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Közmeghallgatások 
Ongán és Ócsanáloson

– folytatás a 2. oldalon –

A decemberi közmeghallga tások 

a megszokott menetrend sze-

rint zajlottak mind Ongán, mind 

Ócsa náloson. Gyér 

érdeklődés (kb. 40 

fő Ongán, 20 Ócsa-

náloson), az Ongai 

Kulturális Egyesület 

által készített fi lm az 

önkormányzat éves 

te vé ke nys é g é rő l , 

néhány kérdés és vi-

szontválasz, érdemi 

hozzászólások, fel-

vetések nélkül. Onga 

lakossága továbbra 

is passzív, ebben 2009-ben sem 

történt változás. Az érdekfeszítő 

cikk az idén is elmarad. A felvetett 

kérdések és a ráadott polgármes-

teri válaszok távirati stílusban a 

következők. 

Onga
K: A kátyúzás kaviccsal nem ér sem-

mit. Mikor lesz meg a Főtér körforgalma? 
A Rákóczi út két széle mikor lesz rende-
sen feltöltve?

V: Folyamatosan csináljuk. Anyagi le-
hetőségek függvényében toldozgatjuk útja-
inkat. Körforgalom néhány hónap múlva. 

A Főtér-pályázat miatt még egy darabig ra-
gaszkodnunk kell a meglévő állapotokhoz.

K: A sorompósi bolt környéke rende-
zetlen, rendbe kellene tenni.

V: ÁFÉSZ terület, de szólunk nekik, 
bár már mi is múrváztunk ott.

Ócsanálos
K: Az utak rosszak, az új buszmegálló 

három éve csak ígéret.
V: Az utak rendbehozatala pénz-

kérdés, addig foltozzuk. A bekötő út az 
M3-asig meg fog épülni, 
ami Ócsanálosnak is hasz-
nára válik. A Volán még 
mindig nem jelölte ki a 
buszmegálló helyét, addig 
nem tudjuk kialakítani.

K: A júniusi beadvá-
nyunkból nem sok valósult 
meg, pl. az idősek bekap-
csolása a házi segítségnyúj-
tásba. Ki kellene irtani a 
bozótost. Villanyoszlop?

Közmeghallgatás Ongán (Fotó: pépé)

Az ócsanálosi hallgatóság (Fotó: pépé)
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A vízdíj elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőn mért 

vízhasználat – a csatornadíj megállapításánál – lakossági fo-

gyasztás esetén fogyasztónként a locsolási kedvezménnyel 

csökkenthető.

A locsolási kedvezmény mértéke lakossági fogyasztónként 

a kedvezményezettek körébe tartozó fogyasztók esetén az 

e rendelet szerint egyébként június 1. és augusztus 31. kö-

zötti időszakban a mért vízhasználat 10%-a. Amennyiben az 

ellocsolt közüzemi ivóvíz nem jut a közcsatornába, a mért 

vízhasználat megállapításakor locsolási kedvezményt kell 

érvényesíteni.

Onga közigazgatási határán belül locsolási kedvezményre jogo-
sult a vízi közmű-szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó, az 
alábbi feltételek együttes megléte esetén:

•  a fogyasztónak a szolgáltató felé nincs 60 napot meghaladó 
tartozása,

•  a vízfelhasználás az adott fogyasztási helyen kizárólag háztar-
tási célú,

•  az ingatlan tulajdoni joga, illetve a fogyasztó (fi zető) adatai tisz-
tázottak,

•  a fogyasztási hely bekötési vízmérője társaságunknál nyilván-
tartott, leolvashatósága, ellenőrizhetősége biztosított, a szol-
gáltatóval kötött írásos közüzemi szolgáltatási szerződés meg-
létét a fogyasztó igazolja (az igénylő a szolgáltatási szerződést 
mellékeli), vagy bérlő esetében tulajdonosi hozzájárulás szük-
séges,

•  azon lakossági fogyasztók igényelhetik, ahol a telken udvari ki-
folyócsap van,

•  locsolási célú mellékmérő kiépítésére nem került sor,
•  az ingatlan területének kevesebb, mint 50%-a beépített, és leg-

alább 50%-a biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik (nö-
vényzettel borított),

•  társasházak akkor igényelhetik, ha a társasház tulajdonában 100 
m2-nél nagyobb a zöldfelület (közterületnél nem alkalmazható).

A locsolási kedvezményre vonatkozó igényt a szolgáltatónál kell 
bejelenteni, a szolgáltatónál beszerezhető „Igénylő lap” kitöltésével.

Az igénylést a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb május 15-
ig kell benyújtani a szolgáltató részére. Az ezt követően beérkező 
igénylést a szolgáltató a tárgyévet követő év locsolási időszakára 
vonatkozóan fogadja el. Az igény elbírálásáról a szolgáltató a felté-
telek teljesítését követő 30 napon belül értesíti a bejelentőt.

A jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatko-
zó kedvezmény a feltételek fennállásáig a fogyasztót folyamatosan 
megilleti.

A jogosultság feltételeinek megszűnéséről a fogyasztó a meg-
szűnést követő 30 napon belül köteles tájékoztatni a szolgáltatót. A 
feltételek megszűnésének időpontjától kezdődően a locsolási ked-
vezmény a fogyasztó külön értesítése nélkül is megszűnik.

A kedvezmény mértékét a díjak megállapításával együtt kell 
megállapítani. A kedvezményre jogosító időszak tartama 3 hónap.

A locsolási kedvezmény fi gyelembevételére utólag kerül sor. A 
kedvezményt a szolgáltató arányosítással állapítja meg.

A locsolási kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági 
fogyasztó:
a)  A részben vagy teljes lakóépületként használt házas ingatlan tulaj-

donosa, bérlője, használója – kivéve az alábbi b) pont esetét –, aki 
az ingatlan fővízmérője alapján a csatornadíj-fi zetésre kötelezett.

b)  Az a) pontban említett ingatlan biológiailag aktív területeinek tu-
lajdonosa, bérlője, használója, amennyiben a terület öntözésére 
elkülönített mellékvízmérővel rendelkezik, jogosult az ingatlan 
fővízmérője alapján nyújtott teljes kedvezményre.
Biológiailag aktív az a felület, amely építménnyel vagy szilárd 

burkolattal nincsen fedve, talaja nem tömörödött, biológiai pro-
duktum létrehozására képes, és legalább június 1-től augusztus 31-
ig kertkultúra céljára használatba veszik.

V: Minden meg lesz oldva. A szalon-
nasütő, ping-pong asztal helyet 6 millió 
forintos játszótér lesz, amibe azok is be-
leférnek. A jelzőrendszerrel kapcsolatos 
igényeket az intézményvezetőnél kell be-
jelenteni. A bozót nem a mi hatáskörünk, 
ahol kell, ott hatóságilag eljárunk. 15 éve 

fejlődik Ócsanálos, mégis csak a bíráló 
hangokat hallani itt, köszönő szavak nem 
hangoznak el. Nem egy párt hírle-
velében kellene a negatív felhango-
kat szítani. Villanyoszlop – mond-
tuk – meg lesz oldva.

K: Mozgáskorlátozottaknak 
nincs feljárója a boltban, az orvo-

si rendelőben.
V: Pályázati nyeremény 

kellene hozzá.
K: A mezőgazdasági gé-

pek túlsúllyal közlekednek, 
tönkreteszik a falu utcáit. 
Károk érik a házakat, a fa-
lak repedeznek. Híd kellene, 
hogy másfelé járjanak.

V: Hatósági kérdés. A híd 
építése nem egyszerű feladat.

K: Miért ültethet csak úgy fűz-
fákat az út mellé egy lakos, pláne, 
ha az nem is az ő területe? Baleset-
veszély van miatta. Nem lehet szól-
ni neki, mert nekünk jön.

V: Megvizsgáljuk a fűzfa ügyet.
K: Ritkák a Volán járatok Ócsanálosra

V: A Volán szerint nem, de jelezzük 
feléjük az észrevételt.

K: Kapunk virágot tavasszal?
V: Természetesen.

- T. L. -

Locsolási kedvezmény

Közmeghallgatás… – folytatás az 1. oldalról –

Válaszra várva Ócsanáloson (Fotó: pépé)

Polgármesteri válasz (Fotó: pépé)
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Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az 

alábbiakban előre tervezett időpontokban, 15 órai kezdet-

tel tartja üléseit a felsorolt napirendi pontok szerint a Polgár-

mesteri Hivatal tanácskozótermében.

2010. január 26.
–  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a karbantartó csoport 

munkájáról

 Előadó: jegyző, karbantartó csoportvezető

–  Tájékoztató a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás működéséről 

Onga önkormányzatnál 

 Előadó: polgármester

–  Képviselő-testület által hozott határozatokról és azok végrehajtá-

sáról szóló jelentés megtárgyalása

 Előadó: polgármester

–  Beszámoló a Hernád Közmű Kft. 2009. évi működéséről

 Előadó: polgármester 

–  Bejelentések

2010. február 16.
–  2010. évi költségvetés megtárgyalása

 Előadó: jegyző

–  Adóigazgatási tevékenység értékelése

 Előadó: jegyző

–  Bejelentések

2010. március 23.
–  2009. évi költségvetés módosítása

 Előadó: jegyző 

–  2010. évi költségvetés elfogadása

 Előadó: jegyző

–  Bölcsőde beindításának tapasztalatai

 Előadó: jegyző

–  Bejelentések

2010. április 20.
–  2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés megtárgya-

lása (zárszámadás)

 Előadó: jegyző

–  Szociálpolitikai támogatási rendszer alakulása

 Előadó: jegyző 

–  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, szo-

ciális és  családgondozói feladatokról

 Előadó: jegyző, Hadházi Ferencné intézményvezető

–  Beszámoló a fogyatékosok nappali intézményének működéséről

 Előadó: intézményvezető, jegyző

–  V. Ongai Kulturális Napok megtárgyalása

 Előadó: Takács László, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

–  Bejelentések

2010. május 18.
–  Onga nagyközség közbiztonságának helyzete 

  Előadó: rendőrkapitányság, Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancs-

noka

–  Ongai Polgárőr Egyesület tájékoztatója éves tevékenységéről

 Előadó: polgárőr egyesület elnöke 

–  Ongai Tűzoltó Egyesület tájékoztatója éves tevékenységéről

 Előadó: Bráz Pál parancsnok

–  A Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója éves tevékenységéről

 Előadó: klubvezető

–  Ongai Kulturális Egyesület tájékoztatója

 Előadó: Takács László, egyesületi elnök

–  Közterület-felügyelők tevékenységéről tájékoztató

  Előadó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Közterület-felügyeleti, Rendészeti és Ellátási Főosztály ve-

zetője

–  Bejelentések

2010. június 22.
–  Tájékoztató a sportegyesület éves tevékenységéről

 Előadó: sportegyesület elnöke

–  Beszámoló a nagyközség közművelődéséről, tervezett progra-

mokról, feladatokról 

 Előadó: könyvtáros 

–  Bejelentések

2010. augusztus 24.
–  2010. I. félévi gazdálkodás értékelése

 Előadó: Jegyző

–  Bejelentések

2010. szeptember 21.
–  Tájékoztató a nagyközség egészségügyi helyzetéről

  Előadó: I–II. körzetek háziorvosai, gyermekorvos, fogorvos, I–II. 

körzet védőnői

–  Onga nagyközség környezetvédelmi helyzete

 Előadó: Környezetvédelmi Bizottság elnöke, jegyző

–  Bejelentések 

2010. október 19.
–  Beszámoló az iskolai és óvodai oktató-, nevelő munkáról

 Előadó: iskolaigazgató, óvodavezető

–  Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységének értéke-

lése

 Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke

–  Bejelentések

2010. november 23.
–  2010. III. negyedéves gazdálkodás értékelése

 Előadó: jegyző

–  2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

 Előadó: jegyző

–  Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

 Előadó: polgármester

–  Bejelentések

2010. december 14.
–  2011. évi térítési díjak megállapítása

 Előadó: jegyző

–  2011. évi munkaterv megtárgyalása

 Előadó: polgármester, jegyző

–  Bejelentések

KÖZMEGHALLGATÁSOK: előre jelzett és meghirdetett időpontok-

ban Ongán a művelődési házban, ill. Ócsanáloson a közösségi ház-

ban.

Az önkormányzat 2010. évi munkaterve
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A nagyközség képviselő-testülete a 2009. decemberi ülésén dön-

tött a 2010-re vonatkozó közérdekű díjemelésekről, amelyeket 

alább teszünk közzé. A közölt összegek 2010. január 1-étől érvé-

nyesek. A részletes rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri 

Hivatalban, illetve a nagyközség honlapján: www.onga.hu.

Az oktatási, nevelési intézményekben fi zetendő 

térítési díjak összege

Térítési díj:
– Általános iskolában napközi: 310 Ft.
– Általános iskolában ebéd: 190 Ft.
– Óvodákban ebéd: 252 Ft.
A 2010. január 1-től a fi zetendő térítési díj az ÁFA-t nem tartalmaz-
za. Az oktatási és nevelési intézményekben fi zetendő térítési díjak 
összegéből az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:
Az iskolában és óvodában 100%-os térítési díjkedvezményben részesül:
–  az az óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül,
–  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1–6. év-

folyamos tanuló, továbbá 2010. szeptember 1-től a 7. évfolyamos 
tanuló.

50%-os kedvezményben részesül:
–  az az óvodás, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve tar-

tós beteg,
–  az a 6–8. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül, 
–  az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy több gyermekes család-

ban nevelkedik,
– az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki tartós betegségben szenved,
– az iskolaotthonos oktatásban részesülő tanulók.
A vendég ebéd térítési díj összege: 600 Ft. 
Az intézményekben dolgozók részére az étkezési térítési díjak mér-
téke az alábbiak szerint határoztatott meg: alkalmazotti ebéd térí-
tési díja: 320 Ft, napközi konyhai alkalmazottak kötelező étkezési té-
rítési díja (3 x-i étkezés) 360 Ft. A térítési díj a fi zetendő ÁFA-t nem 
tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 

önkormányzati lakások bérleti díjai

– Az összkomfortos szolgálati lakás lakbér mértéke: 200 Ft/m2/hó.
– A komfortos szolgálati lakás lakbér mértéke: 160 Ft/m2/hó.
–  A nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a lakbér mértéke 

135 Ft/m2/hó.
– A költségalapon meghatározott lakbér összege: 480 Ft/ m2/hó.

A temetőről és a temetkezési tevékenységről 

A fi zetendő díj az ÁFA-t nem tartalmazza.
– A ravatalozó használati díja: 4400 Ft.
– A sírmegváltás díja: 11 000 Ft.
–  Egyéb vállalkozók által a temetőben végzett – engedélyezett – mun-

kálatok idejére fi zetendő energia ill. vízdíj síremlékenként: 16 500 Ft.
–  Az egyéb vállalkozók által a temetőben végzett – engedélyezett – 

munkálatok idejére fi zetendő óvadék: 17 600 Ft.
– Alapravatalozás díja: 8250 Ft.
– Egyszemélyes sírhely: 14 300 Ft.
– Sírfelbontás: 9900 Ft.
– Kriptahely: 41 800 Ft.
– Kriptahely megváltás. 34 100 Ft.

Közterület használati díjak

–  A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok (portál), kirakatszek-
rény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berende-
zés (fényreklám), cég- és címtábla. 1500 Ft/év/m2

– Árusító és egyéb fülke: 500 Ft/m2/hó.
–  Gépjárművek, bérkocsik állomáshelye gépkocsinként (járműszerel-

vényenként): 15 000 Ft/év/tgk. + szerelvényenként: 22 000 Ft/év. 
–  Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és törmelékek (lakás-

építés, lakóépület javítása esetén): 40 Ft/m2/nap.
– Idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás: 200.-Ft/m2/nap.
– Film és televízió-felvétel: 200 Ft/m2/nap.
– Vendéglátó ipari előkert: 40 Ft/m2/hó.
– Mutatványos tevékenység: 400 Ft/m2/nap.
–  Gázközműre történő rácsatlakozás céljából történő közterület-

igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként): 55 000 Ft.

Az intézmények helyiségeinek bérleti díja

Időtartam Művelődési ház nagyterem+ mellékhelyiség (Ft) Előtér (Ft)

0–2 óra 8000 4000

0–4 óra 12 000 6000

0–8 óra 15 000 7500

0–24 óra 20 000 10 000

Esküvő összes helyiséggel: 30 000 Ft/nap 

Ócsanálos közösségi ház 6000 Ft/nap

Oktatási intézmények

– általános iskola tornaterme 3500 Ft/óra 

– oktatási helyiségek 3500 Ft/óra

– napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással 4000 Ft/óra

– sportpálya, öltözővel 5000 Ft/óra

TELEHÁZ szolgáltatási díjai 

– Regisztrációs díj: 1000 Ft/félév.
– Számítógép használat és Internet: ingyenes.
–  Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsö-

nözhető 3 hétre, mely indokolt esetben kétszer meghosszabbítható.
Térítéses szolgáltatások és díjak:
– Elveszett olvasójegy pótlása: 250 Ft/olvasójegy.
–  Fénymásolás: A/4 20 Ft, kétoldalas 25 Ft, A/3 30 Ft, kétoldalas 40 Ft.
– Nyomtatás Internetről, CD-ROM-ról: 30 Ft/oldal.
– Floppy az Internetről történő letöltéshez: 150 Ft/lemez.
– CD az Internetről történő letöltéshez: 300 Ft/lemez.
–  Könyvtárközi kölcsönzés: a dokumentumot küldő könyvtár által 

meghatározott összeg és a postaköltség.
–  Kártérítés: a dokumentum mindenkori beszerzési értéke vagy 

ugyanarról a kiadásról készült fénymásolat köttetve, illetve annak 
költsége. Végső esetben bírósági eljárást kezdeményez a könyvtár. 

2010. évi díjemelések Ongán

A temetkezési szolgáltatások ára is emelkedett (Fotó: T. L.)
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Papp Balázst, az OKSE labdarúgó 
szakosztályvezetőjét a focistáink őszi 
sze repléséről kérdeztük.

– Az őszt a megyei II. osztályban kezd-
te a gárda, gyakorlatilag teljesen új csa-
pattal, mivel az előző keretből 10 játékos 
távozott. Kapus nélkül, pontosabban ifi  
kapussal vágtunk neki a szezonnak, ami 

tovább nehezítette helyzetünket. Nem 
volt könnyű menetközben megoldani ezt 
a problémát. Boldva visszalépése után 
tudtunk csak kapust igazolni. Az első idő-
szakban akadozott a gépezet, több „nyert” 
mérkőzést (pl. Beret, Nekézseny) is elszó-
rakoztunk. Igazából az utolsó fordulókra 
állt össze a csapat. Az utolsó hat meccsből 

ötöt megnyertünk. Ez már megfelelt az el-
várásnak. Legeredményesebb játékosunk 
Varga Zsiga volt, aki 16 góljával a megyei 
góllövő lista 2. helyén zárta az őszt. 

Hogy a tavaszra egyben marad-e a csa-
pat, az még kérdés. Sok minden február-
ban dől el, akkor fogjuk látni, hogy ki távo-
zik, ki érkezik. A pénzügyi lehetőségek is 
sok mindenbe beleszólhatnak. Összességé-
ben azért szeretnénk, ha a dobógó valame-
lyik fokára felállhatnának a fi úk.     - T. L. -

Karácsonyi visszapillantás!
ADVENTI ESTÉK
A református templomban december 6-án zenés áhitat ke-

retében a gönci református gyülekezet énekkara lépett fel, és 
Konc Gáll László, aszalói lelkipásztor hirdetett igét. Decem-
ber 12-én a Foltmanók című drámajátékot mutatta be ugyan-
ott a Máon Szeretetotthon Magvető drámacsoportja, míg 
Barnóczki Anita, missziói lelkipásztor hirdetett igét. 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK
December 14-én a Barátság Nyugdíjas Klub nyitotta az ün-

nepségek sorát, majd 17-én a Szociális Szolgáltató Központ, 
18-án az óvodások tartottak karácsonyi ünnepséget, amit 21-
én az iskolások karácsonyi koncertje követett a művelődési 
házban. Az iskolai és nagyközségi karácsonyi ünnepségre 22-
én került sor a művelődési házban, ahol az ötödikesek osztá-
lyok szolgáltatták a műsort. - T. L. -

Megkérdeztük:  hogyan értékelik labdarúgóink 

 őszi teljesítményét?

Az önkormányzati tulajdonú VÍZI KÖZMŰ-ből a 

Hernád Közmű Kft. által szolgáltatott csatorna díja Ócsanáloson

A Hernád Közmű Kft. (szolgáltató) által biztosított csatornadíja: 
1550 Ft/m3-ről 1612 Ft/m3-re nőtt. A megállapított díj az általános 
forgalmi adót és a vízterhelési díjat nem tartalmazza. A megállapí-
tott díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan 
mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást az álla-
mi költségvetésben előirányzott összegből a Tárcaközi Bizottság 
döntése alapján kap. A megállapított díjjal a számlázást gazdálko-
dó szervezet felé havonta, a lakosság felé kéthavonta a bekötési víz-
mérőóra állására alapozva kell alkalmazni.

Vízi közmű díj

Ivóvíz (közületi) nem változott: 443 Ft/ m3+ÁFA.
Ivóvíz (lakossági) nem változott: 410 Ft/ m3+ÁFA.
Locsolási kedvezmény esetén a csatornadíj, ami szintén nem válto-
zott: 1006 Ft/ m3+ÁFA.
A díjak a vízterhelési díjat nem tartalmazzák. A vízterhelési díjat a 
szolgáltató a fenti összegen felül a Borsodvíz Zrt. területén egysé-
ges kiszámlázással, az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában 
hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre. 
A lakosság részére számlázandó szennyvíz csatorna szolgáltatási díj 
összege vélhetően az állami támogatással csökken. A locsolási ked-
vezmény mértéke lakossági fogyasztónként a kedvezményezettek 
körébe tartozó fogyasztók esetén az e rendelet szerint egyébként 
június 1. és augusztus 31. közötti időszakban a mért vízhasználat 
10%-a.

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A kéményseprési díjak – kéménytípustól függetlenül – egysé-
gesen 4,7%-kal emelkedtek. (A kéménytípusokra lásd az Ongai 
Kékdaru 2009. januári számát, illetve http://www.okeonga.hu/
kekdaru/0901/8 weboldalt.) A szakvélemények díja nem változott.
Kommunális adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke nem változott, 
az maradt 15 000 Ft/év. Ugyanez mondható el a vállalkozók kom-
munális adójáról, ami 2300 Ft/év maradt. 

- T. L. -

A művelődési ház (Fotó: T. L.)

Orosz mikulás az óvodában (Fotó: K. Gy.)
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December 8-án tartotta soron kö-

vetkező ülését az önkormányzat. 

Alább az ülésről adunk rövid tájé-

koztatást. 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
2009. évi beszámolójának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Termoment 
Kft . kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás ellátásával kapcsolatos 2009. évi 
beszámolóját elfogadta. 

A kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás ellátására vonatkozó pályázat 

elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete a kötelező ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás ellá-
tására vonatkozó pályázatot sikeresnek 
minősíti. A benyújtott pályázat alapján a 
képviselő-testület a kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás ellátásával 2010. 
01. 01. és 2019. 12. 31. közötti időszakra a 
közszolgálati szerződés aláírásával egyi-
dejűleg a Termoment Kft .-t 3525 Mis-
kolc, Tárkányi B. u. 15. sz. bízta meg. 

Térítési díjak elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Kép viselő-testülete elfogadta a 2010. ja-
nuár 1. napjától érvényes helyi közszol-
gáltatások díjtételeit. (Lásd cikkünket a 
4. oldalon.)

Vízi közmű díjához támogatási igény 
bejelentése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
vi selő-testülete a Hernád Közmű Kft . (On-
ga, Rózsa u. 18. sz.) által kidolgozott, a 
tá mo gatási kérelemben közölt, fajlagos 
költség-ráfordítási adatokat elfogadta, és 
tudomásul vette a támogatási igény beje-

lentését. A képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert a támogatási igény bejelentésé-
vel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Vízi közmű díjához támogatási igény 
bejelentése 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a GW-Borsodvíz Kft . 
által kidolgozott, a támogatási kérelem-
ben közölt, fajlagos költség-ráfordítási 
adatokat elfogadta, és tudomásul vette a 
támogatási igény bejelentését. A képvise-
lő-testület felkérte a polgármestert a tá-
mogatási igény bejelentésével kapcsola-
tos intézkedések megtételére. 

A 2010. évi munkaterv elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselőtestülete elfogadta az önkor-
mányzat 2010. évi munkatervét. (Lásd 
cikkünket a 3. oldalon.)

Köztisztviselők 
teljesítménykövetelménye

Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati 
Képviselő-testülete 
megtárgyalta Onga 
Nagyközség Ön-
kormányzatának 
Polgármesteri Hiva-
talában foglalkozta-
tott köztisztviselők 
teljesítményköve-
telmények alapját 
képező célokra vo-
natkozó javaslatot, 
mely alapján 2010. 
évben a köztisztvi-
selői teljesítmény-

követelmények alapját képező célokat az 
alábbiak szerint állapította meg:
◆  A képviselő-testületi ülések szakmai 

igazgatási és jogi előkészítése, a lebo-
nyolítás feltételeinek biztosítása.

◆  A polgármester, illetőleg a jegyző fel-
adat- és hatáskörébe tartozó önkor-
mányzati és államigazgatási ügyek elő-
készítése.

◆  A Ktv.-ből eredő feladatok ellátása.
◆  A szociális igazgatásról és szociális ellá-

tásokról és a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
és végrehajtási rendeleteik módosításá-
ból eredő feladatok végrehajtása.

◆  Az önkormányzat gazdálkodására vo-
natkozó rendelkezések maradéktalan 
betartása.

◆  A 2010. évi országgyűlési és helyi ön-
kormányzati választással összefüggő 
feladatok elvégzése.

◆  Onga Nagyközségi Önkormányzat fi -
zetési kötelezettségeinek rendszeres, 
határidőben történő teljesítése, a költ-
ségvetés pénzügyi egyensúlyának bizto-
sításához szükséges feladatok ellátása.

Műszaki ellenőr az orvosi rendelő fel-
újításhoz

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-
2008-0089 azonosító számú „Orvosi ren-
delő felújítás Onga Nagyközségben” című 
pályázat keretében megvalósuló építési 
beruházás során a műszaki ellenőri fel-
adatok ellátására a Kovács Zoltán Mér-
nökiroda Műszaki Tanácsadó Bt.-t (3561 
Felsőzsolca, Kőrösi Cs. S. u. 7.) kérte fel. 

Gázfogadó területének átadása
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a tulajdonában lévő 894/2. 
hrsz.-ú kivett művelési ágban nyilván-
tartott gázfogadó megnevezésű, 403 m2 
nagyságú ingatlan használati jogát a te-
rület egészére 1 500 Ft/m2+ÁFA egyszeri 
használati díj megtérítése mellett, továbbá 
az ingatlan karbantartására és a telepített 
berendezések védelme biztosítására vonat-
kozó, a használót terhelő kikötések mellett 
a TIGÁZ Zrt. részére használatba adta.

Víz/szennyvíz szolgáltatási közszolgál-
tatás ellátására vonatkozó megbízásá-

nak elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 9. § (2) be-
kezdése e./ pontja alapján a víz/szenny-
víz szolgáltatási közszolgáltatás ellátására 
a BORSODVÍZ Zrt.-t jelölte ki. 

Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gesztely, Hernádkak, 
Hernádnémeti, Berzék, Sajóhídvég, Kö-
röm, Sajólád, Sajópetri, Ónod, Onga te-
lepülések és a GW-Borsodvíz Kft . (3527 
Miskolc, Tömösi u. 2. sz.), BORSODVÍZ 
Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2. sz.) kö-
zött létrejött megállapodással egyetértett, 
azt elfogadta.  - T. L. -

Önkormányzati ülés

A képviselők egy része az idei közmeghallgatáson (Fotó: pépé)



Az általános iskola alsó és felső tago-
zatán a tanulók több mint felének a részt 
vételével 2009. november 27-én lezajlott 
versenyek több hónap, sőt több év mun-
kájának gyümölcsének learatását jelen-
tette. Különböző kategóriákban mérték 
össze tehetségüket az egy súlycsoport-
ba, évfolyamba tartozó tanulók. A legjob-
bak megmérettetésén azok vehettek részt, 
akik az osztályukban, ill. csoportjukban 
kiemelkedően teljesítettek az előválogatá-
sokon. A verseny nem titkolt célja a szép 
magyar beszéd tiszteletének megerősítése. 
Természetesen fontos hozadéka a versen-
gésnek a sok-sok elsajátított vers, mese és 
dal. Nem kevésbé fontos, hogy erősödjön 
a tanulók előadói és kommunikációs ké-
pessége. A több száz produkciót szakava-
tott zsűrik értékelték. A legtehetségeseb-
bek nívós díjban részesültek, és később ők 
képviselhetik iskolánkat a körzeti, kistér-
ségi és megyei megmérettetéseken.

„Szép magyar beszéd” verseny 
eredményei 

Alsó tagozat
1. évfolyam 
Versmondás: 1. Varga Richárd 1. b, 2. 
Dendők Tamás 1. a, 3. Siroki Szilvia Mó-
nika 1. a, 4. Horváth Ákos 1. a.
Mesemondás: 1. Krassai Henrik 1. b, 2. 
Lakatos Viktória 1. a.
2. évfolyam
Versmondás: 1. Szabados Evelin 2. a, 2. 
Balabás Botond 2. a, 3. Galvács Máté 2. b, 
4. Csontos Luca 2. b.
Mesemondás: 1. Szabados Evelin 2. a, 2. 

Balabás Botond 2. a, 3. Csontos Luca 2. b.
3. évfolyam
Versmondás: 1. Péli Farkas 3. b, 2. Máté 
Gabriella 3. b, 3. Szikora Evelin 3. c, 4. 
Porkoláb Marcell 3. b, 5. Bay Dominik 
Bánk 3. a, 6. Szamkó Alexandra 3. c.

Mesemondás: 1. Péli Farkas 3. b, 2. 
Váradi Cintia 3. b, 3. Máté Gabriella 3. b, 
4. Szikora Evelin 3. c.
Olvasás: 1. Péli Farkas 3. b, 2. Porkoláb 
Marcell 3. b, 3. Palakovics Márton 3. c.
Helyesírás: 1. Tirpák Erika 3. a, 2. Péli 
Farkas 3. b, 3. Szikora Evelin 3. c.
4. évfolyam
Versmondás: 1. Balabás Nelli 4. b, 2. Sza-
bados Natália 4. b, 3. Buzás Márta 4. b, 4. 
Lőrinczi Klaudia 4. b, 5. Bári Petra 4. b, 6. 
Taksár Tamás 4. b.
Mesemondás: 1. Szabados Natália 4. b, 2. 
Balabás Nelli 4. b, 3. Buzás Márta 4. b, 3. 
Frei Gréta 4. c.
Olvasás: 1. Balabás Nelli 4. b, 2. Szabados 
Natália 4. b, 3. Frei Gréta 4. c.
Helyesírás: 1. Bári Petra 4. b, 2. Taksár 
Tamás 4. b, 3. Lakatos Gyula 4. b.

Felső tagozat 
Versmondás: 
5. osztály: 1. Berta Zoltán 5. b, 2. Győ-
ri Mónika 5. b, Kovács Luca 5. b, 3. Kiss 
Gergő 5. b, Kusinszki Kornél 5. b.
6. osztály: 2. Miczán Benjámin 6. a, Si-

mon Máté 6. b, 3. Nagy Ange-
lika 6. b.
7. osztály: 1. Horváth Zsolt 
7. b, Tirpák Orsolya 7. b, 2. 
Galyas Ferenc 7. b, 3. Juhász 
Anna 7. b.
8. osztály: 2. Fülöp Zsófi a 8. b, 
3. Héjjas Andrea 8. a.
Helyesírás: 
5. osztály: 1. Vasas Vivien 5. a, 
2. Száva László 5. b, 3. Kovács 
Luca 5. b.

6. osztály: 1. Simon Krisztina 6. b, 2. Nagy 
Angelika 6. b, 3. Kádas Barbara 6. a, Kiss 
Vanda Alexandra 6. a.
7. osztály: 1. Bekus Orsolya 7. b, 2. Réthy 
Adrienn 7. b, Mihalik Anita 7. b.

8. osztály: 1. Szabó Roxána 8. b, 2. Vidó 
Dalma 8. a, 3. Héjjas Andrea 8. a.
Olvasás: 
5–6. osztály: 1. Nagy Angelika 6. b, Vasas 
Vivien 5. a, Kádas Barbara 6. a.
7–8. osztály: 1. Juhász Anna 7. b, Vidó 
Dalma 8. a, 2. Héjjas Andrea 8. a.
Szépírás: 1. Horváth Magdolna 8. a, 2. 
Osztermann Anna 5. a, 3. Valánszki Pé-
ter 8. b.
Népdaléneklés: különdíj Pálfi  Zsuzsa 8. a, 
1. Lakatos Bianka 5. a, 2. Dendők Viktó-
ria 7. a, 3. Héjjas Andrea 8. a.
Rajz: 
5–6. osztály: 1. Kovács Luca 5. b, Forgács 
Balázs 6. b, 3. Plósz János 5. b.
7–8. osztály: 1. Szabó Róxána 8. b, 2. Pá-
linkás Roland 8. a, Juhász Anna 7. b.

- K. Gy. -
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FÁJÓ SZÍVVEL!
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Szabó 

Menyhért önkormányzati képviselő 

a múlt év decemberében, 62 éves ko-

rában elhunyt. A nagyközségi önkor-

mányzat saját halottjának tekinti.

Tehetséggondozás magas fokon
Szép magyar beszéd versenyek az általános iskolában

Alsósok versenye (Fotó: K. Gy.)

A felsős eredményhirdetésen (Fotó: T. L.)

Szabó Menyhért
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E cikk annak az örömére íródott, 

hogy beszámolhatunk az újra 

megalakult ping-pong szakosz-

tály első őszi szezonjáról.

A történet múlt nyárra vezethető visz-
sza, amikor is pár barát kedvtelésből asz-

taliteniszezni kezdett. Egy alkalommal 
felmerült a kérdés, induljanak-e a Mis-
kolc városi bajnokságában. Az indulás-
hoz szükséges ügyek elintézése után az 
idén nyáron elkezdődhetett a felkészü-
lés. Eleinte hobbi-, majd az iskolától ka-
pott asztalon folytak az edzések heti két 
alkalommal. Az asztalitenisz alapjait már 
mindenki ismerte, így egymást segít-

ve, közösen megbeszélt edzésterv alap-
ján készültek. A rendszeres edzéslátoga-
tásnak és a különböző technikai fogások 
elsajátításának köszönhetően rövidesen 
fejlődni kezdett a társaság. A fejlődés 
megkívánta, hogy a csapat egyéneihez 
megfelelő eszközöket – elsősorban ütőfát 
és borítást – vásároljon. A sportfelszere-
lések beszerzését a csapattagok vállalták 
magukra, a versenyasztalokat pedig Tóth 
Szabolcs segítségével bérlik önerőből. A 
helyi önkormányzat az edzések és a mér-
kőzések alkalmából ingyenesen rendel-
kezésükre bocsátja a kultúrház nagyter-
mét (előzőleg az általános iskola auláját 
és tornatermét). 

A felkészülés kezdetén a tagok sok-
szor cserélődtek, végül kialakult egy ál-
landó csapat, melynek 
tagjai: Rácz Ádám, Jónyer 
András, Jónyer Gergely, 
Nagy László, Müller Gá-
bor, Nagy II. László és 
Rácz Árpád.

A kitűzött célok közé 
elsősorban a tisztes helyt-
állás tartozott egy olyan 
bajnokságban, ahol sok-
szor olyan veteránokkal 
találkozik az ember, akik 
fi atalabb korukban ma-
gasabb osztályban verse-
nyeztek. 

Az asztalitenisz csapat tagjai korábban 
mindannyian igazolt játékosok voltak a 
községi sportegyesület egyéb szakosztá-
lyaiban – kézilabda, labdarúgás – majd 

bizonyos okok miatt, e lehetőségek elma-
radása után a mozgás és sport szeretete 
hívta újra életre ezt a szakosztályt. 

A mérkőzések két páros összecsapás-
sal kezdődnek, amelyek az egyéni ered-
ménybe nem, de a végső eredménybe 
beleszámítanak. Ezután az egyéni mecs-
csek zajlanak körmérkőzések rendjében, 
melynek összesítése határozza meg a vég-
eredményt.

A bajnokságban velük együtt nyolc 
csapat verseng, amelyből a szerény hete-
dik helyen zárták az őszi szezont, azon-
ban az ellenfelek megismerése után és 
a szemmel látható folyamatos fejlődés-
nek köszönhetően a következő bajnoki 
idényben reális esélyt látnak arra, hogy a 
mezőny első felében végezzenek.

Ezen célok eléréséhez sok sikert, mi-
nél több győztes mérkőzést és szép „poé-
nokat” kívánunk az ongai asztalitenisz 
csapatnak!!!  - J. D. A. -

November 27-én a Jobbik helyi szer-

vezetének meghívásának eleget téve 

Ongán járt Hetesi Zsolt, az ELTE kato-

likus fi zikusa, aki nem mellékesen a 

kozmológia, az extragalaktikus csilla-

gászat, a tudományfi lozófi a kiemelt 

kutatója is, illetve több egyetem óra-

adó tanára.

Hetesi Zsolt olyan kérdéseket vizs-
gál, amellyel kevesen foglalkoznak, noha 
mindnyájunk életét érinti, vagy érinteni 
fogja. Nem éppen optimista kicsengésű-

ek az előadásai, és ez nem volt másképp 
Ongán sem.

Főbb elgondolásait nagyon leegysze-
rűsítve Ongán is négy pontba – felhasz-
nálva a saját honlapjának információit is 
– sűrítve ismertette.

1. Semmi nem mozog, vagy növekszik 
energia nélkül.

2. Tetőzött az olaj kitermelése.
3. Egy olyan gazdasági rendszerben 

élünk, mely egészében növekedésfüg-
gő. Gyarapodásunkhoz szükségünk van 
arra az ígéretre, hogy a jövőben TÖBB 

Újra pattog a labda az asztalokon!

Hetesi Zsolt: A felélt jövő

Jónyer András szervál (Fotó: Totya)

Páros mérkőzésen (Fotó: Totya)

Hetesi Zsolt (Fotó: T. L.)



gyarapodás vár ránk, ami igazolja a je-
lenlegi befektetéseket. Ez jól működött 
az elmúlt 100 évben, míg volt elég sok és 
olcsó többlet ősmaradványi forrás a föld 
mélyén, „üzemanyag” a növekedéshez.

4. Határpont: a gazdasági rendszer 
növekedése nem folytatódhat. A tárolt 
energia – amin főképp olaj értendő – ki-
termelése tetőzött és már esik. Ez egy 
geofi zikai kényszer, nem választás kérdé-

se, vagy nem olyan, ami kikerülhető pl. a 
fi zika törvényeinek használatával, politi-
kai döntéssel, növekvő igényekkel, vagy 
vágyálmokkal. A civilizáció és benne az 
olcsó energiákra épülő életünk az össze-
omlás szélére jutott. Minél tovább tagad-
juk a helyzet súlyosságát, és megpróbáljuk 
fenntartani a már fenntarthatatlan eddigi 
életünket, annál keményebb lesz az össze-
omlás és szűkülnek lehetőségeink.

5. Összefoglalva, beléptünk az olajkor 
második felébe. Az elsőt növekedés jelle-
mezte a kitermelés, a valós gazdaság, és a 
népesség terén is. A második fele az ellen-
kezője lesz, hacsak észre nem vesszük az 
előttünk tornyosuló óriási akadályt és el 
nem kezdjük a kármentést: helyi közössé-
gek felértékelése (lokalizáció energiában, 
élelemben), oktatás, a napenergia minél 
szélesebb használata, ésszerűsítés az ős-
maradványi források használatában, né-
pességstop, ott ahol nagyon gyorsan nő. 

Nehéz felfogni a mai ember számára, 
hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, 
milyen nehézségekbe sodortuk magunkat 
saját életformánk következtében és an-
nak folytathatóságának érdekében. A jövő 
közel sem olyan szép, mint amilyennek a 
politikusaink festik. Jó lenne, ha ezt egyre 
többen meghallanák, főleg olyanok, akik 
döntési helyzetben vannak!

(Az interneten számos előadása és ta-
nulmánya elérhető. Ajánlom mindenki-
nek, hogy keressen rá Hetesi Zsolt nevé-
re, és gondolkozzon el azon, amit mond, 
amire felhívja a fi gyelmet! - szerk. -)

- T. L. -
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Immáron 21. alkalommal rendez-

te meg a Szülői Munkaközösség 

2009. december 5-én a Katalin-

bált, melynek teljes bevételével 

az ongai általános iskolás gyerme-

keket támogatjuk. A nehéz anya-

gi helyzet ellenére sokan megtisz-

teltek minket jelenlétükkel.

Az SZMK első alkalommal hirdetett 
rajzpályázatot „Téli ünnepek” címmel, 
melyből kiállítást láthattak vendégeink 
rendezvényünkön. 106 gyönyörű pálya-
munka érkezett. A díjátadó ünnepséget 
december 8-án tartottuk az iskolában. A 
zsűri tagjai voltak: Kovács György igaz-
gatóhelyettes, Kovácsné Nagy Ágnes ta-
nítónő és Nagy Attila Albertné rajztanár. 
Gratulálunk minden versenyzőnek, és 
köszönet a felkészítő pedagógusoknak.

A bált Rózsa László igazgató úr nyitot-
ta meg, majd köszöntötte a Katalin nevű 
vendégeinket. Ezt követően a Ten Dance 
táncstúdió színvonalas bemutatóját lát-
hatta a közönség. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan most is játszottunk. Pezsgőt, il-
letve ásványvizet lehetett nyerni, csupán 
a szerencsén múlott, hogy ki mit válasz-
tott. A négyszemélyes hidegtálak elnyer-

ték vendégeink tetszését, mindenki talált 
rajta kedvére valót. Az est folyamán a VÍ-
DIA zenekar szórakoztatta a mulatni vá-
gyókat.

Nagyon sok tombola-felajánlás érke-
zett, melyet szívből köszönünk! Elisme-
résem szeretném ki-
fejezni azoknak, akik 
segítettek a bál szer-
vezésében és lebonyo-
lításában.

Felajánlások: Tucsa 
János és neje: 5000 
Ft. Kovács György és 
neje: 5000 Ft. Cápa 
Bisztró: 5000 Ft. Is-
meretlen felajánló: 
10 000 Ft. AAA 
TRANS KFT: kenyér, 
rekeszek kölcsönzése. 
Farkas Lászlóné jegy-
zőasszony: jegyár, nye-
reménykosár. Fülöp Norbert: szaloncukor. 
Kiss Zoltán és neje: desszert, vacsoraszál-
lítás. Máté Viktor péksége: sajtos és teper-
tős pogácsa. Nyisztorné Jolika: mandarin 

a rajzverseny résztvevőinek. Hornyák csa-
lád: emlékkönyv. Szabados család: TEN 
DANCE zenekar.

Még egyszer köszönet a felajánláso-
kért, és azoknak, akik támogatói jegy vá-
sárlásával hozzájárultak e nemes célhoz. 
Így bevételünk: 270 540 Ft. Azt gondo-
lom, ebben a válságos helyzetben ez na-
gyon szép összeg!

Bízom benne, hogy még sok-sok Kata-
lin-bált szervezhetünk gyermekeinkért! 

- Szabadosné Hornyák Anikó 
SZMK elnök -

Katalin-bál

Az ongai előadáson (Fotó: T. L.)

A szervezők egy csoportja
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Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919
3. rész

Talán kevesen tudják, hogy 1919-ben Ongán, a Patai réten repülőtér működött. Erről írt történelmi tanulmányt Czirók Zoltán 
történész, melyet a múlt havi számainkban kezdtünk el közölni. Most a 3. résszel folytatjuk a barangolást a múlt eseményeiben! 

6. repülőszázad
A Schwéger Béla parancsnoksága alatt álló 6. repülőszázad alig két hete állomásozott Gödöllőn, amikor 1919. június 3-án pa-

rancsot kapott, miszerint másnap délután a század bevagonírozandó és Miskolcra útba indítandó, ahol a III. hadtest alárendeltsé-
gében fog működni.1 Az említett hadtest június 5-én „telefonált, hogy az egy héttel ezelőtt jelzett 6. repülő század még nem érke-
zett be, ellenben a 8. repülő századból Háry Mátyásföldre repült és addig ott tartják, míg a 6. repülő század be nem érkezik”.2

Bár még a június 10-i előírások szerint a század állomáshelyét Miskolcon jelölték ki, az egység valószínűleg kezdetektől fog-
va Ongán rendezkedett be.3 Feladatuk június 11-től elsősorban a felderítés volt egyrészt kelet felé a Szolnok–Nagyvárad vo-
naltól északra fekvő területet, mélységben a Debrecen–Szatmárnémeti–Munkács–Ungvár vonalig, különös fi gyelmet fordítva a 
debrecen–nyíregyházi vasútvonalakra, másrészt a Hernád és a Poprád völgyében Poprádig. Utóbbi esetében különös fi gyelmet 
kellett fordítaniuk az ellenséges mozgásokra és ezeket bombavetéssel zavarni.4

A többi századtól eltérően ezt az alakulatot elsősorban a németektől szerzett LVG C.VI típusú felderítőgépekkel szerelték fel. 
A megbízható és a pilóták által is kedvelt gépeket azonban a rendszeres felderítő utak alaposan megviselték. Június 18-án példá-
ul, miután az egyetlen használható LVG motorja „melegre futott”, mintegy másfél napig nem állt rendelkezésre üzemképes gép. A 
másnapi jelentésben hangot is adtak a fennálló hiányoknak: „A 6. repülőszázadnál csupán kettő hordó benzin és egy félig startké-
pes gép. Benzin és a tegnap beígért 1 LVG és 2 Berg gépre szükség volna.”5

Az egység gépei ezt követően is rendszeresen szenvedtek sérüléseket. Június 21-én Kimmel és Schuff  gépe sérült meg a leszál-
lásnál, július 1-én Bodó és Kristofi l kapott találatot és Csanálos-Sóstó mellett értek földet, július 5-én ismét egy landolás közben 
elszenvedett sérülés, végül pedig július 13-án Breier és Kristofi l hozták haza gépüket néhány találattal a szárnyon.6

Július 10-én a 6. repülőszázad személyzetének óhaját tolmácsolta a századparancsnok a hadtest vezetése felé, miszerint a 2. és 
6. repülőszázadnak Abonyt jelöljék ki állomáshelyül. A század kötelékébe majdnem kizárólag aradi illetőségűek szolgálnak, „kik 
kötelességüket és szolgálataikat fokozottabb lelkesedéssel és ambícióval végeznék egy olyan helyen és egy olyan akcióban, mely 
szűkebb körletű hazájuk közelébe vinne vagy annak felszabadítására vezetne. Jelentem, hogy az osztály az esetleges átköltözési pa-
rancs kézhez vételétől számított 3 napon belül új álláshelyét elfoglalhatná.” A főparancsnokság azonban valószínűleg nem támo-
gatta az ötletet, mivel a század július folyamán is Ongáról repülte bevetéseit.7

Az egyre növekvő számú ellenséges berepülés elhárítására eredetileg a III. hadtestnek alárendelve Ongára szándékoztak áthelyez-
ni a 8. repülőszázadot, ám helyette az I. hadtesthez osztották be. Az Ongán lévő századnál azonban harci gép nem volt, „a négy fel-
derítő gép közül is állandóan csak egy darab startképes” volt. „A saját felderítés további sikeres végrehajtásához, azon kívül az ellen-
séges felderítés meggátolása céljából még legalább egy felderítő és 3 harci gépre sürgős szükség volna.” A július 11-i kérésre öt nap 
múlva érkezett válasz, miszerint „a hadsereg-parancsnokság egynéhány Fokker együléses harci gépet fog Ongára útba indítani”.8 A 
vadászgépek megérkezése körül azonban akadt némi probléma, amelyre Hoff art János visszaemlékezése derít fényt: „Hoff artot 1919 
júliusában a Berg gépével Ongára rendelték, az itteni harci rep. erők megerősítésére. Győrből Schnepf Istvánt, Rákosról Deutsch Istvánt 
rendelték ki és a három vadászgépnek az Ongára való átrepülés előtt Rákoson kellett gyülekezni. Rákosról rajban indultak el, raj pa-
rancsnok: Hoff art, de csak Hoff art jutott el Ongára, mert az odarepülés közben az egyik kísérő még Hatvannál, a másik Mezőkövesdnél 
kényszerleszállt.” A kaposvári századtól érkezett vadászpilóta, Hoff art János visszaemlékezése szerint volt harci bevetése Ongán, még-
pedig a tokaj-rakamazi Tisza-átkelés alkalmával, ekkor Schuff  megfi gyelő egy szőke pilótával repült és ő kísérte a gépüket.9

Július 17-től kezdve a 6. repülőszázad légi felderítéseinek az ellenséges ütegek pontos megállapítására kellett szorítkoznia és a tü-
zérséggel való együttműködés céljából a századparancsnoknak minden esetben a start előtt a felderítésre való utasításokat kellett 
1 HL, MTK iratai. 603/201 L.ü. 63. d.
2 HL, MTK iratai. 605/207 L.ü. 63. d.
3  Száva Péter szerint Gödöllőről a század előbb rövid időre Felsőzsolcára, majd innen Ongára települt. HL, Tanulmánygyűjtemény (továbbiakban: Tgy) 2824. Száva Péter első világhá-

borús tábori pilóta visszaemlékezése az 1913-1945 közötti magyar repülési eseményekre.; Zachariás György ugyancsak Felsőzsolcát említi, mint állomáshelyüket. HL, Akvi 2426/1897. 
Zachariás György szds. Tiszti anyakönyve.; A repülők visszaemlékezései és a hivatalos jelentések ellentmondása több okra vezethető vissza. Egyrészt a települések közigazgatási hatá-
rai nem voltak ismertek a repülők által, így az általuk egy településhez tartozó terület előfordulhat, hogy hivatalosan a szomszédos község részét képezte. Ugyanakkor a korabeli jelen-
tések és kimutatások is hiányosak sok esetben, az esetleges ki- illetve áttelepüléseket nem jelzik, így ha voltak ilyenek, azokra ennyi év távlatából már nem derülhet fény. Annyi bizo-
nyos, hogy a 6. repülőszázad repülőterét már egy június 8-i jelentés Ongán adja meg.

4 HL, MTK iratai. 610/10 hdm. 83. d.
5  HL, MTK iratai. 619/1 hdm. 84. d.; A század jelentései között található néhány nagyon érdekes, amelyek egy bizonyos „Szamuely gép”-ről számolnak be. Június 23.: Jelentem, hogy 6. 

repülő osztálynál leszállást végzett hosszújáratú gép (Szamuely gép) pilótája és utasa f. hó 22-én a Hds. parság 621/214 sz. távirati rendelete értelmében Budapestre visszautazott. A 
gép a röp. osztály üzemében amíg 265. sz. táviratban jelzett alkatrészek és üzemanyag a 6. röposztály álláshelyére elszállítva nem lesz.” Július 6.: A 6. röposztálynál lévő hosszújárat gép 
(Szamuely gép) ma reggel 5h15-kor Kiev felé elstartolt. 10h10-kor beérkezett telefonjelentés szerint a gép Sátoraljaújhelyen kényszerleszállást végzett. Pilóta és utasa könnyebb sérülést 
szenvedtek. A gép állapotára vonatkozólag csak a (megérkezésük) után adható jelentés.” A repülőgépet a rendelkezésre álló dokumentumok alapján lehetetlen beazonosítani, de kérdé-
ses az is, hogy a gép Kijev felé indult útnak. Nem ismeretes ugyanis, hogy Szamuely Tibor a májusi (május 17-31. között Dobos István pilótával) oroszországi útja után még egy hason-
lót is megkísérelt. HL, MTK iratai. sz. n. (VI. 23.), 84. d., 706/2 hdm. 85. d.

6 Lásd alább, a század repülési kimutatásainál.
7 HL, MTK iratai. 710/7 hdm. 85. d.
8 HL, MTK iratai. 711/9, 716/3 hdm. 85. d.
9 KMA, Kézirattár 431/968. Hoff art János visszaemlékezései. Feljegyzések a Monarchia-beli repülőszázadok személyi állományáról.
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kérnie az 5. tüzér dandárparancsnokságtól, Mezőzomborból.10 Bár az egység szinte mindennap – ahogy az időjárás engedte – több 
felderítést is végzett és előfordult, hogy az egy-két üzemképes gép szinte egész nap a levegőben volt, a hadtest vezetése mégsem volt 
elégedett. Július 28-án a következő parancsot küldték a századnak: „A startolási parancs vétele után mindig több óra telik el, míg 
többszöri sürgetésre a felderítésre kirendelt gép végre elstartol. A jelenlegi helyzetben azonban rendszerint valamely körletnek sür-
gős felderítésére van szükség, ami ilyen formán direkt lehetetlenné válik. Ennélfogva elrendelem, hogy holnaptól kezdve a startképes 
gépek úgy készítendők elő, hogy a startolási parancs vétele után legkésőbb öt percre a felderítésre rendelt gép elszállhasson.”11

Július 29-én öt felszállást végeztek a 6. repülőszázad pilótái, ebből négyszer a tiszai átkelőhelyek környékét fi gyelték meg. Dél-
előtt azonban egy betolakodó üldözésére is levegőbe emelkedett egy LVG. A Debrecen felől Onga, Miskolcon át Izsó irányába tartó 
francia repülőgép az erős gépfegyvertűz dacára folytatta útját, a felszálló repülőgép Miskolcig üldözte, de itt a felhők miatt Jäger és 
Zakariás szem elől vesztette az ellenséges gépet.12 Ugyanaznap három 269-es sorozatú Brandenburg felderítőgép landolt Ongán.

A sikertelen tiszai átkelést követő román támadás nyomán összeomlott a front és megkezdődött a teljes visszavonulás. A 6. re-
pülőszázad a román csapatok előnyomulása miatt Ongáról visszavonult és Gödöllőn vagonírozott ki. Miután itt a visszavonulás 
további útja le volt zárva, teljes felszerelése a románok kezébe jutott, többek között négy startképes és két leszerelt repülőgép.13 A 
hivatalos jelentést azonban további részletekkel egészíti ki Száva Péter és Diószeghy László visszaemlékezése:

„A hadi helyzet rosszabbodásával kimozdították a szd-t az állomáshelyéről s bevagonírozva gépállománnyal és felszereléssel Gö-
döllőre érkeztünk. Kértük az állomásfőnököt, hogy engedjen bennünket tovább, hogy Pesten keresztül a Dunántúlra menthessük a 
szerelvényt. Nem biztosított kijáratot, de még a mozdonyt is lekapcsoltatta a szerelvényről (vörös gyűlölet). Másnap az egész szerel-
vény román fogságba került.”14

„…verekedve jöttünk vissza Gödöllőig, ott már elénk került az ellenség. A vonatunkról lepakoltunk s a királyi kastély intézői ud-
varában s épületében húzódtunk meg, két hízónkkal és két kocsinkkal együtt, s egy hétig ott táboroztunk, majd civilbe átöltözve ment 
mindenki, ki hova tudott menni.”15

A századhoz beosztott repülők az 
1919. május 28-i rendelet névjegyzéke alapján:

Parancsnok: Schwéger Béla
Pilóták: Antal László, Bauer Andor, Breier Lajos, 
Galbavi Sándor, Jäger Dezső, Kimmel Károly, Krakauer Emil, 
Lipcsey Miklós, Maurer Ferenc, Tauth Géza
Megfi gyelők: Beregszászi Béla, Hős Lajos, Kolumbán Sándor, 
Kristolofi l Dezső, Nedeczky Károly, Reviczky István, 
Zachariás György

Megjegyzés: A 6. repülőszázad az áttelepülést megelőzően, 
Gödöllőn az alábbi létszámú repülővel rendelkezett:

Az áttelepülést követően, június 8-án egy jelentés arról számolt be, hogy a századnál öt pilóta és három megfi gyelő van, további 
két-két pilóta és megfi gyelő pedig szabadságon. Június 13-án a század a következő képet mutatta: 13 pilóta (ebből egy a parancs-
nok), két pilóta szabadságon, kettő pedig még nem vonult be; 8 megfi gyelő, egy további szabadságon, kettő pedig nem vonult be.

A fenti pilóták közül Galbavi Sándor a rendelkezésre álló adatok szerint május után nem repült a századnál, Krakauer Emil 
ugyanezen hónapban a kaposvári 1. repülőszázadnál teljesített bevetéseket, viszont a jelentésekben szerepelnek a következők: 
Bodó Béla, Renner Valdemár, valamint Futó Béla és Pált Géza nevezetű pilóták – utóbbiakról azonban semmilyen másforrás nem 
számol be, így előfordulhat, hogy a nevek elírás eredményei. A megfi gyelők közül Hős vagy Höss Lajosról egy 1919. október 1-
jei jelentés mint eltűntről számol be, Nedeczky Károly júliusban Szegeden az ellenforradalmi erők századában repült, így minden 
bizonnyal átszökött, míg Kolumbán Sándorról semmilyen információ nem maradt fenn. Ellenben a századnál repült Diószeghy 
László, Örvös Pál és Schuff  Alfréd.

A névjegyzékben is több nevet hibásan tüntettek fel, így Kimmel keresztneve Mihály volt, Kristolofi l Dezső – a hihetetlen sok 
verzió ellenére – minden bizonnyal Kristofi l Antal. Maurer esetében sűrűn váltogatják egymást a Mauer és Maurer nevek, a ké-
sőbbi kimutatások szerint azonban szinte biztosan Maurer József volt a pilóta neve. – folytatjuk –

10 HL, MTK iratai. 716/7 hdm. 85. d.
11 HL, MTK iratai. 728/3 hdm. 86. d.
12  Egyes források szerint a gép üldözésére a 8. (harci) repülőszázad három Fokker D.VII típusú vadászgépből álló raja is levegőbe emelkedett Újvári László, Risztics János és Kasza Sándor 

pilótákkal, majd Storer Viktor is csatlakozott hozzájuk Fokker D.VI-os gépével. A Miskolc légterében repülő – állítólag hárommotoros (?) – gép a vadászokat megpillantva azonnal emel-
kedni kezdett és eltűnt a csaknem zárt felhőtakaróban. Csanádi Norbert – Nagyváradi Sándor – Winkler László: A magyar repülés története. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1977. 116. p.

13 HL, HM iratai. 1811/bk. – 1919. 980. d.
14 HL, Tgy 2825. Száva Péter első világháborús tábori pilóta visszaemlékezése az 1913-1945 közötti magyar repülési eseményekre.
15 HL, 1919-es visszaemlékezések. Diószeghy László visszaemlékezése.

LVG C.VI felderítőgép bevetésre indul, valószínűleg Ongáról 
(Winkler Aero Archív)

Dátum Pilóta Megfigyelő
V. 29. 10 5
VI. 3. 9 4
VI. 5. 9 4
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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: koprinart.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:

•  Az ongai óvodában járt az orosz nagykövet
•  Honismereti tanösvény átadása
•  Onga XX. századi története fotók tükrében 

2. kötet megjelenése
•   „Onga legjobb pálinkája” - az 1. ongai pá-

linkaversenyen eredményei
•  Hogy áll a bölcsőde?
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi tu-

ristaszálló kialakítására 
•  Az Ongai Kulturális Egyesület munkájáról
•  Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 

1919 (4. rész)
•  Településünk környezetvédelmi helyzete
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam

HONISMERETI TANÖSVÉNY ÉS 
FOTÓALBUM ÁTADÁSA

A honismereti tanösvény és a hoz-
zá kapcsolódó nyomtatott kiadvány és 
elektronikus tanösvény, illetve az Onga 
XX. századi története fotók tükrében 2. 
című könyv ünnepélyes átadására, Onga 
múltjával kapcsolatos weboldal ünnepé-
lyes bemutatására – mindegyik a Norvég 
Civil Támogatási Alap támogatásával ké-
szült el, jelenik meg – 2010. január 22-én, 
pénteken kerül sor. 

A kialakítandó falumúzeum udvarán, 
a honismereti tanösvény első állomá-
sán lesz a tanösvény ünnepélyes átadá-
sa a sajtó és a helyi lakosok jelenlétében. 
Kis ünnepség után – a téli időjárás miatt 
rövidített útvonalon – végig mennénk a 

tanösvény állomásain.. Az utolsó állomás 
az állami oktatás épületei kapcsán az isko-
la lenne, ahol a média teremben a tanös-
vény kiadvány és a fotóalbum könyv ün-
nepélyes átadója, bemutatója következne, 
és ugyancsak ott mutatnánk be az orszá-
gosan egyedül álló struktúrájú történelmi 
weboldalt, az azon található, a projekt so-
rán összegyűjtött forrásanyagot, a tanös-
vény digitális változatát. 

KATTINTS RÁ NAGYI!

Decemberben befejeződött a 2009. 
év utolsó „Kattints rá nagyi!” tanfolya-
ma, melyen 13 nyugdíjas ismerkedett az 
elektronikus világhálóval és tett sikeres 
vizsgát.

- T. L. -

Az Ongai Kulturális Egyesület saját szervezésében meghir-
deti az első ongai pálinka versenyt!

Időpont: 2010. január 22.
Nevezési határidő: 2010. január 15. péntek 15 óra
Nevezési minta: fajtánként 0,5 liter 
Nevezési díj: bruttó 1000,- Ft/fő 
Nevezési minták átvétele: az ált. iskola média termében, 

Zsarnai Bettinél
Nevezési feltételek: a versenyen csak ongai, ongaújfalui 

és ócsanálosi lakosok vehetnek részt a nevezési lap kitölté-
sével, a nevezési díj befi zetésével. A párlatok leadásával egy 
időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzetési lap 
másolatát.

Nevezési kategóriák: 
I. Tiszta gyümölcspárlatok

 1. Almatermésűek 
 2. Bogyósok 
 3. Csonthéjasok 

 4. Szőlő- és szőlő eredetű termékek 
 5. Egyéb gyümölcsök
 6. Gyűjtött erdei gyümölcsök és vadon termők
II. Érlelt pálinkák, ópálinkák és párlatok 

 1. Fahordóban érlelt pálinka 
 2. Gyümölcságyon érlelt pálinka
 3. Különleges párlatok (déli gyümölcsök)

A verseny szervezői gondoskodnak a benevezett pálinkák 
teljes anonimitásáról, az adatok tikosságáról, az elfogulatlan 
és hiteles zsűri megszervezéséről valamint a verseny ünne-
pélyes eredményhirdetésének megszervezéséről és a díjak, 
oklevelek átadásáról.

További információk, részletes verseny szabályzat, letölt-
hető nevezési lap elérhető és letölthető az egyesület hon-
lapján: www.okeonga.hu ill. további felvilágosítás kérhető a 
70/313-1454-es telefonszámon.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!

OKE hírek, felhívások!

„Onga legjobb pálinkája” – Versenykiírás!


