
Kivételes napok, hetek 
következtek egymás után. 
Lezárt utak, állandóan dü-
börgő és szirénázó katonai 
vagy rendvédelmi jármű-
vek, csapatszállító buszok, 
több száz Ongán állomásozó 
véderő, matracok az iskolá-
ban, óvodában vagy a műve-
lődési házban, másfél héttel 
hamarabb befejeződő tan-
év, helikopterek a tavak kö-
rül, vészjósló hírek, aggódó 
lakosok, és mindenekelőtt 
homokzsák és gumicsizma, 
mind-mind a mindenna-
punk részévé vált. Emberfe-
letti erőt, összefogást, odafi -
gyelést és nagyfokú türelmet 
kívánt a nagyobb katasztró-
fa elkerülése mindenkitől. 
Ongán és Ócsanáloson a vé-
dekezés – minden negatív 
felhang és olykor jogos kri-
tika ellenére is – jelesre vizs-
gázott. Sikerült megvédeni 
mindkét települést. 
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Amikor a víz volt az úr…

– folytatás a 2. oldalon –

Júniusi és júliusi Kékdaru egyben
A rendkívüli időjárás okozta árvíz, a falumúzeum átadása, az Ongai Kulturális Napok 
megtartott június eleji rendezvényei miatt a júniusi Ongai Kékdaru megjelenése elma-
radt, az a júliusi újsággal összevonva, duplaszámként jelent meg 2010 júliusában.

 Az elmúlt két hónapban a víz volt a főszereplő településünk életében. Előbb május 
közepén (Ongán 16-án), majd június elején (nálunk 2-án) minden korábbinál nagyobb 
árhullám kezdett levonulni a Borsod megyei folyókon, így a Hernádon és sokak megle-
petésére a Bársonyoson is. Soha nem látott erőket kellett mozgósítani, hogy megvéd-
hessük értékeinket. Egymás után érkeztek a gátakra a helyi erőkön kívül a messzebb 
lévő megyékből idevezényelt rendőrök, tűzoltók, vámosok, katasztrófavédelmi szakem-
berek, vízügyesek, katonák, diákok, magánszemélyek stb. Volt olyan nap, amikor több 
mint 800 védelemben segítő hivatalos személyt láttak el élelemmel, ivóvízzel a konyhá-
sok, pedagógusok, óvónők, hivatali dolgozók és segítőik. Jó néhány illusztris vendég is 
megfordult Ongán és Ócsanáloson. Járt itt többek között Pintér Sándor belügyminisz-
ter, Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége is. Újra és újra hallhattuk telepü-
lésünk nevét az országos médiában.

Védekezés Ócsanáloson (Fotó: T. L.)

Aljegyzőnk csónakkal Ócsanáloson (Fotó: K. Gy.)
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Ez különösen Ócsanálos esetében kisebb 
csodával volt egyenértékű, mert már június 4-
én reggel úgy tűnt, a településrészt nem lehet 
tovább tartani. Délelőtt 11 óra 27 perckor a he-
lyi védelmi bizottság vezetője, Madzin Tibor 
polgármester – az illetékes vezetőkkel egyeztet-
ve – elrendelte Ócsanálos kitelepítését. (Mind-
amellett az ottani lakosok többsége erre nem 
igen mutatott hajlandóságot.) A víz ezt köve-
tően napokig tovább emelkedett, olyannyira, 
hogy már csak katonai járművek segítségével 
lehetett bejutni, biztosítani az ott maradottak 
ellátását. A gátak átázva, számos helyen szivá-
rogva egyre nehezebben bírták a nyomást, a 
terhelést. A csanálosi utcákon méteresnél na-
gyobb belvíz tette lehetetlenné a közlekedést, 
veszélyeztette a házakat, az értékeket. Vészter-
hes órák, napok következtek, és a víz csak nem 

akart apadni, pedig a Vadász-patak jobb partjá-
nak gátján már június 4-én kora délután jó né-
hány helyen átbukott a víz, majd szombat haj-
nalban az iszonyatos nyomástól a Várdombtól 
mintegy 300 méterre délre a gát teljesen átsza-
kadt, és ömlött a Hernád vize Onga felé. S talán 
ez volt Ócsanálos „szerencséje”. Ongának meg, 
hogy itt voltak a tavak, és a 37-es főutat nem 
emelték ki kellően, így a Hernád felénk áramló 
vízének mintegy harmada egy laposabb részen 
keresztül a főút déli oldalán Belgrád felé távo-
zott. A forgalom elől napokig lezárt főúton át-
folyó víz nagyban megkönnyítette az itteni vé-
dekezést, haladékot adva a munkálatok időben 
való elvégzésére.

E sorok írója fültanúja volt az illetékes víz-
ügyesek azon véleményének, miszerint ha nem 
lettek volna a tavak és nem lett volna a 37-esen 
az átfolyás, akkor már szombat este úszott vol-
na Onga. Szerencsére ez az újabb gátszakadá-
sok ellenére sem következett be. Mintegy öt 
napig jött a víz Onga felé keletről, északról és 
dél felől. Senki sem tudta pontosan merről 
okoz majd nagyobb bajt. Még a védekezést irá-
nyító vízügyesek is csak találgatták, hogy iga-
zából merről várhatjuk az árhullámot. Nem 
volt előzmény, tapasztalat az adott szituáci-
óra. „Figyeljünk és készüljünk fel mindenütt 
a víz érkezésére” – tanácsolták. Mi ezt tettük, 
sokakban riadalmat keltve. Mások szerint túl-

védekeztük magunkat. Amikor azonban négy 
nap után az összes tó megtelt és gyakorlatilag 
eggyé vált, és a víz a régi Bársonyos medreken 
keresztül visszafelé kezdett el 
folyni, minden irányban ve-
szélyeztetve a falut, és a Bár-
sonyos óránként másfél cm-t 
emelkedve elérte a homok-
zsákokat, ők is megrémültek. 
Szerencsére ekkorra – jó né-
hány napos hiába való küz-
delem és hiábavaló kísérlet 
után – a Várdomb alatti leg-
nagyobb gátszakadást is sike-
rült felszámolni. Ekkor már 
két napja közel egy métert 
apadt a Hernád. A gátszaka-
dásnál azonban a víz olyan 
erővel fejtette ki romboló hatását, hogy a ki-
ömlő víz mintegy öt méter mélyen vágott ma-

gának utat, gyakorlatilag egy 
szintre kerülve a folyómeder-
rel, aminek következtében az 
apadás ellenére még napokig 
nem lélegezhettünk volna fel. 
Nem véletlenül állomásoztak 
még ekkor is jelentős védel-
mi erők Ongán. Ócsanáloson 
ekkor már a belvizet kezdték 
el szivattyúzni az apadó Va-
dász-patakba, ami még hete-
kig eltartott. 

Ki gondolta volna, hogy 
Ócsanálos és a Radnóti-te-
lep, illetve a Petőfi  és Kossuth 

utcai kertek mellett védekeznünk kell Ongán a 
Cigánytelepnél, a Rákóczi utca végén, a tavak-
nál, a Kegyeleti parkban, a Mező Imre utca és 
a Rezeda utca találkozásánál vagy a faluból az 
Újfaluba vezető út mentén? S akkor nem is be-
széltünk a szinte mindenütt megjelenő belvíz-
ről, a talajvíz okozta károkról.

A szomszé-
dos települése-
ket (Felsőzsolca, 
Gesztely stb.) 
ért károkat, az 
összedőlt há-
zakat látva azt 
m o n d h a t j u k , 
hogy szerencsé-
sebbek voltunk. 
Talán valami-
vel többet is tet-
tünk, mint ők, 
azért, hogy el-
kerüljük a na-
gyobb tragédi-
át. Ócsanáloson 
már hosszú ide-
je megtanultuk, 
hogy az árvíz nem tréfa. A Hernád és a köz-
tünk lévő több négyzetkilométernyi „termé-
szetes víztározó” – ami nem csak rajtunk, de 
véleményem szerint a Hernád alsóbb folyá-

sánál lévő településeken is segített – nélkül 
azonban erősen kérdéses, hogy milyen ered-
ménnyel zártuk volna védekezést. 

Óriási emberi és anyagi erőket kellett meg-
mozgatni a sikeres védelem érdekében. A má-
jusi első árvíz összesített költsége 6 251 683 
Ft-ot tett ki, míg a néhány héttel későbbi jú-
niusi árvíz, melyhez hasonlót emberemléke-
zet óta nem élt meg a falu, védekezési költsége 
lapzártánkkor már meghaladta a 48 millió Ft-
ot. Ez a magas összeg abból is adódott, hogy 
Onga számos más településnek is „hátország-
gént” szolgált, és annak a védekezési költsé-
ge is szerepel az összegben. Az itt megtöl-
tött homokzsákokat vasúton vitték a Hernád 
mentén az északabbra lévő településekhez, 
de közúton is számos környező falut segített 
az ongai homokzsák vagy homok. A homok-
zsáktöltő-gépet is idevezényelte e megyei vé-
delmi bizottság. Június 30-áig (lapzártánkig) 
az önkormányzathoz semmilyen előleg, ígért 
pénz nem érkezett, így a település kasszája tel-
jesen kiürült, ami az önkormányzatot műkö-
dési hitel felvételére kényszerítette.

Június utolsó napjai a kárfelméréssel, az 
árvízi számlák, kártételek folyamatos ellenőr-
zésével, az érkezett adományok károsultakhoz 

való eljuttatásáról, a fertőtlenítésről és helyre-
állításról szóltak. 

Az önkormányzat négy vis maior pályázatot 
nyújt/nyújtott be az árvizekkel kapcsolatban. 

Amikor a víz volt az úr … 
– folytatás az 1. oldalról –

Gátszakadás a Várdomb alatt a Hernádon (Fotó: T. L.)

Homokzsákpakolás a Bársonyos mentén 
a Petőfi  utca végén (Fotó: T. L.)

Vizek Onga körül június 7-én (Fotó: K. Zs.)
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Ez év májusáig sokan és sokszor panaszkodtunk, hogy nincs 
elég víz a patak medrében… Miért nem engednek bele több 
vizet, ha olyan gyakran árad a Hernád? Mennyivel tisztább 
lehetne, ha mindig lenne benne legalább annyi víz, hogy az 
áramlásával tisztán tartsa a medret? Hát most megkaptuk! 

De nem ám kérésre, vagy tudományos tapasztalatokra alapozva szabá-
lyozottan, hanem úgy, ahogy a természet gondolta. Sok-sok esős nap-
pal és éjszaka áztatta a földekkel és a házakal. Elázott minden. Megtel-
tek vízzel az árkok, a mélyedések, a lapályosabb kertek, a szántóföldek 
és lassan a pincékben is megjelent a talajvíz. És ekkor már láttuk és érez-
tük a problémát, mert a Bársonyos vízszintje minden nap, óráról-órára 
emelkedett, és egyre csak emelkedett. 

Így utólag már leírható: sikerült a mederben és a homokzsákok kö-
zött tartani a Bársonyos vizét. 

De a magas vízállás más utakon is képes arra, hogy elvegye jó ked-
vünket. Mert bizony ekkor már a pincéket szinte minden háznál megtöl-
tötte a víz, és nem csak a patak partjához közeli portákon. Ez az, ami nem 
tréfa, és itt nem elsősorban az elázott bútorokra, szerszámokra, tönkre-
ment kazánokra, vagy a bűzös fertőzésveszélyre gondolok, hanem arra, 
hogy ebben a helyzetben az érintett házak alapjai a vízben állnak.

Ne fessük az ördögöt a falra! Viszont egyetlenegy gondolatmenetet min-
denképp szeretnék felvetni. Amikor ránk tört a vészhelyzet, vagy talán a 
katasztrófa eshetősége, akkor szinte mindenki (akik nem, azokkal nem fog-
lalkozunk), hangsúlyozom szinte mindenki tenni akart és tett is azért, hogy 
megtartsuk azt, amink van, és mindezt példás összefogással és egymást se-
gítve sikerült megoldani. De most jön a probléma: miért kell megvárni az 
eddig mért legnagyobb árvíz megérkezését, hogy az illetékes vízügyi ható-
ság egy mederkotrással megtisztítsa a Bársonyos útját, hogy az sebesen el-
hagyhassa a veszélyeztetett területet. És ez csak a fele, mert miért nincsenek 
olyan törvényeink, hogy büntethető legyen az, aki okozója ennek az álla-
potnak, még akkor is, ha csak egy műanyag fl akont dobott be a vízbe?

Azzal fejezem be, amivel kezdtem. 
Véleményem szerint igenis jó lenne, ha mindig elegendő víz csobog-

na, szépen, bársonyosan és csillogóan tisztán a Bársonyos-patak med-
rében. És ezt a Bársonyost hozzáértő szakemberek irányításával épült 
vízzáró partfal vezetné keresztül Onga közepén, és ez a meder ékessége 
lenne településünknek, mert tisztázott kezelői és tulajdonjogi viszonyok 
mellett, megfelelő anyagi háttérrel, átgondoltan történne minden Bárso-
nyost érintő munkavégzés.

- Juhász József -

–  1. pályázat: A 6,2 milliós első árvízi védeke-
zés költségeinek megtérítését célozta meg.

–  2. pályázat: A júniusi árvízi költségek 100%-
os megtérítésére került beadásra.

–  3. pályázat: A helyreállítással kapcsolatos 
(pl. Ongaújfalu és Ócsanálos közötti út).

–  4. pályázat: Eu-s pályázat, mely a gépekben 
keletkezett károkat (pl. szivattyúk, traktor 
stb.) szeretné kompenzáltatni, mintegy 6,5 
millió Ft értékben.

E pályázatokban nem szerepelnek, mert 
nem is szerepelhettek a lakosokat, magánhá-
zakat, ingatlanokat ért károk. Hogy őket ki, 
mikor és milyen mértékben fogja kártalaníta-
ni, arról lapzártánkig senki nem tudott érde-
mi információval szolgálni. 

Ócsanáloson június 30-ig 3 ház dőlt tel-
jesen össze a belvíznek köszönhetően, ebből 
kettőben laktak. Az egyik családot az önkor-
mányzat a költségalapú bérlakásokban tudta 

elszállásolni, és félévre elengedte a lakbérfi ze-
tést, míg a másik család nem kért a felaján-
lott elhelyezésből. Csanáloson hat részlegesen 
összedőlt házzal kapcsolatban részleges bon-
tási határozatot hozott a hivatal.

Az árvíz elmúltával a belvíz, a magas ta-
lajvízszint, a tavak magas vízállása okoz gon-
dot és kelt aggodalmat sokakban Ongán és 
Ócsanáloson egyaránt. Az Ófaluban szinte 
alig akadt olyan ház, aminek a pincéje ne állt 
volna vízben, de az Újtelep jó néhány utcája 
sem mondhatja magát szerencsésnek. Onga 
egy hatalmas nagy kavicságyon található, szá-
mos régi folyómederrel körülvéve, melyet a 
felénk ömlő áradat azonnal ismét birtokba 
vett. A szivattyúzás ennek köszönhetően nem 
segít, sőt egyenesen ront a helyzeten, mivel 
kitisztítva a pólusokat, a vízereket, serkentő-
leg hat a víz utánpótlásra. 

Kivételes napokat, heteket élt át Onga, 

olyan tapasztalatokat szerezve, amikről szí-
vesen lemondtunk volna. Sokan, sok helyről 
fogtak össze, hogy megvédjék településün-
ket. Köszönet érte! Sok mindenre fény derült: 
kire lehet számítani, ki tud önzetlenül segí-
teni, ki érzi szívügyének a védekezésben ki-
fáradtak egy pohár vízzel vagy csak jó szóval 
való ellátását, ki az, aki csak okoskodott, és tá-
vol tartotta magát a gátaktól és a homokzsá-
koktól, és így tovább. Az összkép mindenkép-
pen pozitív, még ha a tanúságok levonását a 
későbbiekre, a jövőre nézve nem lehet meg-
úszni. Összesíteni kell a tapasztalatokat, a po-
zitív erényeket ugyanúgy, mint a hibákat, és 
mihamarabb ki kell alakítani az egész telepü-
lésre vonatkozó árvíz, belvíz és csapadékelve-
zetési védelmi tervet, mert a víz előbb utóbb 
újra felénk jön, és utat talál magának. Hogy 
mikor? Akár hetek múlva… 

- T. L. -

„Bársonyos” Bársonyos?

Védekezés a Bársonyoson (Fotó: T. L.)

A Bársonyos június 6-án (Fotó: T. L.)

Homokzsákok hordása Petőfi  utcai házak kertjeinek végébe (Fotó: T. L.)
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Most megköszönjük a tavaknak, hogy 
itt vannak a falu határában, vagy ha-
ragudjunk ezért rájuk? Nehéz kérdés!

Amikor átszakadt a Hernád gátja Ócsaná-
losnál, a Várdomb alatt, akkor jól jött nekünk, 
hogy van egy hatalmas mélyen fekvő terület, 
ami képes volt több százezer m3-nyi Ongára 
törő árvizet napokon át felfogni és megtartani.

Csakhogy most más a gondunk, ugyan-
is a tavak befogadták az áradatot, és itt tart-
ják ezt a hatalmas víztömeget. Ez a hatalmas 
vízmennyiség nem az  árvíz romboló sodrá-
sával fenyegeti a házakat, hanem azzal, hogy 
a tavak megemelkedett vízszintje nagyon ma-
gasan tartja a talajvizet gyakorlatilag az egész 
faluban. Mivel az évszázadok alatt, Onga egy 
óriási kavicsbázisra épült fel, most emiatt van 
bajban. Ez a kavics- vagy sóderréteg tökéletes 
vízvezetékként működve elvitte minden por-
tára a tavakban megjelent vizet, és a tavak csak 
nagyon lassan engedik vissza azt a Hernádba. 

Lassan engedik, mert a tavakat körül ölelő 
csatornarendszer elhanyagoltsága felfoghatat-
lan. Valamint felfoghatatlan az is, hogy miért 
ilyen zavaros, összekuszálódott és gyakorlati-
lag tisztázatlan az, hogy ki mit tehet ezekkel 

a csatornákkal, azért, hogy betöltsék szere-
püket, amikor szükségünk van rájuk. Szüksé-
günk van arra, hogy ezek az árkok és csator-
nák megtisztítva a szeméttől, a benőtt fáktól, a 
bokroktól teljes keresztmetszetükben képesek 
legyenek a lehető leggyorsabban a Hernádba 
vezetni az ongai házakat veszélyeztető vizet. 

Ugyanaz a helyzet, mint ahogy a Bárso-
nyosnál írtuk, talán még rosszabb. Megoldást 

kell találnunk, nekünk ongaiaknak ezekre a 
problémákra, mert elsősorban csak magunk-
ra számíthatunk. 

Amikor bajba kerültünk rögtön jött a se-
gítség, viszont a segítő kezek már elmentek, 
de a baj még mindig nem múlt el. Cseleked-
nünk kell! A szabályokat betartva, de mindig 
a saját érdekeink szerint.

- Juhász József -

Az árvízi védekezés során Ongán közel kéthé-
tig több száz, összességében több ezer embert kel-
lett ellátni, amit az itt tartózkodó tűzoltók, rend-
őrök és más védekezési egységek legtöbbször 
példaértékűnek, másutt nem tapasztaltnak tar-
tottak. Az ellátásban a lakosok közül is rengete-
gen önzetlenül kivették a részüket, és hozzájárul-
tak, hogy az ország legkülönbözőbb területein se 
csak az árvízi gondok kapcsán emlegessék Onga 
és Ócsanálos nevét, hanem pozitívan szóljanak az 
ongai és ócsanálosi kényszerű vendégszeretetről. 
Se szeri se száma 
a köszönő levelek-
nek, az elismerő te-
lefonoknak, melyek 
méltatták a nehéz 
helyzetben települé-
sünk erőfeszítéseit. 
Ezt annál is inkább 
jó érzés leírni, mert 
közel sem volt min-
denütt így! Sőt! 

A közös erőfe-
szítés során számos 
baráti kapcsolat ala-
kult ki a helyiek és 
az itt tartózkodó vé-
delmi erők között. 
A napokon át itt 
szolgálatot teljesítő 
kecskeméti tűzoltók 

például a pihenőidejükben fontosnak tartották, 
hogy megtekinthessék az új falumúzeumunkat 
vagy a trianoni emlékművet, és Onga történetével 
kapcsolatos könyveket is vásároltak. A védekezés 
vége felé és elvezénylésük előtt már egy közös sza-
lonnasütés is belefért a tűzoltók és az Ongai Kul-
turális Egyesület tagjai között a falumúzeum ud-
varán. Bajban ismerszik meg az ember igazán… 
Nagy igazság

A sok-sok köszönő levél közül újságunk hasáb-
jain a debreceni rendőrök levelét tesszük közzé.

Köszönetnyilvánítások! Elismerés az ellátásért!

Tavak

Tisztelt Rózsa László Úr!

Mint a Debreceni Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi 
Alosztályának megbízott vezetője ké-
rem, engedje meg, hogy mind a saját, 
mind a közvetlen beosztottaim nevé-
ben köszönetemet fejezzem ki az Ön 
és kollégái, valamint azon ongai la-
kosok irányába, akik ebben a súlyos 
helyzetben sem felejtkeztek el az em-
berségről és önfeláldozóan, erőn felül 
igyekeztek bennünket is segíteni! Bí-
zunk benne, hogy hamarosan helyre-
áll a településükön a rend és vissza-
térhetnek a nyugodt napi teendőihez. 
A továbbiakban kívánunk sok erőt, 
kitartást és jó egészséget!

Debrecen, 2010. június 10. 
Tisztelettel és köszönettel: Jánvári 

Tibor r. hdgy. Debreceni Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztály Életvé-
delmi Alosztály megbízott alosztály-
vezetője valamint a védekezésben 
segítő kollégái; Jámbor Attila r. fh dgy, 
Veress Zsolt r. ft zls., Lengyel Imre r. 
ft zls., Gaál Kálmán r. alezr, Pálszabó 
Gábor r. törm, Enyedi Lajos r. zls., 
Kőhegyi Csaba r. hdgy.

- T. L. -

Katonai helikopter a tavaknál (Fotó: T. L.)

Rendőrök étkeztetése az iskolában (Fotó: T. L.)
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Adományozók: 
Dr. Ódor Ferenc országgyűlési képviselő, „Gyermekekért 

11” Alapítvány Radnai Márta Surányi Ilona Kuratórium elnö-
ke, „Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány, AAA TRANS Kft . 
Onga, AGRO-SZIKA KFT. Derecske, B.-A.-Z. Megyei Kórház 
melegétel, Bajusz Istvánné polgármester Nagyhegyes, Belvá-
rosi FIDESZ Női Tagozat, V. kerületi nyugdíjasok, V. kerüle-
ti FIDELITASZ Rogán Cecília, Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata Szeifert Ferenc polgármester, Berettyóújfalu Városi 
Bíróság, Budaőrsi Rendőrkapitányság Dr. Farkas Csaba r. al-
ezredes Közrendvédelmi osztályvezető, Budaörsi Önkormány-
zat Lévay Ernő Közterület Felügyelet vezetője, Burián András 
Dunaújváros DUNAFER IFJÚSÁGI SZERVEZET, Derecskei 
Tevékeny Szeretet Közösség Nagy Marianna, Egervár Község 
Önkormányzata Németh-Gotthárd József polgármester, EGRI 
BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETE Madák Lászlóné 
Etelka alelnök, Egri Főegyházmegyei Karitász Központ Guba 
Lászlóné, EUREST Kft . Miskolc Megyei Kórház Élelmezés 
Papp János regionális vezető Prokai Róbert, Fábiándörögd 
Kajdi István polgármester, GEMINI TRADE Nyíregyhá-
za Pásztor Gyula ügyvezető, GLOBE MEDIA AGENCY Kft . 
Venczel Zsolt cég. vez. Ladovszki Balázs értékesítési vezető, 
Gősfa Község Önkormányzata Farkas Tiborné polgármester, 
Gyermeküdültetés a Balatonon Oláh Erzsébet, Fricz Éva, Gyer-
meküdültetés a Balatonon Novajidrány Rétlaki Klára, Hadhá-
zi Miklósné Onga, Hegedűs Zsuzsanna CBA adomány, Hornai 
Mónika + 2 fő ECHO TV, Hosszúné Bartha Etelka Zuglói Ha-
jós A. Általános Iskola Ig., HUNGERIT ZRT. Banka Csilla te-
rületi képviselő, JOHANITA Segítő Szolgálat Porcsalmy Lász-
ló elnök, Jurkó Zsolt Miskolc, Katolikus Karitász Szervezet 
Árvai Ferenc Igazgató, Készenléti Rendőrség 180 főnek élel-
miszer segélyt küldött, Lakhegy Község Önkormányzata Mé-
hes Máté polgármester, Lapterjesztő Kft . Knyizsák Ferenc Mis-
kolc régió ig., Lemák Zoltán JAFHOLZ UNGARN Kft . Mályi, 
M & M Pack Kft . Szombathely Mihalcsics László, Mádl Dalma 
Magyar Karitász, Magyar Máltai Lovagrend Nádler Miklós 
Lovagparancsnok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Van Der Meer Gusztáv Adányi László, Magyar Ökomeni-
kus Segélyszervezet Nagy Ákos Rácson Balázs, Mentőőr Gyer-
mekeinkért 2002 Alapítvány, METRO KERESKEDELMI KFT. 
Szegedi Sándor, Miskolc Városi Sportiskola Nonprofi t Kft . 
Fata Edina szolgáltatási igazgató, NAZARENUS Gyülekezet, 
NORDA Észak Magyarországi Fejlesztési Ügynökség Miskolc 
Kalocsai Kornél, Kormány Krisztián, Őrangyal Európai Ala-
pítvány, Pelczné Dr. Gáll Ildikó Európa Parlamenti képvise-
lő FIDESZ alelnöke, Polgármesteri Hivatal Magyarhomorog 
Nagy Barna polgármester, Polgárőr Egyesület Gyömrő 
Szurami Allin, Polgárőr Egyesület Nyíregyháza Czidor Mihály 
egyesület elnöke Újhelyiné, Polgárőr Szövetség Berettyóújfalu, 
PROMONTORBOR ZRT. Budapest, Radnai Márta Budapest, 

Református szeretetszolgálat Kis Gergely Márton, Rendőrka-
pitányság Berettyóújfalu Dr. Lingvay Csaba alezredes, RENO-
MÉ KFT. Budapest Horján László ügyv. ig. Rácz Dávid, Répce-
lakért Alapítvány Vas Megye Lukácsi Ernőné egyesület elnöke, 
ROTARY CLUB Miskolc Dr. Cseri Miklós magyarországi kor-
mányzója Kasperkovics János Miskolc elnöke, STAR-PLUS 
Műanyag Kft . Felsőzsolca, SWIETELSKY Kft . Budapest, Szent 
István Gimnázium Budapest, Lázár Tibor isk.ig., Szívvel Közö-
sen Gyermekeinkért Alapítvány, Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász, Tóth Hajnalka Taktaszada, Türi András Budapest 
homokzsák rakodógép, Ungvári Gyula Tarcal, Varga Sándor 
WJS TRANS Kft . Répcelak, Városi Ügyészség Berettyóújfalu, 
Vasboldogasszony Község Önkormányzata Mazzag Géza pol-
gármester, Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány, Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Polgárdy Imre Megyei Ön-
kormányzat alelnöke, VPOP Szőke Tamás Budapest.

Tisztelt Polgármester Úr!
A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola tanulóit, szüleit és pedagógusait nagyon meg-
rázta, ami a falujukkal, a környéken élőkkel történt. Ezért a 8. 
osztályosok kezdeményezésére adományok gyűjtésébe kezd-
tünk. Iskolánkat szülők és 8. osztályos tanulók képviselik, 
hogy átadják a 300.000 Ft értékű adományt. Úgy gondoljuk, 
hogy ez a kevés pénz, ami csepp a tengerben, talán segít prob-
lémáik gyors orvoslásában. Jó egészséget kívánunk Önöknek, 
s remélem, hogy mihamarabb visszaáll a megszokott rend, s 
mindenki hamarosan visszaköltözhet otthonába. Üdvözlettel: 
Hosszúné Bartha Etelka igazgató Budapest, 2010. június 14.

Tisztelt Polgármester Úr!
Nyilván furcsa, hogy gyerekek foglalkoztak ezzel a kérdéssel 

és hozták el az adományokat. Lehetett volna az is, hogy a taná-
rok erőltették volna ránk, de mi most a saját elhatározásunk-
ból döntöttünk úgy, hogy igenis a gyerekek is tesznek valamit. 
Nekünk mindenünk megvan és elképzelhetetlen, hogy ezeket 
elveszítsük. Tehát a feladatunk egyszerű volt. Az iskolánkban 
kampányt folytattunk, és gyűjtést tartottunk. Jó volt azt látni, 
hogy a tanulók sorban jönnek, és mindenki adakozik. A gyere-
kek átérezték a feladat súlyát, és mindenki tudja, hogy az árvíz-
nél élő emberek szenvednek. Mi örülünk, hogy segíthettünk, 
és a legnagyobb élmény, hogy személyesen vihetjük el. A segít-
ség nekünk nem volt nagy munka, de Önöknek átvészelni ezt 
a szörnyűséget sokkal nehezebb. Mi szerettük volna enyhíteni 
a bajokat, vagyis támogatni Önöket. Reméljük, lassan minden 
megoldódik, és örülünk, hogy tettünkkel segíthetünk: hat el-
kötelezett diák a budapesti Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Né-
met Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából: 

Csomós Lilla, Bollók Boglárka, Lendeczki Bernadett, Daka 
Rebeka, Bartucz Aliz és Balogh Viktória

Árvízi segítők és adományozók
Az árvízi védekezésben számos szervezet és magánszemély nyújtott segítséget. A veszély elmúltával pedig sokan 

érezték kötelességüknek, hogy pénz vagy tárgyi felajánlással segítsenek. Lapzártánkig a következő, közel sem teljes 
összesítést kaptuk meg a Polgármesteri Hivataltól. Mindannyiuknak az egész település nevében köszönjük! 

Az adományozó levelek közül a zuglói iskolásokét tesszük közzé.
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Az elmúlt hetek árvizeivel kapcso-
latban mind a nyomtatott, mind az 
elektronikus médiában bőven talál-
hatunk olyan cikkeket, melyek Ongát 
és Ócsanálost is érintették, vagy 
egyenesen róla szóltak. Ezekből most 
a Hajdú-Bihar megyei hírportál egyik 
településünkkel is foglalkozó riport-
ját tesszük közzé.

Ilyenkor nem az alvás a fontos
Debrecen – Most ugyan vasalt ingben, 

nyakkendőben fogadnak, ám néhány napja 
még gumicsizmában küzdöttek a vízzel. Azt 
mondják, rengeteg segítséget kaptak a helyi-
ektől. Amit láttak, az borzalmas volt.

Cívishír:– Pontosan hol segítettek?
Vincze István: – A mi területünk Onga és 

a hozzá tartozó Ócsanálos volt. Közigazgatá-
silag egy, csak földrajzilag különül el a két te-
lepülés. 

Cívishír: – Elkelt a segítő kéz a bajban sok 
helyen. De mi volt a rendőrök dolga?

Balogh Tibor: –Zsákokat töltöttünk meg, 
amelyekkel a gátakat emeltük és erősítettük 
meg. Az átszakadt gátak megerősítésére szol-
gáló kövekkel megrakott zsákokat készítettük 
elő, amelyeket a helikopterek jutattak el a he-
lyükre. 

Cívishír: – 600-an mentek. Hogyan válasz-
tották ki ezt a 600 rendőrt?

Balogh Tibor: – Szombat délután rendel-
ték be az állományt, legtöbben önként vállal-
ták, hogy részt vesznek a borsodi árvízi vé-
dekezésben. Végül 600 hajdú-bihari rendőr 
indult útnak. Arra is fi gyelni kellett, hogy az 
itthoni feladatok ellátására is maradjon elég 

ember. A lelkes állomány közül legnehezebb 
talán azt volt eldönteni, ki NE jöjjön. 

Cívishír: – A segítségüket mennyi ideig vet-
ték igénybe?

Vincze István: – Érkezéstől indulásig ösz-
szesen hatvan órát voltunk ott. Szombaton 
délután fél négy körül kezdtük értesíteni az 

embereket, fél nyolckor már útnak indultunk 
a szükséges felszereléssel, hideg élelemmel, 
ásványvízzel. 

Cívishír: – Az alvás, étkezés ilyenkor nem 
könnyű. Hogyan oldották ezt meg?

Balogh Tibor: –A pihenéssel kapcsolatban 
annyit mondhatok, hogy kaptunk egy felada-
tot, amit meg kellett oldani. Elutazásunk éj-

szakáján éjfél után tudtuk elkezdeni a munkát 
és reggelig dolgoztunk. Abszolút a feladattól 
függött, hogy mennyi volt a pihenési idő. Mi 
ezt inkább várakozási időnek tekintettük. A 
második éjszakát mind a 600 ember a kijelölt 
pihenőhelyen, a miskolci jégcsarnokban töl-
tötte. Azt gondolom a körülményekhez képest 
megfelelő módon lehetett pihenni, aludni. 

Vincze István: – Ilyen felfokozott helyzet-
ben, látva az ott történteket, nem is kíván-
ja annyira a pihenést az ember. Ilyenkor nem 
a pihenésen gondolkodunk, hanem hogy mit 
lehet még csinálni, segíteni.

Balogh Tibor: – Sőt, sokan még pihenő-
időben is menni akartak dolgozni, segíte-
ni, annyira hajtotta őket a tettvágy. Azért jöt-
tek, hogy dolgozzanak. A munkákat nekünk 
is ahhoz kellett igazítani, amit a szakemberek 
mondtak. 

Cívishír: – Katasztrófa sújtotta a térséget. 
Mégis mi volt a legmegrendítőbb, amit láttak?

Balogh Tibor, Vincze István: – Egyértel-
műen Ócsanálos. A településen csak magas 
építésű katonai járművekkel lehetett bemen-
ni, karókkal volt kijelölve az út vonala a víz-
ben, a falu utcáiban is karók jelezték, hogy kb. 
hol lehet az út. Egy-két emeletes ház földszin-
ti ablakáig ért a víz, az ott lakók az emelet-
ről nézték a pusztítást, de ennek ellenére sem 
hagyták el az otthonukat. Bejutni sem volt 
egyszerű. Csak száraz szigetek voltak a tele-
pülésen belül, autók voltak víz alatt. Renge-
teg használati tárgy lebegett a víz tetején, vagy 
a víz összegyűjtötte azokat egy helyre, és ott 
voltak felhalmozódva. Emberek egész életé-
nek munkáját láttuk tönkremenni. 

Cívishír: – Valaki a helyiek közül megkö-
szönte a rendőröknek, amit ott tettek?

Vincze István: – Nagyon sok kedves-
séget tapasztaltunk, kaptunk a helyiektől. 
Olyan mértékű ellátásban részesítettek ben-
nünket, hogy ha egyáltalán nem kapunk sa-
ját ételt, akkor sem éheztünk volna. A szend-

Másutt olvastuk: 
Ilyenkor nem az alvás a fontos

 Rendőrök a gáton Ócsanálososn (Fotó: K. Gy.)

Közlekedés Ócsanáloson júniusban (Fotó: K. Gy.)
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Elnézést kérek!
Elnézést kérek azoktól az emberektől, akik fáradhatatlanul 
dolgoztak, az árvíz okozta helyzetben Onga bármely pont-
ján, hogy a védekezés sikeres legyen, mert nem tudom, 
hogy mikor és kit sértettem meg egy-egy rosszul kimondott 
mondattal, vagy egy-egy elhangzott kérdés, kérés vagy jó 
tanács meg nem hallása miatt. Tőlük bocsánatot kérek és 
őszintén mondom senkit nem akartam megsérteni, csak a 
tőlem telhető legjobbra törekedtem.

De vannak itt mások is!
Azokra gondolok, akik utólagos okoskodásaikkal, mindent jobban 

tudó meglátásaikkal, és szűnni nem akaró folyamatos locsogásukkal 
az őrületbe kergetik azokat az embereket, akik már hetek óta küzde-
nek árvízzel. Az ilyen rosszindulatú emberek az önző, beszűkült vilá-
gukon kívül semmit nem látnak, és senkit nem ismernek. Csak fenye-
getőzni tudnak, meg zaklatni azokat, akik tennék a dolgukat. 

Miért nem voltak ott akkor, amikor a homokzsákot kellett pakol-
ni? Miért nem főztek egy termosz kávét? Miért nem vittek egy tál-
ca szendvicset az embereknek? Vagy legalább kérdezték volna meg, 
hogy segíthetek-e valamiben?

Hagyjuk őket, inkább emlékezzünk a nehéz napok szép és embe-
ri pillanataira.

Nem tisztem, és nem hatalmazott fel senki sem, de én mint ongai 
lakos megköszönöm mindenki önzetlen segítségét és fáradhatatlan 
tenni akarását. Valamint azt, hogy az itt szolgálatot teljesítő hivatásos 
szervek állományait ilyen gondoskodással tudtuk ellátni, míg ők min-
ket védtek. Mert tudom, itt nem csupán egy forró kávé, vagy egy vajas 
kenyér jó ízű elfogyasztásáról volt szó, hanem őszinte és egymást tisz-
telő emberi kapcsolatok is kialakultak az árvízi védekezés alatt.

- Juhász József -

„Kertész leszek”
Az ÁNTSZ a 2010-es évre vonatkozóan is meghirdette a „Kertész leszek” című pályázatot. A cél: a gyermekek környe-

zettudatos magatartásra nevelése.
A program során a gyerekek virágoskertet alakítanak ki az óvoda udvarán, a kertet fantázianévvel látják el, a beülte-

tett virágokat gondozzák. A munkálatokat késő őszig kell folytatni, és a fenntarthatóság érdekében a növények, a vi-
rághagymák teleltetéséről, virágmagok begyűjtéséről is gondoskodni kell. A pályázók munkái ősszel kerülnek értéke-
lésre és jutalmazásra.

Fődíj: a legjobb „kertészeknek” a legszebb kertért beltéri játékok. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is részt vesz a pá-
lyázaton Onga mindkét óvodája, a Bársonyos Napköziotthonos Óvoda Hunyadi utcai valamint Arany János utcai tag-
óvodája is. Szereplésükhöz sok sikert és napsütést kívánunk!

vicsek, a kávé, ásványvíz, a tea sosem fogyott 
el, néhány helyen pedig bográcsban főztek 
részünkre. Mindent megtettek, csak hogy 
tudjuk a munkánkat végezni, semmiben ne 
szenvedjünk hiányt. Az egyháznál, a helyi is-
kolában főztek, házaknál is, rengeteget. Végül 
már azon ment a (persze csak jelképes) harc, 
ki hol egyen. Még a hazautazásunkkor is jöt-
tek hozzánk elköszönni, pedig hajnali fél 2-
kor indultunk. Abban a nagy bajban ők hő-
siesen helytálltak, minden köszönet megilleti 
a helyieket, az önkormányzatot, azért amit az 
ellátásunk érdekében megtettek.

Balogh Tibor: – Látszott, hogy nagyon 
nagyra értékelik a segítséget, hiszen azért is 
mentünk oda. Nagyon sok ember jött oda és 
fogott kezet velünk, megköszönték a mun-
kánkat. Az önkormányzat és plébános is min-
den segítséget megadott.

Cívishír: – A rendőrök közül szerzett már 
valaki tapasztalatot hasonló helyzetben?

Balogh Tibor: – Többen is. Én magam is 
voltam a nagy tarpai árvíznél, 2001-ben, ami-
kor a Tisza kiöntött. Akkor más volt a felada-
tunk, konvojt kísértünk és a rendfenntartás-
ban segítettünk.

Cívishír: – Próbáltak-e – visszaélve a zűrza-
varral – fosztogatni?

Vincze István: – Igen, nem is egyszer. A 
600 rendőrből direkt erre különítettünk el egy 
egységet, akik klasszikus rendfenntartói fel-
adatot láttak el. Járőröztek a településen. A 
munkák után a kollégák közül többen mond-
ták: bármikor mennek újra segíteni, ha kell. A 
segítségnyújtás örömén túl, nagyszerű „csa-
patépítő” tréningnek is beillett ez a munka, 
túlzás nélkül állítható, hogy a kollégák közötti 
összetartás, együvé tartozás érzését is jelentő-
sen erősítette a végrehajtott feladat.     - CzA -

Védekezés a pálinkafőző környékén (Fotó: T. L.)

Ócsanálosi utcakép (Fotó: K. Gy.)
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Az V. Ongai Kulturális Napok komp-
lex, kistérségi, megyei, bizonyos 
szempontból országos érdeklődés-
re is számot tartó programsorozat-
ként indult az önkormányzat és az 
Ongai Kulturális Egyesület szervezé-
sében. A napokon át tartó folyamatos 
eső, illetve a programsorozattal egy 
időben elkezdett árvízvédelmi mun-
kák előbb Ócsanáloson majd Ongán, 
beárnyékolták a rendezvénysoroza-
tot. A meghívott vendégek jó része a 
megye szerte járhatatlan, lezárt utak 
miatt nem tudott Ongára jönni, vagy 
azért nem jöhetett, mert a gátakon a 
védelmi teendőkben volt elengedhe-
tetlenül fontos feladata.

A programok egy részét le kellett fújnunk. A 
történelmi emlékpark első szakaszának átadá-
sa, a Trianon emlékmű avatása későbbre ha-
lasztódott, hisz a tervezett ünnepség alatt kri-
tikus pillanatokat éltünk meg Ócsanáloson, 
ahol az ott lakók kitelepítéséről az átadás előt-
ti órákban született meg a döntés. Nem lett 
volna etikus, és nem lett volna kivel mit is ün-
nepelni a nehéz helyzetben, akkor amikor egy 
egész településrész léte forgott veszélyben. A 
védekezés, a gátak védelme, az áradó víz el-
vitte az ünnepi gondolatokat. A falumúzeum 
udvarára tervezett népzenei koncert is az idő-
járás áldozatává vált. 

Ami a rendezvénysorozatból megvalósult, 
mégis büszkeséggel tölthet el mindnyájunkat. 
Abaúj legdélibb csücskében, Ongán egy mú-

zeum és közösségi ház került átadásra, melyet 
a sajtó és számos megyei intézmény képvise-
lőinek jelenlétében Norvégia magyarországi 
nagykövetségének és a Kárpátok Alapítvány 
munkatársai is megtiszteltek jelenlétükkel. Az 
épület négy éves civil és önkormányzati ösz-
szefogás révén újult, valósult meg. Amit egye-
dülálló néveredet emlékműavatás és állandó 
történeti, illetve szabadtéri kiállítás megnyitá-
sa tett teljessé. 

A művelődési házban a falumúzeum kiala-
kításáról, a „Történelmi tanösvény és múltfel-
tárás Ongán” című Norvég Civil Támogatási 
Alap által támogatott 
projektről láthattak 
egy negyedórás fi l-
met az érdeklődők. 
Átadásra került Onga 
új honismeret dvd-
romja is. Az ongaihoz 
hasonló multimédi-
ás kiadvány kevés te-
lepülésnek van az or-
szágban, komplex 
múltfeltáró anyag-
gal még kevesebben 
büszkélkedhetnek.

Az általános is-
kola új épületszár-
nyában a fotó-videó 
tanszakos diákok által készített helyi idős em-
berekről készített portréfotókból nyílt szocio-
fotó kiállítás, melyet a Felvidékről, a rozsnyói 
születésű ifj ú fotóművész, Keszi István nyitott 
meg. 

Volt színházi előadás is „Mesék a súgó-
lyukból” címmel, ahol Tarr Marit és Dunai 
Tamást láthattuk és hallhattuk. 

Felvezető programban szerepelt a „Tria-
nonról hitelesen” címmel az előadássorozat 
utolsó előadása, ahol Raff ay Ernő történész 
és Szidiropulosz Archimédesz szociológus, a 
Trianoni Szemle szerkesztője volt az előadó.

Nem maradt el a hagyományos Görhe-
sütő verseny sem.

Csak remélni tudjuk, hogy a jövőben a 
természet kegyesebb lesz hozzánk, és a VI. 
Ongai Kulturális Napok barátságosabb, napo-

sabb, eső és árvízmentes időben, tartalmában 
az idei évhez képest nem visszalépve szolgája 
nagyközségünk kulturális értékmegőrző, ér-
tékteremtő feladatát.

- T. L. -

A zsűri több kategóriában is díjazott 
és hirdetett eredményt, mivel az elké-
szült ételek jellege és sokfélesége ezt 
kívánta meg. Nehéz összehasonlítani 
egy sütemény jellegű édességet egy 
sós étellel.

Az első kategória az igazi görhe volt.
Eredmények: 1. hely: Tarnóczi Józsefné, 

2. hely: Tóthné Tóth Tímea /túrós görhe/, 3. 
hely: Molnár Jánosné.

A következő kategóriák az elkészült étel-
féleségek jellegéből adódtak. Nehéz volt cso-
portokra osztani, mivel sokféle ételkülönle-
gességgel leptek meg a készítők.

Főétel: 1. Urszin Albertné /káposztás-sza-
lonnás puliszka/, 2. Szabó Lajosné /kukoricás 
kapros-túrós tekercs, rakott palacsinta és lek-
város puliszka/.

Sütemény: 1. Tarnóczi Józsefné /kukorica-

dara torta/, 2. Simon 
Józsefné /diós kuko-
ricadara torta aszalt 
gyümölccsel/.

A közönség dí-
jazottja: Nagy Sán-
dorné /kukorica raf-
fa elló/.

Köszönjük min-
den kedves részt-
vevőnek a fáradsá-
gos munkát, és nem 
utolsó sorban az 
anyagi ráfordítást, 
ami az elkészítéssel 
jár. Reméljük a kö-
vetkező alkalomra 
még többen kapnak kedvet, hogy megmutas-
sák tudásukat és többen fogják a mindennapi 
étrendjükbe beiktatni ezeket az ételeket.

Szívesen várjuk az elkövetkező évekre is 
ötleteiket, receptjeiket, akár az újságban tör-
ténő közlés céljára is! - Gondos Andorné -

Esős, hideg Ongai Kulturális Napok

Az V. Ongai Kulturális Napok alkalmából 
megtartott „Görhe-sütő” verseny eredményei!

A díjazottak közül hárman (Fotó: T. J.)

A portréfotó kiállításon (Fotó: K. Zs.)
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Az V. Ongai Kulturális Napok kerete-
in belül került bemutatásra az Onga 
új honismereti dvd-romja, mely a 
Norvég Civil Támogatási Alap támo-
gatásával jelent meg. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy részt ve-
hettem a dvd elkészítésében.

A kulturális egyesülettel közös munkakapcso-
latunk ha jól emlékszem 7–8 éve kezdődött, 
amikor is leültünk Takács Lacival, és elkezd-
tünk közösen gondolkodva kifejleszteni egy 
keretrendszert. Az azóta eltelt időben több kü-
lönböző projekt során folyamatosan csiszol-
tuk és bővítettük a település múltjával kapcso-

latoson összegyűjtött anyag feldolgozását. A 
sok-sok közös munkának meglett az eredmé-
nye, egy a maga nemében páratlan helytörté-
neti digitális gyűjtemény. 

A dvd dobozát a kezünkbe véve, abból a dvd 
lemezt kiemelve egy plexi adathordozó koron-
got látunk, betesszük a számítógépbe és elindul! 
Nem is gondolnánk, hogy a rajta található gyűj-
temények hány év analitikus gyűjtőmunkájának 
az eredményei és hány különböző, egyenként is 
lenyűgöző katalogizált gyűjteményt tartalmaz. 
Ki kell próbálnunk! A dvd elindítása után Onga 
múltjába csöppenünk, ahonnan visszaköszön-
nek emlékek, esetleg rég nem látott barátok, ta-
nárok, tanítók és történetek, amelyekről már azt 
hittük rég elfeledtük. 

Jómagam a honismereti gyűjtemény elké-
szítésének a leglátványosabb részét kaptam. 
Létrehozni egy olyan dvd-t, ami kereshetővé, 
böngészhetővé teszi az egyes gyűjteményeket. 
Az adathordozó egy webes alkalmazás, tulaj-
donképpen egy dvd-ről futó honlap, aminek a 
felépítése jórészt megegyezik a kulturális egye-
sület honlapján lévő Onga múltja gyűjtemény-
nyel. Aki azt látta és használta, az könnyen bol-
dogul ennek a dvd-romnak a használatával. 

Helyezzük most a lemezt a számítógépünk-

ben és nézzük meg, milyen lehetőségeket kínál 
lakókörnyezetünk múltjának megismeréséhez.

A dvd telepítés nélkül a számítógépbe he-
lyezve azonnal elindul, de ha véletlenül le-
tiltottuk az automatikus indítást a dvd meg-
hajtót tallózva az index.hta fájlal indítható a 
keretrendszer. A rövid bevezetés után a gyűj-
temény főmenüjében találjuk magunkat, az 
egyes funkciókból ide térhetünk vissza. 

A gyűjtemény két fő csoportra bontható. 
Az egyik csoport az eddig Ongáról az Ongai 
Kulturális Egyesület gondozásában megjelent 
nyomtatott könyvek és egyéb kiadvány digi-
tális változata. A másik csoportba tartoznak 
az egyesület által eddig összegyűjtött egyéb 

források, fotók, adatbázisok, amelyek önálló 
gyűjteményekként jelennek meg a lemezen.

Nézzük először az első csoportot: mono-
gráfi a, tankönyv, forrásgyűjtemény, antoló-
gia, iskolatörténet, fotó-
album I–II., református 
történet és egyéb kiad-
ványok. Ezek az álta-
lunk jól ismert, nyomta-
tásban eddig megjelent 
kiadványok digitális vál-
tozatai azzal a kiegészí-
téssel, hogy ahol ren-
delkezésünkre állt, ott 
a könyvek nyomdai 
Acrobat PDF. változatát 
is elhelyeztük, valamint 
a kiadványokban sze-
replő fényképek eredeti 
színes változatait hasz-
náltuk fel. Ezek mellett a dvd-n teljes értékű 
szövegkereső áll a rendelkezésünkre. 

Nézzük most a honismereti dvd önálló 
gyűjteményeit.

Anyakönyvek, jegyzőkönyvek: itt jelenleg 
3 db. református anyakönyv digitálisan lefo-
tózott változata található.

Fotótár: személyes kedvencem a kulturális 
egyesület által gyűjtött Ongával kapcsolatos 
fotók adatbázisa. Itt egy kereső felületet talá-
lunk, ahol a katalogizált fotókat (közel 3000 
darabot) tudunk böngészni az általunk meg-
adott szempontok szerint.

Tanösvény: a januárban átadott történelmi 
tanösvényen tehetünk egy virtuális sétát, ez a 
séta még nem az Avatar 3d-s világát idézi, de 
remek lehetőség, hogy egy fotelben ülve végig 
látogassuk Onga nevezetességeit.

Tanulmányok: Ongával kapcsolatos tanul-
mányok, szakdolgozatok PDF-es változatai.

Újságcikkek: egy olyan adatbázis, ahol 
Ongával kapcsolatos újságcikkek (600 darab) 
archivált változatait találjuk.

Levéltári források: egy újabb egyedülálló 
gyűjtemény, melyből az Ongáról felelhető és 
eddig feldolgozott források digitálisan archi-
vált (560 darab) változatait tekinthetjük meg.

Tárgyi emlékek: a falumúzeum tárgyainak 
és egyéb helyi gyűjtésű tárgyi emlékek keres-
hető adatbázisa.

Visszaemlékezések: ongai idős emberekkel 
készített riportok gyűjteménye. Ha így első-
re halljuk, nem tűnik érdekesnek, de ha bele-
gondolunk mennyi olyan helyi népszokás volt 
vagy hány olyan esemény történt a múltban, 
amit írásos formában nem találunk meg a le-
véltárakban, akkor arra jutunk, bizony ezek-
re a dolgokra csak azok emlékeznek, akik ott 
voltak, részt vettek benne. Ha ezek az embe-
rek örökre itt hagynak bennünket, az emléke-
iket is magukkal viszik. Ezen emlékeket pró-
bálta archiválni az egyesület.

A dvd tartalmazza továbbá az 1999 márci-
usától 2010 májusáig megjelent összes Ongai 
Kékdaru digitális változatát egy önálló szöveg-
keresővel kiegészítve, amiben Onga elmúlt 11 

évének minden apró történését megtaláljuk!
Ajánlom a honismereti dvd-t azoknak, 

akik szeretnének elmerülni egy kicsit köz-
vetlen életterünk közeli és távoli múltjában, 
ahonnan ígérem mindenki új élményekkel tér 
majd vissza.

- Prion Gábor -

Új honismereti dvd-rom Ongáról

A honismereti dvd-rom átadón (Fotó: T. J.)

A Norvég nagykövetség és a Kárpátok 
Alapítvány munkatársai (Fotó: T. J.)



10 2010. június – július

A Darvas 
Közösségi Ház és 
Múzeum átadása

Június 3-án, óriási esőben, árvízi védekezés közepet-
te került átadásra a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
épülete. Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével 
többek között a Norvég Nagykövetség három munka-
társa, Miss Guri Merete Smenes, Polgár Tamás és Vegar 
Andreassen, illetve a Kárpátok Alapítvány igazgatója, 
Bata Boglárka és munkatársa, Babcsa Ivett.

Az időjárás ellenére szépszámú közönség vett részt az ünne-
pi eseményen. Wass Albert gondolatival és versével indult az 
ünnepi műsor, majd a palóc és a csángó himnusz következett 
Pálfy Zsuzsa és Kerékgyártóné Makranczi Ildikó előadásában. 
A történelmi egyházak képviselői megáldották, illetve Isten ál-
dását kérték az új közösségi épületre.

Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke ünnepi 
beszédében a civil és önkormányzati összefogást hangsúlyozta, 
melynek révén, és jelentős pályázati támogatással (leginkább 
a Norvég Civil Támogatási Alapé), adományokkal, önkéntes 
munkával négy év alatt vált valósággá sokak álma.

Madzin Tibor polgármester leleplezte a Balog István fafa-
ragó által készített névtáblát, majd Miss Guri Merete Smenes, 
Norvégia magyarországi nagykövetségének munkatársa, a 
Norvég Projekt felelőse és Takács László OKE elnök átvág-
ták az ünnepi szalagot, és átadták a nagyközönségnek az épü-
letet, ahol az ún. „tisztaszobában” Onga történetei kiállítás, a 
„konyhában” a falu elhelyezkedésének és a földesurainak él-
tével kapcsolatos kiállítás, a „kisszobában” a népi gazdálko-
dással, szövés-fonással kapcsolatos kiállítás, míg a kamrában 
egy pálinkáspohár-történeti gyűjtemény került kialakításra. 
Az udvaron mezőgazdasági munkaeszközökből nyílt szabad-
téri kiállítás.

A múzeum ideiglenesen nyitva tartása: hétköznap 13 órá-
tól 16 óráig. Előzetes időpont egyeztetéssel az máskor is meg-
tekinthető, illetve külön kérésre történeti ismertető is kérhető. 
Tel.: 30-588-9907 ill. 70-313-3216.

- T. L. -

Esőben (Fotó: T. J.)

Az épület megáldása (Fotó: T. J.)

Takács László ünnepi beszéde (Fotó: T. J.)

A névtábla leleplezése (Fotó: T. J.)A kiállítás megtekintése (Fotó: T. J.)
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A június 3-ai átadás előtt gőzerővel 
folytak a falumúzeum munkálatai. 

Az elmúlt két hónapban jórészt az Ongai Kul-
turális Egyesület tagjainak, illetve önkor-
mányzati alkalmazottak munkája révén be-
fejeztük az épület teljes belső átalakítását, a 
falak rendbetételelét, azok festését. Teljesen 
új villamos vezeték-hálózatot alakítottunk ki, 
központilag vezérelt 23 db megvilágító lám-
pával. Minden helyiség hajópadló borítást ka-
pott. Minden ajtót kicseréltünk, az ablakokat 
felújítottuk, lefestettük. Az épületben a ko-
rábban elkészített 15 vitrin (10 álló és 5 fal-
ra szerelhető) mellett számos polc kapott he-
lyet. A kiállításra a tárgyakat előkészítettük, 
felületkezeltük vagy felújítottuk. Az épületet 
risztóberendezéssel és tűzjelzőrendszerrel lát-
tuk el, ami a tűzoltósághoz bekötésre került. 

A falumúzeum külső munkáinak része-
ként az elektromos áram földalatti bevezeté-
sét megoldottuk, a hátsó kamrába is bevezet-
tük az elektromos áramot és a tűzérzékelőt. 
Megoldottuk az épület éjszakai megvilágítá-
sát. A vízvezeték-rendszer az udvaron lefek-
tetésre került. Az épületet villámhárító rend-
szerrel láttuk el, és újra festettük.

Az udvaron befejeztük a járdaépítést, s 
annak részleges burkolását, a szabadtéri ki-
állítás tárgyaihoz a betonalapokat leburkol-
tuk, a tárgyakat jórészt leheggesztettük, és 
felületkezeltük. Felajánlásból szalonnasütőt is 
kialakítottunk, illetve 4 tölgyfapad és 2 tölgyfa-
asztal is elkészült. Az épületre faragott névtábla 
került. Új kerítést készítettünk, burkolt beton 

oszlopokkal, festett lábazattal, akácfa lecekkel, 
új nagy- és kiskapuval. a kerítés elé mosott ka-
vicsot szortunk. Ugyancsak kavicsok, kövek 
kerültek a járdák közti területre. A kerítés és a 
járda közötti részt, illet-
ve a tornácot és az ablak-
párkányokat virágosítot-
tuk. Kihelyezésre került 
a faragott névtábla és a 
zászlótartó rúd, benne 
Onga és a nemzeti színű 
zászlóval.

Beburkoltuk az ud-
vari kutat, melynek be-
fedését is megoldottuk, 
és körülötte járható fe-
lületet alakítottunk ki.

Az épület 24 órás 
tér f ig yelőkamerával 
való megfi gyelését az 
önkrományzat egy na-
gyobb pályázat része-
ként oldotta meg.

Munkánkat anyagi-
lag a Norvég Civil Tá-
mogatási Alap, B.-A.-Z. 
Megye Közgyűlés Me-
cénás Alapja és a Pro 
Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány 
Karácsony Sándor Emlé-
kére Szakalapítványa tá-
mogatta. Számos felaján-
lás és önkéntes munka 
is segítette munkán-

kat, amit ezúton is nagy tisztelettel megköszö-
nünk mindenkinek. (A következő számunk-
ban névszerin is felsoroljuk őket. -szerk. -) 

- T. L. -

Onga néveredete emlékmű felavatása

Készül az új kerítés (Fotó: T. J.)

Folytatódtak a falumúzeum kialakításának munkálatai

Az Ongai Kulturális Egyesület a falumúze-
um udvarán június 3-án avatta fel ünnepélyes 
keretek között az Onga néveredete emlékmű-
vet, melynek alapköve Erdélyből, a Jód-patak 
völgyéből származik. A követ Dr. Ódor Ferenc, 
a megyei közgyűlés elnöke, Abaúj országgyűlé-

si képviselője ajándékozta korábban az egyesü-
letnek. Az emlékmű márványoszlopába Onga 
különböző időkben használt névalakjai kerül-
tek évszámmal együtt bevésésre. Az emlék-
művet felajánlásból készítette el Kovács Zsolt 
és Takács László ötlete alapján Ekker Róbert 

szobrászművész. Az alapzatot ugyancsak fel-
ajánlásból Urszin László rakatta ki. 

Az emlékmű az ünnepségre Erdélyből ér-
kező Bartha József holtmarosi református 
tiszteletes gondolataival került leleplezésre 
Ekker Róbert és Bartha József által. - T. L. -

Az Onga néveredete emlékmű felavatása (Fotó: T. J.) Az emlékmű előtt (Fotó: T. J.)

A munka eredménye, a múzeum (Fotó: T. L.)
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A TRIANONI EMLÉKMŰ ÉS A 
TÖRTÉNELMI EMLÉKPARK 
ELSŐ RÉSZÉNEK ÁTADÁSA

Június 4-én az árvízi védekezés, Ócsanálos az-
napi kitelepítése miatt az önkormányzat elha-
lasztotta a trianoni emlékmű és a történelmi 
emlékpark első szakaszának átadását. Az ünne-
pélyes eseményre új időpontban, 2010. augusz-
tus 20-án kerül sor. Az emlékmű és az emlék-
park költségei összesen 6 040 291 Ft-ot tettek 
ki, amiből 1,2 millió Ft-ba került az emlékmű.

ORVOSI RENDELŐ 
ESZKÖZBESZERZÉSE

A Rózsa F. utcai orvosi rendelő ÉMOP-4.1.1/
A-2008-0089 pályázat keretében megvalósu-
ló felújításának részeként jelenleg folyik az in-
tézmény eszközbeszerzése, mintegy 3 millió 
Ft értékben, melynek 90%-a a nyert pályázat 
által kerül fi nanszírozásra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÁTALAKÍTÁSA

Lassan befejeződnek a hajdani könyvtár he-
lyén a Polgármesteri Hivatal átalakítási mun-
kálatai. A munkák végeztével megszűnik az 
eddigi zsúfoltság, az ügyfélfogadás korábbi 
rendje és helyszínei is megváltoznak.

JÁTSZÓTEREK
Az átadás előtt az ócsanálosi játszóteret az ár-
víz elvitte, míg az Ongán, a Bem utcában ki-
alakításra kerülő játszótér munkálatai határ-
időre befejeződnek.

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Az árvíz miatt az önkormányzat májusi ülése el-
maradt, az akkor tárgyalandó napirendi pontok 
megvitatására augusztusban kerül sor. Az ön-
kormányzat június 29-én tartotta soron követ-

kező ülését, ahol többek 
között szó volt az árví-
zi helyzetről, az óvoda-
vezetői pályázat elbí-
rálásáról. A képviselők 
foglalkoztak az „Onga-
Ócsanálos árvízvédel-
mi fejlesztése” c. pályá-
zat aktuális kérdéseivel, 
terület kisajátítások-
kal, és elfogadták annak 
üzemeltetési koncepci-
óját. Döntöttek továb-
bá 8,347 millió Ft mű-
ködési hitel felvételéről 
és a kötvénykibocsátás-
ból lekötött betétben 
elhelyezett 65 733 733 
Ft összegből 20 mil-
lió Ft felszabadításáról. 
A Hernád Közmű Kft . 
üzletrészének megvá-
sárlásáról és eladásá-
ról is határoztak a kép-
viselők. Polgármester 
úr tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy a Her-
nád Közmű Kft . élén 
Szabó Miklós nyugdíj-
ba vonulását követően 
Komjáti Miklós lett az 
új ügyvezető. Az ülésen 
kisebb vita bontakozott 

ki az ülésen megjelent néhány helybeli lakos és 
az önkormányzat között a tavak okozta magas 
vízszint és talajvíz ke-
zelése, a falu határában 
lévő átereszek megtisz-
títása és megnyitása kér-
désében. 

RÉGI ÚJ 
ÓVODAVEZETŐ 
AZ ÓVODA ÉLÉN

A júniusi önkormány-
zati ülésen a két pá-
lyázó közül a képvi-
selő-testület titkos 
szavazással Kerekes 
Gabriellával szemben 

Trizsi Józsefnét választotta meg augusztus 16-
tól 2015. augusztus 15-ig óvodavezetőnek.

EMELT SZINTŰ IDEGEN NYELV- ÉS 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÁS

A 2010/11-es tanévtől önkormányzati döntés 
értelmében az általános iskolában az 1. évfo-
lyamtól beindul az emelt szintű angol és szá-
mítástechnikai oktatás.

JELZŐRENDSZERES 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Sajópálfala csatlakozott az Onga központtal 
működő kistérségi jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás hálózathoz.

TEMPLOMKERT FELÚJÍTÁS
Sikeres pályázat révén ősszel kerül sor a re-
formátus templomkert és udvar parkosításá-
ra, virágosítására.

TÉRFIGYELŐ KAMERÁK
Hamarosan befejeződnek a térfi gyelő ka-
merák kihelyezésének munkálatai, amitől a 
nagyközség önkormányzata a település köz-
biztonságának javulását várja.

- T. L. -

Ekker Róbert szobrász az emlékművön (Fotó: T. L.)

Ongai hírfolyam

Az átadás előtti emlékmű (Fotó: T. L.)

A hivatal átalakítási 
munkálatai (Fotó: T. L)

Parkosítva lesz az udvara (Fotó: T. L.)
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Ismételten véget ért egy bajnoki év a 
labdarúgók számára. Nézzük, hogyan 
teljesítettek utánpótlás korú fi ataljaink.

Kezdjük a legkisebbekkel. Számukra – az U7, 
U9, U11-es korosztályoknak – félévente 3 al-
kalommal tartanak egy labdarúgó tornát, ahol 
5 másik település fi ataljaival mérik össze a tu-
dásukat. Ezeken a tornákon nincs díjazás, az 
a céljuk, hogy a gyerekek megszeressék és mi-
nél többen űzzék  ezt a csodálatos sportágat. 
Mindenképpen meg kell említenünk, hogy 
az U7-es korosztályunk meghívást kapott a 
Decathlon által szervezett Decathlon kupára, 
ahol első helyen végeztek, kapott gól nélkül. 
Olyan csapatokat utasítottak maguk mögé, 
mint a DVTK, a Tiszaújváros vagy a Borsod 
Volán. A csapat tagjai: Szabó Zalán, Glonczy 
András, Praták Dávid és Halász Milán. 

Az U7-es keret: Buzás Máté, Csontos Be-
nedek, Dobos Levente, Glonczy András, 
Glonczy Zsolt, Gyükér Krisztián, Halász Mi-
lán, Horváth Dezső, Juhász Balázs és Praták 
Dávid.

Az U9-es keret: Baktai Balázs, Balabás Bo-
tond, Farkas Gábor, Horéna Milán, Horváth 
Krisztián, Lakatos Vendel, Szabó Zalán és Tö-
rök Gergely

Az U11-es keret: Bay Dominik, Horváth 
Dániel, Horváth Levente, Horváth Levente, 
Lakatos Attila, Nagy Kristóf, Palakovics Már-
ton, Porkoláb Marcell és Siroki Vilmos.

A gyerekeket Simon Imre és Varacskai Ist-
ván készítette fel.

A következő korosztály az U14-es. Ők már 
hivatalos bajnokság keretein belül szerepel-

nek. Az eredmények sajnos nem úgy sikerül-
tek, ahogyan szerettük volna, de várható volt, 
hogy nehezen fog menni a nagypályára való 
átállás a fi úknak, amit meg is éreztük a sze-
zon során. A küzdelmek során a 8. helyet sze-
reztük meg.

A csapat tagjai: Berta Zoltán, Dapsy Erik, 
Ducsai Kristóf, Farkas Attila, Galyas Ferenc, 
Miczán Benjámin, Molnár Dániel, Molnár 
Dávid, Novák László, Olasz Gergő, Simon 
Máté, Solymosi Bálint, Szamosfalvi Ádám, 
Száva László, Torma Ferenc, Török Ádám és 
Urszin Attila. Edző: Varacskai István.

Az U16-os csapatunk az 5. helyen végzett 
a 10 csapatos bajnokságban. A tavaszra az volt 
a jellemző, hogy a kötelező győzelmeket hoz-
ta a csapat, amikor viszont bravúr kellett vol-
na, sajnos nem tudtuk azt a pluszt nyújtani, 
ami a győzelemben segített volna. A csapat-
ból ki kell emelnem Szabó Zoltán teljesítmé-
nyét, aki egymaga 21 gólt szerzett. A csapat 
legnagyobb arányú győzelme egy 23-0 volt, 
amelyet a Tiszalúc csapata ellen értünk el ha-
zai pályán, tavasszal. 

Kerettagok: Bálint Márk, Budai Imre, Bur-
ján Krisztián, Buza Szilárd, Farkas Attila, Far-
kas Sándor, Galamb Márió, Galyas Ferenc, 
Hegedűs Edgár, Illés Máté, Kádas Csaba, Ko-
vács Krisztián, Novák László, Orosz Róbert, 
Stefán Szabolcs, Szabó Zoltán, Szakács Dávid, 
Vldár Alex. Edző: Varacskai István.

A legsikeresebb utánpótlás korosztályunk 
az U19-es, akik a bajnokságukban bronzérmet 
szereztek. A csapat fantasztikus tavaszt produ-
kált, egy vereséget és egy döntetlent értek el, 
a többi mérkőzésen győztes csapatként hagy-

hatták el a pályát és mindössze 6 gólt kaptak. 
Volt két hosszú „góltalansági sorozat”, az első 
503 a második 564 percig tartott. A csapat gól-
királya Kovács Viktor, aki 18 gólt szerzett kö-
zéphátvédként. A cikk címe is miattuk alakult 
így, mert az utolsó fordulóig harcban voltunk 
a bajnoki címért, de sajnos Serényfalván vere-
séget szenvedtek a fi úk, így csak a bronzérem 
került a nyakukba, de ez is nagyon szép e csil-
lag, mivel nagyon régen volt már ilyen jó ered-
mény az ongai utánpótlásban. 

Játékosok: Burján Krisztián, Buza Szi-
lárd, Hegedűs Edgár, Hegedűs Márk, Hor-
váth Krisztián, Illés Máté, Juhász Dávid, Ko-
vács Krisztián, Kovács Viktor, Köteles Ádám, 
Krajcz Roland, Mulató Milán, Stefán Sza-
bolcs, Szabó Zoltán, Terdik Gábor, Tóth Vik-
tor, Varacskai Ádám és Vidó Dávid. A csapat 
edzője Varacskai István volt. 

Értékelve fi ataljaink teljesítményét, azt kell 
mondanunk, hogy elég jól teljesítettek. Min-
denképpen van jövő az ongai utánpótlás-
ban, egy kicsit nagyobb odafi gyeléssel, törő-
déssel akár magasabb szintre is kerülhetünk. 
Köszönjük mindazok segítségét, akik vala-
milyen szinten segítették a fi atalokat. Kö-
szönettel tartozunk: Madzin Tibornak, Papp 
Balázsnak, Berta Istvánnak, Kosnyíder Csa-
bának, Szlifk a Miklósnak, Miklósi Erzsébet-
nek, Gondos Andornénak, Kozma Jánosnak, 
Lengyel Tamásnak, a Plaszkó családnak, Sin 
Ádámnak, Rózsa Lászlónak és azoknak,  akik 
valamilyen formában segítették a felkészülé-
sünket. Végezetül, mi mást is mondhatnék, 
mint Hajrá Onga!!!

- Varacskai István -

Álmodtam egy világot magamnak…

Az ifi sta focisták (Fotó: Kovács Tamás)
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Június 25-én a nagyközségi művelődé-
si házban megtartotta év végi bankettjét az 
U19-es csapat, ahol megtörtént a bronzér-
mek kiosztása. A meghívott vendégek közé 
tartozott Dobos Attila, a DVTK labdarúgó-
ja, Simon Imre volt ongai labdarúgó, több-
szörös utánpótlás válogatott játékos. A labda-
rúgó szövetséget Bozsóki Sándor képviselte. 
Az estén nem tudott megjelenni az egyesület 
vezetősége. A bankett során értékeltük a há-
tunk mögött hagyott évet, kiosztásra kerül-
tek a különböző díjjak. A legjobb U16-os já-
tékos és a csapat gólkirálya Szabó Zoltán lett, 
a legtöbbet fejlődött játékos pedig Stefán Sza-
bolcs. A játékostársak Bálint Márkot válasz-
tották az idény játékosának. Az U19-es csa-
patnál is egy személy lett a legjobb játékos és 
a gólkirály Kovács Viktor személyében. A leg-
többet fejlődött játékos Varacskai Ádám, míg 
a játékosok Krajcz Rolandot választották meg 
az idény legjobbjának.

Az idén két rendhagyó díj is kiosztásra ke-
rült, a legjobb sofőrnek Kosnyíder Csabát, 
míg legjobb szertárosnak Berta Istvánt vá-
lasztottuk meg. Mind a ketten rászolgáltak a 
díjakra. A későbbiekben átadásra kerültek a 
bronzérmek, amely során több játékos annyi-

ra meghatódott, hogy könnyes lett a szemük, 
ami hűen tükrözi, hogy mennyit dolgoztak 
a fi úk azért, hogy eddig eljussanak és, hogy 
mennyire komolyan vették a bajnokságot. Az 
est hátralévő részében egy fi nom vacsorát  egy 
kötetlen beszélgetés követett, ahol mindenki 
megoszthatta élményeit, észrevételeit.

Véleményem szerint nagyon értékes volt 
ez az este, megmutatta, hogy a fi úk nagyon 
együtt vannak, mint csapat, illetve bebizo-
nyították, hogy érdemes velük foglalkozni! 
Egy rövid kis észrevétellel szeretnék búcsúz-
ni, az este folyamán felszólalt Bozsóki Sán-
dor, aki annyira meghatódott az este mi-
att, hogy könnyek szöktek a szemébe, és úgy 
mondott köszönetet azért, hogy így odafi gye-
lünk a fi atalokra, mert ez példaértékű. Szeret-
ném megköszönni azok segítségét akik nélkül 
ez a bankett nem jöhetett volna létre: Madzin 
Tibornak, az ANTUR pékségnek, Gondos 
Andornénak, szüleimnek, Kozma Jánosnak, 
Miklósi Erzsébetnek, Tóth Tivadarnak és 
kedves feleségének. Remélem, sokakban meg-
fogalmazódik a gondolat, hogy minél jobban 
támogassák a fi atalokat, mert övék a jövő!

Június 26-án a községi sportpályán meg-
rendezésre került a már hagyományosnak 

mondható Utánpótlás Sportnap. Sajnos az 
idei év költségvetése nagyon alacsony volt a 
mindenki által ismert körülmények miatt, ám 
aki részt vett az eseményen, nagyon jól érez-
te magát. A napot ismételten egy kispályás fo-
citorna nyitotta meg, ahol 3 csapat vett részt, 
a szülők/edzők csapata, az U19 és az U16-os 
csapat. A végeredmény: 1. helyezett: szülők/
edzők, U19; 2. helyezett: U16. A torna fára-
dalmait egy vacsorán pihenték ki a csapatok 
és családtagjaik. Természetesen a fi ataloknál 
a vacsora után is a focin volt a hangsúly, amíg 
a szülők jó hangulatban beszélgettek egymás-
sal. A délután folyamán megválasztásra ke-
rült az év legjobb NUPI játékosa is, aki Szabó 
Zalán lett. Szerencsénkre az időjárás a kegye-
ibe fogadott minket, így jelentősebb eső nél-
kül megúsztuk a sportnapot. Szeretném meg-
köszönni azoknak a segítségét, akik nélkül 
ez a sportnap nem jöhetett volna létre: KSE 
Onga vezetősége, ANTUR pékség, Gondos 
Andornénak, szüleimnek, Kozma Jánosnak, 
Miklósi Erzsébetnek, Tóth Tivadarnak és fe-
leségének, Kozák Istvánnak, Berta Istvánnak, 
Fábián Máténak. Nélkülük nem sikerült volna 
ilyen jól a nap. Remélem, jövőre újra találko-
zunk, és ismételten méltóképpen búcsúztat-
juk el az idényt.

- Varacskai István -

Bemutatkozott az iskola!
Május 14-én került sor a hagyományos általános iskolás bemutatkozásra. A következő képek ott készültek. 

Éremosztás és sportnap

Nyolcadikosok a keringő után (Fotó: T. L.) A drámások fellépése (Fotó: T. L.)

Az énekkar fellépése (Fotó: T. L.) A Szabados testvérek furulya bemutatója (Fotó: T. L.)
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II. Ongai Pálinkaverseny: 
felhívás támogatókhoz!

2011 januárjában kerül sor az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében 
a II. Ongai Pálinkaversenyre, mely már nem csak helyieknek, hanem regio-
nálisan kerül meghirdetésre, és nem csak bérfőzetőknek, hanem pálinkafőz-
déknek is. A verseny egyik elő versenye lesz az országos gyulai pálinkaver-
senynek. A pontos versenykiírást és a részletes versenyszabályzatot, a nevezési 
feltételeket szeptember elején tesszük közzé. 

Támogatókat, szponzorokat keresünk a verseny lebonyolításához! Jelent-
kezni lehet az egyesület tagjainál, vagy e-mailben: okeonga@upcmail.hu 

(A következő számunktól a pálinkakészítéssel, tárolással kapcsolatos fél-
évig tartó cikksorozatot indítunk, melyből reményeink szerint a helyi főzetők 
jutnak hasznos tanácsokhoz. - szerk. -) - T. L. -

Több ember megfi gyelésére alapoz-
va, az-az érzésem, hogy igen csehül 
állunk a nyári gyümölcsök tekinteté-
ben. Ebből rövid úton levezetve: ne-
héz lesz pálinkát főzni. 

Viszont meg kell tennünk mindent, nekünk 
pálinka szerető embereknek, hogy idén is le-
gyen annyi cefrénk, ami elegendő annyi pá-
linka lepárlásához, amivel majd be fogunk 

tudni nevezni a 2011 januárjában megrende-
zésre kerülő II. Ongai Pálinkaversenyre. 

Kérem a versenyzési hajlandósággal meg-
áldott, gyümölcsszedéssel és annak feldolgo-
zására ingerenciával rendelkező kedves ongai 
pálinkabarátokat, hogy már most gondoljanak 
a pálinkaversenyre, mert csak a gondos cefré-
zés, azaz a hibátlan és érett gyümölcs megfele-
lő körülmények közötti erjesztése adja meg a 
lehetőségét a fi nom pálinka előállításának.

Hibátlan ongai pálinkákat azért szeret-
nénk minél nagyobb számban, mert a II. 
Ongai Pálinkaversenyt a Gyulai Pálinkafesz-
tivál elő versenyeként fogjuk megrendezni, és 
ez által már a versenyfelhívást sok környékbe-
li településen is meg fogjuk hirdetni.

Töretlen hittel bízunk az ongai pálinka mi-
nőségében, de eredményt csak akkor fogunk 
elérni, ha időben megkezdjük a felkészülést a 
versenyre.

- Juhász József -

Tarrmari, azaz Tarr Mária súgó, a buda-
pesti Madách Színház emblematikus fi gurája. 
Gondolt egy merészet és színpadra állt „Me-
sék a súgólyukból” című darabjával. Először 
színházában, aztán máshol is, és nem olyan 
régen, június 2-án itt nálunk, Ongán a mű-
velődési házban, az Ongai Kulturális Napok 
keretén belül. Társául Dunai Tamás érdemes 
művészt hívta, hogy szavalatai és klarinétjá-
téka még hangulatosabbá tegye a múltidéző 
estet. Tarr Mária nem magamutogatás gya-
nánt választotta a rivaldafényt, hanem azért 
lépett elénk, hogy a nemzet nagy színészei-
ről megemlékezzen. Kedves, megható, olykor 
vicces, mulatságos történeteket hallhattunk 

tőle Tolnay Kláriról, Latinovits Zoltánról, 
Mensáros Lászlóról, Kiss Manyiról, Darvas 
Ivánról, Sinkovits Imréről és más színművé-
szekről. Tarr Mária a művészeket az embe-
ri oldalukról láttatta, felvillantva szokásai-
kat, mondásaikat, életük apró mozzanataikat. 
Hogy még közelebb kerüljünk – mi nézők – a 
megidézett művészekhez, némelyikükről fo-
tót tett a kottatartóba és lemezekről szólaltat-
ta meg őket néhány vers és sanzon erejéig. 

Tolnay Klári Páger Antallal énekelt Or-
chideák című dalát hallva a nézők többsége 
– Tarr Mariék biztatására – énekelni kezdett, 
és ahogy a hangok egyre inkább betöltötték 
a termet, megtörtént a csoda: pár pillanatra 

együtt élt, „rezgett” a hallgatóság. 
„Orchideák, fehér orchideák, mondjátok 

el, hogy szeretem.
Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá 

a szívem.
Mivel hogy szív nélkül nincs élet mégsem,
hozzátok el az ő szívét cserébe.
Orchideák, szines orchideák,
mondjátok el, hogy szeretem.”
Azt gondolom, sikerrel járt Tarr Mari szín-

padi vállalkozása, mert legalább másfél órá-
ra visszapillantottunk nagyjaink művészeté-
re, életére, és talán nem merülnek feledésbe a 
XX. század színészei. 

- Rácz Linda -

Milyen lesz a cefrénk az idén?

Tarrmari a súgólyukból…

Az idei verseny fődíjai (Fotó: T. L.)

Tarr Mária (Fotó: K. Gy.)Dunai Tamással (Fotó: T. L.)
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„Ballag már a vén diák...” hangzott 
föl szomorúan a búcsúének és utoljá-
ra szólt a csengő 2010. április 29-én, 
az utolsó tanítási napon a Görgey Ar-
túr Általános Iskolában az esti gimna-
zisták számára. Ballagással búcsúztak 
az almamatertől és szerenáddal a tan-
testület tagjaitól.

Már második alkalommal érettségiztek a 
Báthori István Középiskola és Szakiskola esti 
tagozatos hallgatói Ongán. Ebben a tanévben 
36 hallgató vágott neki a középszintű érettsé-
gi vizsgáknak.

„Amikor 2006. szeptember 4-én elkezdő-
dött az első tanév az Ongai Tagintézmény-

ben – emlékezett vissza Takács 
László tagintézményvezető – 
63 diákunk volt, és nagy szer-
vezőmunka előzte meg a tan-
évkezdést. Diákjaink Onga 
mellett a környező városokból 
és falvakból jártak/járnak, és 
munka mellett tanulnak, vesz-
nek részt az órákon heti két al-
kalommal, kedden és csütör-
tökön.”

A 12. A osztály – osztály-
főnökük Holobrádiné Györkei 

Viola, aki egy-
ben a végzősök német tanár-
nője is volt – május első heté-
ben magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, 
idegennyelv, kémia és föld-
rajz tantárgyakból írásbeli-
zett. A szóbeli vizsgákra június 
13–15-én került sor Vadasné 
Joó Katalin érettségi elnök fel-
ügyelete alatt. A 36 érettségi-
zőből érettségi bizonyítványt 
kapott 30 fő. Hat diáknak egy-
egy tantárgyból nem sikerült 

elérnie az elégséges érdemjegyet, így ők tanú-
sítványt kaptak a letett, előrehozott érettségi 
eredményeikről.

A törvényesség a vizsgák egésze alatt biz-
tosított volt. Az érettségi elnök is minden fel-
merülő kérdésben elégedetten nyilatkozott.

Gratulálunk a sikeresen érettségizőknek! 
Sok sikert kívánunk nekik az életben! Büsz-
kék vagyunk rájuk!

- HGYV -

A Báthori István Középiskola és Szakiskola Ongai Tag-
intézménye felvételt hirdet a 2010/2011. tanévre esti ta-
gozatú gimnáziumi oktatásra!

Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 
20.10 óra közötti időpontban). Olyan tankötelezettségi ko-
rukat betöltött érdeklődőknek kínáljuk, akik munkájuk, 
vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az érettségi bi-
zonyítványt megszerezni. (Évfolyamot csak kellő számú je-
lentkezés esetén indítunk.)

Miért érdemes nálunk tanulni?
–  Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
–  Családi pótlék igénybe vehető a jogszabályoknak meg-

felelően.
–  Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk 

a tanulmányi idő lerövidítésére.

Beiratkozás helye és ideje: Görgey Artúr Általános és Alap-
fokú Művészeti iskola (3562 Onga, Görgey út 2.)

2010. július 5. 08:00–16:00 óra
2010. augusztus 23–27-ig 08:00–16:00 óra
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni: Takács László 

tagintézmény-vezetőtől lehet.
Tel.: 06-30/416-2625
A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával iskolai bizonyít-

ványait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját valamint TAJ 
kártyáját is!

Érettségi 2010 – Onga

Szerezzen érettségit munka mellett Ongán!

Szóbeli érettségin (Fotó: T. L.)

Sikeres angol szóbeli után (Fotó: T. L.)

Az érettségi bizonyítvány átvétele (Fotó: T. L.)

 Írásbeli érettségin (Fotó: T. L.)
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A májusi számunkban már közzé-
tettük az önkormányzat április-
ban elfogadott környezetvédelmi 
programjának első részét. Most a 
második részben a célokkal, a ki-
tűzött feladatokkal ismerkedhet-
nek meg az olvasók.

2. Az elérni kívánt környezetvédelmi 
célok - célállapotok

a) az egészséges környezet feltételeinek 
biztosítása, az emberi egészséget károsító, 
veszélyeztető hatások megelőzése, csök-
kentése, megszüntetése; a megfelelő élet-
minőséghez szükséges környezeti állapot 
megőrzése, javítása és helyreállítása;

b) az élő és élettelen környezet termé-
szetközeli állapotának megőrzése, a termé-
szeti értékek megóvása, fennmaradásának 
biztosítása, a bioszféra sokszínűségének 
megtartása;

c) a természeti erőforrásokkal, ideértve 
a lételemnek tekintett természeti erőforrá-
sokat (víz, föld, levegő) való takarékos, ér-
tékvédő gazdálkodás, ezeknek a következő 
nemzedékek számára történő megtartása;

d) a gazdasági fejlődés és a környezet 
harmonikus, az ésszerű környezet-igény-
bevételre és a minimális környezetkárosí-
tásra törekvő viszonyának megvalósítása.

2.1. A környezeti elemek védelme
2.1.1. Levegőtisztaság-védelem
LEV-1. A szálló por mennyiségét a 

szennyezettnek minősített településeken 
hat év alatt 20 százalékkal kell csökkente-
ni, a többi településen pedig el kell érni, 
hogy legalább ne emelkedjen.

LEV-2. A közlekedési eredetű kibocsá-
tások csökkentése érdekében:

- mérsékelni kell a közlekedési-szállí-
tási igényeket a településfejlesztés, az in-
formatika, és a kereskedelempolitika esz-
közeivel;

- elő kell segíteni a nem motorizált köz-
lekedés prioritásának biztosítását;

- a tömegközlekedés fejlesztésével javí-
tani kell a szolgáltatási színvonalat;

- vám- és adópolitikai intézkedésekkel 
elő kell segíteni a gépjárműállomány kor-
szerűsítését, különös tekintettel a kisebb 
mértékű üzemanyag-fogyasztásra, szeny-
nyezőanyag-kibocsátásra;

- az üzemelő gépjárműpark kibocsátási 
jellemzőit utólagosan beépíthető eszkö-
zök segítségével javítani kell.

LEV-3. A kommunális fűtésből ere-
dő káros kibocsátások csökkentésével, 
kis szennyezőanyag-kibocsátású tüzelő-
berendezések és megfelelő minőségű tü-
zelőanyagok alkalmazásával javítani kell 
a levegő minőségét. A káros kibocsátás 
csökkenését eredményező környezetbarát 
fűtéstechnikai eljárásokat, építőipari, épí-
tészeti megoldásokat előnyben kell része-
síteni.

LEV-4. A levegőtisztaság-védelmi infor-
mációs rendszer és mérőhálózat fejlesztése 
az országosan kidolgozott koncepció sze-
rint.

2.1.2. A vizek védelme
VÍZ-1. A takarékos vízhasználatot ösz-

tönző szabályozás kialakítása (különös 
tekintettel az utcai közkifolyókra).

VÍZ-2. A vízminőség romlásának meg-
állítása érdekében:

- szerves szennyezőanyagok vízbe jutá-
sának megakadályozása;

- állóvizek klorofi ll-koncentrációjának 
csökkentése;

- a felszíni vizek só- és toxikus anyag-
koncentrációjának emelkedését, nitrát- 
és foszfor-terhelését megállítani, illetve 
csökkenteni;

- minden köz-
csatornán élővízbe 
vezetett szennyvi-
zet legalább bio-
lógiailag meg kell 
tisztítani;

- településen be-
lül a patakba folyó 
szennyvizek for-
rásainak felkuta-
tása és felszámo-
lása;

VÍZ-3. 2010. év 
végére a települé-
sen elő kell segíteni a csatornahálózat fo-
kozottabb igénybevételét.

VÍZ-4. A tisztítóműnél biztosítani kell 
a szennyvíziszap ártalmatlanítását, első-
sorban komposztálással.

VÍZ-5. A felszín alatti vizeket veszé-
lyeztető szennyezőforrások felderítésével, 

a már korábban bekövetkezett környezet-
károsodások számbavételével és feltárásá-
val egyidejűleg – az azonosított környe-
zetszennyező jogi és anyagi felelősségének 
érvényesítése mellett – a veszélyeztetések 
megszüntetése, a környezetkárosodások 
felszámolása ütemterv szerint.

VÍZ-6. A felszín alatti vizek nyomás-
csökkenési ütemének mérséklése.

2.1.3. Földvédelem
FÖV-1. A földvédelmi stratégia kiala-

kítása.
FÖV-2. A támogatási rendszer korsze-

rűsítésével ösztönözni kell a termőföld 
minőségének védelmét, termékenységé-
nek megőrzését, illetve javítását, a szélső-
séges vízháztartási helyzetek mérséklését.

FÖV-3. A bányatavak rekultivációjá-
nak elvégzése, valamint ezen folyamat 
szigorú ellenőrzése.

FÖV-4. A bányatavak számára a kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi érde-
kek miatt zárt területnek tekinthető tér-
ségek lehatárolása.

FÖV-5. A földterületek megfelelő mű-
velési ág szerinti használatának ellenőr-
zése, attól eltérő kezelés megszüntetése.

2.2. Települési és épített környezet 
védelme

2.2.1. A  települési környezet védelme
TEP-1. A települési légszennyezés 

csökkentése.
TEP-2. A település csatornázása, az 

ivóvízbázisok védelme.
TEP-3. A települési szilárd hulladékok 

megfelelő kezelése és ártalmatlanítása, 

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Programja 2009–2014 (2. rész)

Az „összenőtt” I-es és VII-es tó június végén (Fotó: T. L.)
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valamint a településtisztasági feladatok 
ellátásának fejlesztése. 

TEP-4. Hosszabb távon a szelektív hul-
ladékgyűjtés bevezetése.

TEP-5. A környezeti zaj- és rezgéster-
helés csökkentése.

TEP-6. A településen található zöldfe-
lületek minőségének javítása, a belterü-
leti zöldfelületek kiterjedésének szinten 
tartása. A sport- és rekreációs szerepű lé-
tesítmények és területek kiemelt gondo-
zása és fejlesztése.

TEP-7. A lakosság bevonása a környe-
zetvédelmi döntésekbe és azok végrehaj-
tásába.

TEP-8. A települési kép és ezen belül a 
település általános tisztaságának javítása.

TEP-9. A természeti értékek, élőhelyek 
védelme és sokszínűségének megőrzése.

TEP-10. Árvízvédelmi létesítmény meg-
építése, az Onga Ócsanálos körgát létesí-
tése.

TEP-11. A település közigazgatási te-
rületén folytatott bármilyen környezet-
szennyező tevékenység felszámolása, az 
elkövető elleni megfelelő szankciók foga-
natosítása.

TEP-12. A település környéki főutak 
levegő-, zaj- és rezgésvédelmi szempont-
ból egyaránt káros következménye kivé-
désének, csökkentésének tervezése.

2.2.2. Az emberi egészség védelmé-
nek környezeti vonatkozásai

EMB-1. A szálló por egészségügyi 
szempontból különösen káros részecske-
összetevőinek csökkentése.

EMB-2. A sportolás társadalmi és ne-
velési fontosságának érvényesítése.

EMB-3. A környezettudatosság kiala-
kítása, növelése.

2.2.3. Az épített környezet védelme
ÉPT-1. A lepusztulásnak induló tele-

pülésrészek felmérésére és rendbehoza-
talára megfelelő stratégiák kidolgozása és 
a végrehajtás megkezdése.

ÉPT-2. A helyi védettség alatt álló épü-
letekre vonatkozó szabályozás és fi nan-
szírozás középtávú fejlesztési tervének 
elkészítése és végrehajtása.

ÉPT-3. A fenntartási tevékenység javí-
tására megfelelő szabályozás kialakítása 
és alkalmazása.

ÉPT-4. Jobb, az esztétikai és nemzeti 
szempontokat fi gyelembe vevő tervezési 
módszerek elterjesztése és érvényesítése a 
településkép javításának befolyásolására.

2.3. A természet védelme
2.3.1. Természetvédelem
TEV-1. Védett területre vonatkozóan 

alapállapot-felvételt kell végezni, ame-
lyek alapján el kell készíteni a területek 
kezelési, fenntartási terveit Bükki Nem-
zeti Park, Zempléni Tájvédelmi Körzet.

TEV-2. Biztosítani kell a természetes 
élőhelyek, különösen a veszélyeztetett 
növény- és állat-
fajok természetes 
élőhelyeinek vé-
delmét.

2.3.2. Tájvéde-
lem

TÁJ-1. A tele-
pülés határán lévő 
kavicsbánya meg-
lévő rekultivációs 
tervei megvalósí-
tásának kikény-
szerítése, a tájat 
döntően megha-
tározó geológiai értékek felmérése és vé-
delme.

TÁJ-2. Illegális kőbányászat megszün-
tetése.

TÁJ-3. A rekultivációs tervének elké-
szíttetése.

TÁJ-4. Házalapok céljára, vagy közmű 
kiépítésekor kitermelt termőföldet arra 
kialakított helyen deponálni, majd rekul-
tivációra felhasználni.

2.4. Önállóan kezelt hatótényezők
2.4.1. Hulladékgazdálkodás
HUL-1. A hulladékmennyiség ne nö-

vekedjék a jelenlegi mértéken túl, ezen 
belül a szervesanyag-tartalmat fokozato-
san csökkenteni kell.

HUL-2. A veszélyes hulladékok sze-
lektív gyűjtését el kell kezdeni, majd meg 
kell teremteni a szelektív hulladékgyűjtés 
feltételeit, és a gyűjtést be kell indítani.

HUL-3. Sürgősen meg kell szüntetni a 
település környéki illegális hulladék-lera-
kásokat, és az ilyen esetek szabálysértési 
eljárás megindításával, valamint környe-
zetvédelmi bírság kiszabásával visszaszo-
rítandók.

HUL-4. Mivel Ongát „sérülékeny víz-
bázisú”, illetve „különösen érzékeny fel-
szín alatti vízminőség védelmi területű” 
csoportba sorolják, ezért elsőrendű cél a 
település teljeskörű csatornázása, vala-
mint a különböző szennyező lehetőségek 
megszüntetése.

2.4.2. Zaj és rezgésvédelem
ZAJ-1. A nagyközségben a közleke-

désből eredő zaj- és rezgésterheléssel kell 
számolni, azonban ennek számszerű ada-
ta nem áll rendelkezésre. A kívánatos: 55 
dB-nél nem magasabb érték.

ZAJ-2. Zajos tevékenységet folytató 
vállalkozásoknál zajszint csökkentése, ha 
ez nem megoldható, külterületre történő 

telepítése. Belterületre történő új enge-
dély kiadása csak a várható zajszint fi gye-
lembevételével lehetséges.

ZAJ-3. Krossz-motorok betiltása a falu 
belterületén.

2.4.3. Katasztrófavédelem
KAT-1. Egy bekövetkező környeze-

ti katasztrófa-helyzet (pl. közúti veszé-
lyes anyag szállításából eredő) elhárításá-
ra a Miskolci Katasztrófavédelem keretén 
belül működő Védelmi Bizottság adja az 
irányítást és a segítséget, a nála meglé-
vő központi polgári védelmi terv alapján. 
Ezen terv elkészítéséhez a területéhez 
tartozó települések éves terveit és megfe-
lelő adatait bekéri.

3. A megvalósítás kulcsterületei
Az Országos Területfejlesztési Kon-

cepció alapján kell a helyi fejlesztési el-
képzeléseket megfogalmazni. Ezen cé-
lok megállapításánál a környezetvédelmi 
szempontokat messzemenően fi gyelem-
be kell venni, a környezetvédelmet integ-
rálni kell a területfejlesztési feladatokba. 

Az állami támogatás fő formája az átfo-
gó területfejlesztési programok fi nanszí-
rozása, tehát a környezetvédelmi fejlesz-
tésnek ilyen programba kell illeszkednie.

3.1. A feladatmegoldások célszerű 
színterei

Egy olyan településrendezési, illetve te-

Az épített környezet védelme (Fotó: T. L.)
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rületfejlesztési tervet kell elfogadni, mely 
a környezetvédelmi feladatokkal és cé-
lokkal összhangban készül.

Környezetvédelmi feladatok megoldá-
sára önkormányzati rendelet kibocsátása.

Környezetvédelmi alap létrehozása.
Az önkormányzat költségvetésében 

környezetvédelmi feladatokra keretösz-
szeg elkülönítése.

Területértéket is fi gyelembe vevő helyi 
adó megállapítása. (Illetve a helyi adóba 
ennek beépítése.)

3.2. Jog- és hatáskörök a feladatmeg-
oldásban

3.2.1. Képviselő-testület
- területek zajvédelmi szempontból 

történő fokozottan védetté nyilvánítása;
- csendes övezet kialakításának el-

rendelése a zaj ellen fokozott védelmet 
igénylő létesítmény körül;

- helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok 
megállapítása;

- az önkormányzati környezetvédelmi 
alappal való rendelkezés és gazdálkodás;

- közterület tisztántartásával és a lom-
talanítási akciókkal kapcsolatos feladatok 
ellátásáról való gondoskodás;

- környezetvédelmi rendelet megalko-
tása, benne: hulladékok kezelése; gyom-
növények elleni védekezés; nyílt téri 
égetés és egyéb levegőtisztaság védel-
mi szabályok; felszíni és felszín alatti vi-
zek és kutak védelme; ingatlanok és köz-
területek fenntartása; települési épített 
környezet védelme; természeti környe-
zet védelme; zaj- és rezgésvédelmi szabá-
lyok; állatok védelméről és tartásáról szó-
ló szabályozás.

3.2.2. Polgármesteri hivatal
Önkormányzati rendeletben foglal-

tak megszegéséért szabálysértési eljárás 
megindítása, pénzbírság kiszabása.

Jogszabályban, illetve hatósági határo-
zatban foglalt, a környezet védelmét szol-
gáló előírás megszegéséért környezetvé-
delmi bírság kiszabása.

A környezetvédelmi rendelet betartá-
sának ellenőrzése.

3.3. A megoldás feltételei és korlátjai
(lásd táblázatok)

Összegzés
A helyi szabályozással szemben megfo-

galmazható követelmény, hogy
- a település lakossága és környezete 

harmonikus kapcsolatának kialakulását 
elősegítse,

- a környezet elemeinek védelmét biz-
tosítsa,

- a község közigazgatási területén a köz-
tisztaság és az egészséges környezet fenn-
tartását, az ezzel kapcsolatos feladatokat, 
kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajá-
tosságoknak megfelelően határozza meg.

CÉL INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES IDŐTÁV

LEV-1; 
EMB-1.

Száraz időszakokban utak, járdák locsolása
rendeleti szabályozás; közhasznú 
munkások; locsoló autó bérlése

LEV-2.
Közintézmények és szolgáltató egységek előtt 
kerékpár tárolók elhelyezése; gépjármű adó 
differenciálása

kivitelező megbízása; rendeleti 
szabályozás;

2 év

LEV-3.
Levegőminőség mérése; a megfelelő 
alapszennyezettségi zónába sorolás 
megkövetelése

szakhatóság felkérése 20000 Ft

VÍZ-2; 
TEP-2.

Szikkasztó rendszerű szennyvíztárolók 
felszámolása; szennyvíznek élővízbe, talajba 
történő vezetésének megszüntetése; a Vadász, 
Bársonyos-patakok vízminőségének felmérése

csatornahálózat kiépítése; illegális 
szennyvízelvezetők feltárása, 
megszüntetése; szakhatóság felkérése 
a vízminőség felmérésre; 

évi 1 alka-
lom, figyel-
meztetés

VÍZ-5. Vizek minőségének vizsgálata (felszíni és alatti) szakhatóság felkérése

FÖV-3. Bányák rekultivációja
rekultiváció megindítása; folyamat 
figyelemmel kísérése; 

Vissi József 
tulajdona, 1 
tó környéke 
az önkor-
mányzat 
feladata

TEP-3,5. 
Közterületek fokozott rendben tartása; magán-
tulajdonban lévő ingatlanok rendben tartásának 
megkövetelése

közhasznú munkások; Vadász-patak 
partjánál vállalkozó megbízása; 

közterület-
felügyelők, 
környezetvé-
delmi nap

TEP-4. Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
megfelelő hulladékgyűjtők felállítása, 
szolgáltató megbízása

működik 
4 szelektív 
gyűjtő sziget 
létesítése

TEP-10. Záportározó létesítése
anyagi forrás biztosítása, terveztetés, 
kivitelezés

TEP-11.
Környezetszennyező tevékenységek felmérése, 
megszüntetés kikényszerítése

szükséges esetben eljárás megindítá-
sa, szakhatósági állásfoglalás/intézke-
dés kérése

2009. január 
1 től

Fontos a hulladékgazdálkodás (Fotó: Zs. B.)
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E követelmények gyakorlatias teljesítésé-
re vonatkozó elgondolásunk a következő:

A program alapján összeállítható rende-
let-tervezetünket a testület májusi ülésén 
tűzze napirendjére, azzal a céllal, hogy ott 
2002. július 1-től hatályba léptethető ren-
delet szülessen. Hivatalunk a rendelet-al-
kotta szabálysértési tényállások mentén 
készülhet fel olyan összehangolt hatósági 
munkára, melynek szereplői:

- környezetvédelmi ügyintéző,
- közterület-felügyelő,
- szabálysértési ügyintéző.
A csapatmunkájuktól (is) várható kör-

nyezetvédelmi bírság-bevételek forrást 
teremthetnek azokhoz a kiadásokhoz, 
melyek az épített és természeti környezet 
védelméhez nem nélkülözhetőek.

Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik termé-
ben pálinkáspohár történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azon-
ban nem fejeződött be. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek birtoká-
ban van bármilyen régi, egyedi stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeum 
számára!

- T. L. -

CÉL INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGES IDŐTÁV

TEP-
12.

A környező utak tervezésének, 
megépítésének figyelemmel kísé-
rése

lehetséges védekezési 
módok, intézkedések feltér-
képezése

37-es,
Szikszó 
3-mas 
szakasza

EMB-2.
EMB-3.

Közösségi programok szervezése, 
újságcikkek (honlapon is), előadá-
sok szervezése

óvoda, iskola, közösségi ház 
bevonása

folyama-
tos

ÉPT-
1-4.

Településrendezési- és fejlesztési 
terv

önkormányzati költségve-
tésben keretösszeg megálla-
pítása; pályázatok

TEV-
1-2.

Együttműködés, egyeztetés a Bükki 
Nemzeti Parkkal

TÁJ-1. Bányafelügyelettel, valamint bánya-
kapitánysággal kapcsolattartás

bányakapitányság munkájá-
nak figyelemmel kísérése

TÁJ-3. Rekultivációs terv elkészíttetése, 
megvalósítás megindítása anyagi forrás megteremtése

TÁJ-4.

Kitermelt föld kezelésére terv 
készítése; önkormányzati területen 
termőföld deponálási hely kialakí-
tása, majd a föld hasznosításának 
biztosítása

anyagi forrás biztosítása; 
szakhatóságoktól vélemény 
megkérése

HUL-
1-2. Lásd. TEP-4. + lakosság környezettudatos 

szemléletének erősítése

HUL-3.
Illegális szemétlerakások megszün-
tetése; lakosság körében település-
tisztasági akciók szervezése

anyagi forrás: lakossági 
összefogás, önkormányzati 
költségen, pályázat; elkö-
vetők ellen szabálysértési 
eljárás, környezetvédelmi 
bírság; önkormányzati terü-
leten lomtároló udvar és 
komposztáló létesítése

ZAJ-2.

Zajos tevékenységet folytató vál-
lalkozások zajszintjének felmérése, 
szükség esetén zajszint csökkenté-
se/ vállalkozás kitelepítése

zajterhelés megállapítása 
szakember által

ZAJ-3. Krossz-motorok betiltásának lehe-
tősége a falu belterületén

jogszabályok átnézése, 
rendőrség megkeresése

KAT-1.

Polgári védelmi tervhez a település 
adatainak, katasztrófa elhárítási 
tervének megküldése a Védelmi 
BizottságnakVízelvezető árok tisztítása (Fotó: T. L.)

A pálinkáspohár-gyűjtemény 
polcainak felrakása (Fotó: T. L.)
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Már hagyomány, hogy újságunk hasábjain 
közzé tesszük a helyi általános iskolában 
a tanév során eredményes munkát vég-
zett tanulók névsorát. Nincs ez másként az 
idén sem. A 2009/10-es tanév legeredmé-
nyesebb diákjainak neve alább olvasható. 
Eredményükhöz ezúton is gratulálunk! 

KITŰNŐK
1. a: Baktai Balázs, Dendők Tamás, Horváth 
Ákos és Lakatos Viktória.
1. b: Horéna József, Budai Zoltán és Krassai 
Henrik.
2. a: Balabás Botond, Farkas Gina, Kerekes 
Dominik és Szabados Evelin.
2. b: Csontos Luca és Juhász Vivien.
3. a: Baj Dominik Bánk és Tirpák Erika.
3. b: Forgács Flóra és Péli Farkas.
3. c: Palakovics Márton és Szikora Evelin.
4. a: Horváth Katalin.

4. b: Balabás Nelli, Bári Petra, Lőrinczi Klau-
dia, Madzin Botond, Szabados Natália és 
Taksár Tamás. 4. c: Frei Gréta, Galyas Sztel-
la és Kerekes Petra.
Eltérő tantervű évfolyamokról: Horváth Leon 
és Erdei Klaudia.
5. a: Oszterman Anna és Török Ádám.
5. b: Buzás Barbara és Kovács Luca.
6. b: Nagy Angelika. 
7. b: Bekus Orsolya és Juhász Anna.
8. a: Vidó Dalma.
Eltérő tantervű 8. évfolyamos: Horváth Szi-
lárd.

JELESEK
1. a: Horváth Petra, Kiss Tünde és Siroki Szil-
via.
1. b: Galyas Edina, Horváth Bianka és Varga 
Richárd.
2. a: Bajcsi Milán és Palakovics Laura.

2. b: Budai Boglárka, Galvács Máté, Nagy 
Sára, Pósán Zalán és Török Gergely.
3. a: Horváth Annamária, Horváth Krisztina 
és Román Attila.
3. b Kovács Csilla, Máté Gabriella, Porkoláb 
Marcell és Toboz István.
3. c: Forgács Krisztián és Kirn Zsolt.
4. a: Szobota Réka.
4. b: Buzás Márta, Földesi Zsófi a, Kürti Ale-
xandra és Lakatos Gyula.
4. c: Máté Péter.
5. a: Vasas Vivien. 
6. a: Kiss Vanda Alexandra, Kádas Barbara, 
Miczán Benjámin és Urszin Csanád.
6. b: Kocsis Katalin és Simon Krisztina.
7. b: Tirpák Orsolya.
8. a: Héjjas Andrea.
8. b: Pálfi  Zsuzsa és Solymosi Levente.
Eltérő tantervű 8. évfolyamos: Horváth Anna.

- isk. vez. -

A 2009/2010. tanévben az ongai álta-
lános iskolában 61 tanuló végezte el a 
8. osztályt. A ballagó 8-osok közül 37 
fő érettségit adó középiskolában, 18 fő 
szakiskolában folytatja tanulmányait.

Végzős tanulóink közül többen értek el ki-
emelkedő sikereket, ezzel is öregbítve isko-
lánk jó hírnevét.

Wingendorf Tamás 8. b-s tanuló a közle-
kedésismereti verseny országos döntőjében 
szerepelt, miután a megyei döntőn 1. helyen 
végzett. Felkészítője: Siska Zsolt.

Rajz versenyen megyei 2. helyezést ért el 
Szabó Roxána 8. b osztályos tanuló. Felkészí-
tője: Nagy Attiláné volt.

Solymosi Levente 8. b-s tanulónk a föld-
rajz tanulmányi verseny városkörnyéki dön-
tőjét megnyerve a megyei versenyen 7. helye-
zést ért el. Felkészítője volt Molitorisz Zoltán.

A városkörnyéki tűzoltó csapatversenyt is-
kolánk csapata nyerte, melyben Czíria László, 
Szakács Dávid, Vanyó Viktor és Wingendorf 
Tamás képviselte a végzős évfolyamot. Felké-
szítőjük Siska Zsolt volt. 

A kerékpáros iskolakupa 2. helyen vég-
zett csapatában szerepelt: Mulató Martina és 

Wingendorf Tamás 8. b osztályosok. Egyéni-
ben mindketten 3. helyezést értek el. Felkészí-
tőjük ugyancsak Siska Zsolt volt.

A legjobb népdalénekes címet Pálfi  Zsuzsa 
8. b osztályos tanulónk kapta első helyezésé-
vel. Felkészítője Kerékgyártóné Makranczi 
Ildikó volt.

Vidó Dalma 3. helyezést ért el a város-
környéki iskolák földrajz versenyében. A 
versenyre Molitorisz Zoltán készítette fel.

Szabó Roxána a legjobb helyesírók kö-
zött ért el 2. helyezést. Felkészítője: Siskáné 
Bálint Zsuzsanna.

Az angol nyelvi versenyt Vidó Dalma 8. a-
s tanuló nyerte Minyó Ákosné felkészítésével.

Héjjas Andrea 8. a-s tanuló 2. lett a bioló-
gia szaktárgyi versenyen, melyre Molitorisz 
Zoltán készítette fel.

Dorgai Alexandra, Pálfi  Zsuszsa és Fü-
löp Zsófi a tagjai voltak a 4X600 m-en város-
környéki győztes atlétikai váltócsapatnak, va-
lamint a megyei döntőben 7. helyezést elért 
atlétikai több próba csapatnak. Felkészítőjük: 
Kulcsárné Feledy Marianna volt.

Ballagó 8. évfolyam ju-
talmazottai

Ongai Általános Isko-
láért Alapítvány jutalma, a 
nyolc tanév során nyújtott 
kitűnő tanulmányi eredmé-
nyért: Vidó Dalma 8. a.

Kitűnő tanulmányi ered-
ményért: Vidó Dalma 8. a, 
Horváth Szilárd eltérő tan-
tervű 8. osztály.

Jeles tanulmányi ered-
mény: Héjjas Andrea 8. a, 
Pálfi  Zsuzsa 8. b, Solymosi 

Levente 8. b és Horváth Anna eltérő 8. évfo-
lyam.

Kiemelkedő versenyeredményekért: Sza-
bó Roxana 8. b, Szunyogh Esztella 8. a és 
Wingendorf Tamás 8. b.

Kiemelkedő közösségi és kulturális tevé-
kenységért: Forgács Fanni 8. b, Fülöp Zsófi a 
8. b, Horváth Viola 8. b, Majzik Dániel 8. a, 
Mihalek Boglárka 8. b, Mulató Martina 8. b, 
Sebák Réka 8. a, Solymosi Bálint 8. b, Talmaci 
Gréta 8. a, Urszin Attila 8. b, Valánszki Péter 
8. b, Vanyó Viktor 8. b és Zsiga Mirella 8. b.

Eredményes sporttevékenységért: Dorgai 
Alexandra 8. a és Szakács Dávid 8. a.

Kiváló közösségi munkáért: Árvai Péter 8. 
a, Cziria László 8. a, Horváth Henrietta 8. a, 
Horváth Magdolna 8. a, Éhn Szilvia 8. a, Il-
lés Péter 8. a, Pálinkás Roland 8. a és Váradi 
Kinga 8. a.

Szívből gratulálunk a sikeres tanulóknak 
és felkészítőiknek! Valamennyi ballagó diá-
kunknak hasonló sikerekben gazdag középis-
kolás éveket kívánunk! 

- K. Gy. -

Kitűnő és jeles tanulók névsora

Ballagó nyolcadikosok eredményei

Ballagás (Fotó: T. L.)

Vidó Dalma átveszi a jutalomkönyvet (fotó: T. L.)
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Elballagott nyolcadikosok tablói
Hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk búcsúzó nyolcadikos növendéke-

inek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. A júniusban elballagott diákoknak sok sikert kívánunk a megkezdett középiskolás 
évekhez! (Tabló fotók: T. L.)  - szerk. -

8. a osztály (Fotó: T. L.)

8. b osztály (Fotó: T. L.)
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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: 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:

•  Önkormányzat kontra Volán
•  Tankönyvárak a következő évre
•  A környező települések szemétszállítá-

si díjának összehasonlítása
•  Egyetemi oktatóhely lesz a 

fogorvosi rendelő
•  Pályázatok, beruházások állása Ongán
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turistaszálló kialakítására 
•  A falumúzeum támogatói
•  Tanácsok pálinkafőzéshez
•  Jelentkezés az esti gimnáziumba
•  Mi újság a labdarúgók háza táján
•  A falumúzeum további tervei 
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja
Július 28. szerda • Augusztus 25. szerda • Szeptember 25. szerda • 
Október 27. szerda • November 24. szerda • December 22. szerda

ELADÓ 
Ongán egy összkomfortos családi ház. 

Irányár 7,5 MFt 
Érdeklődni lehet a 
46/464-930-as telefonszámon

Lapzártánk 
után
Lapzártánk után megkezdődött a 
tavak vízének lecsapolása. 
A víz egy része az egyes tóból a 
Patai-réten keresztül vezetődik el.

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. 
könyv és a honismereti dvd-rom 2000 Ft-os áron 
kapható az egyesület tagjainál és az általános 
iskolában, illetve a település következő boltjai-
ban: Coop Bolt (Főtér), Coop Bolt (sorompó) és 
varázs Diszkont (Rákóczi u.).

Színes névjegy – 20 Ft/db
Szerkesztés – digitális nyomtatás

www.kopinart.hu

Az I-es tó lecsapolása (Fotó: T. L.)


