
Az idén szeptember 17–19. között 
IV. alkalommal szervezték meg a 
IV. Coop Rallyt, mely ez alkalom-
mal Ongát is érintette.

A Coop Üzletlánc felelősséget érez a Ma-
gyarországon előállított élelmiszeripari 
termékek iránt, és kiemelt fi gyelmet for-
dít minőségükre. Céljuk, hogy – mint tel-
jesen magyar tulajdonú, legrégebbi ma-
gyar élelmiszerlánc – a minőségi magyar 
termékeket az érdeklődés középpontjába 
állítsa, összefogja a magyar termelői és 
vállalkozói réteget védelmük 
érdekében, illetve hangsú-
lyozza, hogy a hazai gazdaság 
megerősödése szempontjából 
fontos a jogkövetően, tisz-
tességesen kereskedő cégek 
hosszú távú állami támogatá-
sa, elismerése. 

Hagyományteremtő cél-
lal 2006-ban szervezték meg 
az „I. Coop Rally – a minősé-
gi magyar termékekért” autós 
vetélkedőt. A kezdeményezés fővédnö-
ke Gráf József, földművelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter, aki pártolja, hogy a 
magyar termékek előállítói kellő elisme-
rést kapjanak, amelynek értékét növeli, 

ha mindezt partnereiktől, piaci társaik-
tól származik. 

Idén közel 80 autó indult el, elsősorban 
a napi fogyasztási cikkeket gyártó vállala-
tok és médiatámogatóik részvételével. A 
verseny szakmai irányítását Ferjáncz At-
tila végezte. A résztvevők az útvonal alatt 
a régió kiemelt gyártó és forgalmazó köz-
pontjait érintették, ahol ügyességi ver-
senyeken, gyárlátogatásokon, termékbe-
mutatókon, színes programokon vettek 
részt. A versenyzők szakmai megbeszé-
léseken konzultáltak a házigazda vállala-

tok és a közigazgatási szektor helyi kép-
viselőivel. 

A verseny minden évben Magyaror-
szág más-más régiójában kerül megren-
dezésre, most először nagyközségünket 

is érintette. Több tucat idelá-
togató vendég – köztük nem 
egy országosan ismert sze-
mély – és az országos média 
képviselői ismerték meg tele-
pülésünk nevét, nézhetett szét 
a Főtéren és környékén, illetve 
vásárolhatott az erre az alka-
lomra még szebbé, csinosab-
bá varázsolt Coop boltban. 

XI. évfolyam 10. szám – 2009. október Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Megkérdeztük: miért kell fi zetni 

a szemétszállításért januártól?
•  Megkérdeztük: kik a település-

őrök és mi a feladatuk??
•  A közbiztonság prevencióját segí-

tő térfi gyelő rendszer kiépítése 
Ongán

•  Bemutatkozik az új görög katoli-
kus pap

•  Megyei horgászverseny Ongán
•  Osztályváltás
•  IV. COOP RALLY, a minőségi 

magyar termékekért
•  Az önkormányzat illetékességi 

területén működő üzletek nyitva-
tartási rendjének szabályozására

•  Gyakori áramkimaradás okozta 
bosszúság

•  Nyárzáró koncert
•  A nagyközség közművelődési 

helyzetéről II. rész: a teleház
•  Erdélyben járt az Ongai Kulturális 

Egyesület 
•  OKE hírek, felhívások
•  Ongai hírfolyam
•  Ifj úsági tűzoltó verseny
•  Rajzold át a világot a „Zöld 

Holnapért!”
•  Több mint száz résztvevő
•  A hátralévő labdarúgó mérkőzé-

sek időpontja
•  Hirdetések

IV. COOP RALLY, 
a minőségi magyar termékekért

– folytatás az 5. oldalon –

Versenyben (Fotó: T. L.)

Sajtótájékoztatón (Fotó: T. L.)
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Az elmúlt hónapokban többször 
és ismétlődően volt áramkimara-
dás Ongán, holott sem vihar, sem 
egyéb rendkívüli esemény azokat 
nem indokolta. Sokaknak ment 
tönkre a számítógépe, elektro-
nikus berendezései stb. A közin-
tézményekben is jelentős károk 
keletkeztek. Az önkormányzat 
nevében Farkas Lászlóné jegyző 
asszony az illetékes szervekhez 
panaszt nyújtott be, melyet a vá-
laszlevéllel egyetemben ezúton 
közzéteszünk. 

ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft .
1137 Budapest, Kunigunda u. 47/b.

Tisztelt Címzett!

Onga Nagyközség Önkormányzata 
és lakossága nevében hivatalos bejelen-
tést teszek községünkben 2009 májusá-
tól tapasztalható gyakori áramkimaradás 
miatt. Az önkormányzat határozott ké-
rése a szolgáltató felé, hogy intézkedése-
ket, karbantartást, fejlesztést végezzen az 
áramkimaradások megszüntetése érde-
kében. A gyakori áramkimaradás az in-
tézményekben, a kereskedelmi egységek-
ben nehezíti a munkavégzést, valamint a 
munkahelyeken és a háztartásokban is az 
elektromos berendezések meghibásodá-
sához vezethet. 

Néhány – jelentősebb – időpont, ami-
kor áramkimaradást tapasztaltunk:

–  2009. június 2. /június 7-ei országos 
választás főpróbája/.

–  2009. július 9. 20 óra után legalább 
két óra hosszán keresztül.

– 2009. augusztus 11. 18 óra körül.
– 2009. augusztus 12. 11:15 óra körül.
Az áramkimaradások hetente és na-

ponta is több alkalommal előfordulnak, 
amit elfogadhatatlannak tartunk. Kérem 
bejelentésem kellő komolysággal törté-
nő kezelését, és mihamarabb megtenni a 
szükséges intézkedéseket, amikről kérek 
írásos tájékoztatást, a további jó együtt-
működés reményében.

Onga, 2009. augusztus 12.
Farkas Lászlóné Jegyző

Farkas Lászlóné jegyző
nagyközségi önkormányzat jegyzője
3562 Onga, Rózsa u. 18.

Tárgy: Hibabejelentés kivizsgálása

Tisztelt Jegyzőnő!

Köszönjük az augusztus 17-én érke-
zett levelét, melyben a településen ta-
pasztalható gyakori áramkimaradásokat 
jelzi felénk.

Év elejétől áttekintettük az informáci-
ós rendszerünk automatikusan gyűjtött 
adatlistáját, melyben rögzítésre kerül-
nek a rövid és hosszú idejű áramkimara-
dások.

Megkülönböztetünk rövid idejű 3 perc 
alatti, és hosszú idejű 3 perc feletti áram-
kimaradást. A rövid idejű kimaradásokat 
leggyakrabban a hálózaton zárlatot oko-
zó faágak és madarak idézik elő. A háló-
zat védelmi berendezése zárlat érzékelé-
sekor kikapcsolja a hálózat 1 s-ra, majd 
a zárlat további fennállása esetén újból 
1 percre. Ha állandósult a zárlat, akkor 
végleges lekapcsolódás történik, ezzel 
egy időben beindul a hiba behatárolása 
és elhárítása.

A védelmi működések listájában két 
darab hosszú idejű áram kimaradás sze-
repel (május 26-án 07:33-tól 08:48- is és 
július 09-én 20:31-től 22:52-ig). Az első 
okozója szigetelő idő előtti meghibásodá-
sa, a második esetben az egy héttel koráb-
bi zivatar átvonulása során villámcsapás 
következtében sérült meg egy szigetelő és 
áramkötés. Július 5-én 18:00-kor a Dózsa 
úton a 3-as transzformátor elosztó szek-
rényben villámcsapás következtében bel-
ső zárlat keletkezett, mely a 9-ei hibahely 
közelében van. A rövid idejű kimaradá-
sok a levélben leírtakkal megegyeznek, 
az első félévben 6 db a második félév-
ben ez idáig 4 db volt. Az augusztus 11. 
és 12-ei kikapcsolódást sajnos 3 gólya te-
tem igazolja. A települést is ellátó közép-
feszültségű hálózat rendszer kb. 70–80 
km kiterjedésű. A gesztelyi kapcsoló ál-
lomáson keresztül Kesznyétenig minden 
települést illetve Szikszó város 1/3 részét 
látja el villamos energiával. Ilyen kiterje-

désű hálózatra a fent leírt lekapcsolódás 
darabszámok még elfogadhatóak. A Ma-
gyar Energia Hivatal által jóváhagyott El-
osztói üzletszabályzat 4-es melléklet 1.5 
pontjában (Rövid idejű tápfeszültség ki-
maradás) leírt határértékeket nem lép-
tünk túl.

Sajnos már a rövid idejű áramkimara-
dás is az informatikai eszközök leállásá-
hoz vezet, ezért a biztonságos üzem miatt 
szünetmentes áramforrásról a fogyasz-
tónak kell gondoskodni. Szünetmentes 
energiaszolgáltatást a villamos energia 
rendszer nem tud garantálni.

A leírtakból is kitűnik, hogy folyama-
tos szolgáltatást nagyon sok külső ténye-
ző befolyásolja. A szolgáltató a hálóza-
tok karbantartásával, rekonstrukciójával 
tud befolyással lenni bizonyos mértékig 
a biztonságos szolgáltatásra. Ez részünk-
ről évről évre tervezetten történik. A há-
lózatra fordított munka eredményeként 
az elmúlt évek üzemzavari statisztikái-
ban nyomon követhető a folyamatos ja-
vulás, a Magyar Energia Hivatal – mint 
legfőbb felügyeleti szervünk – elvárásai-
nak megfelelünk. Onga településen az el-
múlt évben a Balaton utcai középfeszült-
ségű hálózat épült át. Ez évben rövidesen 
a Major utcai transzformátor állomás és 
középfeszültségű leágazása fog átépülni, 
melyek bizonyos méretekig gyenge pont-
jai voltak a rendszernek. A hálózat más 
szakaszain is végeztünk karbantartást, il-
letve rekonstrukciót több milliós nagy-
ságrendben. E munkák során a veszélyes 
közelségű fákat gallyazzuk vagy kivágjuk. 
Folyamatosan szerelünk fel az oszlopok-
ra madárvédő burkolatokat, ezzel is csök-
kentjük a rövid lekapcsolódásokat, illetve 
növeljük a vonuló madarak biztonságát.

Reméljük, hogy a külső tényezők a 
jövőben még kevesebb zavart okoznak 
a hálózaton Önöknek, mint felhaszná-
lóknak.

Sárospatak, 2009. augusztus 25.

Tisztelettel: 

Tokár Béla üzemelt. mérnök 
és Andrejkovics András 

területfelelős h.

Gyakori áramkimaradás okozta 
bosszúság
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ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Szeptember 22-én tartotta soron kö-

vetkező ülését az önkormányzat, melyen 
többek között szó volt nagyközség egész-
ségügyi helyzetéről, illetve a település kör-
nyezetvédelmi helyzetéről. A képviselők 
tárgyaltak a jövő évi várható, önkormány-
zatokat érintő megszorításokról, a futó pá-
lyázatokról, a történelmi emlékpark és a 
Trianon emlékmű aktuális feladatairól is.

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
A közigazgatási hatósági ügyek elekt-

ronikus ügyintézéséről szóló 16/2005. 
(X. 12.) számú önkormányzati rendele-
tet a képviselők hatályon kívül helyezték, 
amivel lehetőség nyílik Ongán is az elekt-
ronikus ügyintézésre.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTA-
TÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ 

VALÓ CSATLAKOZÁS
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete nyilatkozott arról, 
hogy csatlakozik a BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához. A havi támogatás összegét 
a korábbiakhoz képest – a szűkös anya-
gi lehetőségek miatt – kisebb összegben, 
1.500.-Ft/fő-ben állapította meg. Az ön-
kormányzat döntött arról is, hogy az el-
bírálásnál a szociális rászorultságot hat-
hatósabban fogja fi gyelembe venni. A 
jogosultak részéről benyújtásra kerülő 
támogatási pályázatok elbírálása az ön-
kormányzat Településfejlesztési, Oktatási 
és Környezetvédelmi Bizottságának ha-
táskörébe tartozik. 

MÓDOSÍTOTT 
ALAPÍTÓ OKIRATOK

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete módosította az 55/2009. 
(V. 12.) számú képviselő-testületi határo-
zatát. Az államháztartás működési rendjé-
ről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rende-
letben (Ámr.) megfogalmazottak szerint az 
5/2009. (III. 27.) PM. tájékoztató alapján 
meghatározta az alapító okiratok kiegészí-
téseként az irányítása alá tartozó költségve-

tési szervek szakágazat és szakfeladat rend 
besorolását 2010. január 1-jétől. 

KÖZBESZERZÉSI TERV 
MÓDOSÍTÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 38/2009. (IV. 07.) sz. kép-
viselő-testületi határozatával elfogadta a 
2009. évi közbeszerzési tervet. A közbeszer-
zési terv módosítása a 31/1/2009. (VII. 31.) 
ÉMRFT határozat valamint a 31/2/2009. 
(VII. 31.) ÉMRFT határozat szerinti támo-
gatási döntések alapján vált szükségessé. 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete elfogadta a 2009. évi 
közbeszerzési terv kiegészítését. A köz-
beszerzési eljárásban eljáró bíráló bizott-
ságba az alábbi tagokat jelölte: Madzin 
Tibor, dr. Nevelős Szabolcs, Németh Sán-
dor, Rózsa László és Tompa Csaba.

TISZTÁBB BÁRSONYOS PART
Hosszú idő után ismét szebb a Bár-

sonyos-patak partja és vize a Dózsa Gy. 
úti híd mindkét oldalán. Az önkormány-
zat közcélú foglalkoztatottakkal azt rend-
be tetette.

- T. L. -

Onga Nagyközségi Önkormányzat 
17/2009. (IX. 23.) számú rendelete

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 6.§ (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján Onga nagyközség 
illetékességi területén működő, vagy műkö-
dést kezdő kereskedelmi, vendéglátó egysé-
gek nyitvatartási rendjének szabályozására a 
következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya Onga nagyközség köz-

igazgatási területére terjed ki.
2. §

E rendelet értelmében:
a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve 

nagykereskedelmi tevékenység, kereskedelmi 
ügynöki tevékenység, vendéglátás, turisztikai 
tevékenység üzletszerű végzése, kereskedel-
mi szolgáltatás nyújtása, amelybe beleérten-
dő a vásárolt termékek és kereskedelmi szol-
gáltatások gazdasági tevékenység keretében 
történő értékesítése, házhoz szállítása;

b.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékeny-
séget folytat;

c.) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatá-

rolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzí-
tett, tartós használatra készült, rendszeresen 
(állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyit-
va tartó kis- és nagykereskedelmi, jármű- és 
üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szál-
láshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá 
lakossági fogyasztási cikk javító-szolgáltató 
értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy lakó-
ingatlantól műszakilag el nem különíthető, fo-
gyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység 
céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás 
célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató he-
lyet, valamint a különböző intézményekben, 
munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket 
és a csomagküldő kereskedésnek vevőszolgá-
lat céljából működtetett helyiségét;

d.) vendéglátás: kész vagy helyben ké-
szített ételek, italok jellemzően helyben fo-
gyasztás céljából történő eladása, az azzal ösz-
szefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató 
tevékenység, továbbá a munkahelyen, vala-
mint az oktatási és nevelési intézményekben 
bármely formában üzletszerűen történő ét-
keztetés.

3. §
Onga nagyközség közigazgatási területén 

a kereskedelmi és vendéglátó egységek éjsza-

kai (22–06 óra közötti) időben kötelezően zár-
va tartandók.

Különösen indokolt esetben (települési 
rendezvény, ill. családi rendezvény esetén) az 
(1) bekezdés szerinti kötelező zárva tartás alól 
az önkormányzat Jegyzője – kérelemre – fel-
mentést adhat, a nyitvatartási idő hosszabbí-
tását engedélyezheti határozott, vagy határo-
zatlan időtartamra, feltételek előírása mellett.

4. §
Ezen rendelet 2009. október 1. napján lép 

hatályba, rendelkezéseit a kihirdetés után in-
duló eljárások során kell alkalmazni.

A már jogszerűen működő kereskedelmi, 
vendéglátó egységek tekintetében a kötele-
ző zárva tartás előírása az esetlegesen felme-
rülő panaszbejelentés kivizsgálása, ügyintézé-
se során alkalmazandó.

(2) A rendelet kihirdetésének napja: 2009. 
szeptember 23.

(3) A rendeletet a helyben szokásos mó-
don kell kihirdetni.

 Farkas Lászlóné sk.  Madzin Tibor sk.
 jegyző polgármester

Ongai hírfolyam

Az önkormányzat illetékességi területén működő 
üzletek nyitvatartási rendjének szabályozására
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Szeptember 1-től a Főtéren és kör-
nyékén egyre gyakrabban talál-
kozhatnak a helyi lakosok narancs-
sárga mellényes településőrökkel. 
Nagyon sok tévhit és félreértés 
kapott lábra az eltelt időszakban, 
ezért a településőrségről, felada-
tukról, hatáskörükről Madzin Tibor 
polgármestert kérdeztük.

– A településőrség felállítására a törvény 
nyújt lehetőséget az úgynevezett RÁT-osok 
közül, közhasznú státuszban. Olyan felada-
tokat látnak el, amit a rendőrség és a pol-
gárőrség eddig nem tudott megoldani. 
Miskolcon és más településeken is bevál-
tották a hozzájuk fűzött reményeket, a köz-
biztonság, a közrend olyan területén értek 
el eredményeket, amit a hatóságok nem 
tudtak maradéktalanul megoldani. Remél-

jük Ongán is pozitív hozadéka lesz alkal-
mazásuknak. Ha még sem válnának be, ak-
kor lehetőségünk van felszámolni ezt az új 
munkakört. Bérük 95%-át az állam fi zeti, 
nekünk 5%-ot kell hozzátenni. Nincsenek 

rendőri és polgárőri jogosítványaik, és szó 
sincs arról, hogy az egész településen fo-
lyamatosan cirkálnának. Minden munka-
hét első munkanapján munkaértekezleten 
kell részt venniük. Feladatuk a munkaköri 
leírás szerint a következő: 

– A Dankó Telep és Főtér közbizton-
ságának ellenőrzése a polgárőrökkel és a 
rendőrséggel együttműködve.

– A telep köztisztaságával kapcsolatos 
feladatok elvégzése, ellenőrzése az Onga 
nagyközség többször módosított ,, A te-
lepülési szilárd- és folyékony hulladék 
kezeléséről, az egyes helyi közszolgálta-
tások kötelező igénybevételéről és a köz-

tisztaság fenntartásáról” szóló 4/2003. 
(III. 12.) számú helyi rendelete alapján.

– A munkavállaló köteles a munkába 
állás előtt oktatáson részt venni, melyet a 
rendőrség képviselője, és egy munkavédel-
mi szakember tart. Az oktatáson résztve-
vők tájékoztatást kapnak a munka végzés 
feltételeiről, a jogaikról, és kötelességeik-
ről. A munkafolyamatok során kötelesek a 
felettesétől kapott feladatokat elvégezni.

Munkakör helye a Dankó Telep és a Fő-
tér, valamint polgármester egyedi utasítá-
sa szerint meghatározott terület. Közvetlen 
felettesük polgármesterként én vagyok. 

- T. L. -

Több mint száz résztvevő
Befejeződtek az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány ePontja 

szervezésében tartott ismeretterjesztő foglalkozások.

A Közösségi Internet Hozzáférési ponton futó 
program keretében a település lakosai közül több 
mint száz fő vett részt a színes bemutatókon. El-
sősorban a Fogyatékosok 
Nappali Foglalkoztató intéz-
ményét kell megemlítenünk, 
amely teljes létszámban volt 
jelen. Voltak nyugdíjasok, fi -
atal kismamák és természe-
tesen diákok is a résztvevők 
között. A bemutató foglalko-
zásokat Poroszkainé Urszín 
Márta eTanácsadó tartotta 
az általános iskola informati-
ka laborjában.        - K. Gy. -

A budapesti Andrássy úton több ezer tanuló és felnőtt rész-
vételével rekordállítási kísérletre került sor szeptember 20-án. 
A kísérlet célja, hogy megdöntse a jelenlegi „együtt rajzolási” 
rekordot, ami közel 4 ezer főt jelentett.  Az ország minden te-
rületéről érkeztek csapatok a környezetvédelmi témájú közös 
művészkedésre. Ongáról két csoport, a KOMISZOK és a DE-
ZENTOROK csapata volt aktív részese az akciónak. A sikeres 
rekord-kísérlet után minden résztvevő ingyenes múzeum- és 
állatkert látogatáson vehetett részt. Izgalmas és jó hangulatú 
programban volt része a résztvevőknek. 

- Solymosiné Kondás Anikó és Nagy Attiláné szervezők -

Guinnes rekord-kísérlet részesei 
voltak iskolánk tanulói

Rajzold át a világot a „Zöld Holnapért!”

Megkérdeztük: kik a településőrök, és mi a feladatuk?

Munkában a településőrök (Fotó: T. L.)

ePont foglalkozáson (Fotó: K. Gy.)

A rajzos csapat (Fotó: Szabadosné Hornyák Anikó)
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A versenyzők számára a művelődési 
házban volt állófogadás, míg az ongai saj-
tótájékoztatóra a Polgármesteri Hivatal-

ban került sor, amin többek között részt 
vett Csepeli Lajos, a Coop Hungary Zrt. 
Igazgatóságának elnöke, Tóth László, az 
Unio Coop Zrt. vezérigazgatója és Farkas 

Lászlóné jegyző asszony. A Rally nemcsak 
játékos verseny, hanem komoly szakmai 
üzenettel is bír: a forgalmazó és a gyár-
tók közös ügynek tekintik a magyar élel-

miszeripart érintő 
kérdéseket, illet-
ve kiemelt fi gyel-
met szentelnek a 
minőségi magyar 
termékekre. Nagy 
öröm, hogy ehhez 
kicsit Onga is hoz-
zátehetett valamit. 
Köszönet érte a 
szervezőknek és a 
helyi coopos bolt 
dolgozóinak!

- T. L. -

IV. Coop-Rally… – folytatás az 1. oldalról –

Onga Nagyközség Önkormányzata 
törekszik arra, hogy az itt lakók mi-
nél inkább magukénak érezzék la-
kóhelyüket és ennek fontos elemét 
képezi a lakosság védelme és a va-
gyonbiztonság. Az áldozatvéde-
lem társadalmi méretű összefogást 
igényel, melyben az önkormány-
zat, mint hatóság és a civil polgár-
őrség közös érdeket képviselnek.

A közbiztonsági projekt a nagyköz-
ség egészére kiterjedő, a közbiztonságot 
és a vagyonvédelmet támogató térfi gyelő 
rendszer kiépítését célozta meg. Ennek ke-
retében első lépésként 2 db térfi gyelő esz-
köz került kiépítésre a Főtér két pontján. 
A további bővítés megvalósításához ön-
kormányzatunk pályázatot nyújtott be az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejleszté-
si Tanács által, a decentralizált helyi önkor-
mányzati fejlesztési támogatás programok 
keretében kiírt pályázatára, ahol a projek-
tünk sikerrel szerepelt, és támogatást nyert 
el. A projekt megvalósulásával Onga nagy-
község lakosságának és vagyonbiztonságá-
nak javulását várjuk, hiszen olyan fejlesz-
tésre kerül sor, amelyekkel a település még 
egyáltalán nem rendelkezik.

A megvalósítási terv Onga 13 kulcs-
fontosságú helyszínét érinti, további 16 db 
kamera kihelyezésével. Későbbi fejleszté-
sek segítségével a rendszer olyan funkci-
ókkal is ellátható, melyek segítségével a 

kamerák által készített képek az interneten 
keresztül is megtekinthetők lesznek, így 
az önkormányzat használhatja majd akár 
marketingcélokra is, a kijelölt település-
rész, épület, nevezetesség bemutatására 
honlapján keresztül. Mindez elősegítheti 
Onga nagyközség nagyobb nyilvánossá-
gát, várossá nyilvánítási törekvéseit.

Egy ilyen rendszerrel hatékonyabban 
felügyelhető a település biztonsága, csök-
kenti a bűnözést a felügyelt területeken. 
Jó szolgálatot tesz a forgalomfi gyelésben, 
illetve a baleseti kockázatok csökkenté-
sében, rongálások visszaszorításában. A 
bekövetkezett balesetek, bűncselekmé-
nyek rekonstruálásában is fontos szere-
pet játszhat. A rendőrség mellett az ok-
tatási intézmények, tűzoltóság, mentők, 
közlekedési társaságok, katasztrófa-elhá-
rítás is értékes információkat nyerhet a 
rendszer segítségével. Összességében el-
mondható, hogy a biztonsági prevención 
kívül más értékes információ-
kat is nyerhetünk egy térfi gye-
lő rendszer segítségével. A kije-
lölt (kulcsfontosságú) területek 
24 órás megfi gyelés és képrög-
zítés alá helyezhetők.

Önkormányzatunk a rend-
szer működtetésével szükség 
esetén együttműködik majd a 
rendőrséggel, a katasztrófavéde-
lemmel, a tűzoltósággal, a pol-
gárőr egyesülettel, a nagyközség 

nagyobb nyilvánosságának biztosítására 
és idegenforgalmi célok megvalósítására 
az Onga Kulturális Egyesülettel.

A pályázatban meghatározott térfi gye-
lő kamerák kiépítési helyei a közel jövő-
ben a következő helyszíneket érintik: 
Berzsenyi D. u. történelmi emlékpark (2 

db)
3562 Onga, Nádas utca játszótér
Görgey u. 2. általános iskola
Hunyadi u. óvoda
Arany J. u. óvoda
Rózsa u. 18. Polgármesteri Hivatal
Rákóczi u. – Rákóczi u. sarok 
Művelődési ház, üzletsor (2 db)
Major utca telep
Berzsenyi D. u. (Miskolc felőli bejárat)
Petrovics utca (szikszói kijárat)
Dózsa Gy. u. (gesztelyi kijárat)
Dózsa Gy u. 22. falumúzeum
Rákóczi u. – Felszabadulás u., Főtér (2 db)

- Farkas Lászlóné jegyző -

A közbiztonság prevencióját segítő 
térfi gyelő rendszer kiépítése Ongán

A boltban (Fotó: T. L.) Az állófogadáson (Fotó: T. L.)

Az egyik kamera a Főtéren (Fotó: Mátyus Gábor)
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A múlt havi számunkban az ön-
kormányzat elé került közműve-
lődési beszámoló könyvtárra vo-
natkozó részével ismerkedhettek 
meg az olvasók. Most a teleházra 
vonatkozó részt tesszük közzé.

Az ongai teleház elmúlt évben végzett 
tevékenységei 

Az ongai teleház 2005-ben kapta meg a 
Teleház elnevezésre a jogosultságot, azóta 
folyamatosan működik. Az elmúlt évben 
sikerült egyezséget kötni az eMagyarország 
pont fenntartóival a TELEHÁZ Szövetség-
nek, így közös célkitűzésekkel fejlesztik 
tovább Magyarországon az informatikai 
pontok kialakításának lefedettségét. Elsőd-
leges cél az elektronikus ügyintézés minél 
nagyobb elterjedésének elősegítése, amely 
megfelel a mai kor követelményeinek.

Feladataink közé tartozik a települé-
sen élők kiszolgálása, segítése az infor-
matika adta lehetőségek elsajátításában, 
az élethosszig tartó tanulás segítése. A te-
lepülés fejlődése elősegíti a lakosságot a 
saját internetvonal bevezetéséhez, így év-
ről-évre változik a felhasználók köre. Még 
mindig a 18. év alatti korosztály a leg-
gyakoribb felhasználó. Egyre jobban nő 
azonban a középkorúak és a 60. év felet-
tiek számítógép használata. Ennek oka 
a munkanélküliség fokozódása és az ér-
deklődési kör bővülése az idősebb kor-
osztály számára. A számítógépek hasz-
nálata mellett lehetőség van nyomtatásra, 
szkennerésre és fénymásolásra is. Ezeket 
a szolgáltatásokat a település lakói már jól 
ismerik és használják. A nagyközségnek 
szüksége van ilyen jellegű szolgáltatásvég-
zésre, hogy egy-egy lap nyomtatása, má-
solása miatt ne keljen utazni a városba.

Teleházunk segítséget nyújt a tanulók-
nak az iskolában tanultak elmélyítésére, 
a házi feladatok elvégzésére. Egyre több 
az olyan feladat, amit a számítógép segít-
ségével kell elvégezni, vagy olyan kérdé-
sek megválaszolása, amelyhez szükséges 
az internet használata. Ezek a gyerekek 
még sok esetben igénylik a segítséget a 
keresők használatához, máskor a talált 
anyag formázása, nyomtatása okoz gon-
dot. Közkedveltek a játékok és itt lehető-
ség van csoportban történő játékra, ahol 
sok esetben körmérkőzést játszanak.

A középiskolások már sokkal tartalma-
sabb keresőket használnak, és komoly fel-
adatokat oldanak meg. Ezeknek a gyere-
keknek már elég ritkán kell segíteni, mert 
már nincs olyan gyerek, aki ne tanulnak in-
formatikát. A keresőkben történő kutatás-
hoz azonban igénylik a segítséget. Ebben a 
korcsoportban már nagyon sok olyan dol-
gozat van, amit számítógéppel szerkesztett 
nyomtatott formátumban kell beadni. Erre 
nagyon jó lehetőség van a Teleházban, és a 
szolgáltatásait is szívesen veszik igénybe.

A felsőfokú oktatásban tanulóknak már 
a nagyobb része rendelkezik számítógép-
pel és internettel, mert számukra ez már 
elengedhetetlen követelmény. Számukra a 
napi kapcsolatfelvétel az iskolával, oktató-
val nem mindig tud a teleház nyitvatartási 
rendjéhez igazodni. Azonban a nyomtatá-
sok és fénymásolások, a beadandó dolgo-
zatok rendezése /fűzés, spirálozás/ terén a 
teleház adta technikai felszerelés haszná-
lata még tud segítséget nyújtani.

A felnőttek körében kevesebben van-
nak azok, akik tudják használni a számí-
tógépet. Ezek az emberek több segítséget 
igényelnek. Sok munkanélküli jön állás-
lehetőséget keresni. Egyre több cég van, 
ahol e-mailben kell elküldeni a pályázatot, 
az önéletrajzot. Nagy öröm, amikor meg-
kapjuk a visszajelzést, hogy sikerült állást 
kapni a segítségünkkel megpályázott ál-
lásra. Ezekhez az önéletrajzokhoz elen-
gedhetetlen a tulajdonunkban lévő szken-
ner használata, melynek segítségével a 
bizonyítványok és egyéb nyomtatványok 
megküldése maradéktalanul teljesíthető.

Az elmúlt évben az Ongai Kulturális 
Egyesület több „Kattints rá Nagyi” tanfo-

lyamot szervezett, ahol az idős korosztály 
sajátította el az alapokat. Ezek az emberek 
többsége még nem rendelkezik a háztartá-
sukban számítógéppel és örömmel vesszük, 
hogy a feladataikat nálunk oldják meg, mi-
vel azokat elektronikus levélben kell vissza-
küldeni az oktatónak. Nekik sokat kell segí-
teni, amit szívesen végzünk. Az ő esetükben 
látszik az élethosszig tartó tanulás, és jó pél-
dát mutatnak a gyerekeknek, unokáknak a 
tanulni akarásukkal. A tanfolyam elvégzé-
se után nagyobb részük saját tulajdonba is 
beszerez számítógépet, mert a távolban élő 
gyerekekkel, ismerősökkel sokkal köny-
nyebb ily módon kapcsolatot tartani.

A teleház segít az adóbevallások elké-
szítésében, nyomtatványok letöltésében. 
Mivel egyre több helyen van elektronikus 
ügyintézés, így több esetben fordulnak 
ilyen jellegű segítségért. Az okmányiro-
dákban történő időpontkérés szinte min-
den napi feladatok közé sorolandó, mert 
így nem kell kétszer utaznia az ügyfélnek 
ügye intézéséhez. 

Jó kapcsolat alakult ki a civil szerveze-
tekkel, akik a működésükhöz, ügyeik in-
tézéséhez segítséget a teleháztól kérnek.

A falugazdász már több év óta szintén 
igényli a szolgáltatásainkat. Így megköny-
nyíti az ügyfeleinek a bevallások elkészí-
tését, támogatások igénylését, nyomtatvá-
nyok letöltését. A gazdák külön örülnek a 
helyben történő ügyintézésnek.

A teleház feladatai röviden a követke-
zők: internethasználat biztosítása, adat-
bázisok használata, szövegszerkesztés, a 
szerkesztett dokumentumok nyomtatása, 
lemezre mentése, szkennerés, képfeltöltés, 
fénymásolás, on-line katalógus használa-
ta, adóbevallások elkészítésének, elektro-
nikus ügyintézés, számítógép használatá-
nak segítése.

A gépek fejlesztéséhez és bővítésé-
hez igyekszünk fi gyelni az ide vonatko-
zó pályázatokat és azokon részt venni. 
2008-ban egy pályázat nyert. 280.000,-Ft 
értékhatárig vásároltunk asztali számító-
gépet az alkalmazásához szükséges prog-
ramokkal és egy lapszkennert. 

A jövőben is szeretnénk megragad-
ni minden pályázatot, ami elősegíti a fej-
lesztés és bővítés lehetőségét a település 
lakosainak kiszolgálása érdekében.

- Gondos Andorné könyvtáros -

A nagyközség közművelődési helyzetéről II. rész

A Teleház (Fotó: Zs. B.)
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Vatamány Albert nyugdíjba vonu-
lását követően Szemerszki Mihály 
személyében új lelkipásztora van 
a kicsiny görög katolikus gyüleke-
zetnek. 2009 nyarán Pácinból ke-
rült Arnótra, és szervező lelkész-
ként Arnóton kívül a gesztelyi és 
ongai görög katolikus hívek lelki 
vezetője lett.

– A Kék Daru előző számában már meg-
jelent egy rövid bemutatkozás önről. Esetleg 
kiegészítené-e még valamivel, amit saját ma-
gáról szeretne megosztani a nyilvánossággal?

– Magam és családom rövid bemutatá-
sán túl talán csak annyit említenék, hogy a 
„jó pap is holtig tanul…” elvét követve – bár 
jelen élethelyzetem jórészt a tanításról szól – 
magam is tanulok, második éve vagyok hall-
gatója a Szent Atanáz Görög Katolikus Hit-
tudományi Főiskolán a licencia kurzusának.

– Már túl van az első ongai görög katolikus 
liturgiáján. Mik az első benyomásai a közös-
ségről, túl azon, hogy rendkívül kis létszám-
ban tapasztalhatta meg a hívők jelenlétét?

– Egyáltalán nem érzem lehangolónak 
a résztvevők számát. Sőt! A 2001-es nép-
számlálási adatok ismeretében – kb. 400-an 
mondták magukat Ongán görög katolikus-
nak – az országos átlagnak megfelelő volt a 
jelenlét. Ez kifejezetten reményt keltő akkor, 
ha fi gyelembe vesszük, hogy jelenleg havon-
ta csak egy alkalommal, minden hónap 4. 
vasárnapján, 13 órakor tudnak híveink sa-
ját rítusú Szent Liturgián részt venni a helyi 
római katolikus templomban. Véleményem 
pedig a hívekről az, mint az egész községről, 
hogy törekvő emberek, akik ragaszkodva 
identitásukhoz, szertartásukhoz, igyekeznek 
lehetőségeik szerint lelküket és környezetü-
ket is ápolni, csinosítani, szépíteni. 

– Több település papjaként érez-e moti-
vációt arra, hogy a templomba járók számát 
megtöbbszörözze, vagy legalább is ismerteb-
bé tegye Ongán a görög katolikus vallást? 
Elnézést a világias kérdésért, de manapság 
minden egyháznak szüksége van az ismert-
ségre, és a minél nagyobb számban adakozó, 
és segítő hívekre. Tervez-e valamilyen nép-
szerűsítő „akciót”?

– Szeretném, hogy a görög katolikus egy-
ház ismert legyen. Mert ez is egy út Isten 
felé. Nagyon mély, megtartó ereje van szer-
tartásainknak. Akibe gyermekkorában bele-
ivódtak gyönyörű énekeink, szép, változatos 
szertartásaink és imádságaink, az nem tudja 
ezt elfeledni, még ha esetleg úgy dönt is va-
lamikor, hogy nem jár templomba. 

Fontos azonban, hogy ne keverjük ösz-
sze a célt az eszközzel. Az EGYHÁZ CÉLJA 
az, hogy minél több ember találkozzon Is-

tennel, és így üdvözülhessenek. Ehhez esz-
köz, hogy a hívek adományai segítik létre-
hozni és/vagy megtartani az infrastruktúrát 
– magyarul a templomot, közösségi tere-
ket –, ahol a krisztushívők össze tudnak jön-
ni, imádkozni, hitüket megvallani, egymást 
meghallgatni, alkalomadtán megsegíteni. 
Bár az emberi hiúság számára fontos, hogy 
hányan járnak templomba, mégis azt gon-
dolom, az embernek van nagyobb szüksége 
az egyházra Isten felé vezető útján, és kevés-
bé az egyháznak az emberre. Azonban a sze-
mélyes példamutatást mindennél fontosabb-
nak tartom. Mahatma Gandhi mondta: „Ha 
a keresztények úgy élnének, ahogy tanítják, 
akkor az egész világ keresztény lenne.” Igye-
kezzünk úgy élni, ez lesz a legnagyobb „ak-
ciónk”. Az utóbbi kérdésre válaszolva pedig, 
legelőször az iskolában és a falu életében való 
jelenléttel szeretném ismertté tenni a görög 
katolikusságot.

– Beszéltük, hogy több községben teljesít 
lelkészi szolgálatot, kívánja-e összefogni eze-
ket a híveket és közös programokat szervezve 
egy nagyobb közösség vezetőjévé válni? 

– Természetesen ez célom és feladatom. 
Így volt ez már a hó eleji zarándoklattal 
kapcsolatban is. Szeretném, ha együtt tud-
nánk részt venni hangversenyeken, bálo-
kon, gyermekbúcsún, hittanos tanévzárón, 
kirándulásokon. Szeretnék annyit jelen len-
ni az ongaiak életében is, hogy ha nem is 
itt van a lakhelyem, magukénak érezzék a 
papot, és büszkék lehessenek a görög ka-
tolikusok összefogására. Családi kapcsoló-
dások egyébként is vannak Onga, Arnót és 
Gesztely között, ezekre építve és ezekből ki-
indulva gondolom úgy, hogy sikeres lehet a 
hívek közösségének összefogása.

– Nemrég volt egy jelentős esemény Má ria-
pócson, mondana néhány szót erről?

– Máriapócs, az első nemzeti kegyhe-
lyünk 1696 óta ismert, akkor könnyezet ott 
először egy fatáblára festett ikon, melyet I. 
Lipót császár Bécsbe vitetett. Ma is ott lát-
ható a Szent István Dómban. Útközben több 
másolat készült, melyek egyike Máriapócsra 
kerülve 1715-ben és 1905-ben szintén köny-
nyezett. A XVIII. század közepén elkészült 
kegytemplom mai napig talán legnagyobb 
mértékű felújítása miatt a kegyképet mél-
tó helyre a hajdúdorogi görög katolikus szé-
kesegyházba vittük gyalogos zarándoklattal, 
február 7-én. Szeptember 6-án tért vissza a 
kép Máriapócsra. Ennek lehettünk része-
sei mi is, ongai és arnóti hívek. Közülünk is 
nyolc férfi  – köztük polgármester úr is – né-
hány száz méteren át vállunkon vihettük a 
kegyképet. Nem csak a biztonsági üveg és a 
míves faszekrény mázsás súlya volt akkor raj-

tunk. Megrendí-
tő élmény volt a 
kegyképet hor-
dozni, és látni 
azt a tiszteletet, 
amivel egyrészt 
a zarándokok, 
másrészt azok, 
akiknek lakhe-
lye előtt elhalad-
tunk szemlélték 
Mária mene-
tét. Sokan végig 
gyalogolták a 48 
kilométert, mint 
később megtud-
tam, a legidő-

sebb közülük egy 83 éves asszony volt. Tisz-
teletet parancsoló hit, ami vitte idős lábait.

– Végezetül a nem görög katolikus 
ongaiakhoz van-e néhány szava?

– Előző szolgálati helyemen igen jó vi-
szonyt ápoltunk a protestáns egyházközsé-
gek vezetőivel és híveivel. Baráti kapcsola-
tunk volt. Szeretném, ha itt is ez alakulna ki 
köztünk. Jézus azt mondja: „Arról ismer-
je meg mindenki, hogy tanítványaim vagy-
tok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” 
(Jn 13,35)

Ennek jegyében szeretnék egy másik, ed-
dig kevéssé ismert színt mutatni Isten mér-
hetetlenül színes teremtett világában.

- Juhász József -

Új görög katolikus 
lelkésze van Ongának

A hajdúdorogi menetben ongaiakkal (Fotó: Barta József)
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Az OKSE labdarúgó szakosztálya 
a 2009/2010-es szezont a megyei 
II. osztályban kezdte meg, mivel 
az előző bajnokságban búcsúz-
ni kényszerült a megyei elittől. Az 
osztályváltás az utánpótlásban is 
változásokat hozott.

Kezdjük egy örömteli hírrel, az egye-
sület minden utánpótlás csapatot elindí-
tott a 2009/2010-es szezonban. A gyere-
keknek így lehetőségük van arra, hogy 
a szabadidejüket hasznosan töltsék el. A 
csapatok: U7, U9, U11, U14, U16 és U19. 
Edzőjük: Varacskai István. Általánosság-
ban jellemző a csapatokra, hogy nagyon 
fi atal gyerekek alkotják. Ennek oka, hogy 
szeretnénk olyan magokat kialakítani, 
amire később lehet alapozni, és a meg-
szerzett rutin által eredményeket felmu-
tatni. Hátránya a fi atalításnak, hogy az 
eredmények alakulása nem lesz mindig 
nekünk tetsző, de véleményem szerint 
megéri beáldozni ezt a szezont. A követ-
kezőkben nézzük a csapatokat.

U7, U9 és U11
A csapatok nem bajnokságban szere-

pelnek, hanem tornákon vesznek részt. 
Ezeket a tornákat Bőcsön rendezik, ahol 
a helyiekkel, Tiszalúccal és Felsőzsolcával 
mérjük össze az erőnket az adott korosz-
tálynak megfelelő pályán. A fi úk heti két 
edzéssel készülnek. 

U14
Edző- és játékos-garnitúraváltáson 

esett át a csapat. Ők már nagypályán és 
bajnokság keretein belül játszanak, ahol 
az ellenfeleik: Borsodvolán, Putnok, Ti-
sza újváros, Felsőzsolca, Holcim, Nyék-
ládháza, MVSC. A csapat tagjai: Ber-
ta Zoltán, Ducsai Kristóf, Farkas Attila, 
Farkas Bence ,Kiss Dániel Zsolt, Lakatos 
Márk, Miczán Benjámin, Molnár Dániel, 
Molnár Dávid, Novák Lász-
ló, Olasz Gergő, Solymosi 
Bálint, Simon Máté, Száva 
László, Torma Ferenc, Tö-
rök Ádám, Urszin Attila és 
Urszín Csanád.

U16
A játékosállomány majd-

nem teljesen kicserélődött, 
mivel sok játékos kiöregedett 
ebből a korosztályból. Őket 
az U14-es csapatból kiemelt 
emberekkel próbáljuk pótol-
ni, illetve új embereket iga-
zoltunk más településekről. 

A következő ellenfelekkel mérkőzünk 
meg a szezonban: Tiszaújváros, Tomor-
Lak, Nyék ládháza, Holcim, Bükkábrány, 
Emőd, Mezőcsát, Tiszalúc, Felsőzsolca. 
A csapat tagjai: Bálint Márk, Budai Imre, 
Burján Krisztián, Farkas Attila, Galyas 
Ferenc, Hegedűs Edgár, Illés Máté, Kádas 
Csaba, Kerékjártó Gergő, Kovács Levente 
Máté, Matyi Péter, Orosz Róbert, Simon 
Richárd, Solymosi Bálint, Szabó Zoltán, 
Szakács Dávid és Urszin Attila.

U19
Ők a legidősebb utánpótlás játékosok. 

Ebben a korban kell a gyerekekbe bele-
nevelni az „eredménykényszert”. Tehát el 
kell jutniuk olyan szintre, hogy akármi-
kor felkerülhessenek a felnőtt csapatba. A 
fi úkkal július közepén kezdtük meg a fel-
készülést. Kéthetes kemény alapozás után 
kezdtük el az új taktikát elsajátítani, ame-
lyeket edzőmeccseken is sikerült tesztel-
nünk. Mivel edzőváltás volt a csapatnál, 
így elkerülhetetlen volt a keret átalakulá-
sa. Próbáltunk olyan helyi fi atalokat visz-
szacsábítani, akik valamiért abbahagyták 
a focit, ám most szívesen visszatérnének, 
illetve a környékbeli településekről tehet-
séges játékosokat kerestünk. A nyáron 
több csapatépítő programot tartottunk, és 
egy 3 napos edzőtáborban is részt vettünk 
Monokon, a Plaszkó család invitálásának 
eleget téve. Nekik szeretnénk ezúton is 
köszönetet mondani a vendéglátásért! A 
következő játékosok alkotják a csapatot: 
Burján Krisztián, Farkas Bertalan, Juhász 
Dávid, Kisvárdai Balázs, Köteles Ádám, 
Krajcz Roland, Lember Gábor, Mulató 
Milán, Nagy László, Orosz György, Orosz 
Róbert, Simon Richárd Zsolt, Szabó Zol-
tán, Tóth Viktor, Varacskai Ádám és Vidó 

Dávid. Az ellenfeleink megegyeznek a fel-
nőtt csapat ellenfeleivel. 

Végezetül szeretném megköszönni az 
önkormányzat támogatását, Madzin Ti-
bor és Papp Balázs segítségét, Berta István 
és Kosnyíder Csaba türelmét, reméljük, 
hogy egész évben számíthatunk a segít-
ségükre Továbbá hálával tartozunk Már-
kus Péternek és a Simon családnak, akik 
támogatták a csapatot, és reméljük, hogy 
minél több ember csatlakozik hozzájuk, 
jobbá téve ezzel a fi atalok sportolási lehe-
tőségét. Végezetül arra szeretném kérni az 
olvasót, hogy minél több meccsünkre jöj-
jön ki szurkolni a fi úknak, mert mindenki 
tudja, hogy övék a jövő! Hajrá Onga!

Néhány játékos véleménye az új hely-
zetről

Juhász Dávid U19: A bajnokság elég 
különleges, mivel olyan csapatok ellen is 
játszunk, akikről még életemben nem hal-
lottam. Nagyok az elvárások, hisz Onga 
a megyei I. osztályból esett ki. A pályák 
minősége sok helyen elég borzasztó, vi-
szont a játék minősége annál jobb. 

Szakács Dávid U16: A szezont nem 
kezdtük valami jól, de még kell egy kis 
idő, hogy összeszokjon a csapat. Idővel 
eredményesebbek leszünk, mint eddig. 
Ennek az idények nincs jelentősége, mert 
csak azért indított minket a mester, hogy 
tudjon játékosokat felvinni az ifi be. 

Simon Richárd Zsolt U16, U19: Az 
ongai ifi  csapatba játszom középpályás-
ként. Az idei szezonban eddig elég jól 
muzsikál a csapat, de vannak hullám-
völgyek, ezeket megpróbáljuk kijavíta-
ni. A szezon eddigi meccsein nem tet-
szet, hogy nem kaptuk meg az elegendő 

ásványvizeket, és ezt nem a 
mi dolgunk lenne beszerez-
ni. Ami tetszik, hogy a csapat 
lelkesen küzd a jobb eredmé-
nyért és megpróbál mindent 
megtenni a győzelemért.

Tóth Viktor: Az U19 ke-
retébe játszok! A szezon 
előtt volt egy monoki prog-
ramunk, ami egy edzőmecs-
cset is magában foglalt, s ez 
nagyon tetszett a csapatnak! 
Az edzéseken egyre többen 
jelenünk meg, de még min-
dig nem elegen! Ettől a sze-

Osztályváltás

A monoki edzőtáborban (Fotó: Orosz György)
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Nyárzáró koncert
Szeptember 5-én rendeztük meg a már megszokott nyárzáró kon-

certet a Péli kocsmában, ami a vártnál is jobban sikerült, minden bi-
zonnyal az ongai kötődésű zenekaroknak köszönhetően.

Aki szeptember első szombatján a Péli kocsmát választotta, han-
gulatos estében lehetett része. A hely már órákkal a koncert előtt 
megtelt helyi fi atalokkal és idősekkel egyaránt. Nem véletlenül, hi-
szen az est első zenekarának ez volt a debütáló koncertje, el is jöttek 
hát az ismerősök, szülők és más hozzátartozók, hogy meghallgassák, 
mit hozott össze az öt fi atal. A most még „Maradjotthon!” néven meg-
alakult alternatív zenekar (Balogh Nóra – ének/gitár, Horváth Krisz-
tián – gitár, Horváth Ádám – basszusgitár, Szikora Tibor – szaxofon, 
Macsi Tamás - dobok) háromötöd részben ongai kötődésű, így nyu-
godtan mondhatjuk, hogy helyiek. Akadt is érdeklődő szép számmal, 
és egy igazán jó hangulatú koncertet adtak.

A második zenekar a már jobban ismert „Hellómivan!?” blues-rock 
banda volt. Majd másfél év szünet után újra összeállt a csapat, bár ki-
csit más felállásban (Szűcs Máté – ének/gitár, Jónyer András – gitár, 
Demjén Péter – dobok, Tóth Zoltán – basszusgitár), de hozta a tőle el-
várható hangulatot. Külön örömünkre szolgált, hogy az egész este fo-
lyamán a fi atal és az idősebb korosztály egyaránt képviseltette magát.

Szeretnénk a továbbiakban is teret adni a helyi zenekaroknak, s 
megmutatni a közönségnek, hogy bizony nagyközségünkben is lak-
nak tehetséges fi atal zenészek. A legközelebbi klubkoncert novem-
ber elején kerül megrendezésre, ahol a már többször nálunk járt 
Hollywoodoo zenekar tisztel meg minket, és velük együtt ismét há-
rom ongai illetőségű zenekar ad koncertet. 

Az elmúlt koncerten készült képek a http://pelikocsma.extra.hu 
honlapon tekinthetők meg, további aktuális információkkal együtt.  

- Totya -

A Horgász Egyesületek B.-A.-Z. Me-
gyei Szövetségének szervezésében szep-
tember 19-én került sor a szövetséghez 
tartozó egyesületi vezetők horgászverse-

nyére. A verseny az ongai horgász egye-
sület VII. számú taván történt.

A verseny eredménye. I. helyezett: az 
ÉRV Lázbérci Horgász Egyesület csapa-

ta (Győrfi  András és 
Győrfi  Dénes) 3180 
grammal.

II. helyezett a 
Vad na-park Hor-
gász Egyesület csa-

pata (Magyar János és Terényi Mihály) 
2660 grammal.

III. helyezett a Miskolci Sporthorgász 
Egyesület csapata (Szabó Géza és Tóth 
László) 2560 grammal.

Ezúton szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni az ongai egyesület vezetőségének, 
és a helyi önkormányzatnak – elsősor-
ban Madzin Tibor polgármester úrnak 
és Farkas Lászlóné jegyző asszonynak – 

a verseny lebo-
nyol í t ás á hoz 
nyújtott segít-
ségükért.

- Tisztelettel: 
Lajos Zsigmond 

H. E. B.-A.-Z. 
Megyei 

Szövetség 
ügyvezető 

elnöke -

zontól még sokat nem várok, hiszen most 
kerültünk össze, nem vagyunk még ösz-
szeszokva! Tavaszra majd ez változik, 
mindenesetre szerintem az első hét hely 
valamelyikét meg tudjuk szerezni! Kö-
szönjük Varacskai István edzőnek, hogy 
ilyen sokat foglalkozik az utánpótlással és 
szívét lelkét kiteszi értünk! Hajrá Onga!

Vidó Dávid: Az U19 jelenlegi közép-
hátvédje és egyben csapatkapitánya va-
gyok. Úgy, ahogy az osztály változott, vele 

a csapat is kicserélődött és egy ismeretlen 
mezőnnyel állunk szemben, így különö-
sebb elvárások nincsenek. Ha mindenki 
a maximumot tudja nyújtani és egy kicsit 
összeszokik a csapat, az első 5-be be kell, 
hogy férjünk. Nagyon jót tett az új játé-
kosok érkezése, mert megnőttek a vari-
ációs lehetőségek, és minőségi játékosok 
tértek vissza a csapatba, így ahhoz ké-
pest hogy tavaly a megye I-be fociztunk, 
ez egy merőben jobb csapat és közösség. 

A támogatottságunk az egyesület felől le-
hetne jobb is, de ezt más irányból pótol-
ni tudjuk. Jó azt is látni hogy az U16-ból 
több játékos is szerepet kap az ifi ben, és 
ez lökést adhat nekik. Azt hiszem, hogy 
egy abszolút szép játékot játszó és szeret-
hető csapatunk van, úgyhogy nem szo-
morodnánk el, ha többen szorítanának 
értünk a meccseken. Hajrá Onga!

- Varacskai István -

Megyei horgászverseny Ongán
Maradjotthon zenekar (Fotó: Horváth Gábor)

A horgászversenyen (Fotó: T. L.) A győztes csapat Mihalik Gyula elnökkel (Fotó: T. L.)
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Madzin Tibor polgármestert ar-
ról kérdeztük: mi indokolta, hogy 
2010. január 1-től az önkormány-
zat – döntése értelmében – a sze-
métszállítás díjának csak az 50%-
át tudja átvállalni?

– Onga Nagyközség Önkormányza-
ta mindig is törekedett arra, hogy olyan 
kedvezményeket, juttatásokat biztosítson 
az itt élők számára, amelyek mindenféle 

megkülönböztetés nélkül az összes csalá-
dot érintik. Az infrastrukturális beruhá-
zásokon kívül ebbe a körbe tartozott idáig 
a szemétszállítás, amelyet teljes egészében 
az önkormányzat fi nanszírozott. Minden-
ki számára ismeretesek a kormányzat ön-
kormányzatokat sújtó intézkedései. Ezek 
hatására többször voltunk kénytelenek 
felülvizsgálni gazdálkodásunkat és mind 
magunk, mind intézményeink számára 
különböző megszorító és takarékossági 

intézkedést hozni. Ezek sorába kapcsoló-
dik az a lakosságot is érintő képviselő-tes-
tületi döntés, amely arról határoz, hogy 
2010. január 1-től Onga Nagyközség Ön-
kormányzata a lakossági szemétszállítás 
díját 50%-ban kívánja fi nanszírozni. Fájó 
szívvel hoztuk a döntést, de sajnos tudo-
másul kellett vegyük, csak akkor lehet 
adni, ha van miből. Sajnálattal és tisztelet-
tel kérem a lakosság megértését!  - T. L. -

Még 2008. augusztus 23-án és 
24-én az Ongai Kulturális Egye-
sület tagjai a szlovákiai Rozsnyó 
központtal egy két napos tanul-
mányúttal összekötött tanácsko-
záson vettek részt a Gömöri If-
júsági Társaság vendégeként. A 
rendezvényt a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat Mecénás Alapja is tá-
mogatta. Ennek alapja volt, hogy 
2007. december 14-én a B.-A.-Z. 
Megye Önkormányzatának alel-
nöke részt vett Királyhelmecen 
egy négy-megyés konferencián. 
Ekkor fogalmazódott meg a gon-
dolat, hogy Rozsnyón egy egyez-
tetéssel egybekötött körutat te-
gyünk, mely segítheti a megyék 
közötti együttműködés kiterjesz-
tését. Ezt a projektet – mely ré-
sze volt az évek óta működő 3 or-
szág civil szervezeteit összefogó 
Trivium programnak is – kívántuk 
az idén bővíteni romániai partner-
szervezetek, erdélyi civil szerveze-
tek bevonásával. 

A projekt a tapasztalatszerzésen túl 
alapvetően a kapcsolatfelvételt szolgálta. 
Erre Erdélyben került sor 2009. augusz-
tus 10. és 14. között. A központ, a bázis 
helyszín Magyarlónán, Kolozsvártól 10 
km-re volt. Az ottani kulturális egyesü-
let hathatós közreműködésével négy civil 
szervezettel vettük fel a szorosabb kap-
csolatot. A tanácskozás, a kapcsolatfelvé-
tel egy konzultációs folyamat részét ké-
pezte, amelynek témái a határon átnyúló 
formális és informális civil együttműkö-
dés lehetséges alternatíváinak kidolgozá-

sa, illetve tartalmának és résztvevői köré-
nek kiszélesítéséhez kapcsolódtak.

A tanácskozás főbb témája volt:
• A civil ifj úsági szervezetek támoga-

tása és a civil szervezetek részvétele a me-
gyék fejlesztésében.

• Az interregionális kulturális kapcso-
latok építésének lehetőségei; egy lehetsé-
ges modell: a TRIVIUM Program, annak 
bővítési alternatívái.

• A humánerőforrás-fejlesztés téma-
körének megjelenése az interregionális 
együttműködésekben.

• Az együttműködés kiszélesítése Er-
dély, Kárpátalja, illetve Ukrajna felé.

• A civil együttműködés határon át-
nyúló kapcsolatrendszerének bővítési le-
hetősége;

• Tapasztalatcsere, konkrét, a jövőre 
nézve közösen megvalósítható projek-

tek kidolgozásának előkészí-
tése erdélyi partnerszerveze-
tekkel. 

A projektet a B.-A. Z. me-
gyei Közgyűlés Mecénás 
Alapja támogatta.

- Takács László 
az OKE elnöke -

Megkérdeztük: miért kell fi zetni a szemétszállításért januártól?

Erdélyben járt az Ongai Kulturális Egyesület

Mátyás szülőháza előtt (Fotó: Elekes Tibor)

Esti fórum után (Fotó: K. Zs.)
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OKE felhívások!
FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS
Az Ongai Kulturális Egyesület folytatja a korábbi években 

megkezdett fásítási akcióját. Ezúttal október 14-én, 16 órá-
ra várja mindazokat, akik a települést szebbé, barátságosabbá, 
egészségesebbé szeretnék tenni. Gyülekező a Nádas ABC mel-
lett. Ásót, kapát, vedret mindenki hozzon magával. Fákat, bok-
rokat az egyesület biztosítja. A parkosításba bevont területek: 
Nádas ABC és a Hunyadi utcai óvoda környéke, illetve a Major 
utca a cigány telepen. 

ELŐADÁS ERDÉLYRŐL
Az Ongai Kulturális Esték következő vendége október 21-én 

18 órától dr. Elekes Tibor földrajz tudós lesz. A Miskolci Egye-
tem székelyudvarhelyi születésű egyetemi tanára Erdélyről tart 
vetítéssel egybekötött előadást az általános iskola új épületszár-
nyának média termében. A belépés díjtalan. 

KÖSZÖNET SZJA 1%-ÉRT!
Az SZJA 1%-os felajánlásából az OKE idei bevétele várható-

an 193 479 Ft lesz. (Tavaly 257 490 Ft volt ez az összeg, amiből 
35 160 Ft-ot az egyesület honlapjának webtárhely költségeire, 
míg 222 330 Ft-ot a falumúzeum kialakítására fordítottunk.) Az 
egyesület ezúton is köszöni a felajánlók támogatását, bizalmát!

ÚJRA „KATTINTS RÁ NAGYI!” 
Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapesti Művelődési Köz-

ponttal együttműködve a UPC Magyarország Kft . támogatá-
sával az Ongán élő nyugdíjasok 
számára biztosít lehetőséget a vi-
lágháló használatának helyben 
való megismerésére. A huszon-
öt órás tanfolyamra jelképes 1000 
Ft-os áron jelentkezhetnek telepü-
lésünk nyugdíjasai. Az idei utolsó 
„Kattints rá nagyi!” tanfolyam no-

vember/decemberben kerül lebonyolításra. Jelentkezési határ-
idő 2009. november 2-a. Jelentkezhetnek az általános iskolában 
nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok személyesen vagy telefo-
non (46/464-260) Kovács Györgynél, Poroszkainé Urszin Már-
tánál vagy Takács Lászlónál.

MEGÚJUL AZ EGYESÜLETI HONLAP
A Norvég Civil Alap támogatásá-

val mind küllemében, mind tartalmá-
ban megújul az egyesület honlapja. Az 
új külső mellett új funkciókkal is bővül 
a honlapunk. Az ősz végére többek kö-
zött alkalmassá válik Onga feldolgozott, 
archivált, digitalizált teljes forrás és kép-
anyagának tárolására. Folyamatosan fog-
juk feltölteni az anyagokat, és reméljük 
olyan adatbázis áll hamarosan a nagykö-
zönség rendelkezésére, mely az egész or-
szágban példátlan a maga nemében. 

HORGÁSZOKKAL KÖZÖS VACSORA
Szeptember 11-én a falumúzeum udvarán az Ongai Horgász 

Egyesület képviselőivel egy vacsorával egybekötött kötetlen 
eszmecserére került sor. Az összejövetelen – ahol most az OKE 
volt a házigazda 
– szó volt a he-
lyi civil szerveze-
tek munkájáról, a 
két egyesület szo-
rosabb együttmű-
ködéséről, közös 
programokról, a 
tavak helyzetéről, 
a településünk él-
hetőbbé tételéről.

„A CSODA BENNÜNK VAN...”
Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa, újságírója 

2009. november 3-án, kedden 18.00 órától Találkozások cím-
mel meséli kapaszkodót nyújtó, reményt adó igaz történeteit 
Ongán, az ált. isk. médiatermében, az Ongai Kulturális Esték 
következő előadásán. Történetei, találkozásai üzenetet hordoz-
nak, talán leginkább arról, hogyan élhetnénk...

FELHÍVÁS FOTÓK GYŰJTÉSÉRE
Az Ongai Kulturális Egyesület tervezi Onga XX. századi tör-

ténete fotók tükrében című könyv újabb kötetének megjelente-
tését 2010-ben, a Norvég Alaptól támogatott projekt részeként. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a birtokukban lévő, a nagy-
község 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 képek eljuttathatók az egyesület címére vagy az általános 
iskolába Takács Lászlóhoz.

Várjuk helyi vállalkozók, cégek, magánszemélyek anyagi se-
gítségét is, akik a könyv nyomdai költségeihez hozzá szeretné-
nek és tudnak járulni.

FELHÍVÁS 
A FALUMÚZEUM TÁMOGATÁSÁRA
A Dózsa György úton kialakításra kerülő falumúzeum tá-

mogatására szólítunk fel minden ongait! Ezúton is kérünk min-
denkit, hogy ha bármivel hozzá tud járulni a relikviák bővülé-
séhez, azokat ajánlják fel a múzeum számára, vagy bocsássák 
rendelkezésére. Várunk fotókat, terítőket, régi ruhákat, búto-
rokat, szerszámokat, konyhai eszközöket, hasznavehetetlennek 
hitt régi lomokat, kacatokat, mezőgazdasági gépeket, ekéket, 
cséphadarót, szőlőműveléshez használatos eszközöket stb.

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 Berna-
dettet kell keresni az általános iskolában.

- 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:

•  Fásítás kontra falopás
•  Történelmi tanösvény 
•  Beszélgetés dr. Ódor Ferenc országgyűlési 

képviselőnkkel
•  Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919 

(1. rész)
•  Hogy áll a bölcsőde?
•  Médiások Budapesten
•  Szüreti felvonulás 
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-

szálló kialakítására 
•  A nagyközség közművelődési helyzetéről 

III. rész
•  Netre te gyerek!
•  Településünk környezetvédelmi helyzete
•  Onga sportkoncepciója
•  Régi fotók Ongáról
•  Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Mások írták rólunk

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

Házhozmenő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

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

U16, U13 

Meccs Dátum U16  U13
Tiszaújváros – Onga 2009. 09. 09.  15.00 16.45
Onga – Nyék 2009. 09. 20.  11.00 09.30
Holcim – Onga 2009. 09. 27.  11.00 09.30
B.volán – Onga 2009. 10. 04.  11.00 09.30
Onga – Bükkábrány 2009. 10. 11.  11.00 09.30
MVSC – Onga 2009. 10. 17.  09.00
Mezőcsát – Onga 2009. 10. 18.  11.00
Onga – Emőd 2009. 10. 23.  10.00
Tiszalúc – Onga 2009. 10. 28.  14.00
Onga – Felsőzsolca 2009. 11. 08.  11.00 09.30

Ifj úsági tűzoltó verseny
Szeptember 25-én délelőtt az általános iskolánk ifj úsági tűzoltó csapata rész vett a 

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság által kiírt ifj úsági tűzoltóversenyén.
A tanulók alapos felkészülés és izgalmas verseny feladatok megoldása után ered-

ményesen szerepeltek. Sikeres feladatmegoldással bejutottak a megyei versenyre, ami 
október 9-én Szendrőben lesz. A gyerekek lelkesedése azt mutatja, hogy jó eséllyel in-
dulhatnak ezen a nem minden napi megpróbáltatáson. Addig is rendszeresen gyako-
rolnak, hogy a megyei versenyen a lehető legjobb eredményt érjék el.

A csapat tagjai: Ládi  Krisztina 7. a, Orlóczki Katalin 7. a, Czíria László 8. a, Szakács 
Dávid 8., Vanyó Viktor 8. b és Wingendorf Tamás 8. b osztályos tanulók.

Felkészítő: Siska Zsolt tűzvédelmi előadó - S. Zs. -

Nonstop autómentés 
(nemzetközi is)

Járművek, kisgépek szállítása és 
tárolása igény szerint 3,5 tonnáig.

Raklapos, darabáru

Tel.: 30/562-6318 
Kosnyíder Csaba 

A hátralévő labdarúgó mérkőzések időpontja a 2009/10. bajnoki 
évad őszi szezonjában, a megyei II. osztály küzdelmeiben

Felnőtt

2009. 10. 03. 15.00  Onga–Homrogd

2009. 10. 10. 15.00  Szendrő–Onga

2009. 10. 17. 14.30  Onga–Borsodnádasd

2009. 10. 24. 14.30  Felsőtelekes–Onga

2009. 10. 31. 13.30  Onga–Parasznya

2009. 11. 07. 13.00  Varbó–Onga

2009. 11. 14. 13.00  Onga–Serényfalva

2009. 11. 21. 13.00  Onga–Mályinka

U19

2009. 10. 03. 13.00  Onga–Homrogd

2009. 10. 03. 13.00.  Szendrő–Onga

2009. 10. 17. 12.30.  Onga–Borsodnádasd

2009. 10. 24. 12.30.  Felsőtelekes–Onga

2009. 10. 31. 11.30.  Onga–Parasznya

2009. 11. 07. 11.00.  Varbó–Onga

2009. 11. 14. 11.00.  Onga–Serényfalva

2009. 11. 21. 11.00.  Onga–Mályinka
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