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Tar ta lom ból:
•  Induljunk el! 

Interjú Dr. Ódor Ferenccel, 
országgyűlési képviselőnkkel

•  1956-os megemlékezés
•  Koncz Gábor Ongán
•  Felhívás gallyazásra
•  Czirók Zoltán: 

Repülőszázadok Ongán 
– 1919 (1. rész)

•  Szüreti felvonulás 
•  Médiások Budapesten 
•  A nagyközség közművelődé-

si helyzetéről III. rész: 
a művelődési ház

•  OKE hírek, felhívások
•  Ongai hírfolyam
•  Nyugdíjasaink 

Mezőkövesden
•  OKE fásítás a Nádas 

környékén
•  Az első Netre te gyerek! 

tanfolyam
•  Görgey napok
•  Régi fotók Ongáról
•  A hátralévő labdarúgó 

mérkőzések időpontja
•  Hirdetések

1956-os megemlékezés
Hagyomány, hogy Onga és másik há-
rom település (Arnót, Felsőzsolca és 
Szikszó) közösen emlékezik az 1956-
os eseményekre és a III. köztársaság 
1989-es kikiáltására. Az idén sem volt 
ez másként. A négy település ünneplő 
közönsége október 23-án, délben a Tu-
rul szobornál, esős időben emlékezett 
a múlt hőseire. (Az időjárás a szintén 
hagyományos, általános iskolások Tu-
rul futását 2007-hez hasonlóan ebben 
az évben is elmosta.) 

Az ünnepi beszédet ez alkalommal Kolenkó 
Gábor, Arnót község polgármestere mondta. A 

rendezvényen a Tényleg együttes népzenével, 
míg az egri színész, Kelemen Csaba versekkel 
emelte az ünnep fényét. A Szinvavölgye Tánc-
együttes bemutatója az eső miatt elmaradt. Az 
emlékműnél közösen koszorúzott a négy te-
lepülés polgármestere, majd több párt és civil 
szervezet képviselője is lerótta kegyeletét.

Az ünnepségen megjelentek az Ongai Kul-
turális Egyesület által a Turul mellett felállított 
– a Norvég Civil Támogatási Alap által támoga-
tott –, az első kihelyezett történelmi tanösvény 
táblát is megtekinthették és megcsodálhatták.

- T. L. -

Koszorúzás (Fotó: T. L.)

Az ünnepségen 
(Fotó: T. L.)

A tanösvény tábla előtt (Fotó: T. L.)
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Tisztelt Fogyasztóink!

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.) felkéri az 
ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, a települése-
ken a szabadvezeték-hálózatok biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, 
magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A nö-
vényzet eltávolítására a balesetek és az „áramkimaradások” elkerülése 
érdekében van szükség. 

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 
valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) 
GKM számú rendelet alapján tesszük közzé. 

„A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdo-
nosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadve-
zeték biztonsági övezet határait elérik.” Amennyiben a vezetékek biz-
tonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni 
felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növény eltávolítást saját maguk el-
végzik, kérjük, hogy a munka megkezdése előtt feszültségmentesítés 
céljából szíveskedjenek értesíteni az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t.

Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 
06-40-282-828 1/5 menüpont.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélső vezetőtől: 
– Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter. 
–  Középfeszültségű (1–35 kV-os) hálózatesetén: 5 méter, illetőleg 

belterületen 2,5 méter. 
– Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter. 

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepít-
hető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa 
vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m-nél, 1–35 kV névleges 
feszültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 m-nél jobban annak legked-
vezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt. 

Felhívjuk a tulajdonosok fi gyelmét, hogy a feszültségmentesítés el-
maradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem 
vállalunk. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétől szá-
mított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, 
a 11. munkanaptói az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szerződéses jogviszony-
ban álló szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a galy-
lyazást annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növé-
nyek ne veszélyeztessék a folyamatos villamosenergia-szolgáltatást, 
továbbá az élet- és vagyonbiztonságot. A fenti jogszabályok biztosítják 
azt a jogot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére, hogy a gallyazási munkálato-
kat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését az ingat-
lan tulajdonosa (kezelője) a Polgári Törvénykönyv 108. § (1) bekezdé-
se alapján tűrni köteles. 

A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók 
az ÉMÁSZ Hálózati Kft. honlapján: http://halozat.emasz.hu/gallyazas

- ÉMÁSZ Hálózati Kft. -

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Október 20-án tartotta soron követke-
ző ülését az önkormányzat, melyen töb-
bek között szó volt az óvoda és az álta-
lános iskola oktató-nevelő munkájáról, a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevé-
kenységéről. Az önkormányzat elfogad-
ta a Polgármesteri Hivatal 2010. évi belső 
ellenőrzési tervét, módosította a Szociális 

Szolgáltató Központ SZMSZ-ét, elfogad-
ta az intézmény szakmai programját.

ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA
Az ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089 sikeres pá-
lyázat részeként a Rózsa F. utcai orvosi ren-
delő és a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás 
teljes felújítása meg fog valósulni. A szük-
séges önerőt a képviselők 5.343.960 Ft-tal 

megemelték, ami így 
9 millió Ft-ra nőtt. A 
kivitelező munkát a 
Hernád Közmű Kft . 
fogja elvégezni, mely-
ben önkormányza-
tunknak is érdekelt-
sége van.

KÖNYVTÁR ÁT-
KÖLTÖZTETÉS

Folyik a könyvtár 
művelődési házba 
való átköltöztetése. 

Időközben az önkormányzat megkapta 
a Polgármesteri Hivatal emeleti részének 
statikai felmérési eredményét, melyből 
kiderül, hogy a hajdani lapos tetős épület 
igen csak megsínylette a könyvtár eme-
leti ráépítését. A nagysúlyú könyvek és 
a hivatal irattára mára a felső szint mel-
lett az egész épületet – a jelentés szerint – 
életveszélyessé tette, a könyvtár elköltöz-
tetése indokolttá vált.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
Folynak a tárgyalások a Cirkont Zrt-vel a 
jövő évi, fele részben önkormányzati, fele 
részben lakossági szemétszállítási díjfi zetés 
mikéntjéről, gyakorlati megvalósításáról.

TÖBB KM-ES ÚTSZAKASZ 
FELÚJÍTÁS ELŐTT

Madzin Tibor polgármester úr tájékoz-
tatása szerint előrehaladott tárgyalások 
folynak a Magyar Közút NZRt-vel a 3701 
jelű, Szikszó – Onga összekötő út (a so-
rompótól egészen az M3-as útig terjedő 
közel 6 kilométeres útszakasz) teljes fel-
újításáról. - T. L. -

Ongai hírfolyam

A felújítás előtt álló rendelő (Fotó: T. L.)

FELHÍVÁS GALLYAZÁSRA!

Gallyazni kell őket (Fotó: T. L.)
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Szeptember 26-án ke-
rült sor az idei szüreti fel-
vonulásra. 

A menet a Kóczán kas-
tély udvaráról indult, és a 
következő megállóhelye-
ken mutatták be rövid tán-
cos, dalos műsorukat a fel-
lépők: Balaton u. – Rózsa 
Ferenc u. kereszteződése, 
Dózsa Gy. u. – Petőfi  u. ke-
reszteződése, vasútállomás, 
Arany J. u. – Oprendek S. 
u. kereszteződése, Nádas 
ABC, Dobi I. u és a Főtér.

A felvonuláson részt 
vettek lovasok, lovaskocsik, 
bíró a bírónéval, a Barát-
ság Nyugdíjas Klub tagjai, 
Alsózsolca, Felsőzsolca és 
a helyi kisebbség tánccso-
portjai, a fi nom borok kí-
nálói.

(Fotók: Kozma János)
- T. L. -

Nyugdíjasaink 
Mezőkövesden

A Barátság Nyugdíjas Klub október 9-én, az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából megrendezésre kerülő környékbeli 
klubok fellépése alkalmából Mezőkövesden szerepelt. 

- szerk. - 

Nyugdíjas fellépés Mezőkövesden (Fotó: Gondos Andorné)

Szüreti felvonulás 

A kisbíró A bíró és a bíróné

A Barátság Nyugdíjas Klub tagjai Cigányok tánca

LovasokNéptáncosok fellépése
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Interjú dr. Ódor Ferenccel, Abaúj 
országgyűlési képviselőjével, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei köz-
gyű lés elnökével.

– A Fidesz szerint 2010 a remény éve 
lesz Magyarországon, a rombolás után az 
építés, mint jogosan elvárt feladat és tö-
rekvés fog uralkodni. Nagy szavak ezek, 
amelynek teljesítéséhez előbb meg kell 
nyerni a tavaszi országgyűlési választást.

– Ha megnyerjük a választást, a mi 
programunk, valamint felkészült szak-
embereink és polgári, családbarát, ha-
zaszerető gondolkodásmódunk adja a 
reményt arra, hogy Magyarország utol-
sóból újra első legyen Európában. Szok-
ták mondani, a remény hal meg utoljára, 
de mi nem csak reménykedni szeretnénk, 
hanem dolgozni, kormányként olyan in-
tézkedéseket hozni, amely reményteli 
esztendőket adhat.

– Elsőkből lettünk utolsók, IMF hitelt 
kellett felvennünk, hogy működőképes le-
gyen az ország. Sokak szerint megkerülhe-
tetlen a felelősség kérdése.

– A demokrácia keretei között a felelő-
sök – ha elkövettek valamit –, tettük mér-
tékével arányosan szembesülnek a követ-
kezményekkel. 2002-ben az MSZP-s Keller 
László több mint száz büntetőeljárást kez-
deményezett, de azok nagy része a rend-
őrségi vizsgálati szakaszon sem jutott túl. 
Most pedig, kormányváltástól függetlenül 
is perek tucatjaiban szerepelnek MSZP-
s politikusok. A felelősség persze minden 
oldalon vizsgálandó, mind politikai, mint 
jogi értelemben, az egész országban.

– Ongán az Európa Parlamenti válasz-
táson a Fidesszel szemben 4%-kal több 
szavazatot kaptak Morvai Krisztináék. Így 
azt gondolom, Ongán van Jobbik-kérdés.

– Nekünk egy kérdéssel kell foglal-
kozni, és akkor így nincs ongai kérdés. 

Ez pedig az önálló kor-
mányzás, a választások 
megnyerése, hogy 2010-
től erkölcsös, polgári, 
minden szegmensében 
működőképes Magyar-
országon élhessünk.

– Az MSZP nem ezt 
hangoztatja, hanem fe-
nyegetésnek érzi a Fi-
deszt, és szélsőjobbos jel-
zőkkel sem fukarkodik.

– Ha egy politikai erő 
– mint az MSZP-SZDSZ 
– hét és fél éve van kormányon, és úgy 
véli, az országban eluralkodott a rassziz-
mus, illetve az antiszemitizmus, akkor 
ne másokra mutogasson, hanem vonja 
le a következtetéseket. A hangulatot az 

MSZP gerjeszti, ahe-
lyett, hogy összeállí-
tottak volna egy olyan 
költségvetést, amely 
beindítja az országot, 
és nem a lejtőn lök-
dösi lefelé. Újabb és 
újabb megszorítások 
következnek, ame-
lyet a bőrünkön fo-
gunk érezni. Ez a kor-
mány haveri körén és 
önmagán kívül nincs 
fi gyelemmel senki-

re. Képzelje el, Orbán Viktor a napok-
ban írt levelet a gazdaszervezetek vezető-
jének, amelyben azt kérte, hogy a gazdák 
elkeseredésükben ne vágják ki gyümölcs-
fáikat, mert remélhetőleg rövid időn be-
lül olyan új kormánya lesz az országnak, 

amely nem ellenségként 
tekint rájuk, hanem segí-
ti őket.

– Önök sok mindent 
másképp látnak, a költ-
ségvetést is?

– Napról-napra egyér-
telműbb, hogy a jövő évi 
költségvetés veszélyes 
Magyarországra, a ma-
gyar gazdaságra, az itt 
élő emberekre. Miköz-
ben a gyermekétkezetés 
a tavalyi 65 ezer forintról 

22.500 forintra csökkent, a költségvetés-
ben 325 milliárd forintot különítettek el 
tartalék címén.

– Azt gondolja, hogy a 325 milliárd fo-
rint sok tartaléknak? Mi van, ha jön egy 
árvíz?

– Minden magyarországi folyónak 
egyszerre kellene kiönteni ahhoz, hogy 
erre a pénzre szükség legyen. Az utób-
bi időben nem a parlament dönt a tar-
talékról, hanem a kormány. Ezzel együtt 
először 100, majd 150, majd 200 milli-
árd fölé emelték, jövőre pedig 325 milli-
árdra a tartalékot, miközben a lakosság 
megszorításoktól szenved. Közlekedés, 
nyugdíj, önkormányzatok, egészségügy, 
oktatás, közbiztonság – mindenhol csak 
megszorítások, ésszerűtlen elvonások.

– A közbiztonság kérdése érzékeny 
téma Abaújban.

– Megértem, hiszen elkeserítő a hely-
zet. Radikálisan kellene emelni a körzeti 
megbízottak számát, növelni a rendőrség 
utcai jelenlétét. Annak idején Ongán volt 
körzeti megbízott, volt irodája, amit az 
MSZP-SZDSZ kormány megszüntetett.

– De ha nincs pénz, legalábbis a kor-
mány szerint…

– Mi minden egyes költségvetési tár-
gyalásnál rámutattunk arra, hogy hon-
nan hová kellene, kellett volna átcsopor-
tosítani. Ezt most is megtesszük, azzal, 
hogy a kormány egész gazdaságpoliti-
kája elhibázott. Csak újabb sarcokat vet 
ki, miközben adót kellene csökkente-
ni, munkahelyeket kellene teremteni, és 
nem ellehetetleníteni a munkaadókat.

– Lehet-e optimista a jövőt illetően. 
Beszélhetünk-e Onga fejlődéséről, Abaúj 
felemelkedéséről, mikor következhet be 
mindez?

Induljunk el!

Dr. Ódor Ferenc

Az OKE 10 éves születésnapján (Fotó: Végh Csaba)

A művelődési házban lakossági 
fórumon (Fotó: K. Gy.)
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Koncz Gábor Ongán
A „Könyvtári összefogás” rendezvénysorozat részeként Koncz Gábor szí-

nész, rendező előadását tekinthették meg az érdeklődők a Polgármesteri Hiva-
tal épületében október 6-án. A neves művész önálló estje részeként a számára 
kedves versekkel és novellákkal szórakoztatta az ongai hallgatóságot.  - T. L. -

Hagyományainkhoz híven idén is 
megrendeztük iskolánkban a Gör-
gey Napok rendezvénysorozatot. A 
fi lmvetítés mellett szívmelengető, 
sok új információt adó előadást hal-
lottunk dr. Elekes Tibor tanár úrtól 
Erdélyről. Az Erdély című útikönyv 
szerzője, a Miskolci Egyetem tanára 
igen népes hallgatóság előtt – közel 
100 fő – tarott előadásában a törté-
nelmi Erdély kevésbé ismert magyar 
vonatkozású nevezetességeivel is-
mertetette meg az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat harmadik napján 
a tanulók megkoszorúzták iskolánk név-
adójának, Görgey Artúr honvédtábor-
noknak az emléktábláját, majd a média 
teremben folytatódott a nap programja. 
A gyerekek osztályonkénti csapatvetélke-
dőn adtak számot tudásukról Erdély tör-
ténelme, földrajza, irodalma, népművé-
szete és népzenéje témakörökben. Az igen 
jó hangulatú vetélkedő első négy legjobb 
csapata könyvjutalomban részesült.

Mostanság oly sokszor hangzik el az a 
mondat, hogy amely nép nem tiszteli és 
ismeri múltját, annak a nemzetnek nincs 
jövője. Reméljük, hogy a rendezvényeink 
erősítették az összetartozás érzésést, össze-
kötnek bennünket felnőtteket, és sikerül a 
gyermekeinket is bevonni ebbe a körbe.

- KBÁ -

Görgey Napok 2009

– Én csak azért vagyok optimista, 
mert tudom, hogy a Fidesz képviselői kö-
zül mindenki dolgozik, és a hazánkért 
dolgozunk. Beszélhetünk-e fejlődésről? 
Igen. Szerintem Onga fejlődését, fejlesz-
tését a várossá válás köré kell csoportosí-
tani. A település fejlesztéspolitikáját már 
így is pozitívan befolyásolta, hogy városi 

címre pályázik. Sajnálatos, hogy ezt poli-
tikai játszmák is színesítik. A Fidesz kor-
mányra kerülése esetén meg kell jelennie 
azoknak a stratégiai irányoknak, ame-
lyekről évek óta beszélünk: az európai 
uniós források felhasználásának módjá-
tól kezdve a munkahelyteremtésen ke-
resztül a gazdasági növekedés beindítá-

sáig, az adócsökkentésig. Ha azt tudjuk 
tenni, amit a választók többsége, és ami 
szerintünk és szakembereink szerint he-
lyes, akkor lesz abaúji és ongai fejlődés, 
de országosan is érezhető lesz az elmoz-
dulás. Végre elindulunk felfelé!

- Pásztor Imre -

Koncz Gábor (Fotó: T. L.) A hallgatóság körében (Fotó: T. L.)

Dr. Elekes Tibor előadása 
Erdélyről (Fotó: T. L.)

A hallgatóság (Fotó: T. L.)
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A múlt havi számainkban az ön-
kormányzat elé került közműve-
lődési beszámoló könyvtárra és 
teleházra vonatkozó részével is-
merkedhettek meg az olvasók. 
Most a művelődési házra vonat-
kozó részt tesszük közzé.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
PROGRAMJAIRÓL

A művelődési ház a település lakóinak 
szolgálatában áll, állandó használói az ál-
talános iskola, a Barátság Nyugdíjas Klub 
és a különböző civil szervezetek.

Országosan elterjedő rendszer a kü-
lönböző egészségügyi ellátások kistele-
pülésekre történő kihelyezése. Ilyen ellá-
tásokra településünk művelődési házát is 
igénybe veszik. Több alkalommal volt lé-
zeres szemvizsgálat és újdonságként ér-
vizsgálat. Ezeken a vizsgálatokon a ne-
hezen közlekedő emberek is szívesebben 
megjelennek, mivel nem kell a városba 
utazni és ott napokat eltölteni a vizsgálat-
tal. A szemvizsgálat után a megigényelt 
szemüveget helybe is szállítják. A Vörös-
kereszt szervezésében minden évben van 
véradás, aminek a művelődési ház bizto-
sítja a helyszínt. Ebben az évben 3 alka-
lommal került erre sor.

A művelődési ház állandó klubja a Ba-
rátság Nyugdíjas Klub, akik ebben az év-
ben már 26 éves fennállásukat tartották. 
A klubtagok minden páratlan héten ta-
lálkoznak a foglalkozáson, amin felül ha 
ünnepségre, szereplésre készülnek, előt-
te próbákat tartanak. Évente egy alka-
lommal közös összejövetelt tartanak a 
szomszédos településen lévő baráti klub-
bal. Foglalkozásaikba beépítve megtart-
ják az ünnepeket: szilveszter, farsang, nő-
nap, március 15. karácsony stb. Ezekre 
az alkalmakra rövid műsorral is készül-
nek. Több alkalommal voltak kirándulni 
és színházban. 

Szakkör formájában az iskolával közö-
sen működik a néptánc, társas tánc, mé-
dia és színjátszó csoport. Ezek a szak-
körök az iskola ideje alatt működnek. A 
színjátszó csoport heti egy alkalommal, 
a néptáncosok heti két alkalommal tar-
tanak próbát.

Állandósult a falugazdász fogadóórá-
ja, aki minden csütörtökön délután tar-
tózkodik itt községünk mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosainak segítségére, jó ta-
nácsokkal történő ellátására.

Az intézmény fenntartója az önkor-
mányzat, bevételi forrása az árubemuta-
tókból és vásárokból tevődik össze, va-
lamint a lakossági rendezvények bérleti 
díjából. Ebben az évben két alkalommal 
tartottak itt esküvőt, több alkalommal 
volt halotti tor. 

Az ünnepi megemlékezések az iskolá-
val közösen történnek. Az év folyamán 4 
alkalommal volt bál és szórakoztató ren-
dezvény.

A civil szervezetek üléseiket itt tart-
ják. Ezek a szervezetek: az Ongai Horgász 
Egyesület, Polgárőr Egyesület, Munkás-
párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom.

A Felsőzsolcai Takarékszövetkezet On-
gai Kirendeltsége hagyományos zárszám-
adó üléseiket itt tartják.

A településen elterjedtek a vásárok és a 
gyógyhatású termék bemutatók, az év fo-
lyamán ilyenre 61 alkalommal került sor.

2008-ban több alkalommal tartottak 
osztálytalálkozót az ongai iskolában vég-
zett tanulók. 

Októberben megrendezésre került a 
hagyományos Idősek Hete rendezvény, 
ahol a település idős lakossága különbö-
ző egészségmegőrző tanácsokat kapott, 

szórakoztató előadásokon vehetett részt.
A babák és a mamák kötetlen találko-

zásához működik a Baba-Mama Klub, 
ami az elmúlt évben 5 alkalommal volt.

2008. március 8-án országos népsza-
vazás volt, az egyik szavazókör a művelő-
dési ház épületében kap helyet.

El kívánom mondani, hogy részemre 
nagyon negatív hatás a településen élők 
hozzáállása a rendezvényeken való rész-
vételi arány alapján. Tudom, hogy sok a 
munkanélküli, belefáradtak az emberek 
az életbe, de ezek a rendezvények őértük 
vannak. Sajnos itt nem működik az ön-
kéntes munka, de még az sem, ha a prog-
ramok ingyenesek, csak részt kellene 
venni rajtuk. Nagyon kevés az az ember 
a településen, aki a köz érdekében, a kul-
turális hagyományok megőrzéséért  sza-
badidejét és támogatását adja. Nekik ezért 
külön köszönet jár. Szívesen fogadnám 
érdeklődő emberek megvalósítható ötle-
teit, ami kevés anyagi ráfordítással több 
ember megmozgatásához járulna hoz-
zá. Jó lenne egy olyan közösségben élni, 
ahol a szomszéd ismeri a másik szomszé-
dot, és szívesen szórakoznak együtt, vagy 
akár segítik is egymást, fi gyelnek a másik 
tulajdonára. Egy olyan településen élni, 

ahol számítani lehet az ott lakók egymás 
iránti támogatására. 

- Gondos Andorné könyvtáros -

A nagyközség közművelődési helyzetéről 
III. rész

A művelődési ház januárban (Fotó: T. L.)
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Szeptember 30-án az ál-
talános iskola média tan-
szakosai tanulmányi-ki-
rán  duláson vettek részt 
Budapesten. 

A nagyközönség számára nem 
látogatható helyeken jártak a mű-
vészeti iskolásaink fotó-videó tan-
szakosai a fővárosban. Előbb a 
Magyar Nemzeti Filmarchívum-
ban ismerkedtek a magyar fi lm-
raktározás mikéntjével, a fi lmek 
felújításával, különböző adat-
hordozókra írásával, a fi lminté-
zet működésével, és megtekintet-
tek egy 1930-as évek Budapestjét 
bemutató fi lmetűdöt. A Magyar 
Filmlabóratóriumban megismer-
kedtek a hagyományos és a digi-
tális fi lmkészítés minden fázisával 

a fi lmelőhívástól a fényezésen át, a 
vágáson keresztül egészen a fi lmek 
feliratozásáig. A legnagyobb tet-
szést azonban az IMAX mozi gép-
háza és a dinoszauruszokról szóló 
fi lm megtekintése jelentette szá-
mukra.

A médiásokhoz kapcsoló-
dó hír még, hogy a 16. országos 
diákfi lmszemlén a tanulók két 
verseny fi lmmel is szerepeltek. A 
Magatartásból elégtelen című né-
mafi lm nem nyert díjat, de a Ki-
csik és nagyok című alkotás a 
Polifi lm Műhely Alapítvány által 
felajánlott különdíjat vehette át.

- Takács László 
tanszakvezető -

Ez a gyerek a tűztől sem fél, amíg meg 
nem égeti magát! – gyakran sóhajtanak 
így a szülők, nagyszülők aggódva és büsz-
kén. Valamennyien próbáljuk védeni cse-
metéinket tapasztalatlanságból és túlzott 
magabiztosságból eredő vakmerőségük 
és meggondolatlanságuk következmé-
nyeitől. Legszívesebben kipárnáznánk a 
környezetüket, eltűntetnénk minden ve-
szélyes tárgyat a közelükből, szemmel tar-

tanánk minden 
lépésüket. Ez 
azonban lehetet-
len, sőt ugyan-
olyan helytelen, mint minden védelem és 
elővigyázatosság nélkül magukra hagyni 
őket a nagyvilág veszélyei közt. Mit tehe-
tünk hát az aggódás mellett? Felkészítjük 
gyerekeinket arra, hogy helytálljanak, és 
jó döntéseket hozzanak váratlan helyze-
tekben is. Megismertetjük velük a veszé-
lyeket, megtanítjuk a helyes reakciókat, és 
szeretettel, fi gyelemmel támogatva meg-
mutatjuk számukra a helyes utat.

Nem csak a való, de a virtuális világ-
ban is hasonló a helyzet. A mai gyerek 
nagyon korán megismerkedik a számí-
tógéppel, az internettel, sok-
szor a felnőttektől is maga-
biztosabban kezeli a gépet. 
Mégis szükség van arra, 
hogy megismerje azokat a 
szabályokat, amelyek segít-
ségével elkerülheti a veszé-
lyes helyzeteket, biztonság-
ban kalandozhat, tanulhat, 
szórakozhat a világhálón. 

A Netre, te gyerek! prog-
ram keretében előbb októ-

ber 6-án a szülőkkel közös projektindító 
napot tartottunk, majd tizenkét kisdi-
ák tett szert hasznos ismeretekre. A gye-
rekbarát oldalak használatán, a netikett 
megismerésén, a számítógépes kártevők 
elleni fogások megjegyzésén túl a játék-
ra és a véleményalkotásra is maradt idő. 
A foglalkozásokon elsajátított ismeretek 
mellett fontos az is, hogy a program kere-
tében a szüleikkel is sok mindent megbe-
széltek a gyerekek, és a felnőttek is hasz-
nálható segédanyagot kaptak a kezükbe.

A Budapesti Művelődési Központ és a 
UPC támogatásával további két csoport 
kapcsolódhat be az OKE által szervezett 
klubhálózatba a biztonságos internetezé-
sért még az idén. Reméljük, ezek a fog-
lalkozások is ugyanolyan jó hangulatban, 
tevékenyen és hasznosan fognak eltelni, 
mint az első csoport órái. - PUM -

Médiások Budapesten 

Netre, te gyerek!

Az IMAX mozi vetítőjében (Fotó: T. L.)

A Filmintézet fi lmraktárában (Fotó: T. L.)

Az első tanfolyamon (Fotó: T. L.) Projektindító napon (Fotó: T. L.)
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FOLYAMATOSAN BŐVÜL AZ 
EGYESÜLETI HONLAP 

ONGA MÚLTJÁNAK ANYAGÁVAL

A Norvég Civil Alap 
támogatásával mind 
küllemében, mind 

tartalmában megújult az egyesület hon-
lapja. Az új külső mellett új funkciókkal 
is bővült a honlapunk. Az Onga múlt-
ja címszó alatt országosan is egyedül 
álló honismereti adatbázis került kiala-
kításra, ahova folyamatosan kerülnek 
fel nagyközségünk múltjára vonatkozó, 
az egyesület és segítőik által összegyűj-
tött fotók, levéltári források, újságcikkek, 
kiadvá nyok stb. A honlap Onga feldolgo-
zott, archivált, digitalizált teljes forrás és 
képanyagának tárolására alkalmassá vá-
lik. www.okeonga.hu

HONISMERETI TANÖSVÉNY 
ONGÁN

A Norvég Civil Alap támogatásával ok-
tóber végén a nyomdába került az ongai 
honismereti tanösvény kiadvány. Az első 
ismertető tábla október 23-a előtt került 
kihelyezésre a Turulhoz. Azt hamarosan 
még tíz másik igényesen kialakított, idő-
járásálló, színes nyomtatott szöveggel el-
látott díszes ismertető táblák követik. A 

tanösvény hivatalos átadására vélhetően 
december elején kerül sor. 

TÁMOGATÓK 
A 2010-ES NAPTÁRHOZ!

Az Ongai Kulturális Egyesület támogató-
kat keres a 2010-es ongai falinaptár meg-
jelentetéséhez. A támogatás fejében az 
egyesület hirdetési felületet biztosít a szí-
nes, A/2-es méretű 1000 példányban meg-
jelenő falinaptáron. Jelentkezés november 
20-ig Takács Lászlónál az általános isko-
lában, vagy az OKE tagjainál. A decem-
berben megjelenő falinaptár az idei évvel 
kapcsolatos ongai kulturális események-
ről készült fotókat fog tartalmazni. 

ELŐADÁS 
ERDÉLYRŐL

Az Ongai Kulturális Es-
ték következő vendége 
október 21-én dr. Elekes 
Tibor földrajz tudós volt, 
aki Erdélyről tartott vetí-
téssel egybekötött elő-
adást az általános iskola 
új média termében közel 
100 fős hallgatóság előtt.

FELHÍVÁS FOTÓK 
GYŰJTÉSÉRE

Az Ongai Kulturális Egyesület tervezi 
Onga XX. századi története fotók tükré-
ben című könyv újabb kötetének meg-

jelentetését 2010-ben, a Norvég Alap-
tól 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 képek eljuttathatók az egyesület cí-
mére 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 szólí-
tunk fel minden ongait! Ezúton is kérünk 
mindenkit, hogy ha bármivel hozzá tud 
járulni a relikviák bővüléséhez, azokat 
ajánlják fel a múzeum számára, vagy bo-
csássák rendelkezésére. Várunk fotókat, 
terítőket, régi ruhákat, bútorokat, szer-
számokat, konyhai eszközöket, hasznave-
hetetlennek hitt régi lomokat, kacatokat, 
mezőgazdasági gépeket, ekéket, csépha-
darót, szőlőműveléshez használatos esz-
közöket stb.

Várjuk továbbá mindazok segítségét, 
akik adományaikkal, akár építőanyag-
gal, élő munkával tudnak segíteni abban, 
hogy egy szép és impozáns múzeummal 
gazdagodjon településünk. Mindennemű 

felajánlással Takács Lászlót vagy Zsarnai 
Bernadettet kell keresni az általános is-
kolában.

- T. L. -

OKE hírek, felhívások!

Az 1. tanösvénytábla kihelyezése (Fotó: K. Gy.)

Így néz ki (Fotó: T. L.)

Az Erdélyről szóló előadás hallgatóságának egy része (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület folytatta a korábbi években 
megkezdett fásítási akcióját. Ezúttal október 14-ére várta mind-
azokat, akik a települést szebbé, barátságosabbá, egészségeseb-
bé szerették volna tenni. A valamivel több, mint két tucat kör-
nyezetvédő a Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda és focipálya 
körül közel 150 000 Ft értékben ültetett és karózott ki mintegy 
50 fát (gömbjuhar, gömbmeggy és gömbkőris) és 15 cserjét és 
örökzöldet. A fákat és cserjéket önerőből ezúttal is az egyesü-
let vásárolta. 

Az idén november végén (vélhetően november 25-én) még 
egy alkalommal parkosítunk. Az általános iskolások bevonásá-
val a Major utca, az általános iskola udvara, a sorompó környé-
ke kap új vagy kiegészítő cserjéket és örökzöldeket. Reméljük, 
akkor többen leszünk! - T. L. -

Régi fotók 
Ongáról
Az Ongai Kulturális Egye-
sület folyamatosan gyűjti 
a település régi fotóit. Je-
lenleg Onga XX. századi 
történetével kapcsolato-
san közel 2500 digitalizált 
fotóval rendelkezünk. A 
fotókból a Norvég Civil 
Alap támogatásával még 
az idén megjelenik egy 
válogatás fotóalum. Az 
alábbi négy kép ízelítő a 
könyvből 

- T. L. - 

OKE fásítás a Nádas környékén

A fásításon résztvevők (Fotó: Zs. B.)

A Nádas vendéglő melletti terület beültetése (Fotó: Zs. B.) A gömbfák kihordása (Fotó: Zs. B.)

A Bárczay kastély előtt 1960-ban 
(Gyűjtötte: Szúnyog Esztella)

Kádár István temetése 1964-ből (Gyűjtötte: Vidó Dalma)

A Csavargyári Vasas focicsapat 1964-ből 
(Gyűjtötte: Urszin Csanád)

A régi községi könyvtár 1982-ben 
(Solymosi testvérek gyűjtése)
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Talán kevesen tudják, hogy 1919-ben Ongán, a Patai 
réten volt repülőtér. Erről írt történelmi tanulmányt 
Czirók Zoltán történész, – aki rendelkezésünkre bocsá-
totta azt, – amit engedélyével sorozatban, négy egy-
mást követő hónapban közzéteszünk újságunk hasáb-
jain. Kellemes barangolást a múlt eseményeiben!

90 évvel ezelőtt – igaz mindössze két hónap erejéig – mozgal-
massá váltak a hétköznapok Onga határában, mivel a Vörös Lég-
járó Csapatok több repülőalakulata is a község ideiglenesen fel-
állított tábori repülőtéren állomásozott és indult innen bevetésre 
a Tanácsköztársaság idején. Jelen írás e rövid időszak eseményeit 
eleveníti fel a fennmaradt források segítségével.

Az Ongára települt repülőalakulatok történetének bemutatása 
előtt szükségesnek tűnik az adott időszak katonai helyzetének rö-
vid áttekintése. Miután 1919. március 21-én az ország új vezetése 
proklamálta a Tanácsköztársaságot, csak idő kérdése volt a szom-
szédos országok, elsősorban Románia és Csehszlovákia támadása. 
Az április 16-án megindított román off enzíva nyomán gyakorla-
tilag felső irányítás nélkül, rendszertelenül folyt a vörös csapatok 
visszavonulása. Április 23-án elveszett Debrecen, a Tiszántúl vé-
delmének központja, majd három nap múlva Békéscsabát is felad-
ták a magyar védők. A két város egyben a román front felderítésé-
re hivatott két repülőalakulat, a 7. és 6. repülőszázad állomáshelye 
is volt – ezek ugyancsak az ország belseje felé hátráltak.1

Május 1-jére a román királyi hadsereg mindenütt elérte a Ti-
sza vonalát és ezzel befejezettnek tekintette hatalmi aspiráci-
óit Magyarország irányába. Április 24-én azonban a csehszlo-
vák támadás következtében északon is egyre nehezebb helyzet 
alakult ki, május 2-ára elveszett Miskolc. Erre az időre a Duna 
vonalától keletre nem volt bevethető repülőszázad. A frontok 
megmerevedésével azonban elkezdődött a hadsereg újjászerve-
zése és a május során Salgótarjánért vívott hosszas küzdelmeket 
követően május 20-án Miskolc felszabadítására indított táma-
dást siker koronázta, sőt, az együttes csehszlovák-román ellen-
támadást is eredményesen hárították el a magyar csapatok.

Az időközben körvonalazódó északi hadművelet támogatá-
sára újabb átszervezéseket hajtottak végre a repülőcsapatoknál, 
és újra repülőalakulatokat vezényeltek a front közelébe, majd a 
sikerek hatására ezek számát tovább bővítették, illetve változ-
tatták az aktuális hadi helyzet függvényében.2

Az ongai tábori repülőtérként a községtől keletre található 
Patai-rét funkcionált, ez a falu legelője volt – a sík, füves te-

1  Az április 8-i átszervezést követően a repülőcsapatok századbeosztása a következőkép-
pen festett: 1. repülőszázad – Kaposvár, 2. repülőszázad – Albertfalva, 3. repülőszázad – 
Rákos, 4. repülőszázad – Győr, 5. repülőszázad – Szeged, 5. repülőkülönítmény – Kecs-
kemét (később a szegedi századdal egyesítik Kecskemét állomáshellyel), 6. repülőszázad 
– Békéscsaba, 7. (székely) repülőszázad – Debrecen, 8. (harci) repülőszázad – Mátyás-
föld, 9. (vízi) repülőszázad – Csepel. Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL), Ma-
gyar Tanácsköztársaság (továbbiakban: MTK) iratai. 7848/eln. IV. 8. – 1919. 27. d.

2  Május 28-án került sor a repülőcsapatok végleges átszervezésére, a vonatkozó rendeletben 
többek között megváltoztatták a repülőszázadok elnevezését: 1-7. vörös repülőszázad, 8. 
vörös harci repülőszázad, illetve 9. vörös vízi repülőszázad. Érdemes azonban megjegyez-
ni, hogy a rendeletben előírt elnevezéshez még maga a Repülőcsapat Parancsnokság sem 
ragaszkodott, legalábbis a kiadott parancsokban következetesen elhagyta a „vörös” jelzőt a 
századok megnevezése elől ugyanúgy, ahogy az egyes századok jelentéseiben is mellőzték 
azt szinte kivétel nélkül – így jelen írásban is elhagyjuk az említett jelzőt. HL, MTK iratai. 
Hadügyi Népbiztosság 10756/eln. – 1919. számú rendelete. 27. d.

rület teljesen megfelelt az ideiglenes reptér céljainak. A terüle-
ten semmilyen építményt nem húztak fel, a repülőgépeket va-
lószínűleg hangársátrakban tárolták, míg a repülők többségét 
Bárczay Zoltán kastélyában szállásolták el.3

7. repülőszázad

1919 májusának utolsó napjaiban települt át a 7. repülőszázad 
Mátyásföldről Mezőtárkányra, ám az ottani működésük vajmi 
kevéssé volt sikeresnek mondható. Május 29-én és június 1-jén 
három felszállás alatt elvesztettek öt pilótát és megfi gyelőt (ketten 
életüket vesztették) baleset vagy bevetés során, köztük a század 
parancsnokát. Bernárd Mátyást ezt követően Wágner János vál-
totta az alakulat élén, amely Mezőtárkányról Ongára költözött. 

A század egyik megfi gyelője, Neogrády Sándor visszaemlé-
kezése szerint Ongán az egységnek mindössze egyetlen üzem-
képes repülőgépe maradt, és a személyi állománya is alaposan 
megcsappant, lényegében újjá kellett szervezni az egész alaku-
latot, ezért visszavonták őket a fővárosba. Neogrády azonban 
Ongáról is teljesített bevetést:

„Felderítésre szállt fel, egyik községnél román üteget vettek észre, 
mely a magyar rajvonalat lőtte. Egészen alacsonyan repültek. Piló-
tája mutatta neki, hogy lője géppuskájával a román üteget. Ekkor 
egy vadászgép jelent 
meg. Neogrády egy 
pár pillanatig bizony-
talan, de megnyug-
szik, amikor megpil-
lantja rajta a vörös 
csillagot, a gép olda-
lán. A saját vadász-
gép rácsapott a román 
ütegre, amelynek sze-
mélyzete szétrebbent. 
Ezután Kassa felé re-
pültek, a vasútvonal 
felett. Amikor Kassa 
fölé értek, akkor fu-
tott be egy páncélvo-
nat szerelvény Kas-
sa vasúti állomására. 
Ezután visszarepültek 
Ongára.”4

Levéltári doku-
mentumok szerint 
az egység június 3-án 
költözés alatt állt, 5-én már beérkezett az új állomáshelyére, 9-én 
pedig már visszaköltözött Mátyásföldre. E röpke idő alatt követ-
kezőképp alakult a század személyi és harci állománya: 5

3  Takács László: Onga története. Onga, 1998. 211-212. p. Továbbá a szerző közlései.
4  HL, Personaliák. Nagy Béla hagyatéka. Neogrády Sándor visszaemlékezése. 106. d. 

Neogrády Ongáról való távozása előtt ketrecet készíttetett és baromfi t (kacsát, libát, csirkét) 
vásárolt a községben. Vasúton települt vissza a század az élelmiszerhiánnyal küszködő Bu-
dapestre, ahol kincset ért a beszerzett szárnyas.

5  HL, MTK iratai. 529/203, 609/202 Lü. 63. d.

Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919
1. rész

Neogrády Sándor főhadnagy 1918 tava-

szán (HL, Nagy Béla hagyatéka)
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V. 29. VI. 9.
Brandenburg C.I

3 db ---

javítás alatt UFAG C.I
161.192

Pilóta 11 5
Megfigyelő 7 3
Bomba (12 kg) --- 200 db
Fényképezőgép --- 1 db

8. (harci) repülőszázad

Az ún. második miskolci csatát követő harcok kimenetele a 
magyar csapatok számára alakult kedvezőbben és a frontvonal 
folyamatosan északabbra tolódott. Június 2-án a gyalogság tá-
mogatására a mátyásföldi 8. repülőszázadtól négy pilóta – Háry 
László századparancsnok vezetésével Takács Nándor, Udvardy 
Nándor és Kasza Sándor – érkezett Mezőtárkányra, ahol ad-
dig egy három gépből álló különítmény tevékenykedett Újvári 
László, Heft y Frigyes és Keisz Géza személyében. A következő 
napon mindannyian áttelepültek Ongára, ahová valószínűleg a 
század jó része követte őket, és innen teljesítették feladataikat 
június elején a II. hadtest alárendeltségében.6

E bevetések egyik első példája június 7-én történt, amikor két 
Aviatik D.I vadászgép indult felderítésre – bár a század repülé-
si naplójában csak Újvári repülése szerepel. Az út során az egyik 
vadászgép 12.00-kor Büdszentmihály községben egy kb. 150 
szekérből álló trént támadott meg. A Tiszadob felé tartó oszlo-
pot géppuskatüzével szétugrasztotta, majd folytatták útjukat.7

A század légvédelmi tevékenysége azonban eleinte nem 
működött hibátlanul. A Miskolc körüli hadműveletek során 
ugyanis számos alkalommal támadás érte a várost a levegőből 
és ennek megakadályozása volt a másik oka annak, hogy e va-
dászegységet Ongára telepítették. Június 10-én 19.00 körül el-
lenséges repülőgép keringett a 8. század reptere, Miskolc és a 
személypályaudvar felett. A hivatalos beszámoló szerint: „Da-
cára annak, hogy direkt telefonösszeköttetés van létesítve a III. 
hdt. és a század között, nem volt elérhető, hogy saját ellenintéz-
kedés eszközöltessék.  Tokaj–Bodrogkeresztúr–Szerencs kör-
letben folyamatban lévő csapateltolások leplezésére elrende-
lem, hogy az összes startkész gépek közül állandóan kettő gép 
azonnali felszállásra készenlétben legyen.

A gépek csupán a III. hdt. pság parancsára startolhatnak, pa-
rancs nélkül csak az esetben azonnal, ha közeledő ellenséges 
gép közeledését feltétlen biztosan felismerik.”8

Emellett további intézkedéseket is elrendelt a hadtestpa-
rancsnokság: „Az utóbbi napokban ismételten ellenséges repü-
lők keringtek a hadtest körlete fölött és némelyütt bombákat 

6  A 8. repülőszázad esetében merül fel a legtöbb kérdőjel az áttelepülés helyét illetően. 
A hivatalos iratok – köztük a Légügyi hivatal repülési kimutatásai – szerint Miskolcra 
költöztek át, ugyanerről számol be Újvári László is önéletrajzában. Ugyanakkor Heft y 
Frigyes és Troján Gyula Ongát említi az új állomáshelyként. Miután a hivatalos állo-
mányjelentések minden Ongán települt század esetében Miskolcot említik, így ezek nem 
mérvadóak. A Sajó túlpartján lévő miskolci repülőtér 1919-es működéséről egyelőre nem 
került elő perdöntő bizonyíték. Troján Gyula viszont 1923-1927 között itt szolgált, így az 
ő nyilatkozatai, amelyben megkülönbözteti a miskolci és ongai repülőtereket hitelesnek 
tekinthetőek – ahogy egyéb, a visszaemlékezéseiben foglalt események is alátámasztha-
tóak más levéltári forrásokkal. HL, Akvi 1893/1805. Újvári László szds. tiszti anyaköny-
ve.; Közlekedési Múzeum Archívuma (továbbiakban: KMA), Kézirattár. 303/966. Troján 
Gyula visszaemlékezései.

7  HL, MTK iratai. 607/7 hdm. 83. d.
8  HL, MTK iratai. 610/13 hdm. 83. d.

is dobtak. Az ellenséges repülők megjelenése csak nagy kése-
delemmel jelentetett. Az összes távíróállomások közegei ki-
oktatandók, hogy ellenséges repülők megjelenéséről teendő 
jelentéseknél az összes beszélgetéseiket szakítsák meg és a re-
pülőjelentés leadásának adjanak kapcsolást. A hadtestparancs-
nokság minden esetben gondoskodni fog, hogy saját harci re-
pülők az ellenséges repülőket ártalmatlanná tegyék.”9

Az állandó készenlét hamar eredményre vezetett. „VI. 12-én 
délelőtt 9 órakor Miskolc felett román repülő észleltetett. A 8. 
repülőszázad azonnal két harci géppel szállt fel. Újvári László 
és Keisz Géza pilóták a román gépet üldözőbe vették és lelőtték. 
Az ellenséges gép (kétüléses) Sajószöged (Sajó torkolat előtt) 
községbe zuhant le.”10

Újvári László egy helyi újságírónak számolt be a légi harcról:
„Az ellenséges repülő megjelenése és a légiharc váratlanul ért 

bennünket. Megfi gyelőink nem jelezték feltűnésüket és a részünk-
ről való megtámadása a saját kezdeményezésünk eredménye. Mi-
kor a repülőt észrevettük, Keisz Géza tábori pilótának meghagy-
tam, hogy repüljön fel és állapítsa meg, hogy saját repülőnk-e, 
vagy ellenséges. Meg kell említenem, hogy az egész század »harc-
kész« volt, ezért sikerült a váratlan kimenetelt elérnünk. Mikor 
Keisz Géza gépje elérte az ellenséges repülő magasságát, világo-
san megállapította, hogy ellenséges román repülőgép. Azonnal 
géppuskatűz alá vette, amit a román gép viszonzott. Keisz szán-
déka elsősorban az volt, hogy géppuska tüzelésre az ellenséges pi-
lóta vagy leszáll, vagy pedig felveszi a légiharcot.

Én a gépemmel két perc alatt a levegőben voltam és az üldö-
zésben támogattam Keisz Gézát. Már-már azt hittük, hogy a ro-
mán gép »átcsúszik« a Tiszán és elmenekül. Ezért a gép útját 
balról elvágtam, míg Keisz hátulról elfoglalta a gépem helyét és 
ismételt géppuskatűz alá fogta az ellenséges gépet. Mikor az el-
lenséges pilóta látta, hogy a menekvése lehetetlen, éles kanyaru-
lattal akart a szorongásból megmenekülni. Ez okozta a vesztét, 
amennyiben teljes célt mutatva géppuskánk elé került és megsebe-
sítettük a pilótát, úgy, hogy a gép vezető nélkül hirtelen lesiklással 
lezuhant Sz. község felett az egy[ik] ház kertjébe. A zuhanás ha-
tása alatt az ellenséges pilóta és megfi gyelője szörnyethaltak, gép-
jük tönkre zúzódott.”11

A leszedett repülőgép egy zsákmányolt, magyar gyártású 
UFAG C.I típusú felderítő volt. Egy másik forrás szerint több-
szöri intésre és fi gyelmeztetésre sem szállt le a román gép, dacá-
ra annak, hogy pilótáink időközben 100 méterre lenyomták és fi -
gyelmeztető lövéseket adtak le eléje. Amikor pedig előrenyomott 
géppel, fokozott sebességgel a román front felé akart menekülni, 
Újvári alá kerülve egy sorozatot adott le rá. A román UCI előbb 
bukfenceket vetett, majd a hátára fordulva zuhanni kezdett, és a 
földön összetört.12 A 161.156 jelű UCI legénysége, Stan Bucur 
tiszthelyettes pilóta és Mihail Hurmuzescu főhadnagy megfi gye-
lő valószínűleg még a levegőben meghaltak. Ez volt a világhábo-
rú utáni első légi győzelme a magyar pilótáknak.

(folytatjuk)
- Czirók Zoltán -

9 HL, MTK iratai. 611/12 hdm. 83. d.
10 HL, MTK iratai. 612/1 hdm. 83. d.
11 Izgalmas légiharc Miskolc felett. = Reggeli Hírlap, 1919. febr. 14. 2. p.
12  Első légigyőzelmünket Újváry aratta. = Aviatika, 1919/9-10. 1919. július 10. 130. p.



12 2009. november

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:

•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-
szálló kialakítására 

•  „A csoda bennünk van…” – vendégünk volt 
Schäff er Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa

•  Közmeghallgatás előtt
•  Megújult az OKE egyesületi honlapja
•  Honismereti tanösvény Ongán
•  Onga sportkoncepciója 
•  Hogy áll a bölcsőde?
•  Településünk környezetvédelmi helyzete
•  Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919 

(2. rész)
•  Régi fotók Ongáról
•  Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Mások írták rólunk

Színes névjegy

16 Ft/db
Szerkesztés,

digitális nyomtatás!
www.koprinart.huHázhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja

November 25. Szerda – December 23. Szerda 

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

A művelődési házba átköltöző 

NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
november 16-tól várja régi-új olvasóit. 

A nyitvatartási idő: 
Hétfő, kedd, csütörtök: P 10–12 és 13–17 óra; 

Szerda: 13–18 óra

Felnőtt
 2009. 11. 07. 13.00  Varbó – Onga
 2009. 11. 14. 13.00  Onga – Serényfalva
 2009. 11. 21. 13.00  Onga – Mályinka

U19
 2009. 11. 07. 11.00.  Varbó –Onga
 2009. 11. 14. 11.00.  Onga – Serényfalva
 2009. 11. 21. 11.00.  Onga – Mályinka

U16, U13 
 Onga – Felsőzsolca 2009. 11. 08.   11.00   09.30

Üvegezés, 
képkeretezés!

Simon István
46-789-160



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


