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Melléklet: 2010-es falinaptár
1999-től az Ongai Kékdaru de-

cemberi számában mellékletként 

mindig fellelhető egy A/2-es fali-

naptár, amely valamilyen módon 

kötődik Onga múltjához, az adott 

év civil, kulturális vagy sport ese-

ményeihez. Most is ragaszkod-

tunk ehhez a hagyományhoz.

A 2010-es falinaptárhoz felhasznált ké-
pek az idei év kulturális rendezvényein 
készültek. A naptár nyomdai költségének 
előteremtését Ongához is kötődő cégek, 
helyi vállalkozók segítették, melyet ez-
úton is nagy tisztelet-
tel megköszönünk!

Közeledve az év 
végéhez, Minden 
Kedves Olvasónk-
nak áldott kará-
csonyt, sikerekben, 
boldogságban és 
egészségben gazdag 
2010-es esztendőt 
kívánunk! Köszön-
jük, hogy az elmúlt 
egy évben is meg-
tiszteltek bennünket 
azzal, hogy lapun-
kat olvasták. Bízunk 
benne, hogy a jö-
vőben sem fordíta-
nak hátat nekünk, 
és kitartanak mel-
lettünk! Szeretnénk, 
ha a következő esz-
tendőben is szíve-
sen vennék kezükbe 
lapunkat, olvasgat-
nák, lapozgatnák, 
rendszeresen fi gye-
lemmel kísérnék az 
internetes változatát 
is. Örülnénk neki, 

ha az Ongai Kékdaru mindennapi éle-
tük szerves részévé válna. 

A 2009-es évet magunk mögött hagy-
va most is a korábbi évekhez hasonló-
an köszönünk el minden kedves olva-
sónktól, egyesületünkkel szimpatizáló, 
azt támogató lakostól. „Adjon az Isten 
mindannyiunknak erőt, egészséget, tisz-
tességet és alázatot! A jövőben is tegyünk 
minél többet lakóhelyünk felemelkedésé-
ért, ONGÁ-ért!”

- Takács László, az Ongai Kulturális 
Egyesület elnöke -
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November 17-én tartotta soron 

következő ülését az önkormány-

zat. Aláb az ülésről adunk rövid 

tájékoztatást. 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
ÖSSZEVONÁSA, NÉVVÁLTOZÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a Petrovics Ferenc Mű-
velődési Ház és Csokonai Vitéz Mihály 
Községi Könyvtár nevét összevonás miatt 
„Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház 
és Könyvtár” (Székhelye: 3562 Onga, Rá-
kóczi u. 11. sz.) névre változtatta.

DARVAS KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÉS MÚZEUM

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az Onga, Dózsa Gy. u. 22., 
397. helyrajzi szám alatti – az Ongai Kul-
turális Egyesület tartós bérletében lévő – 
önkormányzati ingatlan nevét „Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum” (Székhelye: 
3562 Onga, Dózsa Gy. u. 22. sz.) néven 
határozta meg.

2010. ÉVI ONGAI KULTURÁLIS 
NAPOK IDŐPONTJA

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 2010. évben tartandó 
Ongai Kulturális Napok időpontját 2010. 
június 2–5. napjára határozta meg.

1,3 MILLIÓ A 
LABDARÚGÓKNAK 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az OKSE támogatását 
1.300.000 Ft-tal megemelte a tartalék ke-
ret terhére. 

III. NEGYEDÉVES 
GAZDÁLKODÁS

A képviselő-testület elfogadta az ön-
kormányzat 2009. III. negyedéves gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót. Az ön-
kormányzat a 2009. évi költségvetéséről 
szóló többször módosított 6/2009. (III. 
11.) számú rendeletét módosította. A 
2009. július 1. és szeptember 30. kö-
zött pótelőirányzatként biztosított álla-
mi támogatások, átvett pénzeszközök, 
valamint a saját bevételek előirányzatá-
nak növelése miatt a 6/2009. (III. 11.) 
számú rendelet 3. § (1) bekezdésében 
megállapított kiadási főösszegét 18.423 
E Ft-tal, a bevételi főösszegét 18.423 E 
Ft-tal megemelte, és az önkormányzat 
2009. évi módosított kiadási főösszegét 
1.112.068 E Ft-ban, a módosított bevé-
teli főösszegét 1.112.068 E Ft-ban állapí-
totta meg.

AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLT-
SÉGVETÉSI SZERVEKKEL KÖTÖTT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPO-

DÁSOK ELFOGADÁSA
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a költségvetési szer-
vek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény alapján elvégezte az 
irányítása alá tartozó költségvetési szer-
vek besorolását, és elfogadta az önállóan 
működő költségvetési szervek alapító ok-
iratát. Az alapító okiratokat valamint az 
államháztartás működési rendjéről szó-

ló 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet 14. 
§ (6)–(7) bekezdésében rögzítetteket ala-
pul véve, jóváhagyja az önállóan műkö-
dő és gazdálkodó költségvetési szerv, va-
lamint az önállóan működő költségvetési 
szervek közötti együttműködési megálla-
podást.

JÁTSZÓTÉRI 
MUNKÁK

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a CÉDE c/ÉM/2009/241. 
azonosítószámú „Onga Nagyközség és 
Ócsanálos külterületi lakott hely első 
köztéri játszóterének létesítése” című 
projekt keretében a játszótér terület elő-
készítés és építési munkáinak elvégzése 
tárgyában a Hernád Közmű Kft . (3562 
Onga, Rózsa u. 18.) által benyújtott leg-
kedvezőbb ajánlatot fogadta el. A válla-
lási ár: 2.998.000,- Ft + 749.500,- Ft ÁFA 
= 3.747.500,- Ft. A pályázat 75%-os tá-
mogatásban részesül, az önkormány-
zat a megvalósításhoz szükséges önerőt 
a 62/2009. (V. 29.) sz. képviselő-testületi 
határozatában költségvetése terhére biz-
tosította. A képviselő-testület a szerző-
déskötési feladatokkal megbízta Madzin 
Tibor polgármestert.

KÉMÉNYSEPRŐ 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRA 

PÁLYÁZAT
Onga Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a kötelező ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás el-
látására vonatkozó pályázati felhívást 
elfogadta, azt nyilvánossá téve meghir-
dette. 

JEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE 
ARNÓTON

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete hozzájárulását adta, 
hogy Farkas Lászlóné, Onga jegyzője 
2010. január 1-től 2010. december 31-ig 
terjedő időszakban helyettesítse Bodnár 
Katalin, Arnót község önkormányzatá-
nak jegyzőjét távolléte – szülési szabad-
ság és gyermekgondozási ellátás céljára 
engedélyezett fi zetés nélküli szabadsága 
– idején. 

- T. L. -

Önkormányzati ülés

A Darvas Közösségi Ház és Múzeum (Fotó: T. L.)
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Onga Nagyközség Önkormány-

zati Képviselő-testülete megtár-

gyalta a 2010. évre szóló költség-

vetési koncepciót, és azt a vitában 

elhangzottak fi gyelembevételé-

vel elfogadta. A költségvetési ren-

delet-tervezet elkészítése során a 

következő feladatok elvégzését 

tartja szükségesnek.

A végleges költségvetés összeállítása 
során a következő alapelvek érvényesülé-
sét kell biztosítani:

–  intézményhálózat biztonságos mű-
ködtetése,

–  az önkormányzati törvény szerinti 
alapellátás biztosítása,

–  takarékos gazdálkodást és költség-
vetési felelősséget szem előtt tartani.

Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos, illetve 2010. de-

cember 31.
A költségvetési hiány mérséklése ér-

dekében a képviselő-testület intézmé-
nyeinek kihasználtsága érdekében terv 
készítése. Pályázatokon való részvételi le-
hetőségek körültekintő felmérésére töre-
kedni kell, a minél kisebb önerő szüksé-
gessége érdekében.

Felelős: polgármester.

Határidő: folyamatos, illetve a költ-
ségvetési rendelet-tervezet benyújtásának 
időpontja.

A költségvetési rendelet-tervezet ösz-
szeállítása során a működési és fejlesztési 
célú hitel együttesen nem haladhatja meg 
a kiadási főösszeg 15%-át. 

Felelős: jegyző.
Határidő: folyamatos, illetve a költ-

ségvetési rendelet-tervezet benyújtásá-
nak időpontja.

A működési kiadások tervezése során 
az előző évi módosított előirányzathoz 
képest az átlagkeresetek, dologi kiadások 
szinten tartásával kell számolni.

Felelős: jegyző.
Határidő: a költségvetési rendelet-ter-

vezet benyújtásának időpontja.
A kiadási főösszeghez viszonyítva az ál-

talános tartalék összege 1,8%-nál, a céltarta-
lék esetében 1,8%-nál nem lehet kevesebb.

Felelős: jegyző.
Határidő: a költségvetési rendelet-ter-

vezet benyújtásának időpontja.
A képviselő-testület 2010. évre na-

gyobb volumenű beruházást és felújítást 
saját erőből nem tervez. Hiteltörlesztést 
nem tervezünk, a kötvény kibocsátásból 
származó hitelfi zetési kötelezettségünk 
2012-ben lesz.

Felelős: polgármester.
Határidő: folyamatos, illetve a költ-

ségvetési rendelet-tervezet benyújtásá-
nak időpontja.

A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, 
további fejlesztési kiadás csak az alapve-
tő működés biztosításán túlmenően ren-
delkezésre álló források függvényében le-
hetséges. 

Felelős: jegyző.
Határidő: a költségvetési rendelet-ter-

vezet benyújtásának időpontja.
A végleges költségvetési rendelet-ter-

vezet kidolgozása során tovább kell ke-
resni a bevételek növelésének és a kiadá-
sok csökkentésének lehetőségeit.

Felelős: jegyző.
Határidő: folyamatos, illetve a költ-

ségvetési rendelet-tervezet benyújtásá-
nak időpontja.

Az intézmények költségvetési elői-
rányzatait az intézményvezetőkkel törté-
nő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: jegyző.
Határidő: folyamatos, illetve a költ-

ségvetési rendelet-tervezet benyújtásá-
nak időpontja.

- T. L. -

A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása

Az orvosi rendelő szigetelése (Fotó: Zs. B.)

Felújítás alatt (Fotó: Zs. B.)
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December 8-án, kedden – jóval lap-

zártánk után – került sor a szoká-

sos évi közmeghallgatásra. Ongán 

a művelődési házban 17-, míg 

Ócsanáloson a közösségi házban 19 

órától tehették fel a lakosok telepü-

lésünk elöljáróinak kérdéseiket, ész-

revételeiket. A közmeghallgatáson 

az Ongai Kulturális Egyesület által 

az idei évről készített fi lm – a koráb-

bi évek gyakorlatához hasonlóan – 

került levetítésre. A fi lmet újságunk 

hasábjain közzétenni nem tudjuk, 

de most sem érdektelen a fi lm képe-

ihez kapcsolódó szöveg megismer-

tetése a település lakosaival. Maga 

a fi lm elérhető a www.onga.hu we-

boldalon. (A közmeghallgatáson el-

hangzottakra a következő számunk-

ban visszatérünk - szerk. -)

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!

A következő néhány percben az elmúlt 
évek gyakorlatának megfelelően képes be-
számolót láthatnak képviselő-testületünk 
2009. évi munkájáról, településünk fejlesz-
téséről, elért eredményeinkről, gondjaink-
ról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS 
TERÜLETÉN:

Előrehaladott tárgyalások folynak a Ma-
gyar Közút NZRt-vel a 3701 jelű, Szikszó–
Onga összekötő út (a sorompótól egészen 
az M3-as útig terjedő közel 6 kilométeres 
útszakasz) teljes felújításáról.

Lakosságunk nyugalma és megépült új 
útjaink védelmében elértük a teherforga-
lom korlátozását Ongán.

A Főtérre vonatkozóan további forga-
lomszabályozásokra fog sor kerülni: úgy 
mint körforgalom kialakítása, buszmegál-
ló áthelyezése.

A Hunyadi utcai óvodánál autóparko-
lókat alakítottunk ki.

Közhasznú foglalkoztatás keretében ki-
sebb méretű útkátyúzási és járdaépítési 
munkálatok történtek.

Pályázatot nyertünk Ongán és Ócsanálo-
son egy-egy köztéri játszótér létesítésére. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁS TERÜLETÉN:

Az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat az Országos Onkoló-
giai Intézettel együttműködve Védőnői 
Méhnyakrákszűrő Mintaprogramot indí-
tott. Ehhez a programhoz csatlakozott te-

lepülésünk is, a szűrést Gál Lászlóné vé-
dőnő végzi az I. sz. Védőnői Szolgálat 
rendelőjében. 

Az Egészségügyi Minisztérium pályáza-
ta keretében közel 100 ongai hölgy jutott el 
segítségünkkel emlőszűrésre, ezzel az akci-
óval a komplex népegészségügyi szűrések 
fontosságára hívtuk fel a fi gyelmet. 

Az elmúlt évben megkezdődött a II. 
számú háziorvosi rendelő felújítása, a 
munkák befejezéséhez az idén jelentős pá-
lyázati összeget nyertünk, amelynek ered-
ményeképpen az orvosi rendelő és a hozzá 
kapcsolódó szolgálati lakás teljes felújítása 
és egyben akadálymentesítése is meg fog 
valósulni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 3. szá-
mú szakmai központjaként látjuk el 12 tele-
pülésen 105 készülékkel. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás célja, a saját ottho-
nukban élő, egészségi állapotuk és szociá-
lis helyzetük miatt rászoruló, időskorú vagy 
fogyatékos személyek jelzése alapján, a fel-
merülő krízishelyzetek elhárítása. 

A Fogyatékosok Nappali Intézményé-
ben 32 fő ellátott részére szociális, egészsé-
gi, mentális állapotuknak megfelelő ellátást 
biztosítunk, mindezt megfelelő fejlesztés, 
képzés, tanácsadás mellett.  Intézményen 
belüli foglalkoztatott 60 fő. Az ellátottak 
a következő településekről veszik igénybe 
a szolgáltatást: Miskolc, Gesztely, Sajólád, 
Felsőzsolca és Onga. Ezzel mikro-térségi 
szinten létrejött egy a „fenntartható fog-
lalkoztatottság” elvét elősegítő intézmény-
rendszer, mely rugalmasan illeszkedik a 
térségben megjelenő munkaerőigények-
hez. Az intézmény fejlesztésének célja egy 
komplett szolgáltató rendszer kialakítá-
sa és működtetése. A súlyos fogyatékosok 
szállítását a támogató szolgálat keretében 
oldjuk meg. Komplex térségi feladataink 
ellátásának segítéséhez 9 személyes mikro-
buszt nyertünk az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési program keretén belül.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, 
hogy szociális intézményhálózatunk túl-
nőtt Onga nagyközség ellátási körzetén, 
és jelentős térségi, mikrokörzeti feladato-
kat lát el.

AZ OKTATÁS ÉS KULTÚRA 
TERÜLETÉN:

Az ongai Görgey Artúr Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény-
ben 2006. szeptember 1-től gimnáziumi 

oktatás és az Ongai Kulturális Egyesület 
jóvoltából számítógépes felnőttoktatás is 
folyik.

Az általános iskola 2. számú épületében 
a nyílászárókat felújítottuk. Az 1. sz. épü-
letben a tantermek laminált padlóburko-
lást és új berendezést kaptak. Az iskola ud-
varán folytatódott a parkosítás.

Az önkormányzat megkapta a Polgár-
mesteri Hivatal emeleti részének statikai 
felmérési eredményét, melyből kiderült, 
hogy a hajdani lapos tetős épület igen csak 
megsínylette a könyvtár emeleti elhelyezé-
sét. A nagy súlyú könyvek és a hivatali irat-
tár mára a felső szint mellett az egész épü-
letet – a jelentés szerint – életveszélyessé 
tette. A könyvtár elköltöztetése indokolttá 
vált. A könyvtár november 16-án megnyílt 
új helyén, a művelődési ház kistermében, 
és a megszokott nyitvatartási időben várják 
a régi és új könyvtárlátogatókat. Tovább-
ra is működik az e-Magyarország pont és 
a teleház. Mivel két kulturális intézmény 
összekapcsolásáról van szó, így közös ne-
vet is kap az épület. Az új intézmény elne-
vezése Csokonai Vitéz Mihály Művelődési 
Ház és Könyvtár.

Továbbra is ápoljuk hagyományainkat, 
megrendezzük a nőnapot, az idősek hetét, 
a szüreti felvonulást és az Ongai Kulturá-
lis Napokat.

Kidolgoztuk a Berzsenyi úti fasorban 
kialakítandó történelmi emlékpark és sé-
tány rendezési tervét. Előkészítettük a tri-
anoni emlékmű 2010. évi felállítását.

A nagyközség önkormányzata az 
Ongai Kulturális Egyesülettel együttmű-
ködve folytatja az ongai falumúzeum ki-
alakítását, amely a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum nevet kapta. Az épület teljes 
mennyezete tűzálló gipszkarton borítást 
kapott, a nyílászárókat felújították, festet-
ték és a falszerkezet is többszöri átfestésre 
került. Az udvaron nagytakarítás és terep-
rendezés történt. 

Az Ongai Kulturális Egyesület gondo-
zásában a Norvég Civil Alap támogatá-
sával történelmi tanösvény került kiala-
kításra Onga nagyközség közigazgatási 
területén. A tanösvény állomásain találha-
tó díszes ismertető táblák a település neve-
zetességeit mutatják be.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Községünkben mind a mai napig az ön-

kormányzat a legnagyobb munkaadó. 
Sokkal több közhasznú dolgozónak 

Közmeghallgatás előtt
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tudnák munkát adni, amennyiben ren-
delkezésre állna a korábbi évekhez hason-
ló állami támogatás. Mivel az jelentősen 
leszűkült és az önkormányzat forrásai is 
szűkösek, sajnos, csak a település működ-
tetéséhez elengedhetetlen, minimális lét-
számot tudjuk foglalkoztatni.

2009-ben lehetőség nyílt arra, hogy kö-
zel 100 településünkön élő rendelkezésre 
állási támogatásra jogosult álláskeresőnek 
tudtunk munkát adni szervezett közfog-
lalkoztatás keretében, kedvező fi nanszíro-
zási feltételek mellett. Munkájuk eredmé-
nyeként épülnek, szépülnek köztereink, 
ami nagymértékben hozzájárul a rende-
zett településkép kialakításához.

SPORT TERÜLETÉN:
Elkészítettük és elfogadtuk Onga nagy-

község sportkoncepcióját.
Községi sportegyesületünk labdarú-

gó és kézilabda szakosztályainak műkö-
dési feltételeit továbbra is biztosítottuk. 
Az 1994-ben újjáalakult kézilabda szak-
osztály 1995-től folyamatosan tagja volt a 
megyei bajnokságnak. Dobogóra már két-
szer is felállhatott 3. helyezés elérésével, de 
a csúcsra csak most jutott el a csapat. A 
2009-es évben megnyerte a megyei I. osz-
tályú bajnokságot, jogot szerezve ezzel az 
NB. II-ben való induláshoz. A mai napig 
ez minden idők legnagyobb ongai sport-
eredménye. Sajnos azonban a szakosztály 
különböző okoknál fogva felfüggesztette 
további működését. Szokták volt monda-
ni „a csúcson kell abbahagyni”. Mi lelkes 
szurkolók azért várjuk az Ongán nagy ha-
gyományokkal rendelkező kézilabda sport 
mielőbbi újjáéledését.

A felnőtt labdarúgó csapatunk 2009-
ben búcsút vett a megyei I. osztálytól, je-
lenleg a megyei II. osztály Északi-csoport-
ban szerepel. A csapat jövőjét elsősorban 
a mindenkori lehetőségek fogják megha-
tározni. Jövőbeli lehetőségek tekintetében 
jelenleg sajnos nem túl sok biztatót tu-
dunk mondani. 

Jelenleg is, és továbbra is nagy hang-
súlyt fektettünk az utánpótlás nevelésre és 
a diáksportra.

Jó hír, hogy lelkes fi atalok szervezésé-
ben újra működik a sportegyesület aszta-
litenisz szakosztálya.

KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Az Ongai Polgárőr Egyesület taglétszá-

ma megnőtt, így napról-napra találkozunk 
tagjaikkal, akik szolgálatot teljesítenek. A 
település rendezvényein akár rendőri se-
gítség nélkül is teljes biztosítást nyújtanak. 

A polgárőrség munkájának segítéséhez pá-
lyázati úton polgárőr járőr-autót nyertünk, 
amelynek beszerzése folyamatban van.

Szeptember 1-től a Főtéren és környé-
kén találkozhatunk a településőrökkel. A 
településőrség felállítására a törvény nyújt 
lehetőséget a közfoglalkoztatás keretében. 
Feladatuk a Dankó telep és Főtér közbiz-
tonságának ellenőrzése a polgárőrökkel és 
a rendőrséggel együttműködve.

A rendőrség Ongán KMB csoportot 
hozott létre, melynek vezetésével Juhász 
László r. zls. urat bízta meg. Szoros kap-
csolat, együttműködés alakult ki a polgár-
őrökkel, amely a lakosság számára is kéz-
zelfogható eredményekkel szolgál.

Januártól találkozhatnak a lakosok 
Onga belterületén közterület-felügyelők-
kel. 

Feladatuk a következő: 
–  a közterületek jogszerű használatá-

nak ellenőrzése, 
–  a közterület rendjének és tisztaságá-

nak megőrzése,
–  az épített és a természeti környezet 

védelme,
–  a közrend, a közbiztonság védelme, 

vagyonvédelem,
–  köztisztasági és állategészségügyi jog-

szabályok betartatása.
A feladatkörében eljáró közterület-fel-

ügyelő hatósági ellenőrzést végző hiva-
talos személy. Gyakorlatilag a tetten ért 
szabálysértések során igazoltathatnak, 
eközben a törvény által biztosított ható-
sági védelem illeti meg őket. Intézkedése-
ik során alkalmazhatnak fi gyelmeztetést, 
helyszíni bírságot. A közterület felügye-
lő kezdeményezhet szabálysértési eljárást, 
felvilágosítást kérhet, feltartóztathat, iga-
zoltathat, magát az egyenruhájával, jelvé-
nyével és szolgálati igazolványával igazol-
ja.

Közbiztonságra és a bűnmegelőzésre 
való tekintettel 2 térfi gyelő kamerát építet-
tünk ki a Főtéren.

Pályázatot nyertünk a nagyközség egé-
szére kiterjedő közbiztonságot és vagyon-
védelmet célzó 16 kamerából álló térfi gye-
lő rendszer kiépítésére. 

A FALUKÉP JAVÍTÁSA ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

Parkosítottunk, szépítettük nagyköz-
ségünk köztereit. Virágos szigeteket ala-
kítottunk ki, amely mind a helyi lakosság 
mind az idelátogatók tetszését is elnyerték.

Megszerveztük a lomtalanítást. Az ön-
kormányzat 2010. január 1-től a telepü-
lésen a szemétszállítás díját nem tudja a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően teljes 
mértékben átvállalni a lakosságtól. Jövő-
re az ingatlannal rendelkező éves szemét-
szállítási díj fi zetésének csupán az 50%-át 
tudja lakásfenntartási támogatásként biz-
tosítani. 

A településünk határában lévő tavak is-
mert horgászvizek, melyeknek vonzereje 
jelentősen növekedett a meddőhányók el-
tüntetése során kialakításra került új part-
szakasszal. Az Ongai Horgász Egyesület 
és az önkormányzat évente több környe-
zetvédelmi napon végzi a terület tisztán-
tartását.

Onga Nagyközség Önkormányzata 
már korábban pályázott a Környezet és 
Energia Operatív Program keretén belül, 
Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése 
vonatkozásában, az előírt biztonságú ár-
vízvédelmi mű létrehozására. A kétfordu-
lós pályázat első fordulójában pályázatunk 
mintegy 20 millió Ft támogatást nyert. A 
pályázat megvalósítása az előírt ütemterv-
nek megfelelően halad. Reméljük a gát 
megépítésével végleg vagy legalábbis hosz-
szú évekre elfelejthetjük az árvízi védeke-
zéssel kapcsolatos anyagi és fi zikai terhe-
ket, és a területen élő lakosság életében is 
beköszönt a várva-várt nyugalom.

Nem kis büszkeséggel tölt el bennün-
ket hogy szeptember 18-án Onga település 
volt a minőségi magyar termékeket nép-
szerűsítő országos Coop Rally egyik állo-
mása.

Összességében el kell, hogy mondjuk, 
eredményeink túlnyomó többsége a si-
keres pályázati munkának köszönhető. 
2009-ben 17 db pályázatot nyújtottunk be, 
amelyből 7 került elutasításra forráshiány 
miatt, 2 pályázat eredményét még mindig 
várjuk, és 8 pályázatunk már nyert, amiből 
kettőt már meg is valósítottunk.

Úgy gondoljuk, hogy az ország helyze-
te és a gazdasági világválság ellenére nagy-
községünk fejlődése nem állt meg, csak a 
fejlődés üteme lett lassabb a korábbi évek-
ben megszokottnál. Mindezek ellenére és 
az elmondottak alapján nagy reményekkel 
tekintünk a jövőbe, bízunk abban, hogy 
településünk törekvését a várossá válás te-
kintetében előbb-utóbb siker koronázza, s 
a szó klasszikus értelmében igazi kisváros-
sá válhatunk.

Tisztelettel köszönöm Onga nagyköz-
ség, Ongaújfalu és Ócsanálos lakosainak 
támogató bizalmát.

- Madzin Tibor 
polgármester - 
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November végén, a Polgármesteri Hivatal emeleti részéből – 
önkormányzati döntéssel összhangban – a művelődési ház klub 
termébe helyeztetett át a könyvtár és a teleház.

Mivel két intézmény egy helyre költözött, így a neve is ennek 
alapján módosult, mely a Csokonai Vitéz Mihály Művelődési 
Ház és Könyvtár elnevezést kapta. 

Elérhetősége telefonon: 46/464-575. 
Címe: Onga, Rákóczi u. 11. 
A könyvtár a művelődési ház kistermébe költözött, így alap-

területe kevesebb a réginél, azonban akadálymentesen, megújult 
környezetben várjuk továbbra is látogatóinkat a régi szolgáltatá-
sok megtartásával. Már működik az internet elérhetőség. Díja 
regisztrációval 600 Ft/félév, de lehetőség van fénymásolásra is. 

A könyvtár hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10–12 
és 13–17 óráig, szerdán 10–12 és 13–18 óráig várja a látogatóit.

A művelődési ház továbbra is a szokásos időben, hétfőtől 
csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig tart nyit-
va, ahol vásárok, árubemutatók, vizsgálatok lebonyolítására van 
lehetőség. A nagyterem előzetes igény és időpont egyeztetéssel 
továbbra is a civil szervezetek és a pártok rendelkezésére áll.

- Gondos Andorné -

Sokan kérdezték szerkesztőségünktől, hogy mi indo-

kolta a könyvtár művelődési házba történő átköltöz-

tetését. A nem mindenben ideális megoldásnak leg-

inkább statikai oka volt. Az önkormányzat felkérésére 

rövidített szakvéleményt készített a hivatali épület te-

tőtér alatti födémjének teherbírásáról a szakértő, ami 

a könyvtár átköltöztetésének alapját képezte. A jelen-

tés alább olvasható.

A vizsgálatot az indokolta, hogy az eredetileg nem könyvtári 
célra épített födém a könyv, folyóirat és iratállomány megszapo-
rodásával túlterheltté vált, így tartószerkezeti gondok keletkezé-
se várható az épület födémjében és alátámasztó szerkezetében.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a födémeknél az alábbi terhe-
léseket veszik fi gyelembe:

Padlás és tetőtér alatti födémen: 150,0 kp/m²
Irodákban: 200,0 kp/m²
Folyosókon: 300,0 kp/m²
Lépcsőkarokon és pihenőkön: 400,0 kp/m²
Könyvtárakban: 500,0 kp/m²
Tekintve, hogy a tetőtér – ha eredetileg nem volt beépítésre 

tervezve – 150,0 kp/m² hasznos teherre van méretezve, szem-
ben az 500,0 kp/m²-el: de ha eredetileg is beépíteni szándékoz-
ták, úgy, mint iroda 200,0 kp/m² hasznos teherre van méretez-
ve, de semmiképp nem 500,0 kp/m²-re.

Mindezek fi gyelembevételével javasoljuk a könyvtári funk-
ciót megfelelő helyre áttelepíteni, és a tetőtér irodai funkció-
ját visszaállítani.

Tartószerkezeti oldalról közelítve az épület koránál fogva ÉTI 
gerendás, előre gyártott vasbeton födémet kapott BH tálcákkal, 
ahol az 1,0 m-es gerendakiosztáshoz 1018,0-1250,0 kp/m² ter-
helés a megengedett. (FF-L-G jelű gerendák esete miatt az ada-
tok eltérőek.)

Egyszerű súlyelemzéssel az alábbi adatokból áll össze:
Burkolat:  7,0 kp/m²
Aljzatbeton:  132,0 kp/m²
Salak 23 cm:  276,0 kp/m²
Födém: 65+225+33 323,0 kp/m²
Önsúly: 1,2x738,0=885,6 kp/m²
Hasznos teherre marad F gerenda esetén: 
   1018,0-885,6=132,4 kp/m²
G gerenda esetén: 1250,0-885,6=364,4 kp/m²

A mértékadó hasznos teher jobbik esetben is 364,0 kp/m², 
ami tényleges terhelésként maximum 260,0 kp/m²-t jelent. 
Mindezekből az következik, hogy a födémet 200 kp/m² hasz-
nos terhelésre méretezték, és nem 500,0 kp/m²-es terhelésre, te-
hát irodahelyiségek kialakítása megengedett, de könyvtár, irat-
tár célra a födém nem alkalmas. A túlterheltség miatt a födém 
életveszélyessé is válhat.

Tájékoztató adatként közöljük még, hogy könyvtári anyag 
tárolása esetén a számított térfogatsúly szekrényekkel együtt 
700,0 kp/m³. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált födém egy sor álló 
könyv egyenletes elterítését teszi lehetővé, míg a könyvtári fö-
démek egymáson 3 sor könyv terhét bírják, ami a polcok kö-
zötti közlekedők miatt értelemszerűen akár 6 sor egymás fölöt-
ti könyvsor elhelyezését is lehetővé teszi.

Miskolc, 2009. 10. 19.

Tisztelettel: 
Varga István Zoltán 

okl. szerkezetépítő szakmérnök
Eng. szám: T-T-05-1029/2012

igazságügyi szakértő
Eng. szám: IM 6445

Új helyen a könyvtár

Új helyen a könyvtár (Fotó: Zs. B.)

Statikai jelentés a Polgármesteri Hivatal épületéről
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Van-e jogunk ahhoz, hogy bele-

szóljunk mások döntéseibe? Él-

hetünk-e úgy, hogy mindent szó 

nélkül hagyunk, ami nekünk bosz-

szúságot, gondot, problémát vagy 

nem egy esetben kárt okoz?

Nem akarom senkinek az életét meg-
ítélni, szándékosan nem fogok beleszólni 
senkinek a döntésébe, de vannak dolgok, 
amelyek mellett nem tudok szó nélkül el-
menni.

Amit nagyon fontosnak tartok ki-
hangsúlyozni, hogy senkit sem akarok 
se megbántani, se megsérteni, mert le-
het, hogy én leszek a következő, aki ebbe 
a helyzetbe kerül. De a véleményemet el-
mondom. 

S, hogy miről mondom el a vélemé-
nyemet?

Azoknak, akik még nem hallottak 
róla: az ongai szőlőhegyen most már há-
rom borházban is laknak olyan nehéz 
sorsú személyek, akiknek már csak ilyen 
körülmények között jutott fedél a fejük 
fölé. Emberi sorsok drámai megnyilvá-
nulásai ezek az események. Egészséges 
ivóvíz, rendes fűtés és minden más nél-
kül, aminek a XXI. században meg kell 
lennie; így élnek odakint a szőlőben. Azt 
kellene írnom: lehetetlenség, hogy embe-
reknek, családoknak ez a sorsuk, de a mai 
magyar életben nem is ez a legsötétebb 
oldala a rideg valóságnak.

De én most érzéketlen leszek! A ma-
gam nevében írom, amit írok, de tudom, 
hogy mások is vannak, akik úgy gondol-
koznak, mint én. Nekünk, akiknek van 
egy kis percellánk, amit ki 
így, ki úgy próbál idejéhez, 
erejéhez mérten megművel-
ni, igencsak fenntartásaink 
vannak a kialakult helyzettel 
kapcsolatban. 

Újfent leírva: senkit sem 
gyanúsítva, senkit sem vá-
dolva, de mégis kimondva, 
nagyon-nagyon felzaklatott, 
hogy az összekészített tüzelő 
gyorsabban fogy ha nem va-
gyunk kint a szőlőben, mint 
ha körömpörköltet főznénk bográcsban 
két teljes napon át, vagy késő délután ki-
menve egy kis poharazgatásra, hírtelen 
kialvó zseblámpa fényét keresve, megint 
csak tüzelő begyűjtésének nyomait fe-
dezzük fel, vagy a szomszédnak eltűnik a 
karos ládája, ami már évtizedek óta a tor-
nácon állt...

Nem tudok mindenről – ami nem is 
baj –, de az igazi hideg tél még be sem kö-
szöntött. S majd jövőre, amikor már szép 
meleg napok fogják érlelni a gyümölcsö-
ket, lehet, hogy nekünk nem is fog jut-
ni belőle? Lehet, hogy ki sem fogunk már 
menni, mert minek dolgoznánk, ha sem-
mi örömünk sem lehet a szőlőnkben? És 
ekkor már a kis házikónk lesz a préda. Na 

nem azoknak, akik most kerültek oda, és 
próbálnak megfelelni a gazdák elvárása-
inak, hanem azoknak, akiknek semmi-
lyen gátlásuk nem lesz már, mert addig-

ra csak el kell foglalni egy nekik tetsző 
borházat, amiből nyugodtan elindulhat-
nak hosszabb beszerző útra is. A jelenle-
gi törvény sajnos nem azokat védi meg, 
akik próbálnak talpon maradni, akik a 
társadalom, vagy a családi hagyománya-
ik értékeit szem előtt tartva élnék min-
dennapjaikat, és kicsiny tulajdonukat 
élvezve lennének elégedett emberek a 
maguk szerénységében.

Befejezésként csak azt tudom írni, 
hogy nem tudom mi a megoldás. De 
mégis kérek mindenkit, akit érint ez a 
helyzet, fogjunk össze, és keressük meg 
annak lehetőségét, hogy ne így alakuljon 
a szőlőhegyünk sorsa!

- Juhász József -

Először jártak ongai iskolások Bécs-
ben. 2009. november 21-én  egy 48 főből 
álló csoport kirándult a karácsonyi dísz-
ben pompázó Bécsbe. A kirándulást né-
met tanárnőnk, Holobrádiné Györkei Vi-
ola szervezte. Reggel 5 órakor indultunk 
el a Búza térről. Első állomásunk Buda-
pesten a Hősök tere és az Andrássy út 

volt. Miután megnéztük az itt találha-
tó nevezetességeket, már csak Hegyes-
halomnál álltunk meg. Rövid ellenőr-
zés után átlépve a határt, a Schönbrunni 
kastélyhoz értünk. A Habsburg-család 

nyári rezidenciáját – 22 
terem – és a parkot te-
kintettük meg. Ez min-
denki számára csodála-
tos látvány volt. Innen a 
belváros nevezetessége-
ihez mentünk. A Mária 
Terézia téren egymással 
szemben található a Ter-
mészettudományi és a 
Művészettörténeti Múze-
um. A Hofb urg gyönyö-
rű palotája előtt renge-

teg régi fi áker sorakozott utasra várva. A 
Parlament előtt mentünk át, ahol kézmű-
ves foglalkozásokat is megtekintettünk. 
Láttuk a Sacher hotelt és a kapucinusok 
kápolnáját. A legcsodálatosabb az adven-
ti vásár forgataga volt. Megkóstoltuk a hí-
res karácsonyi puncsot, a sült gesztenyét, 
a cukros almát és a mézeskalácsot. Esté-
re kellemesen elfáradva és rengeteg sok 
szép emlékkel gazdagodva szálltunk fel a 
buszra. Szeretnénk jövőre is megismétel-
ni ezt a gyönyörű túrát. Köszönjük tanár-
nőnek, hogy megszervezte a kirándulást. 
Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk 
mindenkivel! 

A németes csoport nevében: 
- Sebák Réka és Valánszki Péter 

8. b osztályos tanulók -

Ítélkezhetünk-e mások élete fölött? 

Advent Bécsben

A szőlőhegy (Fotó: T. L.)

A Bécsben járt csoport (Fotó: Prekop Attila)
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Lezárult a 2009/2010-es megye II. 

osztályú bajnokság őszi időszaka. 

Hosszú idő óta ismételten a máso-

dik vonalban szerepel nagyközsé-

günk csapata. Szerencsére az osz-

tályváltás ellenére nem szűntek 

meg az utánpótlás csapatok, a kö-

vetkezőkben az általuk elért ered-

ményekről lesz szó. 

Kezdjük a legfi atalabbakkal. Az U7, 
U9, U11-es csapatok ismételten részt vet-
tek a Bőcsön rendezett Nupis tornákon, 
ahol a legtöbbször eredményesen szere-
peltünk. Az U7-es csapat Varacskai István 
vezetésével készül heti 2 edzéssel. Itt sze-
retném megköszönni az óvónők hozzáál-
lását és a rengeteg segítségét, amit a félév 
során nyújtottak. Az U9, U11-es csapato-
kat Simon Imre és Varacskai István tré-
ningezi, szintén heti 2 alkalommal. 

Az U14-es csapatunk teljesen kicse-
rélődött az előző bajnoksághoz képest. 
Sok új embert kellett beépíteni – főleg az 
1998-as korosztályból – aminek köszön-
hetően a második legfi atalabb csapat let-
tünk a mezőnyben. Ennek sajnos meg is 
lett az eredménye, mert az utolsó előtti 
helyen végeztünk. Pozitív viszont, hogy 
sok tehetséges gyerekkel rendelkezünk, 
akik – ha megszerzik a megfelelő meccs-
rutint –, később nagy hasznára lehetnek 
akár a felnőtt csapatnak is.

U16-os csapatunk az előzetes elvárá-
sokhoz képest jobban szerepelt, amit az 
általuk megszerzett 4. hely is bizonyít. Si-
került nagyjából kiegyensúlyozott teljesít-
ményt nyújtani a fi úknak. Több szép ered-
ményt is elértünk, mint például a Borsod 
Volán elleni 2-1es győzelem. A csapat-

ból mindenképpen ki kell emelnünk Sza-
bó Zoltán teljesítményét, aki 9 meccs alatt 
egymaga 14 gólt rúgott. Nagyon bíztató, 
hogy több emberünk is bemutatkozott az 
ifj úsági csapatban is, ahol nem okoztak 
csalódást. A csapat Varacskai István veze-
tésével készült heti 2 edzéssel.

U19-es csapatunk is jobban teljesített 
a vártnál, ők az 5. helyen telelnek. A csa-
patból több játékos is kimagasló teljesít-
ményt nyújtott, 
ezért nem szeret-
nék külön kiemel-
ni senkit. Több fi -
gyelemre méltó 
eredményt értünk 
el, többek között 
az első három he-
lyezett csapat nem 
tudott gólt szerez-
ni ellenünk. A baj-
nokság befejezé-
se előtti utolsó 10 
mérkőzésen veret-
lenek maradtunk és mindössze 3 gólt kap-
tunk. Összesen 28 pontot sikerült szerez-
nünk, ami az elmúlt 5 év második legjobb 
szereplése, és 1 ponttal több, mint a fel-
nőtt csapat pontjainak a száma. Ezért vé-
leményem szerint dicséret illeti a fi úkat. 
A csapat heti 3 edzéssel készült a mérkő-
zésekre Varacskai István vezetésével.

Összességében elmondhatjuk, hogy 
fi ataljaink szereplése dicséretre- és elis-
merésre méltó. Mindenképpen érdemes 
folytatni velük a megkezdett munkát, 
mert megalapozhatjuk nagyközségünk 

labdarúgásának későbbi alapjait. A to-
vábbiakban az idő rosszra fordulása mi-
att tornaterembe vonultunk és készülünk 
a remélhetőleg hasonló tavaszi szezonra. 

Végezetül szeretném megköszönni az 
önkormányzat támogatását, Madzin Ti-
bor, Papp Balázs, Rózsa László, Trízsi 
Józsefné, Kulcsárné Feledi Mariann, Ber-
ta István, Kosnyíder Csaba, Kovács Ta-
más és Réthy Róbert segítségét. Örömmel 

jelenthetem, hogy néhányan szívükön vi-
selik a fi atalok sorsát és támogatják őket, 
amiben csak tudják. Köszönjük a Plaszkó 
családnak, a Simon családnak, Mikló-
si Erzsébetnek, Dobi Péternek, Gondos 
Andornénak, id. Varacskai Istvánnak és 
Varacskai Istvánnénak is a támogatást. 
Reméljük, többen csatlakoznak hozzájuk, 
mert a fi úk megérdemelnék a támogatást!

Végezetül mi mást is mondhatnánk, 
mint hogy HAJRÁ ONGA!!!

- V. I. -

Onga Nagyközség Önkormányza-
ta és a Szociális Szolgáltató Központ az 
idén november ele-
jén rendezte meg az 
Idősek Hete rendez-
vénysorozatot.

A programok ré-
szeként Madzin Ti-
bor polgármester 
köszöntötte telepü-
lésünk idős lakos-
ait, külön is meg-
emlékezve a 90 
éven felüliekről. 

Az óvodások, iskolások műsorszámok-
kal köszöntötték nagyszüleiket. Sor ke-
rült bográcsozásra, szalonnasütésre, volt 
egészségügyi előadás, termékbemutató, 
díszebéd, és a szervezők az idén sem fe-

lejtkeztek el 50. házassági évfordulójukat 
ünneplőkről. Zenés műsorról a Barátság 
Nyugdíjas Klub gondoskodott.

- T. L. -

Valami véget ért

Idősek Hete

Az U19-es csapat (Fotó: Réthy Róbert)

A megnyitón (Fotó: K. Gy.)Iskolások műsora (Fotó: K. Gy.)
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Keszthelytől Hajdúdorogon át 

Gárdonyig, Isaszegtől Ongáig jár-

ja az országot és meséli kapasz-

kodót adó, reményt nyújtó igaz 

történeteit Schäff er Erzsébet. Írá-

saiból hírt kapunk az erdélyi cika-

káposzta készítésétől a vőfélyta-

lálkozókig szinte mindenről.

Járja az írónő az országot-világot és 
nemcsak néz, de lát is, és az így szer-
zett élményeket, tudást a lapok hasábja-
in, könyveiben megosztja velünk, olva-
sókkal. Eddig csak az írásait szerettem, a 
„találkozásait”, a mondataiból kiérezhető 
emberségét. Most már szeretem magát az 
embert is, pedig amikor az Ongai Kultu-
rális Esték rendezvénysorozat keretében 
itt járt nálunk, személyesen, négyszem-
közt egyetlen szót sem váltottam Vele. 
De annyira hiteles, és annyira jó volt ráfi -
gyelni, hallgatni, hogy nem lehetne más-
ként, bizonyosan jót beszélgetnénk ket-
tesben is. És gondolom, ezt nem csak én 

éreztem így akkor 
este.

A Nők Lapja ol-
vasói tudják, hogy 
Schäff er Erzsé-
bet írásainak szin-
te állandó mot-
tója egy Simone 
Weil idézet, mely 
így hangzik: „Meg 
kell tanulnunk vá-
gyakozni az után, 
ami a miénk.”

Igen, ez fontos 
üzenet! Sokat se-
gíthetünk magun-
kon és ez által má-
sokon is azzal, ha 
becsüljük az élet ki-
csiny, de sajátunk-
nak mondható szép-

ségeit, adományait. Köszönjök ezt a 
„találkozást”! Kívánok mindnyájunk-
nak sok hasonlót, ilyen építőt, ilyen 
kedveset!

Áldott, szeretetteljes adventi ké-
szülődést kívánok mindenkinek!

- Szeretettel: KBÁ -

A Péli kocsma mindig is fontos-

nak tartotta, hogy teret adjon a 

fi atal tehetségeknek, elősegítse 

azok bemutatkozását. Tettük ezt 

november 7-én is, amikor meg-

rendeztük – hagyományteremtő 

céllal – az első ongai zenekarok 

koncert estéjét. A tisztánlátás vé-

gett, ongainak tekintettünk egy 

zenekart, amennyiben a tagjainak 

legalább a fele ongai lakosú vagy 

kötődésű. A helyi bandák mellett 

az este kiemelkedő fellépője volt 

a Hollywoodoo, akik már negye-

dik alkalommal tették nálunk tisz-

teletüket.

A november eleji szombat estén a hi-
deg ellenére már este nyolckor megtelt a 
szórakozóhely, az első zenekar már han-
golt, és szép számmal gyűltek össze a rá-
juk kíváncsi rokonok, barátok és ismerő-
sök. A félig miskolci, félig ongai tagokból 
álló TransCity zenekar nyitotta az estet 
ütős rockslágerekkel, meghozva az össze-
jött vendégsereg hangulatát. Ők először 
jártak nálunk, de azt hiszem, kellően jó 
fogadtatásban volt részük.

A TransCity-t követte a nemrég debü-
tált Maradjotthon! zenekar, akiktől egy 
órán keresztül hallhattunk jobbnál jobb 
alternatív dalokat. A fi atalok hozták az 
első koncert után tőlük elvártakat, kel-

lően megalapozva 
ezzel az este jó han-
gulatát.

A Hollywoodoo 
zenekar tagjai már 
ismerősként léptek 
be a kocsmába, és 
mi is pár közös él-
ménnyel a hátunk 
mögött üdvözölhet-
tük őket. Sajnálatos 
módon ellopták az 
egyik gitárjukat az 
előző koncerten, de 

mint mondták, ide lazítani jöttek, mert 
tudják, hogy itt mindig fergeteges a buli 
és nem csalódnak a helyiekben. Utóla-
gos visszajelzésük alapján remekül érez-
ték magukat, és ismét kifogástalan ven-
déglátásban volt részük.

Az est végezetéül a már közkedvelt 
Hellómivan!? szolgáltatta a talpalávalót, 
blues és blues-rock stílusban egészen haj-
nalig.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
az este mindenki számára ingyenesen 
látogatható volt, a költségeket az Ongai 
Kulturális Egyesület, Onga Nagyköz-
ség Önkormányzatának kulturális alap-
ja és több, önzetlen törzsvendég támoga-
tásával fedeztük. Külön örömöt jelentett, 
hogy rengeteg új arcot fedeztünk fel a 
vendégek között az egészen fi ataltól a 
meglett korúig, és mindannyian kelle-
mesen szórakoztak együtt. Mint azt em-
lítettem, szeretnénk a jövőben hason-
ló jellegű rendezvényt szervezni, amihez 
minden segítséget örömmel fogadunk. 

Várjuk az általunk nem ismert ongai 
kötődésű zenekarok jelentkezését! 

A koncerten készült képek megtekint-
hetők a http://pelikocsma.extra.hu hon-
lapon.

- Totya -

A hallgatóság (Fotó: T. L.)

Hallomivan zenekar (Fotó: Hadházi Ádám)

Schäff er Erzsébet Ongán

Schäffer Erzsébet (F.: T. L.)

Ongai zenekarok koncert estéje
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Iskolánk tantestülete teljes létszám-
ban vett részt a Lillafüreden megrende-
zett Országos Közoktatási Konferencián, 
amely a „Hatások és ellenhatások a ne-
velésben” címet viselte. A sok neves elő-
adó között ott volt az erdélyi Böjte Csaba, 
ferences rendi szerzetes-tanár, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány vezetője, aki 
„Jót tenni jó! Törődés a gyerekkel” cím-
mel tartott nagysikerű előadást.

Tovább folytatódott – egy pályázati 
projekt keretében – iskolánk termeinek 
felújítása, korszerűsítése, új bútorzattal 
való ellátása.

Az Ongai Kulturális 
Egyesülettel együttműköd-
ve nagyszabású parkosítást 
végeztünk településünkön, 
ezen belül iskolánk terü-
letén is. A környezettu-
datos nevelést erősítendő, 
az akcióba bevontuk ta-
nítványainkat is, akik kel-
lő odaadással végezték a 
munkát.

November hónapban nyílt tanítási 
napokat szerveztünk, melyen több mint 
száz szülőt köszönthettünk.

Végzős nyolcadikosaink szintén nyílt 
napokon vehetnek részt választandó is-
kolájukban.

Nagyszabású kulturális versenyt hir-
dettünk meg a szép magyar beszéd, kiejtés 
és a helyesírás fejlesztésére. A több mint 
kétszáz versenyző produkcióit szakmai 
zsűrik bírálták és jutalmazták.

December 6-án a Miskolci Nemzeti 
Színház előadásait tekintették meg tanít-
ványaink.

Nagy szeretettel várjuk nagyközsé-
günk lakóit a hagyományos karácsonyi 
koncertünkre, melyet december 18-án du. 
5 órakor tartunk a művelődési házban.

VERSENYEREDMÉNYEK!
Matematika /Szikszó/: 1. Péli Farkas 

3. b, felk. tanító: Kovácsné Garadnai Éva. 
3. Farkas Gábor 2. a, felk. tanító: Máté 
Béláné, Szabados Natália 4. b, felk. taní-
tó: Kovácsné Nagy Ágnes, Taksár Tamás 
4. b, felk. tanító: Kovácsné Nagy Ágnes.

Prózamondó /Hernádnémeti/: 1. 
Szabados Evelin 2. a, felk. tanító: Máté 
Béláné. 1. Szabados Natália 4. b, felk. ta-
nító: Kovácsné Nagy Ágnes. 1. Berta Zol-
tán 5. b, felk. tanár: Poroszkainé Urszin 
Márta.

Szuperkupa /kispályás labdarúgás - 
őszi forduló/: 1. Onga, felk. testnevelő: 
Kajtor Csaba.

- Rózsa László ig. -

Az általános iskola informatikai épü-
letének hatalmas parkja megfi atalodott. 
A több mint 100 éves épület környeze-
tében több száz négyzetméternyi gyepes 
terület került kialakításra a felújítást kö-
vetően. A régi fák és bokrok elöregedtek, 
azok nagy részét az építkezés alatt ki kel-

lett vágni. Csupán a régi, öreg hársfa ma-
radt meg a telekhatáron álló tujafákkal. A 
tuják elérték azt a magasságot, ami egész-
ségesnek mondható, ezért szükséges volt 
azokat is kivágni, és helyükre újakat ültet-
ni. Az általános iskola tanulói, karbantar-
tói és a falumúzeumban dolgozók közös 

erőfesz í téss e l 
közel száz nö-
vényt telepítet-
tek. A tujasor 
és a tűztövis sö-
vénysor mellett 
számos dísznö-
vény és cserje is 
helyet kapott az 
épület előtti és 
melletti terüle-
ten.

A lelkes csa-
patot nem za-
varta a zord 

időjárás, az eső. A Cigánytelepen a Ma-
jor utca kivezető szakaszának jobbol-
dalán folytatta munkáját, ahol a kies te-
rület szebbé tételéért számos értékes 
növény (Ezüst juhar, Ezüst hárs, Fehér 
nyár, Közönséges tűztövis, C. berberis) 
került elhelyezésre. Bízunk abban, hogy 
a kiültetett dísznövényekhez nemcsak az 
időjárás lesz kegyes és tavasszal minden-
ki gyönyörködhet majd bennük. 

A parkosítás részeként a Nádas ABC 
környékére vérszilvák és cserjék kerültek 
elültetésre, de a falumúzeum is kapott új 
Gömbmeggyet és Tűztöviseket.

A parkosítást, fásítást az Ongai Kul-
turális Egyesület, a Görgey Artúr Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény támogatta, közel fele részben 
biztosítva a mintegy 200 000 Ft-os költ-
ségeket. A dísznövények beszerzését, a 
telepítést Takács László vezette.

- K. Gy. -

Iskolai csengőszó

Parkosítás az informatikai épületnél, 
a Cigánytelepen és a nagyközség egyéb területein

Tuják ültetése (Fotó: Zs. B.)

A parkosításon résztvevők (Fotó: Zs. B.)

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Talán kevesen tudják, hogy 1919-

ben Ongán, a Patai réten repülőtér 

működött. Erről írt történelmi ta-

nulmányt Czirók Zoltán történész, 

melyet a múlt havi számunkban 

kezdtünk el közölni. Most folytat-

juk a barangolást a múlt esemé-

nyeiben!

A katonai vezetés az első világháború 
gyakorlatát követve igyekezett az elesett re-
pülőkről hírt adni a szemben álló csapatok-
nak. „Jelentjük, hogy a Szederkénynél lévő 
román repülőgépet és annak halottait (…) 
megvizsgáltuk a náluk talált térképeket és 
román újságokat és egyéni feljegyzéseiket 
(Hatvanba a csoporthoz küldtük, az ira-
tokból az volt megállapítható, hogy Nyír-
egyházán áll a II. román lovas hadosztály). 
Jegygyűrűt, készpénzt, kulcsokat további 
parancsig itt tartjuk, valamint a pilóta iga-
zolványát is leghelyesebb volna azokat a ti-
szafüredi hídnál parlamenter útján átadni. 
A repülőgép felszállási helye Debrecen és 
pedig szolgálatilag escadrile sopwith 2-hez 
tartozik. A halottakat Szederkénynél elte-
mettük és sírjukat megjelöltük. (…)

Szederkénynél eltemetett román piló-
ta és megfi gyelő privát iratai (levelek, stb.) 
továbbá értéktárgyai (óra, jegygyűrű, 
pénz), valamint pilóta igazolványa a ti-
szafüredi hídnál VI. 17-én parlamentaire 
útján átadandó.

Egy udvarias, tónusban lehetőleg fran-
cia nyelven tartott átiratban az átellen-
ben lévő 2. román vadász hadosztály pa-
rancsnokság értesítendő, hogy nevezett 
repülők légi harcban hősi halált haltak 
és a szederkényi temetőben végtisztes-
ség megadása mellett eltemettettek. Sír-
juk megjelöltetett. 

Parancs végrehajtása jelentendő.”1

Ugyanaznap a 8. repülőszázad jelen-
tette, hogy benzinhiány miatt startkép-
telen és sürgősen kér 30 hordó benzint.2 
Erre azonban már nem igazán volt szük-
ség, ugyanis június 14-én az egységet át-
helyezték Győrbe. A század azonnal útra 
kelt Ongáról, míg az egység Mátyásföldön 
tartózkodó része bevárta Újváriékat, hogy 
együtt induljanak új állomáshelyükre.

1 HL, MTK iratai. 613/14 hdm. 83. d.
2 HL, MTK iratai. 612/1 hdm. 83. d.

Dátum Pilóta Megfigyelő Útirány Feladat

VI.3.

Újvári László

Keisz Géza

Takács Nándor

Udvardy Nándor

Kasza Sándor

Mezőtárkány-Onga Átrepülés

VI.4.

Újvári László

Kasza Sándor
Onga-Hidasnémeti-Onga Felderítés

Horváth Ágoston Háry László Mátyásföld-Mezőtárkány Átrepülés

Horváth Ágoston Háry László Mezőtárkány-Onga Átrepülés

Horváth Ágoston Háry László Onga-Mezőtárkány Átrepülés

Horváth Ágoston Háry László Mezőtárkány-Onga Átrepülés

Újvári László

Kasza Sándor
Onga-Kassa-Sátoraljaújhely-Onga Felderítés

VI.5.

Takács Nándor Onga-Tokaj-Szerencs-Onga Felderítés

Klein Béla Barkász Emil Onga-Sátoraljaújhely-Kassa-Onga Felderítés

Udvardy Nándor Onga-Sátoraljaújhely-Kassa-Onga Kíséret

VI.7.

Háry László Engel József Onga-Budapest

Újvári László

Onga-Tiszalúc-Tiszadob-Budszentmihály-

Hajdúnánás-Tiszapolgár-Kisfaludy puszta-

Szederkény-Új Tisza-Tiszadob-Onga

Büdszentmihály községben kb. 150 szekérből álló 

oszlopot menetben Tiszadob 

felé az egyik Berg géppuskatűzzel szétugrasztotta.

S: 12.00   L: 13.20

Felderítés

Höltzl Károly Onga-Budapest Átrepülés

VI.8.

Storer Viktor Engel József Onga-Budapest Átrepülés

Udvardy Nándor Onga-Ungvár Átrepülés

Kirják István Onga-Szikszó-Onga Elhárítás

VI.9.

Újvári László

Keisz Géza

Udvardy Nándor

Onga-Szerencs-Tokaj-Onga

Onga-Rimaszombat-Onga

Reptér 

keresés

VI.12.

Újvári László

Keisz Géza
Onga-Szederkény-Onga Elhárítás

Storer Viktor Onga Berepülés

VI.13.

Storer Viktor Onga-Budapest Átrepülés

Háry László

Klein Béla
Budapest-Onga Átrepülés

VI.14.

Berényi Sándor

Keisz Géza

Háry László

Höltzl Károly

Onga-Felsőzsolca-Mátyásföld Átrepülés

Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919 
(2. rész)

Megjegyzés: Az eredeti kimutatásban mindenhol Miskolc szerepel Onga helyett.
S: start L: leszállás
(Folytatjuk!)

- Czirók Zoltán -

A 8. (harci) repülőszázad ismert repülései Ongáról:
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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:

•  Közmeghallgatás volt Ongán és Ócsanáloson
•  Az 1. ongai pálinkaversenyen verseny szabály-

zata 
•  A felnőtt labdarúgók őszi szezonjának értéke-

lése
•  Hogy áll a bölcsőde?
•  Az önkormányzat 2010. évi munkaterve
•  2010. évi díjtételek
•  Honismereti tanösvény Ongán
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista-

szálló kialakítására 
•  Tehetséggondozás magas fokon
•   „Szép magyar beszéd” verseny eredményei
•  Kattints rá Nagyi! – új tanfolyam
•  Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919 

(3. rész)
•  Településünk környezetvédelmi helyzete
•  Régi fotók Ongáról
•  2009 képekben
•  SZMK bál volt az iskoláért
•  Ongai hírfolyam

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja

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 

Üvegezés, 
képkeretezés!

Simon István
46-789-160

OKE hírek, felhívások!
LAPZÁRTA
A karácsonyi ünnepek miatt a januári lapzártánk időpontja: december 17. (csütörtök). 

HONISMERETI TANÖSVÉNY ÉS FOTÓ-
ALBUM ÁTADÁSA

A honismereti tanösvény és a hozzá kapcsolódó 
nyomtatott kiadvány és elektronikus tanösvény, il-
letve az Onga XX. századi története fotók tükrében 
2. című könyv ünnepélyes átadására, Onga múltjá-
val kapcsolatos weboldal ünnepélyes bemutatására 
– mindegyik a Norvég Civil Támogatási Alap tá-
mogatásával készült el, jelenik meg – 2010. január 
22-én, pénteken kerül sor. 

KATTINTS RÁ NAGYI!
November végén ismét indult „Kattints rá na-

gyi!” tanfolyam, melyen 13 nyugdíjas ismerkedik 
az elektronikus világhálóval.

NETRE TE GYEREK! TANFOLYAMOK
A Budapesti Művelődési Központ és a UPC tá-

mogatásával több tucat kisdiák kapcsolódhatott 
be az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett 
Netre, te gyerek! klubhálózatba. Az ősz folyamán 
a gyerekek három csoportban tettek szert hasznos 
internetes ismeretekre.            - T. L. -

A Tanösvény tábla a Főtéren (Fotó: T. L.)

Felhívás az 1. ongai pálinkaversenyen való részvételre!
Mit szólna hozzá, ha kiderülne, hogy ön az, akinek birtokában van Onga legjobb pálinkája?

Ha ön főzetett már saját cefréből jó pálinkát, akkor biztosan kíváncsi rá, hogy a másoké 
milyen lehet. Bizonyára emlékszik arra az érzésre, amikor az ön előtt főzető pálinkáját 
már kóstolta, de sajátjára még várni kellett… És, amikor az első korty megmozgatja 
érzékszerveit, már tudja: megérte!

Ugye milyen jó érzés, amikor mások is elismerik, hogy önnek valóban minőségi pálinkája van?
Ezt az izgalmat kínáljuk most önnek az Ongai Kulturális Egyesület jóvoltából, az első, 
csak ongaiaknak kiírt PÁLINKAVERSENY megszervezésével.

Az eredményhirdetés és kóstolás időpontja: 2010. január 22.
Nevezési határidő: 2010. január 15.

Jelentkezzen a 06-70/313-1454 telefonszámon!
(Versenyszabályzat és részletek a Kékdaru januári számában, 

illetve karácsony után a www.okeonga.hu weboldalon.)


