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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út

Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  A polgárőrök munkájáról
•  Helyi civil szervezetek munkájáról
•  Ballagó nyolcadikosok tablója
•  Kitűnő és jeles tanulók névsora
•  Horgászegyesület hírei
•  Önkormányzati hírek
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  OKSE hírei
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje 
a következő: 

 Június 27. szerda - Július 25. szerda - Augusztus 22. szerda 
- Szeptember 26. szerda - Október 24. szerda - November 28. szerda 

- December 27. szerda

Labdarúgó mérkőzések időpontja
Felnőtt, U19

2012. 06. 16. Szombat 17:00 BTE Edelény - Onga

Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó kettő órával korábbi kezdési időpontban.
U 13

2012. 06. 16. Szombat 14:00 Onga - Sárospatak

Autószerviz 
benzin és 

diesel
Pálfi Sándor 

autószerelő mester
Autószerviz-anyagbiztosítással, 

szervizkönyv-vezetéssel 
DIESEL-adagolók és porlasztók 

bemérése, javítása.
Magasnyomású diesel-
porlasztók és injektorok 

tisztítása ultrahangos 
technológiával.

Vizsgára való felkészítés.
Telephely: Onga, Lévay u. 9. 

Tel.: 46/465-080; 20-983-6573

Helyszín: Onga,  Arany J.u.18. védőnői tanácsadó, jelentkezni: Gál Lászlóné védőnőnél, 
első előadás 2012.06.29. 16 óra, jelentkezési határidő nincs
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•  VII. Ongai Kulturális Napok
•  A település közbiztonsági 

helyzetéről
•  Ki a mester két keréken
•  Bemutatkozott az óvoda
•  Bemutatkozott az iskola
•  A jó pálinka titka –  
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Új közösségi tér a 
falumúzeumban

A VII. Ongai Kulturá-
lis Napok részeként 
június 2-án került át-
adására a Darvas Kö-
zösségi Ház és Mú-
zeum udvarán egy 
50 m²-es filagória és 
egy udvari kemence.

Mind a filagória, mind a 
kemence a település ön-
kormányzatának anyagi 
támogatásával, együttmű-
ködésben az Ongai Kul-
turális Egyesülettel készült 
el, de a munkát az egyesü-
let tagjain kívül általános 
iskolás diákok, az önkor-
mányzat műszaki csoport-
jának dolgozói és köz-
hasznú munkásai mellett 
építőanyag felajánlással 
helyi vállalkozók is segítet-
ték. Külön köszönet Pócsi 
Gézának, a P-Kolor Kft. 
ügyvezetőjének, Mihalik 
Gyulának és Vissi József-
nek segítségükért. 

Újszerű kulturális, kö-
zösségi és gasztro prog-
ramok megrendezésére 
nyújt lehetőséget a közel 
1,5 millió forintból meg-
valósult beruházás. Az áta-
dót követően kezdésként a 
Mintha zenekar etno-folk 
zenei koncertje és kemen-
cés lángos várta az ünne-
pélyes átadón megjelen-
teket. (További fotók a 2. 
oldalon.)

- T. L. -

Polgármesteri köszöntő (Fotó: T. L.)

A kemence (Fotó: T. L.)

Az ünnepélyes átadás pillanata (Fotó: T. L.)
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Új közösségi tér… – folytatás az 1. oldalról –

VII. Ongai Kulturális 
Napok

Június első napjaiban került megrendezésre a hagyo-
mányos kulturális napok programsorozat, az idén im-
már hetedszer.

Június 1-jén „A jó pálinka titka, a pálinkahibák felismerése és 
javításuk”címmel, pálinka megismerése képzés (ezúttal a barac-
kok kerültek terítékre) is része volt a programsorozatnak.

Június 2-án a egy impozáns filagória és egy udvari kemen-
ce átadására került sor a Darvas Közösségi Ház és Múzeum ud-
varán, ahol a Mintha zenekar etno-folk zenei koncertje várta az 
érdeklődőket.

Június 3-án, vasárnap történelmi túrára vitte az önkormány-
zati kisbusz a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária Emlékműhöz, a 
100. országzászlóhoz az érdeklődőket. (1935-ben állították fel 
Sátoraljaújhelyen a 100. országzászlót, az oda vezető úton, 14 
stáción megörökítették a trianoni békediktátum révén elszakí-
tott 38 város nevét.)

Délután a „Magyar zászlók honfoglalástól napjainkig” cím-
mel nyílt kiállítás az általános iskolában. A képek történetéről 
Papp Ferenc népművelő, történelem tanár tartott előadást.

Június 4. a történelmi megemlékezés és koszorúzás napja volt 
a Trianon emlékműnél.                                                       - T. L. -

A filagória alapozása (Fotó: T. L.) A faszerkezet építése (Fotó: T. L.)

A filagória padlózatának betonozása (Fotó: K. Gy.) A munkák vége felé (Fotó: T. L.)

Pálinkaképzésen (Fotó: K. Gy.)

Mintha zenekar koncertje (Fotó: T. L.)



32012. június

Régi képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatunkat, melyben ha-
vonta egy-egy Ongával kapcsolatos régi képeslapot 
mutatunk be. E havi számunkba egy 1998-as képeslap 
került.

- T. L. -

A filagória átadásán (Fotó: T. L.) A kiállítás megnyitón (Fotó: T. L.)

A „zászlók” megtekintése (Fotó: T. L.) A nemzeti összetartozás napján (Fotó: K. Gy.)

Polgármesteri megemlékezés Trianonról (Fotó: K. Gy.)  Koszorúzás a Trianon emlékműnél (Fotó: K. Gy.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület 2012-
ben egy tematikus, 8 előadásból álló kép-
zési sorozatot indított a „A jó pálinka 
titka, a pálinkahibák felismerése és javí-
tásuk” címmel. Az egyes képzések cél-
ja, hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, a 
minőségi pálinkát fogyasztók és készítők 
olyan gyakorlati és elméleti alapismere-
teket kapjanak a pálinkák, a gyümölcs- 
és borpárlatok érzékszervi minősítéséről, 
fajtajellegéről, a cefrézés és a pálinkafő-
zetés minőségjavító lehetőségeiről, a pá-
linkák szakszerű bírálatáról, melyet a 
gyakorlatban hasznosítani tudnak, isme-
reteik elmélyülhetnek, érzékszervi bírá-
latuk finomodhat. 

Márciusban az almatermésűek, április 
végén a körték, vilmoskörték és vadkör-
ték, májusban a cseresznyék, meggyek 

és vadcseresznyék kerültek bemutatásra, 
míg június 1-én a kajszi- és őszibarackok 
kerültek terítékre. A képzést mindvégig 
Lovassy György okleveles élelmiszeripa-
ri mérnök, nemzetközi pálinkabíráló, az 
idei országos pálin-
kaverseny verseny-
igazgatója vezette. 
A képzés legköze-
lebb ősszel folyta-
tódik.
A tervezett temati-
ka:
Szeptember: szil-
vák, vadszilvák stb.
Október: erdei és 
vadon termő gyü-
mölcsök, bogyósok 
stb.

November: szőlők, törkölyök, borpárla-
tok stb.
December: vegyes pálinkák, likőrök stb. 

- T. L. -

„… Alszik az ének,
hang és a fény,
Csak a mesék élnek,
Nőnek a várak:
Fölöttünk csillagos az ég” (Benei Zsuzsa)

A fenti mottóval invitálta az óvoda ve-
zetősége a nagyközség lakosságát április 
29-ére, a hagyományos óvodások bemu-
tatkozásra, melynek bevételét az Ongai 
Óvodásokért Alapítvány javára fordítot-

ták. A következő képek ott készültek és 
elevenítik fel a nagysikerű rendezvény 
néhány pillanatát. 

- szerk. -

Kacsatánc (Fotó: K. Gy.)

Bemutatkozott az óvoda!

A jó pálinka titka – a barackok következtek

Ördögök és boszorkányok (Fotó: K. Gy.)

Víz (Fotó: K. Gy.) Tűz és víz (Fotó: K. Gy.)

Illatpróbán (Fotó: T. L.)
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Bemutatkozott az iskola!
Az idén május 18-án került sor az általános iskola és művészeti tanszakainak hagyományos, a nagyközönség előtti bemutatko-

zására. A következő képek ott készültek.   - szerk -

Kendős tánc (Fotó: K. Gy.) Gyermeklakodalom (Fotó: K. Gy.)

Másodikosok néptánca (Fotó: T. L.) A dzsungel könyve musicalből (Fotó: T. L.)

Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.) Elsősök néptánca (Fotó: T. L.)

Nyolcadikosok keringője (Fotó: T. L.) Nyolcadikosok csoportképe a keringő után (Fotó: T. L.)
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Az önkormányzat május 15-én 
tartotta soron következő ülését. 
Alább az ülésen elhangzottakról 
tudósítunk.

A közbiztonsági helyzetről 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a Miskolci Rendőrkapitányság 
Felsőzsolcai Rendőrőrsének beszámoló-
ját Onga nagyközség 2011. évi bűnügyi 
és közbiztonsági helyzetéről. 

Polgárőrök tájékoztatója
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogad-
ta az Ongai Polgárőr Egyesület 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tájékoztatója

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót. 

Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Barátság Nyugdíjas Klub 2011. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót. 

Ongai Kulturális Egyesület 
tájékoztatója

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta az Ongai Kulturális 
Egyesület 2011. évi tevékenységé-
ről szóló tájékoztatót. 

Együttműködési megállapodás
Onga Nagyközség Önkormány-
zati Képviselő-testülete elfogadta 
Onga Nagyközség Önkormány-
zata és az Onga Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodást. 

Szociális és gyermekvédelmi 
alapfeladat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal a 1997. évi CXXXV. tv. 20. 
§ (2) bekezdésében biztosított jogkö-
re alapján törvényességi felügyeleti jog-
körében 42-14/2012 hivatkozási számú 
törvényességi felhívással élt. Javasolta a 
társulási megállapodás 9.4.; 10.2.; 11.; 
pontok és a 17. pont utolsó mondata ha-
tályon kívül helyezését, valamint a 9.6. 
pont kiegészítését az alábbiak szerint: 
9.6. A szolgáltatást biztosító alkalma-
zottak, munkavállalók feletti munkálta-
tói jogkört az intézmény vezetője gyako-
rolja. Az intézményvezető munkáltatója 
Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete.

A felhívásban foglaltaknak megfele-
lően Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Onga és Társult Települések Szociális és 
Gyermekvédelmi Alapfeladatot Ellátó 
Intézményfenntartó Társulásának módo-
sításával kapcsolatos előterjesztést, és fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a tár-
sulási megállapodás módosítása során a 
szükséges intézkedéseket megtegye.

SZMSZ és alapító okiratok módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskör-
ében és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörében 
eljárva a törvényi változásoknak meg-
felelően módosította az önkormányza-
ti SZMSZ-t, a Polgármesteri Hivatal, az 
óvoda, az iskola és a Szociális Szolgáltató 
Központ alapító okiratát.

A többcélú társulás belső ellenőrzési 
feladatáról

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete módosította az egységes 
szerkezetbe foglalt társulási együttműkö-
dési megállapodást.

Forrás Közösségi Központ Szolgálat 
kérelmének elutasítása 

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta és eluta-
sította az Újszövetség Gyülekezet (3531 
Miskolc, Nagyváthy u. 6.) fenntartásában 
működő Forrás Közösségi Központ Szol-
gálat (3529 Miskolc, Bocskai 27.) benyúj-
tott kérelmét a házi segítségnyújtás, illet-
ve szociális étkeztetés biztosításához. 

Közoktatási feladat ellátási szerződés 
megtárgyalása

Onga Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testülete meg-
tárgyalta Felsőzsolca város önkor-
mányzatával kötendő közoktatási 
feladat ellátási szerződés megkö-
tésének kérdését, és kinyilvání-
totta, hogy nem kíván közoktatá-
si feladat ellátási szerződést kötni 
Felsőzsolca város önkormányza-
tával. 

- T. L. -

Május 31-én az önkormányzat rendkívüli önkormány-
zati ülést tartott, ahol önkéntes, önkormányzati forrás 
felhasználásával megvalósuló kormányablak kialakí-
tásának vállalása volt terítéken.

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzati forrás felhasználásával létre-
hozandó kormányablak kialakításának kérdését. Az államigaz-

gatási rendszer ügyfélbarát átalakítása érdekében szükségesnek 
látta, hogy akár önkéntesen, önkormányzati források felhasz-
nálásával ügyfélszolgálati iroda létrejöttét segítse elő a telepü-
lésen.

A kialakítandó kormányablak infrastrukturális hátterét a 
részben felújított hivatali épület ügyfélfogadásra kialakított 
szárnya biztosítja.

- T. L. -

Rendkívüli önkormányzati ülésről

Önkormányzati ülésről

Polgárőrök munkájáról is szó volt (Fotó: T. L.)
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Amennyiben valaki kedvet kapott ehhez 
a szép sporthoz, azaz a labdarúgáshoz, ké-
rem jelentkezzen Varacskai Istvánnál tele-
fonon a 06-30-451-5400-ás telefonszámon, 
vagy írjon e-mailt a kseonga@freemail.hu-s 
e-mail címre. A korosztályok a következőek: 
U7 (2007–2005 között született gyerekek), 
U9 (2004–2003 között született gyerekek), 
U11 (2002–2001 között született gyerekek), 
U13 (2000–1999 között született gyerekek), 
U16 (1998–1996 között született gyerekek), 
U19 (1995–1991 között született gyerekek). 
Az U7, U9, U11-es korosztályban várjuk 
olyan lányok jelentkezését is, akik szívesen 
rúgnák a bőrt heti 3 alakalommal.

Május 11-én megrendezésre került a III. 
tavaszi Bozsik torna Bőcsön. Kitettek ma-
gukért a fiúk, az év legjobb eredménye-
it érték el. Az U7-es korosztály a 4. helyen, 
az U9 a 3. helyen, az U11 a 2. helyen vég-
zett. Szeptemberig szünetel a program, de a 
munka nem áll le. A fiúk továbbra is edzé-
seken vesznek részt. Vezetőedzők: Ber-
ta Tamás (U7), Molitorisz Zoltán (U9) és 
Varacskai István (U11). 

Ismételten sor került Bőcsön a kiemelt 
tehetségek edzésére, ahol az egyesület 4 fő-
vel képviseltette magát.

Megkezdődött labdarúgó pályánk gon-
dozása. Beindítottuk a locsoló rendszert, 
amelyet azóta is használunk. Itt szeretnék 
köszönetet mondani Siska Zsoltnak, aki le-
hetővé tette az általa biztosított tömlőkkel, 

hogy az edzőpályát is locsolhassuk. Elkezd-
tük az újrafüvesítést, illetve gyeptrágyával 
próbáljuk meg helyreállítani a rosszabb ré-
szeket. Az edzőpályát kimértük, viszont ott 
még szükség van a meglévő lyukak betö-
mésére, illetve a gyep minőségének javítá-
sára. Amint ezeket a munkálatokat befejez-
tük, beszerzünk két nagy kaput, és attól a 
pillanattól kezdve a centerpályán nem tar-
tunk edzést, így az kímélve lesz.

Ifjúsági csapatunk játékosainak segítsé-
gével sikeresen lefestettük az 5x2-es, illet-
ve a 2x1-es kapukat. Ezúton szeretném még 
egyszer megköszönni Mulató Milánnak, 
Juhász Dávidnak és Varacskai Ádámnak, 
hogy szabadidejüket beáldozva segítettek 
szebbé tenni sporttelepünket. A munká-
latokban segítséget nyújtott még az U7-es 
csapatunk edzője, Berta Tamás és Varacskai 
István szakosztályvezető is.

Május 28-án nagyszabású kispályás tor-
nákra került sor sporttelepünkön. Pünkösdi 
Kupa néven hirdettünk meg egy U7-es, il-
letve felnőtt tornát. Az U7-es tornára 7 csa-
pat adta le a nevezését, akik 3 egyesületből 
kerültek ki. Sajnos az időjárás nem fogadott 
a kegyeibe minket, a döntő mérkőzést el-
mosta az eső, ám a gyerekek és a szülők vé-
leménye is az volt, hogy nagyon színvona-
las tornán vettek részt és nagyon jól érezték 
magukat. A torna végeredménye: 1.: DVTK 
II, 2.: DVTK I, 3.: Borsodvolán SE II. A 
győztes DVTK csapat vezetője községünk 
lakója, Füstös József volt.

A felnőtt tornára ezúttal 5 csapat adta le 
a nevezését. A mérkőzések egyszerre zajlot-
tak a műfüves pályán, illetve a center pályán 
jelöltünk ki egy másik küzdőteret. Szoros 
meccsek után a III. helyet a nagyrészt he-
lyiekből álló Miskolci Haladás szerezte meg. 
II. lett a Patron Diszkont csapata, az első he-
lyet pedig a Balfék FC nevű csapat szerez-
te meg. A torna gólkirálya Puzsár János lett 
8 góllal. A legjobb kapus ezúttal is Kovács 
Krisztián lett, míg a legjobb játékos a Balfék 
FC csapatának tagja, Lakatos Viktor lett.

Egyesületünk a hagyományoknak meg-
felelően idén is megrendezi az utánpótlás 
sportnapot, amelynek időpontja 2012. 06. 
24. A sportnap bevételét a labdarúgó pá-
lyánk gondozására, illetve labdák vásárlá-
sára fordítjuk majd. 

Egyesületünk vezetősége szeretné kihang-
súlyozni, hogy teljes mértékben elhatárolódik 
azon abszurd feltételezéstől, miszerint a mér-
kőzéseken segítséget nyújtó polgárőrök nem 
megfelelően végzik a jegyszedési munkáju-
kat. A tavasz folyamán a segítségük nélkül 
nem tudtuk volna ilyen színvonalasan meg-
rendezni a mérkőzéseket, illetve a jegysze-
dés problémája is az ő jelenlétükkel oldódott 
meg. Továbbra is számítunk áldozatos mun-
kájukra, mert a segítségükkel nagy terhet 
vesznek le egyesületünkről. Minden tisztele-
tünk a szabadidejüket feláldozó polgárőrségi 
tagoké, akik tettekkel bizonyítják segítő szán-
dékukat, nem csak hangoztatják azt. Remél-
jük továbbra is számíthatunk rájuk!  - V. I. -

Pedagógusnapon az iskolai SZMK ben-
sőséges ünnepségen köszöntötte az okta-
tási intézményünk dolgozóit.

Felső tagozatos tanulóink megtekin-
tették a jelenleg Magyarországon tartóz-
kodó BODIES kiállítást és a Közlekedé-
si Múzeumot. A budapesti kiránduláson 
közel ötven tanuló vett részt.

A megyei Autóklub szervezésében re-
gionális kerékpáros ügyességi és KRESZ 
versenynek adott helyet az ongai általá-
nos iskola.

A következő tanév elsős tanulóinak 
szülei tájékoztatást kaptak a leendő taní-
tóktól és az iskolavezetéstől.

A 4., 6. és 8. évfolyamos tanulók or-
szágos kompetencia-felmérésben vettek 
részt olvasás-szövegértés és matematika 
vonatkozásában.

A 2. osztály néptáncosai a miskol-
ci Szinva-teraszon is felléptek az ünne-
pi könyvhét kulturális programja kere-
tében.

A tanév hátralévő programjaiból:
Június 11–15.: A diákönkormányzati hét 

eseményei.
Június 16.: A 8. évfolyam ballagási ün-

nepsége. 
Június 19.: Az iskolai alapítvány jutal-

mazza a legjobb versenyeredményt el-
ért tanulókat.

Június 22. 17 óra: Tanévzáró ünnepség az 
iskolában.

Versenyeredmények:
Száva Renátó 1. b osztályos tanuló díjat 

nyert az ÉSZAKERDŐ nagyszabású rajz-
pályázatán. Felkészítő: Rózsa Lászlóné.

Két háromfős csapatunk sikerrel vett 
részt a sajóbábonyi környezetvédelmi ve-
télkedőn. Felkészítő: Molitorisz Zoltán.

Horváth Adrián 6. b osztályos tanu-
ló 3. helyezést ért el az ónodi msical-pop 
énekversenyen. Felkészítő: Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó.

Horváth Attila 6. b osztályos tanu-
ló bekerült az atlétikai diákolimpia or-
szágos döntőjébe. Felkészítője: Kajtor 
Csaba.

– Rózsa László ig. -

Iskolai csengőszó

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Onga Községi Sportegyesület hírei
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Az önkormányzat május 15-ei ülé-
sén volt szó Onga közbiztonsági 
helyzetéről. A rendőrségi beszá-
molóból – engedélyükkel – ez-
úttal a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
munkája kapcsán csak az Ongára 
vonatkozó adatokkal ismertetjük 
meg az olvasókat.

Az előző években Onga területén is-
mertté vált bűncselekményeket értékel-
ve megállapítható, hogy az elmúlt négy 
év adatait vizsgálva jelentős változás 
nem tapasztalható. A bűncselekmények 
strukturájában azonban jelentős eltolódás 
tapasztalható a személyek javai elleni bűn-
cselekmények számának növekedése felé. 

Sajnos ez az a kategória, amit a lakos-
ság is leginkább érzékel, hiszen ezek nagy 
részét az udvarokra, melléképületekbe 
besurranva követik el, és viszik a mozdít-
ható fémtárgyakat, fát és háziállatokat.

A jogsértések – bár egyes esetek-
ben jellemző elkövetői körhöz köthető-
ek – nem utalnak szervezett, a lakosságot 
megfélemlítő módszerekre. Az elkövetői 
kör jellemzően gyermek- és fiatalkorú el-
követőkből tevődik ki, akik nem feltétle-
nül szülői biztatásra követik el ezeket a 
cselekményeket, mert már maguk is na-
gyon jól tájékozottak a sértetti kör isme-
retében.

A fémlopásokra kitérve folyamatosan 
próbáltuk felszámolni az illegális fém-
felvásárlókat, azonban sajnos utánpótlás 
mindig van.

Talán a fenti okokból adódik, hogy 
Onga nagyközség ez év februárjában 
kezdeményezte egy önállóan működő 
rendőrőrs felállítását, amelynek létreho-
zása azonban szakmai érvek alapján nem 
indokolt.

Ongán a családi ügyekben történt in-
tézkedések gyakoriak, azonban a legtöbb 
esetben egy-egy felvilágosítás adásával 
azok megoldódnak. Az ilyen ügyekben 
történő intézkedések során minden eset-
ben megvizsgáljuk az ideiglenes megelő-
ző távoltartás elrendelésének lehetőségét, 
melynek feltétele 2011-ben, Ongán egy 
esetben volt megállapítható.

A lakosság biztonságérzetét javító in-
tézkedések megvalósítása érdekében az 
országos rendőrfőkapitány által kiadott 
intézkedési terv keretében minden héten 
legalább egy alkalommal minden telepü-
lésen, így Ongán is fokozott ellenőrzést 
tartunk, melynek célja a lakosság bizton-
ságérzetének növelése és az állampolgá-
rokat felháborító, bennük félelmet keltő 
jogellenes cselekmények visszaszorítása, 
megelőzése.

Az ongai körzeti megbízott, Juhász 
László r.zls, aki megfelelő hely- és sze-
mélyismerettel rendelkezik a nagy-
községben, hiszen információ alapján 
nagyon sok esetben sikerült a bűncselek-
mények elkövetőit beazonosítani. Neve-
zett a helyi általános iskolának az iskola-
rendőre.

Minden őrsön dolgozó alapvető ér-
deke, hogy a nyomozásokat segítő infor-
mációk mellett, a terület lakosságának 

Az Ongán elkövetett bűncselekmények száma az utóbbi 4 évben: 

Onga közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények 
megoszlása  (ügyenként pontosan 1 eseménnyel számol, ahány ügy, 
annyi esemény, RZS NEO)

2008  2009  2010  2011 

3. Az állam és az emberiség elleni bcsk. összesen        
4. Emberölés        
5. Emberölés kísérlete        
6. Gondatlan emberölés        
7. Erős felindulásban elkövetett emberölés
8. Szándékos testi sértés 2 5 10 7
9. Segítségnyújtás elmulasztása
10. Kényszerítés 1
11. Személyi szabadság megsértése 1
12. Magánlaksértés 1
13. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. (zaklatás, rágalmazás, 
becsületsértés)

2 6 10 2

14. A személy elleni bcsk. összesen 4 13 21 10
15. Közúti veszélyeztetés 3 1
16. Közúti baleset okozása 1 1
17. Közúti jármű ittas vezetése 1 2 2 6
18. Közúti járművezetés tiltott átengedése
19. Közúti cserbenhagyás
20. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. (közl. bizt. elleni bcsk., vasúti, vízi, 
légi közl. vesz.)

10 3 9 2

21. A közlekedési bcsk. összesen 12 8 13 9
22. Erőszakos közösülés 1
23. Szemérem elleni erőszak 2
24. Természet elleni erőszakos fajtalanság
25. Üzletszerű kéjelgés és üzletszerű kéjelgés
26. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. (megrontás, kitartottság, kerítés, 
szeméremsértés)

1 14 1 2

27. A házasság, a család és a nemi erkölcs e. összesen 1 14 3 3
28. Tiltott határátlépés
29. Hivatalos személy elleni erőszak
30. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
31. Hivatalos személy támogatója elleni erőszak
32. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk. (hamis vád, hatóság félrevez., 
zártörés)

1 2 1

33. Az államigazgatás, a közélet tisztasága 1 2 1
34. Visszaélés robbanóanyaggal, lőfegyverrel 2 2 2
35. Közösség megsértése

A település közbiztonsági helyzetéről
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közbiztonsági jellegű felvetéseiről, prob-
lémáiról minél gyorsabban és objektíveb-
ben értesüljön. Sajnos Onga tekintetében 
is elmondható, hogy a lakosság részéről 
gyakran észlelhető passzivitás, ugyan-
akkor azt is tapasztaljuk, hogy bizonyos 
információk hiánya ad okot félreértés-
re. Gyakran előfordul, hogy egyes beje-
lentők nem ismerik a 107-es segélyhívót 
és csak napokkal később értesülünk egy-
egy észlelésükről, amely jelentősen hát-
ráltatja a sikeres felderítést.

Eredményt elérni csak közös mun-
kával lehet, és ezt a lakosságnak is tu-
domásul kell vennie, hiszen a cél közös. 
Azt sajnos nem tudjuk biztosítani, hogy 
Ongán a nap 24 órájában rendőr legyen, 

de az illetékességi területen mindig van 
szolgálatban rendőr, és a 107-es segélyhí-
vón bármikor bejelentést lehet tenni.

A hasonló hely-
zetek elkerülé-
se érdekében rend-
szeresen kérjük a 
lakosságot, illetve a 
lakosokkal kapcso-
latban álló önkor-
mányzati szerveket, 
hogy minél széle-
sebb körben ismer-
tessék a rendőri 
szervek gyors eléré-
sének lehetőségeit, 
a községben meg-

jelenő gyanús személyekre vonatkozó in-
formációk gyors továbbításának szüksé-
gességét. 

Onga közbiztonsági helyzetének érté-
kelésével kapcsolatban elengedhetetlen 
megjegyezni a polgárőrség eredményes 
működését. A településen tevékenykedő 
polgárőrség munkája jó irányban befo-
lyásolja a község közbiztonságát.

Az elkövetkezendő időszakra nézve 
meghatározott feladataink:

- nyomozati eredményességünk növe-
lése,

- az ismertté vált bűncselekmények le-
hetőség szerinti csökkentése,

- minden törvényes lehetőséget ki-
használva határozott és szakszerű fellé-
pés a jogsértéseket elkövető személyek-
kel szemben, a szabálysértési őrizet és a 
bíróság elé állítás intézményeinek gyako-
ribb alkalmazása,

- lakossági kapcsolataink további erő-
sítése, valamint a jó kapcsolat fenntartása 
az önkormányzattal és egyéb helyi szer-
vekkel.

Beszámolóm zárásaként – bízva a to-
vábbiakban is fennmaradó jó munka-
kapcsolatban – köszönöm Onga önkor-
mányzatának a tavalyi évben is tanúsított 
korrekt és segítő együttműködését!

– Bukszár Zsolt r. őrnagy, 
őrsparancsnok –

A lakosság a következő telefonszámo-
kon tehet bejelentést az általa tudomásá-
ra jutott bűncselekményekről:

Általános segélykérő szám: 112
Telefontanú száma: 80-555-111
Felsőzsolcai rendőrőrs: 80-555-111
Felsőzsolcai Rendőrőrs ügyfélszolgála-

tán szerdánként 10-től 11 óráig várják az 
állampolgári bejelentéseket, személyes ész-
revételeket vélt vagy valós bűncselekmé-
nyekről.

Onga közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények 
megoszlása  (ügyenként pontosan 1 eseménnyel számol, ahány ügy, 
annyi esemény, RZS NEO)

2008  2009  2010  2011 

36. Garázdaság 2 3 4 5
37. Önbíráskodás 1 1
38. Egyéb e csop. t. bcsk. (állatkínzás, közok-h., magánok-h., visszaé. 
okirattal, e. az. jel megh.)

7 36 4 2

39. A közrend elleni bcsk. összesen 12 39 11 9
41. Devizagazdálkodás megsértése
42. Egyéb e csop. t. bcsk. (fogy. megtév., számítást. rendsz. és adatok ell. 
bcsk.)

1 1 2

43. A gazdasági bcsk. összesen 1 1 2
53. Lopás 33 13 23 42
54. Betöréses lopás 27 14 13 18
55. Sikkasztás 2 1 3 1
56. Csalás 3 4 3
57. Rablás 1
58. Kifosztás
59. Zsarolás 1
60. Jármű önkényes elvétele 1
61. Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk. (rongálás, jogtalan elsaj., 
orgazdaság)

17 2 4 9

62. Személyek javai elleni bcsk. összesen 84 34 43 74
63. A honvédségi kötelezettség elleni bcsk.

64. Mindösszesen 114 110 93 108

A 100 ezer főre jutó bűncselekmények száma az utóbbi években:

Onga 2008. 
év

2009. 
év

2010. 
év

2011. 
év

Lakosok száma: 4930 4949 4947 4928

A közigazgatási területén elkövetett bűncselekmények száma: 114 110 93 108

100 ezer főre jutó bűncselekmények száma: 2312 2223 1880 2192

Itt még a tavalyi októberi vizsgálaton (Fotó: T. L.)
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Május 26-án harmadszor rendez-
ték meg az ongai általános iskolában a 
„Ki a mester két keréken” kerékpáros 
vetélkedőt a Magyar Autóklub és a B.-
A.-Z. megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság szervezésében. A csapatok Nógrád, 
Heves és Borsod megyékből érkeztek. 
Hat-hat általános iskolás tanuló alkotott 
egy csapatot. A vetélkedő két részből 
állt. Először elméleti KRESZ tudásukat 
mérték össze a gyerekek. Egy tesztlapot 
kellett kitölteniük, amiben a szabályis-
meretből adtak számot. A második for-
dulóban az iskola udvarán felállított 
ügyességi pályán mutatták be kerék-
páros tudásukat. Az időjárás nem volt 
mindig kedvező, mert a szél néha elfújta 
az akadályokat. Ennek ellenére a diákok 
ügyesen kerékpároztak. A feladat megol-
dása után mindenki izgatottan várta az 
eredményhirdetést. Külön értékelték a 
lányokat és a fiúkat.

A lányok közül helyezést elérő tanu-
lók: Vona Boglárka I. Bárdos Viktória II. 
és Békési Zsófia III., mindhárman Heves 
megyéből érkeztek. A fiúk közül: I. Csá-
bi Gábor Nógrád megyéből, II. Sárközi 

Dávid és III. Halász Szabolcs Heves me-
gyéből. Ők hatan képviselik az Észak-
Magyarország régióját a Budapesten meg-
rendezésre kerülő országos versenyen.

- Siska Zsolt -

Az újra indított egészségmegőrző ro-
vatunkat Gál Lászlóné védőnő szer-
keszti, írja. Célunk, hogy a mai, egy-
re egészségtelenebb világunkban a 
magunk módján felhívjuk a figyel-
met néhány megelőzhető, kis odafi-
gyeléssel kezelhető problémára.

Állatbarátok, figyelem! Az alábbiak-
ban olyan érdekességeket olvashat ked-
vencéről, amikről valószínűleg még nem 

hallott, pedig tévedéseinkkel akár bajt is 
okozhatunk háziállatainknak.

Tény: A kutyapuszi betegséget ter-
jeszthet

A kutya szájában rengeteg baktérium 
tanyázhat, szalmonella, campylobacter, 
cryptosporidium. A kutyába vagy rom-
lott élelmiszerrel kerül, vagy úgy, hogy 
az állat a nyelvét használja toalettpapír-
nak. A fertőzésnek csúnya hasmenés le-
het a vége.

Tény: Az emberről is ragadhat beteg-
ség az állatra

Nem túl gyakori, de megtörténhet. A 
H1N1 sertésinfluenza megbetegített már 
macskát, kutyát és görényt, és valameny-
nyi állatot a beteg gazdája fertőzte meg.

Tévhit: a macska megfojtja a kisbabát
Ez a régi babona az 1700-as évekből 

származik. A bölcsőhalálban (SIDS) el-
hunyt csecsemő haláláért a bölcsőben 
fekvő macskát okolták. Ma már inkább a 

Bóják között (Fotó: K. Gy.)

Egészségmegőrzés: Tények és tévhitek 
kutyákról, macskákról

„Ki a mester két keréken” 
– regionális kerékpáros közlekedésbiztonsági vetélkedő

Akadálypályán (Fotó: K. Gy.) Eligazításon a tesztlap kitöltése előtt (Fotó: K. Gy.)
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plüssjátékokat, egyes betegségeket vagy a 
hason fekvést teszik felelőssé. A macska 
azért szereti a bölcsőt, mert meleg, kényel-
mes és magasan van, kiváló szundikálásra.

Tény: A kutya kiszagolja a diabéteszt
Nem, nem a Lassie című sorozatból 

van a hír, hanem igaz, a kutyák képesek 
kiszagolni, ha a diabéteszes gazdájuknak 
hirtelen leesik a vércukra, és nyüszítés-
sel, ugatással, nyalakodással riasztják az 
illetőt. A kiképzésben részesült állatok 90 
százalékos pontossággal tudják jelezni a 
hipoglikémiás állapotot.

Tény: A kutya képes kimutatni a sze-
retetét

Ha a kutya szemkontaktust létesít a 
gazdival, az nagy valószínűséggel a szere-
tet jele, míg ha egy másik állattal vagy ide-
gennel néz farkasszemet, akkor fenyeget-
ni akarja. Persze az is lehet, hogy kutyánk 
csak a vacsoránkat szeretné elkérni.

Tény: A macska lehet túlságosan ra-
gaszkodó

Viselkedéskutatók szerint a macska is 
szenvedhet szeparációs szorongásban, ha 
a kedvenc gazdiját nélkülöznie kell. Elő-
fordulhat, hogy a cica rápisil a ruhánkra, 
mialatt például a munkahelyünkön va-
gyunk. Van, hogy föl-alá járkál, nyöszö-
rög, vagy elállja a gazdi útját az ajtónál. 
Ha egyedül van, nem eszik vagy hány. A 
nagyon ragaszkodó macskákon segít a 
viselkedésterápia és a Prozac.

Tény: A kutya 250 szót is képes meg-
tanulni

A legokosabb, legjobban képzett ku-
tya körülbelül egy kétéves gyerek szintjén 
érti az emberi beszédet, mintegy 250 szót, 
míg az átlagos kutya „szókincse” 150 szó.

Igen értelmes kutyák a border collie, a 
pudli, a német juhész, a golden retriever 
és a dobermann. Szebbek, mint okosak a 
borzoi, a csau-csau, a bulldog, a basenji, 
és az afgán agár.

Tény: A fehér macskák gyakran süketek
Igen, a fehér cicák általában vagy 

egyik vagy mindkét fülükre süketek, kü-
lönösen, ha a szemük is kék. Ha csak az 
egyik szemük kék, csak azon az oldalon 
süketek.

Tévhit: A macskák mindig a talpuk-
ra esnek

Kisebb magasságból igen, mert a ge-
rincoszlopuk igen hajlékony. Nagyon 
magasból viszont előfordul, hogy a fejük 
ér előbb földet. 

Tény: a kutyák tudnak táncolni
Létezik már kutyatánc: a freestyle-nak 

nevezett versenyen a kutya a felvezetőjé-
vel zenére táncol.

Tény: A macska a szájával szagol
A szájpadlásukon van egy kis szagló-

mirigy. Ha alaposan meg akarnak szagol-
ni valamit, a macskák nagyra tátják a szá-
jukat. Ez a jelenség a Flehmen-reakció, 
hímeknél gyakran megfigyelhető, ami-
kor tüzelő nőstényt keresnek.

Tévhit: Ha csóválja a farkát, akkor jól 
érzi magát a kutya

A kutya rendszerint háromféle hangu-
latban csóválja a farkát, és ezeknek csak az 
egyike a boldogság. Ha magasan, mereven 
tartva csóválja, akkor izgalomban van, 
kész megvédeni a területét. Az alacsonyra 
leeresztett és igen gyorsan csóvált farok ri-
adt, meghunyászkodó kutyára utal. A bol-
dog kutya természetes, középső tartásban 
csóválja a farkát, és a nyugodtság látszik a 
fültartásán és az egész testén is.

Tény: Az újszülött kutya nem csóvál-
ja a farkát

Először csak mintegy háromhetes ko-
rukban csóválják a farkukat a kiskutyák, de 
van, amelyik hét hétig is vár ezzel. Az ál-
latorvosok szerint képesek lennének rá, de 
el vannak foglalva az alvással és az evéssel. 
Ahogy éberebbek lesznek, a farkcsóválás 
afféle testbeszédként működik, a békülés 
jele, vagy enni kérnek így. Ha egyedül van, 
a kutya szinte sohasem csóválja a farkát.

Tény: A macskáknál nagyon fontos a 
korai kötődés

Az a macska, amelyik megharapja a 
gazdája kezét, valószínűleg későn ke-
rült emberek közé. Ha ez első hét hétben 
nincs rendszeres kapcsolatban az embe-
rekkel, a macska talán soha nem lesz ké-
pes kötődni.

Tévhit: A kutyák fekete-fehérben látnak
A szakemberek szerint nem, a kutyák 

látják a kéket, a lilát és a szürkének sok-
kal több árnyalatát, mint mi, emberek. 
Jobban látnak nálunk félhomályban, és a 
legapróbb mozdulatot is érzékeli, ezért jó 
vadászok. A vöröset, narancsot és a sár-
gát viszont valószínűleg nem látják.

Tévhit: Meleg orr, beteg kutya
A kutya orrának hőmérséklete gyor-

san változik, nem igazán jó jelzője a be-
tegségnek. Ha a napon fekszik, akkor is 
lehet száraz és meleg az orra, nedves pe-
dig attól, ha iszik. A betegséget jobban 
jelzi a levertség, az étvágytalanság, a há-
nyás, a köhögés vagy a láz.

Tény: A sántítás tüdőbetegséget jelezhet
Gyakran előfordul, hogy a kutyát sán-

títással viszik az állatorvoshoz, és tüdőrák 
a diagnózis. A mellkasi rák a láb csontja-
inak szövetét burjánzásra ösztönzi, ami 
duzzanatot és fájdalmat okoz a lábakban. 
Tipikusabb tünet a köhögés, bár a kutyák 
25 százalékának semmiféle tünete nincs, 
csak a röntgen mutatja ki a tüdőrákot. Ha 
a rák meggyógyult, a lábprobléma (hi-
pertrófiás oszteopátia) is megszűnik.

Tévhit: A kutya sebe begyógyul, ha 
nyalja

A kutya nyálában nincs semmiféle 
csodaszer, van ezzel szemben rengeteg 
baktérium, ami elfertőzheti a sebet. Te-
gyünk a kutyára, bármilyen kényelmet-
len is, gallért a seb teljes gyógyulásáig.

Tévhit: A kutyának csontra van szük-
sége

Ez a tévhit onnan származik, hogy az 
őskutyák, a farkasok sok csontot ettek. 
A mai kutyák a száraztápból jutnak kel-
lő mennyiségű kalciumhoz és más táp-
anyagokhoz. A csont ugyan kielégítő az 
ősi rágási ösztönt, de ha vékony és csö-
ves, szilánkokra hasadhat. Biztonságo-
sabb a gumicsont.

Tévhit: A macskának tejet kell adni
Nem veszélytelen ez a régi mítosz, a 

macska hányhat a tehéntejtől vagy mehet a 
hasa. A macska anyatejet iszik, amíg el nem 
választják, és az is lehet, hogy az öreg macs-
ka kedveli a tehéntej ízét, a felnőtt macskák 
szervezetében azonban nincs kellő meny-
nyiség a tejcukrot elbontó enzimből.

Tény: A macska a szemével mutatja ki 
a szeretetét

A lassú pislogás a macskánál a béke 
jele, ha emberre veti ezt a csábos pillan-
tást, a szeretetét közli. Az ember ugyan-
ezzel viszonozhatja. Ez a megnyugtató 
pillantás működik a házi- és a vadmacs-
kánál, sőt, állítólag tigriseknél is.

Tény: A kutya képes szerelembe esni
Vajon két kutya között lehet mély kap-

csolat, vagy bárkivel összeállnak a parkból? 
Elizabeth Marshall Thomas antropológus 
szerint a kutya is képes a szerelemre, de a 
fogságban ez kevésbé tud megnyilvánulni.

Tény: A dohányzás elpusztítja a kutyát 
és a macskát

A másodlagos füst macskáknál 
limfómát és szájrákot okozhat. A hatás 
kettős, mert nemcsak a füstöt lélegzi be 
az állat, hanem le is nyalja a szőréről a ká-
ros anyagokat. A hosszú orrú kutyáknál 
az orrban alakulhatnak ki tumorok, a rö-
vid orrúaknál pedig a tüdőben.

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -


