feltételt.”

Ezen kívül pedig a jogtalan díjtöbblet 
beszedésével esetlegesen a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló többször módosított 
1978. évi IV. törvény 328. §- ába ütköző 
bűncselekmény (Vásárlók megkárosítása) 
gyanúja is felmerülhet.

328. § (1) Aki árunak közvetlenül a 
fogyasztók részére forgalomba hozata-
la során

a) hamis méréssel vagy számolással;

c) az áru minőségének megrontásá-
val a vásárlókat megkárosító tevékeny-
séget folytat, ha súlyosabb bűncselek-
mény nem valósul meg, vétséget követ el, 
és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetés-
sel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés 
szerint büntetendő az 
is, aki az ott felsorolt 
cselekményeket gazda-
sági jellegű szolgáltatás 
során a megrendelők 
sérelmére követi el.

(3) Bűntettet követ 
el, és három évig terje-
dő szabadságvesztéssel 
büntetendő, aki a vá-
sárlók megkárosítását 
üzletszerűen követi el.

A fent leírtak alap-
ján kérem, szívesked-
jék a kérelmemben 
foglaltakat kivizsgálni, 
és a szükséges intéz-
kedéseket soron kívül 
megtenni.

B e a dv ányom h oz 
mellékelten megkül-
döm a Magyar Közút 
Nonprofi t Zrt. Borsod-
Abaúj-Zemplén Me-
gyei Igazgatósága által 
GPS helymeghatáro-
zóval elvégzett mérés-
ről készült táblázatot, 
amely eredményeket 
amennyiben nem fo-
gadják el, úgy kérem 
ismételten végezzék el 

a távolságmérést, mely eseményről szí-
veskedjenek tájékoztatni, mert azon sze-
mélyesen részt kívánok venni a további 
félreértések elkerülése végett.

Onga, 2009. augusztus hó 5. napján

- Tisztelettel: Madzin Tibor -

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatósága által GPS helymeghatározóval 

elvégzett mérés eredményei 

Miskolc – Onga távolsága

Miskolc, autóbusz állomás (14. állás) 0 km 0 m

Miskolc, Baross G. u. 1 km 329 m

Miskolc, Szondi Gy. u. 1 km 881 m

Miskolc, Pamutfonó 2 km 252 m

Miskolc, METRO Áruház 3 km 187 m

Miskolc, Auchan Áruház 3 km 662 m

Felsőzsolca, bejárati út 6 km 010 m

Onga, Kodály Z. u. 8 km 728 m

Onga, v. átjáró 9 km 398 m

Onga, kultúrház 10 km 070 m

Onga – Miskolc távolsága

Onga, kultúrház 0 km 0 m

Onga, v.átjáró 0 km 634 m

Onga, Kodály Z. u. 1 km 351 m

Felsőzsolca, bejárati út 4 km 061 m

Miskolc, Auchan Áruház 6 km 328 m

Miskolc, METRO Áruház 6 km 722 m

Miskolc, Pamutfonó 7 km 790 m

Miskolc, Szondi Gy. u. 8 km 134 m

Miskolc, Baross G. u. 8 km 607 m

Miskolc, autóbusz állomás (1. variáció) 9 km 824 m

Miskolc, autóbusz állomás (2. variáció) 9 km 888 m

A mérésre 2009. március 12-én került sor.

Volán járat januárban (Fotó: T. L.)
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Júliusi számunkban közzétettük az önkormányzat által 
addig benyújtott pályázatokat és azok állását. Az eltelt 
két hónapban új pályázat benyújtására nem került sor, 
de az elbírálást tekintve új információkkal szolgálha-
tunk az olvasóknak. Három nyert és három elutasított 
pályázatról tudunk beszámolni.

Elutasításra került mindkét közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz-
beszerzéses pályázat, illetve a falumúzeum udvarán hon- és népis-
mereti központ és közösségi hely kialakítására benyújtott pályázat.

Nyert viszont a nagyközség egészére kiterjedő közbiztonságot 
és vagyonvédelmet célzó 16 kamerából álló térfi gyelő rendszer 
kiépítésére, Onga és Ócsanálos külterületi lakott hely első köztéri 
játszóterének létesítésére, illetve a polgárőr járőrautó beszerzésére 
benyújtott pályázat. Az alábbi táblázatban az egyes elnyert össze-
gekről és a pályázatokhoz szükséges önerő nagyságáról nyújtunk 
tájékoztatás. A szükséges önerőt a korábban felvett kötvényből 
szabadítja fel az önkormányzat, amihez a bank is megadta hozzá-
járulását. (A nyert pályázatok megvalósításáról folyamatosan tá-
jékoztatni fogjuk a lakosságot. - szerk. -) - T. L. - 

Az Ongai Általános Iskoláért Alapít-
vány E-PONT-ja 2003 tavaszán létesült 
az általános iskolában, az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium programja ke-
retében közös fi nanszírozással. A nyilvá-
nos internet hozzáférési hely akkoriban 
az egész intézményt és természetesen a 
külső érdeklődőket két számítógéppel 
látta el. A helyzet csak 2006 márciusá-
tól változott meg, amikor az általános 
iskola informatikai laborjai elkészül-

tek. A 2003-ban létesült E-PONT szere-
pe lényegében nem változott, továbbra 
is azok számára nyújt lehetőséget az in-
ternetes és számítógépes munkálatokra, 
akiknek erre más módon nincs lehetősé-
gük. A szolgáltatási helyet a kezdeti idő-
szaktól három szakmai segítő támogatta: 
Poroszkainé Urszin Márta, Polák Péter 
és Kovács György, akik közben e-tanács-
adói képesítést is szereztek.

Az e-Magyarország program kereté-
ben kiírt pályázat eredményeként az e-
közszolgáltatási hely megújulva, tech-
nikailag fejlődve nyújtja szolgáltatásait. 
A két új számítógép webkamerás felsze-
reltséggel lehetőséget ad a videós és te-
lefonos kommunikációra. Az E-PONT 

működésének további új eleme, hogy tá-
jékoztató előadások keretében ismerte-
tőkre kerül sor. A csoportos foglalkozá-
sok időpontjai az www.onga.hu oldalon a 
naptár részben találhatóak. További rész-
letekről az E-PONT honlapja ad tájékoz-
tatást.

Bízunk abban, hogy a megújult, tech-
nikailag és szolgáltatásaiban bővülő e-
közszolgáltatási helyünk a település egé-
szének szolgálatában továbbra is fontos 
szerepet játszhat. 

- Szegedi Sándor
 az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke -

Az elmúlt két hónapban kapott értesítések az önkormányzat benyújtott pályázatairól 

Pályázat kiírója/Operatív Program 

megnevezése
Pályázat címe Pályázat célja

Pályázat 

státusza

Bruttó 

összköltsége
Támogatás

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések (TEKI)

Onga Nagyközség közbiztonsági 
prevencióját segítő térfigyelő rendszer 
kiépítése

A nagyközség egészére kiterjedő közbiztonságot 
és vagyonvédelmet célzó 16 kamerából álló térfi-
gyelő rendszer kiépítése

Nyert 17 017 222 Ft 12 762 916 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések (TEKI)

Onga Nagyközség közbiztonsági pre-
vencióját támogató polgárőr járőrautó 
beszerzése

A közterületen található értékek, a magántulaj-
don valamint az emberi biztonság védelmét célzó 
LADA 4X4 típusú terepjáró beszerzése

Nyert 4 080 275 Ft 3 060 206 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 
fejlesztések (TEKI)

Közcélú foglalkoztatás anyag és  eszköz 
beszerzése

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak és 
tetőhéjazatának cseréjéhez, a tető hőszigetelés-
éhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése

Elutasított 23 112 949 Ft 17 334 711 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Onga Nagyközségben Hon- és nép-
ismereti Központ és Közösségi Hely 
létesítése

A Dózsa György u. 22. alatt, a Falumúzeum terü-
letén egy közel 150 m2-es hon- és népismereti 
oktató és információs központ kialakítása

Elutasított 26 757 019 Ft 20 000 000 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Közcélú foglalkoztatás anyag és  eszköz 
beszerzése

Nem építési engedélyköteles önkormányzati 
fejlesztésekhez (kátyúzás, óvoda kerítésének fel-
újítása stb.) szükséges anyag és eszközbeszerzés

Elutasított 11 722 097 Ft 8 791 572 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
- helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Onga Nagyközség és Ócsanálos külterü-
leti lakott hely első köztéri játszóteré-
nek létesítése

Onga első szabványos játszótereinek kialakítása a 
szükséges ütéscsillapító burkolattal, 14 db játszó-
szer elhelyezésével

Nyert 17 789 340 Ft 13 342 005 Ft

Játszótér épül Ongán és Ócsanáloson!
Nyert és elutasított pályázatok

Jelentős fejlesztést kapott az Ongai Általános Iskoláért 

Alapítvány e-Magyarország Pontja
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Magyarországon a méhnyakrák 
által okozott halálozás az évtize-
dek óta folytatott nőgyógyásza-
ti rákszűrés ellenére hosszú évek 
óta lényegesen nem változott, vi-
szonylag magas szinten van. A 
Központi Statisztikai Hivatal ada-
tai szerint évente mintegy 500 nő 
hal meg méh nyakrák következté-
ben. A Nemzeti Rákregiszter ada-
tai szerint a méh nyak rákban meg-
betegedett és kezelt nők száma 
évente mintegy 1600, beleértve a 
súlyos fokú rákot megelőző álla-
potok miatt kezelteket is. 

A Nemzeti Népegészségügyi Program 
célul tűzte ki, hogy a korszerű, a szakte-
rület mai állásának megfelelő szervezett, 
lakossági méh nyak szűrés feltételei Ma-
gyarországon is megteremtődjenek. A 
hazai gyakorlat eltér a mértékadó nem-
zetközi szervezet ajánlásaitól és a szűrés-
ben eredményes országok gyakorlatától, 

ahol a szűrés nem azonos a nőgyógyásza-
ti vizsgálattal, hanem csak a bizonyítot-
tan hatásos méhnyakszűrésre szorítko-
zik. Módszere a kenetvizsgálat, amelyet 
az alapellátásban dolgozók, szakdolgo-
zók végeznek. A nőgyógyász szakorvo-
sok szerepe csak a második lépésben, az 
esetleges rendellenesség felismerése után 
kezdődik. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár adatai szerint évente a méh nyak-
szűrésre meghívott nőknek csak mint-
egy 5 százaléka jelent meg a szervezett 
szűrővizsgálaton. A tapasztalatok szerint 
az elhanyagolt, halálos kimenetelű méh-
nyak rákos esetek többsége a hátrányos 
társadalmi, gazdasági helyzetű, alacso-
nyabb iskolázottságú, szűrővizsgálatban 
korábban még nem részesült nők köré-
ben fordul elő. Különösen fontos e cél-
csoport megnyerése a méh nyakszűrésen 

való rendszeres részvételre. Ehhez fontos 
növelni a méh nyak szűréshez való hozzá-
férhetőséget, különösen a falvakban élők 
számára. Szükséges a személyes megszó-
lítás, bevonás, az együttműködésre ösz-
tönzés. Ez a feladat a területi védőnői te-
vékenységben valósítható meg leginkább. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat az Országos Onkoló-
giai Intézettel együttműködve Védőnői 
Méhnyakszűrő Mintaprogramot indított. 
Nagyközségünkben 150 nő kapott meg-
hívólevelet a vizsgálatra. 

A szűrővizsgálat helye: Onga I. sz. 
Védőnői Szolgálat, Onga, Arany J. u. 18. 

A vizsgálat minden szerdai napon: 
15–17 óráig tart. 

A mintaprogram során csak a sze-
mélyre szóló meghívólevéllel rendelkező 
nők vizsgálata történik. 

- Gál Lászlóné védőnő -

Az elmúlt 15 év legnagyszerűbb 
eredményét érte el nagyközsé-
günk kézilabda csapata a múlt 
szezonban azzal, hogy megnyer-
te a megyei I. osztályú bajnoksá-
got. Sajnos azonban nem csak az 
NB. II-ben nem tudott elindulni a 
csapat, de a szakosztály nem vál-
lalta a 2009/10-es megyei bajnok-
ság küzdelmeit sem. 

Augusztus végén eldőlt, a csapatot a há-
tán vivő néhány játékos, akik a szerve-
zési feladatokat is elvégezték – köztük 
e sorok írója is – különböző okokból 
befejezi az aktív játékot. Végül többen 
hasonlóan döntöttek, így nem maradt 
„paripa és fegyver”, még ha a „pénz” 
rendelkezésre is állt volna a megyei baj-
noki részvételhez. Évek óta nem tudtuk 
megoldani az utánpótlás kérdését, és a 
lassan „elöregedő csapatunk” a szerve-
zési, gyakorlati teendőket magára vál-
laló személy hiányában végül kénytelen 
volt ezt a nem könnyű döntést meg-
hozni. A kézilabda szakosztály azon-
ban nem szűnt meg, de bajnoki részvéte-
lét szünetelteti. Reméljük, lesznek még 
olyan fi atalok Ongán, akik újra kezdik, 
illetve folytatják a település több évtize-
des kézilabdás hagyományait.

- T. L.-

Új szűrővizsgálat Ongán

Nem indulnak a kézilabdások

Az utolsó csapatkép 
(Fotó: Rácz Attila)

Az „utolsó vacsorán” 
(Fotó: Hajtós Móni)
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Kedves Ongaiak!
Nem feltűnő, és nem harsogó ese-

ményről szeretnék hírt adni, de mi, ongai 
görög katolikus vallásúak szeretnénk, ha 
településünk minden érdeklődő lakosa 
megtudná, új lelkipásztora van ennek a 
kis közösségnek. 

Ez a kicsiny gyülekezet először is, és leg-
inkább szeretné megköszönni Vatamány 
Albertnak a közel három évtizedes mun-
kásságát, mellyel egyben tartotta ezt a 
magára hagyatott, de mégis töretlen hitű, 
hívő közösséget, mely igencsak megküz-
dött létezéséért. 

Újfent leírva köszönjük, hogy ez így ala-
kult, és hálát adunk a Jóistennek, mert meg-
segített minket, és kitartottunk lelkipászto-
runk vezetésével minden hátráltató erővel 
szemben. De a búcsúzó köszönet mellett 
kötelességem rögtön leírni, hogy a válto-
zás, ami történt az bizony pozitív élmény, 
mert a görög katolikus egyház gyarapo-
dása, bizony minket is kedvezően érintett, 
ugyanis van egy új lelkipásztorunk.

Ongai hívei lelkesedéssel és örömmel 
tudatják minden újságolvasóval, hogy az 
új lelkipásztorunk Szemerszki Mihály, aki 
1973-ban született Miskolcon. 1997-ben 

szentelték pappá, majd Nyíradonyban 
2001-ig káplárként szolgált. Azt követő-
en 2009 nyaráig Pácinban volt parochus, 
ahonnan Arnótra került, és szervező lel-
készként ennek a két településnek lett lelki 
vezetője a görög katolikus hívek körében.

Papi jelmondata: „Légy mindenben a 
hívek példaképe…”

Elérhetősége: Arnót, Petőfi  u. 187. Tel: 
46/420-820; 30/219-7586

(A következő számban részletes bemu-
tatkozó cikket olvashatnak Szemerszki 
Mihályról. - szerk. -)

- Juhász József -

FELHÍVÁS 
FOTÓK GYŰJTÉSÉRE

Az Ongai Kulturális Egyesület terve-
zi Onga XX. századi története fotók tük-
rében című könyv újabb kötetének meg-
jelentetését 2010-ben, a Norvég Alaptól 
támogatott projekt részeként. Kérjük a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a birtokuk-
ban lévő, a nagyközség elmúlt száz évével 
kapcsolatos fotókat szíveskedjenek ren-
delkezésünkre bocsátani. A legjobb ké-
pek a tulajdonos és a fotók készítőjének 
nevével megjelennek a könyvben. A fo-
tókat a számítógépes feldolgozás után tu-
lajdonosának visszajuttatjuk.

A következő főbb „témakörökben” 
várjuk a képeket: Onga épületei (lakó-
házak, intézmények, utcák, emlékművek 
stb.), a nagyközség lakói (nagyszülők, 
gyerekek, családi fotók stb.), ünnepsé-
gek házi környezetben (esküvő, szü-
letésnap, eljegyzés stb.), sport Ongán 
(csapatképek, szabadidő, testedzés, hor-
gászat stb.), rendezvények (farsang, szü-
reti felvonulás, majális, ballagás stb.), 
munka (tsz, ara-
tás, házi munka, 
brigádok, építke-
zés stb.), szóra-
kozás (tánc, bál, 
olvasás, koncert 
stb.), politika (ta-
nács ülés, falugyű-
lés, pártok, csend-
őrök, KISZ stb.), 
h é t k ö z n a p o k 
(kártya parti, sza-
lonnasütés, fagy-
laltozás, újságol-
vasás, kocsmai hangulat, séta, bevásárlás 
stb.), közéleti emberek (tanácselnökök, 
tanítók, orvosok, tsz elnökök, földesurak 
stb.), egyházi élet (konfi rmálás, bérmál-
kozás stb.).

Természetesen a felsoroltakon kívül 
más jellegű képeket is várunk. A képek 
eljuttathatók az egyesület címére vagy az 
általános iskolába Takács Lászlóhoz.

Várjuk helyi vállalkozók, cégek, ma-
gánszemélyek anyagi segítségét is, akik a 
könyv nyomdai költségeihez hozzá sze-
retnének és tudnak járulni.

FELHÍVÁS A FALUMÚZEUM 
TÁMOGATÁSÁRA

A Dózsa György úton kialakításra ke-
rülő falumúzeum támogatására szólítunk 
fel minden ongait! Ezúton is kérünk min-
denkit, hogy ha bármivel hozzá tud járul-
ni 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, mezőgazda-
sági gépeket, ekéket, cséphadarót, szőlő-
műveléshez használatos eszközöket stb.

Várjuk továbbá mindazok segítségét, 
akik adományaikkal, akár építőanyaggal, 
élő munkával tudnak segíteni abban, hogy 
egy szép és impozáns múzeummal gazda-
godjon településünk. Mindennemű fel-
ajánlással Takács Lászlót vagy Zsarnai Ber-
nadettet kell keresni az általános iskolában.

- T. L. -

Új görög katolikus pap Ongán

OKE hírek és felhívások!

A fotóalbum 1. kötete

A falumúzeum 2009 augusztusában (Fotó: T. L.)



Az épület déli fala előtti, megsüllyedt 
járdát feltörtük, és elkezdtük a falszakasz 
utólagos alapozását.

A nyár folyamán többek között a kö vet-
kező személyek segítették kétk ezi mun ká-
jukkal a falumúzeum kialakítását: Anti Jó-

zsef, Becse Szabolcs, Buzás Zol tánné, Czövek 
Brigitta, Fata Edina, Hadházi Orsolya, Ju-
hász József, Kalocsai Lajos, Karabinszkyné 
Becse Ágnes, Karabinszky Géza, Kovács 
Dávid, Kovács György, Kovács József, 
Kovácsné Nagy Ágnes, Kovácsné Garadnai 
Éva, Lanku Máté, Mihalik Gyula, Nádasdi 

János, Polák Péter, ifj . Polák Péter, Polák 
Zsuzsanna, Poroszkai Dániel, Poroszkainé 
Urszin Márta, Rácz Attila, Rácz István, Ta-
kács László, Tóth Zoltán, Váradi Péter és 
Zsarnai Bernadett. Önzetlen munkájukat 
ezúton is nagy tisztelettel köszönjük! 

- T. L. -
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Augusztus 25-én tartotta soron követke-
ző ülését az önkormányzat, melyen töb-
bek között szó volt az I. félévi gazdálko-
dás értékeléséről, az óvodai nevelési év 
és az iskolai tanévre vonatkozó döntések 
meghozataláról. Az óvodában 6 csoport-
tal, az általános iskolában 10 iskolaottho-
nos, 8 felsős és 3 eltérő tantervű osztállyal 
indul az új tanév. Az aljegyző munkába 
állása következtében módosították az 
önkormányzati és a Polgármesteri Hiva-
tal SZMSZ-ét .

MŰVÉSZETI OKTATÁS 
TÉRÍTÉSI DÍJAI

Az általános iskolában az alapfokú művé-
szeti oktatásért fi zetendő térítési díjakat a 
2009/10-es tanévre zeneművészeti ágban 
10.500, míg más művészeti ágban 8000 
Ft-ban határozta meg az önkormányzat. 

EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELV 
OKTATÁS JÖVŐRE 
AZ ELSŐSÖKNÉL

Az önkormányzat határozatot fogadott el, 
hogy a jövő évi tanévtől az általános iskolá-
ban alsó tagozaton, felmenő rendszerben, 
az első osztálytól kezdve be kívánja vezetni 
az emelt szintű idegen nyelvi oktatást. Fel-
ső tagozaton emelt szintű számítástechni-
kai képzésről döntöttek a képviselők.

PÁLYÁZAT 
ÖNERŐRE

Az önkormányzat mind az orvosi rende-
lő felújítása, mind az Onga–Ócsanálos 
árvízvédelmi fejlesztése címmel benyúj-
tott és pozitívan elbírált projektek önere-
jének biztosítására pályázatot nyújtott az 
EU Önerő Alaphoz.

FIZETNI KELL MAJD A 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSÉRT

Az önkormányzat az augusztus 25-ei 
ülésén döntött arról, hogy 2010. janu-
ár 1-től a településen a szemétszállítás 
díját nem tudja a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően teljes mértékben átvállalni 
a lakosságtól. Jövőre az ingatlannal ren-
delkezők éves szemétszállítás díj fi zeté-
sének csupán az 50%-át tudja lakásfenn-
tartási támogatásként biztosítani. 
(A témára a következő számban vissza-
térünk. - szerk. -)

- T. L. -

Folytatódtak a falumúzeum… – folytatás az 1. oldalról –

Ongai hírfolyam

Csak a felét fogják fi zetni (Fotó: T. L.)

Készül a WC (Fotó: T. L.) Szemétszállító konténer megpakolása (Fotó: T. L.)

Tűzálló gipszkarton felszerelése (Fotó: T. L.) Járda betonozás (Fotó: T. L.)
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Az önkormányzat a nyári képviselő-
testületi ülésen tárgyalta a telepü-
lés közművelődési helyzetéről szó-
ló beszámolót, aminek a könyvárra 
vonatkozó részét alább olvashatják 
a tisztelt érdeklődők. (A teleházról 
és a művelődési házról a következő 
számunkban tudósítunk. - szerk. -) 

A Csokonai Vitéz Mihály Nagyközségi 
Könyvtár tevékenységéről

A közművelődési feladatokat Onga 
nagyközség területén a Csokonai Vitéz 
Mihály Nagyközségi Könyvtár kibővül-
ve a teleházzal, az iskolai könyvtár és a 
Petrovics Ferenc Művelődési Ház látja el. 
Az elmúlt évben létszámleépítés és a ke-
vés látogatottság miatt az Ócsanáloson 
lévő fi ókkönyvtár megszűnt. Állománya 
feldolgozás alatt, a dokumentumok a te-
lepülési könyvtár állományát képezi. Az 
iskolai könyvtár főleg a diákok és peda-
gógusok rendelkezésére áll. Könyvtárunk 
igyekszik minden szükséges könyvfélesé-
get beszerezni, ami a tanulást elősegíti. 
Így a kötelező olvasmányok és szakköny-
vek terén az igényekhez mérten bővítjük 
a keresett dokumentumok körét.

A közművelődési könyvtár nyilvá-
nos, mindenki számára nyitott, akár 
csak érdeklődő vagy beiratkozott olva-
sóról legyen szó. Könyvtárunk azon sze-
rencsés települések közé tartozik, ahol a 
képviselő-testület engedélyezi az ingye-
nes könyvtárhasználatot. Ez óriási tá-
mogatást jelent több embernek is. Ez 
azonban nem tévesztendő össze a szá-
mítógépek használatával, melynek meg-
határozott díjszabása van. Igyekszünk a 
település lakosságának, valamennyi réte-
gének a lehetőségekhez mérten igényei-
ket kielégíteni, ami természetesen nem 
mindig sikerül. Ennek kiküszöbölésé-
re egyre több a könyvtárközi kölcsönzés 
a nagyobb könyvtáraktól, ahol az olvasó 
által keresett dokumentum megtalálható. 
Így neki nem kell külön azért beiratkozni 
más könyvtárba és elutazni, csak a posta-
költséget számoljuk fel.

A könyvtár C típusú, gyűjtőköre álta-
lános jellegű. Gyűjti a lakosság művelő-
déshez szükséges ismeretterjesztő mű-

veket, szépirodalmat a helyi szükséglet 
kielégítésére, a gyermek és ifj úsági iroda-
lom termékeit, továbbá a kézikönyveket.

Az idős olvasók igényeit is szem előtt 
tartjuk, igyekszünk kiszolgálni az idős, 
mozgásukban korlátozott embereket is 
úgy, hogy házhoz szállítjuk az olvasniva-
lót. Ezek az olvasók nekünk is sokat se-
gítenek az állomány kialakításában, mert 
véleményükkel, kritikáikkal segítenek 
szelektálni az írók között. 

A látogatók számára helyben olvasha-
tó napilapok és folyóiratok megléte biz-
tosított. Ezek kiválasztásával is az olvasói 
igényekhez igazodunk. Jelenleg 3 féle na-
pilapot és 11 féle folyóiratot tudunk aján-
lani. A folyóiratok között megtalálható if-
júságnak szóló, öltözködés-divat tippek, 
lakásfelújítási ötletek, sütés-főzés recep-
tek, egészségügyi tanácsok.

Az Ongai Kulturális Egyesület az 
„Ongai Kékdaru” helyi újságot biztosít-
ja a könyvtár számára, amiből a telepü-
lés aktuális híreit, eseményeit követhetik 
nyomon az érdeklődők. Mivel ezt szá-
munkra ingyen biztosítják, ezúton sze-
retném megköszönni a szerkesztőknek.

A könyvtár az önkormányzat költség-
vetéséből a 2008-as évre 600.000,-Ft-ot 
kapott állománygyarapításra. Könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatás pályázaton 
81.000,-Ft-ot nyertünk. Ebből az összeg-
ből az év folyamán 302 db dokumen-
tumot sikerült beszerezni. Sajnálattal 

vesszük tudomásul, hogy ez az összeg év-
ről-évre kevesebbet ér, mivel a könyvek 
árai rohamosan emelkednek.

Már hagyománnyá vált a könyvtár tá-
mogatásával elindított kisebbségi vers és 
mesemondó verseny megtartása. Ez a 
verseny először a könyvtárban rendező-
dött meg, ahol csak kisebbségi tanulók 
vehettek részt. Mára már kinőtte magát a 
verseny, mivel több mint 100 gyerek vett 
részt 2008-ban ezen a versenyen. 

Könyvtárunk már több alkalommal 
csatlakozott az országos könyvtári na-
pok alkalmából megrendezett felhívások-
ra. Ilyenek a „Nagy olvasó só”, ahol a leg-
jobb száz könyvre lehetett szavazni, vagy 
az elmúlt évben az országos TINI könyv-
tári napok. Ezeken a napokon különböző 
rendezvényeken vehetnek részt az olvasók. 
Nem csak egy korosztályt céloznak meg 
ezeken az eseményeken, így körünkben is 
a legkisebbektől a legnagyobbakig min-
denkit igyekszünk bevonni az események-
be. A pici babák külön kapnak olvasójegyet 
és reméljük, ha már érdekelni fogja őket a 
könyv, rendszeres látogatóink lesznek. Ne-
gatív tény, hogy egyre több a „feledékeny” 
olvasó, aki a kikölcsönzött könyveket nem 
hozza vissza időben, vagy csak felszólítás-
ra teszi meg, de sok esetben a könyv sincs 
meg. Ezeket az embereket többször is meg 
kell szólítani tartozásuk rendezésére.

Megvalósítani kívánt céljaink a követ-
kezők:

A nagyközség közművelődési helyzetéről 
I. rész: a könyvtár

A 2008-as kisebbségi vers- és mesemondó eredményhirdetésen (Fotó: K. Gy.)
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Kedves Ongai Lakosok!
Hosszú idő elteltével 2009. augusztus 15-én volt diszkó Ongán. Neves vendég DJ-t is hívtunk, aki kife-

jezetten a legújabb zeneszámokat játszotta. Ez megosztotta a hallgatóságot, de a korosztályi eltérések mi-
att ez törvényszerűen nem mindenkinek tetszett. Azonban sajnálattal vettem tudomásul, hogy azok, akik az 
ilyen jellegű rendezvényt hiányolták egy fórumon áprilisban, egyáltalán nem vettek részt. Nem tudom, hogy 
mi volt az akadálya! Azok a fi atalok akkor azt nyilatkozták, „csak a kocsmában van szórakozási lehetőség”! Itt 
lett volna az alkalom! Vagy most is inkább a kocsmát választották? A kérdésre nem tudom a választ. Próbáltuk 
a jegyárakat olyan alacsony szinten tartani, hogy az elérhető legyen bárki számára. Ezzel számomra megint 
csak a passzivitást érzem a lakosság részéről. Így számomra megint kérdés, mi az, ami érdekli az itt élőket? Mi 
az, amibe a fi atalokat be lehet vonni, ha ilyen rendezvényről is távol maradnak? 

Továbbra is várom azokat az ötleteket, amelyeket meg lehet valósítani és nem csak 20 ember érdeklődé-
sét kelti fel.

Szeretném megköszönni a polgárőröknek a kitartó munkájukat. Számomra nem először bizonyították be, 
képesek rendezvényeken nyugodt, biztonságos körülményeket biztosítani. Köszönet érte!

- Gondos Andorné művelődésszervező -Ib
iz

a 
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  A gyűjteményt és szolgáltatást a helyi 
igényeknek megfelelően alakítani.

  Közösségi internet-hozzáférést bizto-
sítunk a könyvtárhasználók számára.

  Segíteni az esélyegyenlőséget az infor-
mációhoz való hozzáférés terén.

  Hozzájárulni az egész életen át tartó 
tanuláshoz, támogatás nyújtása az ok-
tatás különböző szintjeiben résztve-
vőknek.

  A könyvtár lehetőséget kínál a szabad-
idő hasznos eltöltéséhez, hozzájárul a 
kulturális értékek megőrzéséhez, köz-
vetítéséhez.

  Elérni, hogy a potenciális olvasó tábor 
20–30%-a legalább rendszeres könyv-
tárlátogató legyen.

  Gondoskodunk a településen élő hátrá-
nyos helyzetűek és mozgásukban kor-
látozott olvasók könyvtári ellátásáról.

  Munkánk során folyamatosan fi gye-
lembe vesszük a könyvtárhasználók 
javaslatait.

  Vizsgáljuk a használói szokásokat.
  Az írni-olvasni tudás fejlesztésének 
segítése, hogy újra szerepet kapjon 
mindenki életében rohanó világunk-
ban a kultúra.
Tapasztalat alapján bizony van olyan 

olvasónk, aki 10 éves, és alapvető adato-
kat nem tud magáról.

Novembertől újabb szolgáltatással 
bővült a könyvtár tevékenysége, a Tóth 
Könyvkereskedés által forgalmazott ked-
vezményes áru könyvek kínálatából lehet 
vásárolni. A kedvezmény egyes könyvek-
re akár a 60%-ot is eléri.

- Gondos Andorné 
könyvtáros -

Az olvasók kor szerinti megoszlása

14 év alatti 132

15-19 éves 159

20-29 éves 102

30-49 éves 64

50-59 éves 75

60 év feletti 38

Összesen 570

Az olvasók foglalkozás szerinti 
megoszlása

Értelmiségi, irodai alkalmazott 60

Vállalkozó 68

Szakmunkás 32

Nyugdíjas 48

Munkanélküli és eltartott 12

Általános iskolás 131

Középiskolás 187

Felsőoktatási intézmény hallgató 32

Összesen 570

A teleház (Fotó: T. L.)
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A Tata Lovasudvar szervezésében 
a nyáron – az idén először – három 
turnusban ismerkedhettek meg a 
diákok a lovaglás alapjaival. A lo-
vas táborokról beszélgettünk Sza-
kács Lászlóval és Zilahy-Rózsa Zi-
tával, a táborok szervezőivel. Laci 
a lovas oktatást, míg Zita a kéz-
műves-szabadidős foglalkozáso-
kat irányította, vezette. Munkáju-
kat haladó lovasok is segítették.

– Milyen cél vezérelt benneteket a helyi 
lovas napközik megszervezésével? 

– Szerettük volna elérni, hogy a gyere-
kek közül minél többen megszeressék a lo-
vakat, megismerjék az állatokkal való tö-
rődés fontosságát. A lovaglás szépsége az 
ember és a természet harmóniájában gyö-
kerezik. Az egyik legjobb kommunikáci-
ós tréning gyereknek és idősnek egyaránt. 
Egyre gyakrabban hallani 
manapság a terápiás lovag-
lás/lovagoltatásról, ami szá-
mos olyan elemet tartalmaz, 
mely lehetővé teszi gyerme-
kek komplex fejlesztését egy 
olyan területen, ahol a ló nem 
eszköz, hanem aktív cselekvő-
társ. Ez olyan motiváló ténye-
ző a gyermek számára, mely 
áthatja és pozitív irányba te-
reli a foglalkozások hatékony-
ságát, hangulatát. Sokolda-
lú egészségjavító hatása közül 
csak egyet-kettőt emeljünk ki: 
nagyon jó a gerincproblémákkal küszkö-
dőknek, fi atal korban segít a helyes test-
tartás kialakításában, a ritmus-, a moz-
gásérzék fejlesztésében, a görcsös izmok 

feloldásában. Nagyban segíti a személyi-
ségfejlődést, a szociális, pszichológiai ha-
tásai is sokoldalúak, és ne felejtkezzünk el 

a nevelés, az oktatásbeli szerepéről sem. 
Nem utolsó sorban a szülők számára a 
nyári szabadidő hasznos, szervezett prog-
ramokkal való eltöltéséhez 
akartunk alternatívát nyúj-
tani. A táborokban résztve-
vő gyerekeknek kb. 70%-a a 
ló miatt jött, míg a többiek 
a szabadidő hasznos eltölté-
sét tekintették fontosabbnak. 
Szinte minden turnus végé-
re elmondható, hogy a lovak 
iránti vonzalom lett minden-
kinél az elsődleges, az 100%-
ra nőtt.

– Honnan és hányan jöttek a táboro-
zók?

– Az az érdekes, hogy az ongaiak vol-
tak kisebbségben. A megye legkülönbö-
zőbb helységeit fel tudnánk sorolni. Jöt-
tek gyerekek a szomszédos településeken 

kívül például Miskolcról, Szerencsről, 
Bekecsről, Encsről, Sátoraljaújhelyről, de 
még Debrecenből is. A három turnusban 
mintegy 50 gyerek vett részt a foglalko-

zásokon.
– Miként zajlott le egy 

ilyen lovas tábor?
– Reggel 7-től délután 4-ig 

voltak nálunk a gyerekek, de 
olykor még 6 órakor se akar-
tak hazamenni. A lovaglással 
kapcsolatos ismereteket, gya-
korlati teendőket, magát a lo-
vaglást kisebb – 5 fős – cso-
portokban sajátították el a 
résztvevők. A többiek addig 

kézműves foglalkozásokon vettek részt, 
ahol többek között gyöngyfűzés, szövés, 
batikolás, üvegfestés, gipszöntés és festés 

színesítette a programot. A tábor során 
volt még íjászkodás, ló fürdetés, kocsi-
kázás hintóval, de voltunk uszodában is, 

vagy amikor alkalmunk volt rá, az óno-
di vásárt is megjártuk. A kézműves fog-
lalkozásokat a horgászházban tartottuk, 
amit ezúton is nagy tisztelettel megkö-
szönünk az Ongai Horgász Egyesületnek. 
Háromszori étkezést kaptak a gyerekek. 

A napközibe ebédelni például 
mindig hintón mentünk. 

Az egyes turnusokat a szü-
lők előtt végrehajtott úgyne-
vezett vizsgalovaglás zárta, 
ahol gyakorlatban mutatták 
be a gyerekek, hogy mit tanul-
tak – angol stílusban – az egy 
hét alatt. A bemutatót még egy 
kötetlen záró bulival is „meg-
fejeltük”.

– Milyenek a visszajelzések? 
Lesz-e folytatás?

– Egyértelműen pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Egy 

kicsit az elején még mi is féltünk, hogyan 
sülnek el a dolgok és vártuk a kritikákat, 
de szerencsére azok elmaradtak. Biztató-
nak érezzük, hogy a tábor résztvevői kö-
zül sokan mára már lovasként maradtak 
köztünk, és várják a folytatást, keresik a 
lovas rendezvényeket. Volt olyan résztve-
vőnk, aki az első turnusban olyan jól érez-
te magát, hogy visszajött a harmadikba is. 

Szeretnénk hagyományt teremteni a 
lovas napközivel, amit új ötletekkel, el-
képzelésekkel tovább akarunk színesíte-
ni. Az érdeklődők bevonásával jövőre egy 
komolyabb szintű lovas nap megszerve-
zésében is gondolkodunk. A lovaglás-
sal/lovagoltatással kapcsolatos bármilyen 
kérdésben továbbra is bárkinek készség-
gel állunk a rendelkezésére a 06/20-942-
2141-es telefonszámon. - T. L. -

Sikeres lovas napközik Ongán

A lovas vizsgán (Fotó: T. L.)

A 3. turnus csoportképe (Fotó: T. L.)

Bemutató előtt (Fotó: T. L.)
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Elballagott nyolcadikosok tablói
Már hagyománynak tekinthető, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk búcsú-
zó nyolcadikos növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem, bár a nyári anyagtorlódás miatt azokat csak 
most tudjuk közzétenni. A júniusban elballagott diákoknak sok sikert kívánunk a megkezdett középiskolás évekhez! - szerk. -

8. a osztály (Fotó: T. L.)

8. b osztály (Fotó: T. L.)
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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

Nyom dai elő ké szí tés: garayweb.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
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:

•  Mennyit kell jövőre fi zetni a szemétszállításért?
•  Beszélgetés dr. Ódor Ferenc országgyűlési kép-

viselőnkkel
•  Cigány települési őrség lesz Ongán?
•  Bemutatjuk az új görög katolikus lelkészt
•  Erdélyben járt az OKE
•  Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919 

(1. rész)
•  A nagyközség közművelődési helyzetéről II. 

rész: a teleház és a művelődési ház
•  Netre kész gyerek! tanfolyamok Ongán
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-

szálló kialakítására 
•  Hogy áll a bölcsöde?
•  Onga sportkoncepciója
•  Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
•  Önkormányzati hírek
•  Fásítás kontra falopás
•  Ongai hírfolyam
•  Mások írták rólunk

Színes névjegy – 16 Ft/db
Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda 

November 25. Szerda - December 23. Szerda 

„Netre, te gyerek!®” 
a biztonságos internetezésért gyermek internetklub-hálózat

Bár tudott dolog, hogy tizennégyen innen már minden gyermek digitális 
bennszülöttnek számít, a számítógép és az internet pedig már nemcsak 
része mindennapjainknak, hanem szinte családtag, mégis, sok szülő szo-
rongva nézi az egérbe kapaszkodó csemetéjét. Egy mégoly netrekész kisko-
rúra is számtalan veszély leselkedik a különböző témájú és célú webhelyek 
és honlapok erdejében: adathalászok, online kalózok, számítógépes vírusgaz-
dák, gyerekeknek ellenjavallt webes tartalmak, elszigeteltség és sötét szándé-
kú ragadozók fenyegetik az óvatlan gyerkőcöket. 

Ennyire veszélyes hely lenne a web egy gyermek számára? 

A helyzet persze súlyos, de korántsem reménytelen: a biztonságos interne-
tezés megtanulható, és a tanulságos foglalkozások során ráadásul még közös-
ségi élményekkel is gazdagodhat a nebuló. A „Netre, Te gyerek!®” az első olyan, 
hálózatban működő gyermek internetklub, ahol a biztonságos szörfölés mel-
lett a tartalmas webes szórakozásra, ismeretszerzésre is tanítják a lurkókat.

A kezdeményezést a UPC szponzori segítségével a Budapesti Művelődési 
Központ indította útjára, építve az országos nyugdíjas-internetoktatási háló-
zat, a „Kattints rá, Nagyi!®” kifejlesztésében és terjesztésében szerzett tapasz-
talataira. A gyermek-internetbiztonsági foglalkozások anyagának fejlesztője a 
CERT Hungary Központ – módszertanuk kialakításánál speciálisan a korosztály 
igényeire koncentráltak, és a valós veszélyhelyzetekre fi gyeltek. Többek között 
kitérnek a személyiségi jogok védelmére, a letöltés és megosztás bukta-
tóira és lehetőségeire, a spamvédelemre – mindezt a 9 órás (3 alkalmú) klub 
a gyerekek számára is emészthető, őket szórakoztató módon tálalja. 

A programhoz kapcsolódva a biztonságos internetezéshez értékes kiegé-
szítő tartalom kerül publikálásra a Kaleidoskop.hu kulturális webmagazin ol-
dalain www.kaleidoskop.hu, érintve a környezettudatosság témáját is. 

(Forrás: http://www.elevengyerekek.hu/allando-gyerekprogramok/netre-
te-gyerek.html)

Az Ongai Kulturális Egyesület a „Kattints rá, Nagyi!” programban is eredmé-
nyes működött együtt a Budapesti Művelődési Központtal, ezért a vidéki köz-
pontok egyikeként kapcsolódik a hálózathoz. Három tanfolyamot indítunk 
az ősz folyamán az általános iskola informatikatermében, ahol a kialakított 
program szerint adunk segítséget a biztonságos internethasználathoz. A pro-
jektindító nap 2009. október 6., ahol a szülők is megismerkedhetnek a fog-
lalkozások anyagával. Mindenkit szeretettel várunk! - PUM-


