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Június 25-én átadta a munkaterü-
letet a kivitelezőnek a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. a településünket 
is érintő mellékút fejújítás kap-
csán. A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által jóváhagyott Észak-
magyarországi Operatív Program 
2009–2013-as 
akciótervének 
keretén belül 
így európai uni-
ós forrásból kap 
új burkolatot a 
Szikszó – Onga 
összekötő út.

A 603,8 millió forin-
tos projekt (ÉMOP-
5.1.1/A-09-2f-2011-
0002) két elemből áll. 
A munkaterület át-
adását követően egyrészt megújul a Ka-
zincbarcika–Múcsony összekötő út 3,2 
kilométeres szakasza, amely Kazincbar-
cika belterületétől egészen Múcsony bel-

területéig vezet. A kivitelező ezen az út-
szakaszon a burkolatcsere mellett a 
buszmegállókat is átépíti, valamint ki-
tisztítja a nyílt árkokat és csőátereszeket.

A projekt másik eleme az utóbbi évek-
ben igen csak elhasználódott (árvizek, 
37-es sz. út forgalomelterelése stb.) 3701 

jelű Szikszó–Onga összekötő út 5,5 kilo-
méteres szakasza, amely Onga belterüle-
tét is érinti. 

Megújul a 
Szikszó–Onga közötti mellékút

– folytatás a 2. oldalon –

Felújításra kerül (Fotó: T. L.)

Kiszélesítik a hidat is (Fotó: T. L.)



A burkolat felújítás és -megerősítés 
mellett megújulnak a buszmegállók, a 
szakemberek kiszélesítik az úton találha-

tó hidat, rendezik és kitisztítják az árko-
kat, átereszeket, valamint helyreállítják az 
útszelvényeket is. A kivitelezés elsődleges 
célja az útburkolat és a padka felújítása, 
ezzel jobb kényelmi és forgalombiztonsá-

gi feltételek teremtődnek az utazóknak, 
és nem mellékesen Onga, Ongaújfalu és 
Ócsanálos lakóinak. A munkák várható-
an a nyár végére fejeződnek be.

- T. L. –
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
együttműködve a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Tűzoltó Szövet-
séggel és Onga Nagyközség Ön-
kormányzatával megyei Önkéntes 
és Létesítményi Tűzoltó Versenyt 
rendezett június 23-án Ongán.

A versenyre 10 önkéntes tűzoltó egye-
sület és 1 létesítményi önkéntes tűzol-
tó egyesület nevezett 22 csapattal. A ver-
senyszámok: tűzoltó versenyfutás, osztott 
sugár szerelés, CTIF szerelés és 800-as 
kismotorfecskendő szerelés. 

Az időjárás kedvezően alakult, a szik-
rázó napsütést enyhe szellő és némi felhő 
tompította. A versenyzők nagy izgalom-
mal álltak a rajtvonalakra. Minden csa-
pat igyekezett teljes erőbedobással szere-
pelni. A rendezvény jó hangulatú volt. A 
közönség hangosan buzdította a verseny-
zőket.

A verseny után jó hangulatban ebé-
deltek a csapatok, és izgatottan várták a 
versenybizottság döntését. Az eredmény-
hirdetés a kora délutáni órákban követ-
kezett. A felsorakozott csapatok hangos 
tapssal és üdvrivalgással köszöntötték a 
nyerteseket, akik a kiírásnak megfelelő-

en oklevél, serleg és tárgyjutalomban ré-
szesültek. 

Eredmények
Osztott sugár szerelés:
Fiú 1. Mezőcsát ÖTE. 2. Izsófalva 

ÖTE. 3. Borsodszentgyörgy ÖTE.
Női 1. Tolcsva ÖTE.

Létesítményi vegyes kategória:
1. Robert Bosch Kft. Miskolci Gyára.
Férfi:1. Izsófalva ÖTE. 2. Sátoraljaúj-

helyi Dohánygyár ÖTE. 3. Tolcsva ÖTE.
Nemzetközi versenyszabályzat szerin-

ti szerelés /CTIF/:

Ongaújfaun is jobb út vezet majd keresztül (Fotó: T. L.

Megúkul a Szikszó–Onga közötti mellékút 
– folytatás az 1. oldalról –

Megyei önkéntes és létesítményi 
tűzoltó verseny

Az új alapozások egyike (Fotó: T. L.)

Vízsugárral célba lövés (Fotó: S. Zs.) A versenyen (Fotó: S. Zs.)
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Nemzetünkért, közösségeinkért, 
családunkért az egyetértés és a 
szeretet reményében.

Kelj fel és járj!
2012. június 6–16.

Immár második alkalommal 2012. 
június 9-én 13.00 óra után ért te-
lepülésünkre az engesztelő za-
rándoklat, melynek célja egy jobb 
élet, barátságosabb emberek, 
jobb életkörülmények elérése. 

Részletek a körlevélből:
„Kezdeményezésünk indítéka, hogy 

nemzetünk és világunk mély morális és 
gazdasági válságban van. A hitetlenség, a 
szegénység, a kilátástalanság és a tehetet-
lenség egyre nagyobb elkeseredést okoz. 
Az előző korszakok öröksége egyre elvisel-
hetetlenebb terhet ró a lakosságra. Egyre 
erősebb támadások érik Magyarországot. 
Itt az ideje, hogy kiálljunk keresztény nem-
zeti értékeink mellet, saját érdekünkben.

Az összefogás útja
Célunk a szeretet erejével elindulni az 

összefogás útján, megtalálni a kiutat a je-
lenlegi helyzetből. Közelebb hozni az egy-
mástól eltávolodott embereket. A városit 

a falusival, a szegényt a gazdaggal, a ma-
gyart a nemzetiségivel és az etnikai ki-
sebbségekkel, a hívőt a 
világival, a jobboldalit a 
baloldalival, a politikust a 
választóival, a munkaadót 
a munkavállalóval, az em-
bert az emberrel. A zarán-
doklat során szeretnénk 
megmutatni, hogy jelen-
tős értékeket képviselünk. 
Államalapító Szent Ist-
ván királyunk intelmeire 
és intézkedéseire kíván-
juk felhívni a figyelmet. A 
nemzetünktől elvárt Világ Királynője tisz-
teletére, és az Engesztelő Kápolna felépíté-
sének szükségességére szeretnénk felhív-
ni a figyelmet. Az engesztelés elsősorban 

életjavítás, melyet önma-
gunkon kell kezdeni

Az ország keresztje
Az országunkat átszelő 

zarándok útvonalak sza-
bályos keresztformát al-
kotnak. Ezért úgy gondol-
tuk, hogy a staféták egy 
keresztnek az ágai lesznek, 
mely kézről-kézre haladva 
jut el Budapestig. Aki sze-
retné, lehetősége lesz jel-
képesen vinni az ország 

keresztjét. A Szent István Bazilika előtt a 
keresztágakat egyesítve összeáll az orszá-

gunk keresztje, melyre felkerül országunk 
címere. A keresztet a bazilikában átadjuk 
egyházaink vezetőinek, akik ökumenikus 
szertartás keretében megáldják a keresz-
tet, a kenyeret, a bort, a vizet és az evan-
géliumot.”

Nagyon kevés ember vett részt a zarán-
doklat ongai fogadásán és további útján a 
település lakosainak sorából. A zarándok-
lat szervezői töretlen hittel, reménységgel 
küzdötték le a napi kitűzött kilométere-
iket. Jó szívvel emlékeztek meg az előző 
zarándoklat során településünk vendég-
szeretetéről. 

Bízom benne, fáradozásuk nem volt 
hiábavaló!

- Gondos Andorné -

Fiú: 1. Gvadányi József Általános Is-
kola, Rudabánya. 2. Borsodbóta ÖTE. 3. 
Borsodnádasd ÖTE.

Kismotorfecskendő szerelés:
Férfi 1. Borsodbóta ÖTE. 2. Komlóska 

ÖTE. 3. Tolcsva ÖTE.

Női: 1. Tolcsva ÖTE.
Fiú: 1. Borsodbóta ÖTE.

- Siska Zsolt Onga ÖTE -

A felsorakozott csapatok (Fotó: S. Zs.) Eredményhirdetésen (Fotó: S. Zs.)

Az ongai szalag felkötése (Fotó: Kozma János)

A zarándokok a Rákóczi utcában (Fotó: Kozma János)
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Egyesületünk, az Ongai Horgász 
Egyesület 1972-ben alakult meg 
DIGÉP Horgász Egyesület néven. 
Az alapító tagok a Diósgyőri Gép-
gyár dolgozói voltak, azaz olyan 
vasipari munkások, akik szabad-
idejükben a horgászatnak hódol-
tak. Az egyesület alakulásakor 
tagja lett a Magyar Országos Hor-
gász Szövetségnek. Azóta jelentős 
szervezeti változás után ma alapí-
tó tagja a B.-A.-Z. megyei Horgász 
Szövetségnek.

Az egyesület működését, szervezeti fel-
építését az alapszabály biztosítja, amely 
az egyesület belső törvénye, a tagok-
ra nézve kötelező erejű. Az alapszabály 
természetesen a bekövetkezett társadal-
mi változásoknak megfelelően többször 
módosult, de funkcióját tekintve nem 

változott. 2002-ben névváltozás történt, 
ami alapján Ongai Horgász Egyesületté 
váltunk. 2011 novemberétől közhasznú 
egyesület lettünk.

2012-ben az egyesület fennállásának 
negyvenedik évfordulóját ünnepeljük. A 
kerek évforduló méltó megünneplése egy 
nagyszabású, 24 órás páros horgászver-
sennyel kezdődött és egy ünnepi közgyű-
léssel zárul, melynek időpontja a későb-
biek folyamán konkretizálódik majd.

Mint ahogy a kiírásban szerepelt, a 
verseny II. számú. Ígéretünkhöz hűen 
2012-ben is megrendezésre került. A kö-
zel 12 hektáros, VII. számú tavunk lett a 
rendezvény helyszíne. Az idén 35 párost 
tudtunk egymás zavarása nélkül a hor-
gászállásokra leültetni, szemben a tava-
lyi 24 párossal. A verseny gördülékeny 

lebonyolítását 15 fős rendezői csoport 
végezte.

A verseny megszervezése rendkívül 
összetett feladat 
elé állította a szer-
vezőket. Ezúton is 
szeretném megkö-
szönni áldozatos 
munkájukat. Kü-
lön köszönettel tar-
tozunk a támoga-
tóknak, akik anyagi 
támogatásukkal se-
gítették a verseny 
lebonyolítását. 

Itt kell megem-
lítenem: a Len-Véd 
Kft. tulajdonosát 
Lengyel Tamás urat. A Tisza Fish Kft. hal-
termelő cég tulajdonosát, Mészáros János 
urat. A Sporigó Horgászbolt tulajdono-

sát. A B.-A.-Z. Me-
gyei Horgász Szö-
vetséget. Ifj. Benke 
Tibor horgásztár-
sunkat. A Nemze-
ti Együttműködési 
Alapot. Erste ven-
dégváró étterem tu-
lajdonosát, Fekete 
Noémi Emesét.

2012. június 16–
17-én megrendezett 
II. Ongai Pontyfo-
gó Horgászverse-
nyünk összedíjazá-

sa: 150.000 Ft volt.
Az időjárás kegyeibe fogadta a verseny 

résztvevőit. Talán már túlzásba is vitte, 
hiszen országos melegrekordok dőltek 
meg a hét végén. 

Reggel 8 órakor 
kezdődött a ren-
dezvény. Regiszt-
ráció, köszöntő, 
sorsolás, verseny-
szabályzat ismerte-
tés, horgászhelyek 
elfoglalása, táborok 
felépítése, etetés 
követték egymást a 
tényleges verseny 
előtti időszakban.

12.00 órakor két 
dudaszóra elindult 

a II. pontyfogó horgászversenyünk. 12 
óra 07 perckor már merítő szákba került 
az első értékelhető hal. 

Versenyzőink hatalmas elánnal kezd-
tek, már 13 óra 30 perckor el kellett indí-
tanunk a mérlegelőket. Az első mérlege-
lés során volt olyan versenyző párosunk, 
akinél 10 kg-ot meghaladó mennyiséget 
regisztráltunk. Minden várakozásunkat 
felülmúlta egy-két versenyzői páros telje-
sítménye. A mérlegelői stáb szinte folya-
matosan úton volt, versenyzőink embert 
próbáló teljesítményre késztették őket.

Több versenyzőnk kiépített táboránál 
5–10 fős baráti társaság gyűlt össze, rend-
kívül jó hangulatot teremtve. A verseny 
résztvevői zömében B.-A.-Z. megyéből ér-
keztek, de volt budapesti versenyzőnk is.

18.00 órakor a horgászhelyekre hely-
be szállítottuk a meleg vacsorát, a hű-
tött ásványvizet. Az éjszaka folyamán bár 
nem állt meg, de csökkent a halak kapó-
kedve. A reggel 6 órai összesítők alapján 
úgy tűnt, hogy az első helyezett váromá-
nyosának előnye szinte behozhatatlan, de 

Helyválasztás sorsolása (Fotó: Fekete Kornél)

Helyválasztás (Fotó: Fekete Kornél)

II. Ongai Pontyfogó Horgászverseny!

Egy résztvevő a másik oldalról (Fotó: Fekete Kornél



a második helyért még 4 csapat küzdött. 
A döntés az utolsó 1 órára maradt. Kö-
römrágós pillanatok következtek. Heroi-
kus küzdelemben egyetlen egy hal fogása 
döntötte el a második helyet. 

Összesen 146 db hal került horogvég-
re, 313,896 kg súllyal. Mondanunk sem 
kell, hogy mind a 146 db hal visszanyer-
te szabadságát, mérlegelés után azonnal 
vissza lettek engedve, éltető elemükbe. A 
részletes mérlegelési táblázat és a készült 
fényképfelvételek megtalálhatók a www.
ongaihorgasz.hu honlapon.

Gratulálunk a versenyzőknek! Remél-
jük, jövőre találkozunk!

Magam és az Ongai Horgász Egye-
sület vezetősége nevében köszönetün-
ket fejezzük ki a résztvevő csapatoknak 
a sportszerű versenyzésért, a szervezők-
nek a lelkes munkáért, a támogatóknak 
az önzetlen anyagi támogatásért.

- Szabó Attila elnök -

Ongai Horgász Egyesület
3562 Onga, Rózsa u.16.

e-mail: ongaihorgasz@ongaihorgasz.hu
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Társaságunk kiemelt feladatának és céljának tekinti, hogy a 
postai küldeményeket a feladó által megjelölt címhelyen, az el-
várt minőségben és színvonalon kézbesítse. Ennek egyik leg-
fontosabb és elengedhetetlen feltétele, hogy a kézbesítési felada-
tokat ellátó munkatársaink egyértelműen azonosítani tudják a 
küldeményeken megjelölt címhelyeket. 

A kézbesítési tevékenység ellátását a mindennapi munka-
végzés során nagyon megnehezíti, akadályozza, közterületek 
esetében az utcanév táblák, ingatlanok vonatkozásában pe-
dig a házszám táblák hiánya, illetve a házszámok ismétlődése. 
Munkatársaink egyre gyakrabban kérik, hogy az általuk ész-
lelt hiányosságok megszüntetésében segítséget kaphassanak. 
Sajnálatos módon az ilyen típusú problémák rendezése az ese-
tek többségében eredménytelen marad, tekintve, hogy a cím-
hely azonosításához szükséges utcanév és házszám feltüntetése, 

mint kézbesítést támogató feltétel megteremtésére társaságunk-
nak nincs intézkedési jogköre. 

A hatályos jogszabályok szerint a települési önkormány-
zatnak van felhatalmazása, módja és lehetősége arra, hogy az 
utcanév táblák elhelyezése iránt intézkedjen, valamint a ház-
számok kihelyezésére, karbantartására és pótlására az ingatlan 
tulajdonosát (használóját) felszólítsa. A megfelelő tájékozódás 
nem kizárólag a Magyar Posta, hanem egyéb közszolgáltatók 
(pl. mentők, közművek) és a lakosság számára is rendkívül fon-
tos lehet.

Az utcanév és házszám táblák állapotának feltérképezése so-
rán munkatársaink Ongán is számos hiányosságot tapasztaltak. 
Kérjük ezért a lakosságot, hogy az utcanév és házszám táblákat 
legyenek szívesek pótolni!

- Magyar Posta Zrt. vezetősége -

FeLHíváS 
utca névtáblák és házszámok kihelyezésére!

A II. Ongai Pontyfogó Horgászverseny díjazottjai az alábbi csapatok, illetve sze-
mélyek voltak:

Helyezés Csapat Név Eredmény

I. Horváth és 
Mikulák Team

Horváth Jenő Attila
Mikulák Mihály

34 db
67,396 kg

II. DEBILS Team Budai Krisztián
Nagy Péter

15 db
35,11 kg

III. Kocák Team Csík Zoltán
Kerékgyártó Tibor

16 db
34,828 kg

Legnagyobb halat fogó Szalay Harri 4,852

Mérlegelés után, visszaengedés előtt (Fotó: Fekete Kornél)

A díjazottak (Fotó: Fekete Kornél)
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A tanév utolsó heteit rengeteg 
program tarkította, szinte alig jöt-
tünk haza az egyik kirándulásból, 
már csomagolhattunk is a másik-
ra. Mégis vettem a bátorságot, és 
összecsődítettem egy budapes-
ti látogatásra a hatodik, a hetedik 
és a nyolcadikosokat.

Úti célunk különlegesnek ígérkezett, az 
emberi testtel foglalkozó kiállításra, a 
Bodies-ra készültünk, kiegészítve a Köz-
lekedési Múzeummal és egy kis sétával. 
Persze a gyerekeknek sem kellett kétszer 
mondani, a kezdetben tervezett 20 főből 
végül 42 fő lett. Természetesen egyedül 
ennyi gyerekkel nem indultam volna neki 
a nagyvilágnak, velünk tartott Szabóné 
Reszegi Éva (Éva néni), Molitorisz Zol-
tán (Zoli bácsi) és a hugom, Evelin is. 

Június 6-án reggel, az ongai vasútállomá-
son gyülekeztünk, és ahogy a vonatút során 
a hűvösnek induló idő melegedni kezdett, 
úgy az álmos szemecskék is felélénkültek. 
Mire felértünk Budapestre, már összerázó-
dott a csapat. A gyerekek közül sokan rit-
kán utaznak vonattal, a metró pedig – mivel 
Miskolcon azt legfeljebb vásárlásra hasz-
nálhatjuk – még különlegesebb élmény-
nek számított, éppen ezért úgy gondoltam, 
megmetróztatom a „csibéket”, hagy szokják 
ezt is. Akik járnak velünk a Grund klubos 
rendezvényekre, már rutinosan közleked-
tek a szinte függőlegesnek tűnő mozgólép-
csőkön, és ügyesen segítettek azoknak, akik 
először utaztak rajta. Volt azért némi riada-
lom az elején, de összességében nagy ügye-
sen sikerült a fel-, le- és átszállás. 

A Bodiesra délre vártak, viszont előtte 
volt egy órácskánk, lementünk a Kossuth 
térig, megnéztük kívülről a Parlamentet és 

a közeli Dunát is. Újabb egy megállós met-
róút, „Jajj, már megint?” És lám, másodjá-
ra talán már a szemüket is ki merték nyitni 
a mozgólépcsőn. (Aki magára ismer, mo-
solyoghat nyugodtan.) 

Ott vagyunk már? Igen, ott. Megérkez-
tünk időben a kiállításra a V. A. M. De-
sign Centerbe, a jegyvétel-kiosztás-leosz-
tás után izgatottan léptünk be az épületbe. 
Persze előtte már látott mindenki fotó-
kat arról, mire is számítson, mégis a tu-
dat, hogy valaha élt emberekből készített 
„szobrok” fognak előttünk állni, szépen 
feltornázta mindenki adrenalin-szintjét. 
A termekben félhomály fogadott, csupán 
hangulatvilágítás volt egy-egy helyen a 
még nagyobb hatás érdekében. 

Az emberi test belsejében kalandoz-
tunk, az egyes szervrendszerek egy-egy 
termet kaptak, a tárlókban a szerveket kü-

lön-külön is megnézhet-
tük, bár a feliratok és a 
magyarázó szövegek olva-
sásánál..., hogy is fejezzem 
ki legszebben? Volt, aki-
nek betűundora volt. Aki 
tíz perc alatt végigszaladt a 
termeken (itt is lehet mo-
solyogni, ha magatokra is-
mertek) bánhatja, mert hi-
hetetlen élmény volt látni 
azt, ahogyan a természet 
gondos munkával felépí-
tett minket. „Jól össze va-

gyunk rakva!” Bizony jól, és a hatodiko-
sok-hetedikesek biztosan fogják emlegetni 
nyolcadikban biológia órán, hogy ők ezt, 
azt is látták ott. A nyolcadikosokat azért 
nem említettem itt, mert ők már tanultak 
az emberi testről az idén, nekik épen ezért 
volt tanulságos. 

A Bodies után a Közlekedési Múzeu-
mot, illetve a Városlige-
tet vettük célba. Egy kis 
metrózás, egy „kis” séta, 
egy kis pihenés a múze-
um előtt a fűben. Utób-
bi már mindenkire ráfért, 
úgy tűnt, ma is sikerül 
majd mindenkinek jól el-
fáradni. 

A közlekedésiben 
mindenki a saját orra 
után mehetett, birtokba 
vettük a vonatokat, rá-

csodálkoztunk a Titanik-kiállításon a 
hajó méreteire, és küldtünk üzenetet cső-
postával is. Egy órácskánk volt odabent, 

mert közkívánatra a hazaút előtt még be-
lepasszíroztunk a programba egy Aré-
nát. Visszasétáltunk a Keletinél az Aré-
na Plázába, ahol egy szűk órát kaptak a 
gyerekek, hogy nézelődjenek, kiürítsék a 
pénztárcájukat, de a gyorséttermeknél el-
sétálva is mindig találkoztam egy-egy is-
merős arccal.

A 6-os vonatot ügyesen elértük, ott 
már volt külön kocsink, ahol „kipihen-
hettük” hazafelé a nap fáradalmait. Per-
sze az idézőjel sem ok nélkül került oda, 
úgy tűnik, a Városliget-Keleti közötti séta 
kevésnek bizonyult, a gyerekek élénkeb-
bek voltak, mint a nap bármely részében, 
de ez már csak így szokott lenni.

Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy min-
denki nagyon jól érezte magát, volt mit 
mesélni otthon, este, és ha visszagondo-
lunk június hatodikára, mosolyra hú-
zódik a szánk. Köszönöm, hogy velünk 
tartottatok és remélem, hogy az itthon 
maradóknak is meghoztam a kedvét egy 
kis kiránduláshoz. 

- Malik Erika tanárnő -

A kiállítás előtt (Fotó: Molitorisz Zoltán)

A parlament előtt (Fotó: Molitorisz Zoltán)

Kirándulás a fővárosba és testünk rejtelmeibe
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Ezen sorok idézésével búcsúztak a 
2011/2012-es tanév nyolcadikos diákjai. 
Nekik szólt az utolsó csengőszó június 
16-án, a ballagás napján a Görgeyben.

Elindultak tovább a középiskolá-
ba, elbúcsúzva iskolájuktól, tanáraik-
tól és diáktársaiktól. Nyolc hosszú évet 
töltöttek az ongai általános iskolában, 
ahol megtanultak írni, olvasni, számol-
ni, ahol különböző sport- és tanulmá-
nyi versenyeken képviselték iskolánkat 
és öregbítették annak hírnevét. Kis lét-
számú, szinte családias légkörben tanu-
ló gyerekek között voltak olyanok, akik 
országos, megyei vagy körzeti bajnoksá-
gon, illetve különböző megmérettetésen 
értek el első, második, vagy harmadik 
helyezést. Szívesen és lelkesen készültek 
az iskola következetes tanulást igénylő, 
napjait színessé varázsló, hagyományo-
san megrendezendő diákprogramok-
ra. Nagyon igényesen megkoreografált 
táncokat mutattak be a Bemutatkozik 
az iskola című évente megszervezendő 
műsorában, melyet hosszas, hónapokig 
tartó munka előzött meg. Nagy izgatott-

sággal készültek a diákhétre és a Fészek-
hagyó programra. Úgy gondoljuk, ilyen 
kis létszám mellett is eleget tudtak ten-
ni kötelességeiknek, és meg tudták őriz-
ni a Görgeyben hagyománnyá vált ren-
dezvénysorozatot.

Kívánjuk, hogy a választott középis-
kolákban az elkövetkezendő években is 
érezzék jól magukat, és céljaik és álma-
ik valóra váljanak. Bízunk benne, hogy az 
itt kapott tudást, hasznos tanácsot, me-
lyet a jelképes tarisznyájukba helyeztünk 
el az évek során, az elkövetkezendő idő-
szakban hasznosítani fognak, és elegen-
dő lesz ahhoz, hogy mindig minden kö-
rülmények között becsületes, tisztességes 
emberek maradjanak.

- Szabóné Reszegi Éva és 
Szakáczki-Ujházy Rita 

oszt. főnökök-

Búcsú a nyolcadik évfolyamtól
„Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.”

(Ernest Hemingway)

„Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”

(Herakleitosz)

„Keresd az életben mindig a szépet
Ragadd meg azt, amit más észre sem vesz,
S hidd el, ha sokszor durva is az élet,
Mindig találni benne kellemest és szépet.”

(Goethe)

A nyolcadikosok tablója (Tablókép fotók: T. L.)
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Felnőtt labdarúgó csapatunk a 
bajnokságban az utolsó két for-
duló győzelmeinek köszönhetően 
a 11. helyen végzett a B.-A.-Z. Me-
gyei LSZ megyei I. osztályában, 
ezzel megerősítve pozícióját a 
megyei elitben.

A bennmaradást nehezítette, hogy az 
idei szezonban 5 kieső volt ebben az osz-
tályban, a megszokott 3 helyett. Olyan 
nagy múltú egyesületeket sikerült ma-
gunk mögé szorítani, mint az MVSC, 
Sátoraljaújhely, Mád, Nyékládháza és 
Sajószentpéter. A bajnokságban részt-
vevő csapat tagjai: Gável Balázs, Mula-
tó Milán (kapusok), Bagi Ádám, Markó 
György, Hozdik Gábor, Glonczi Sándor, 
Tóth Gergely, Szabó Péter, Sramkó József, 
Varacskai Ádám, Smida Gábor, Boszák 
Zoltán, Csikós István, Ruzsvánszki Ró-
bert, Nagy Károly, Varga Zsigmond, Ba-
csó Levente Péter, Szabó Zoltán, Stefán 
Szabolcs, Hegedűs Edgár és Juhász Dávid. 
Edzők: Földesi Károly 1. ford. – 20. ford., 
Varacskai István 21. ford. – 34. ford.

Örömteli hír – miként a névsorból 
is kitűnik –, hogy 5 saját nevelésű fiatal 
kóstolt bele, milyen a megyei I. osztály-
ban szerepelni.

Utánpótlás csapatainkról is elmond-
hatjuk, hogy eredményesen szerepeltek. 
A legkisebb korosztályunk, az U7 több-
kevesebb sikerrel Bozsik tornákon sze-
repelt. A fiúk heti egy edzéssel készültek. 
Edzőjük Berta Tamás volt.

Az U9-es csapatunk szintén a Bozsik 
tornák keretein belül mérettettek meg. A 
tornákon elértek két 3. és egy 2. helyezést. 

Edzőjük Molitorisz Zoltán volt, aki heti 2 
alkalommal foglalkozott a fiúkkal. Egye-
sületünk vezetősége e korosztály edzőjét 

választotta meg a 2011/2012-es szezon 
utánpótlás edzőjének.

Az U11-es csapatunk Varacskai István 
vezetésével készült fel heti 2 alkalommal 
a Bozsik tornákra. A fiúk hasonlóan az 
U9-es csapathoz hol a harmadik, hol a 
második helyen végeztek. 

U13-mas csapatunk edzője Jónyer 
Gergely volt. A fiúk a bajnoki küzdelmek 
során a 10. helyezést szerezték meg.

Az U16-os korosztállyal Praták Péter 
foglalkozott. A bajnokság során a 6. he-
lyen végeztek.

U19-es csapatunk 
a 9. helyet szerezte 
meg a bajnokságban. 
Szereplésük sikeres-
nek mondható, ők is 
megállták a helyü-
ket a megyei elitben. 
Hosszú idő után zár-
tuk a bajnokságot po-
zitív gólkülönbséggel. 
A fiúk heti 3 edzéssel 
készültek a bajnokik-
ra Varacskai István 
vezetésével.

Június 22-én a 
községi Csokonai Vi-
téz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tárban került sor az év végi bankettre. A 
bankett során az edzők értékelték csapa-
taik szereplését, majd egy vacsora zárta 
az estet. Az eseményen részt vett egyesü-
letünk felnőtt és U19-es csapata, az ösz-
szes edző, a vezetőségi tagok, valamint 

a meghívottak között 
voltak a polgárőrség 
és a rendezői gárda 
tagjai. Azt est folya-
mán jutalmazásra is 
sor került. Az U19-es 
csapat gólkirálya Gu-
lyás Pál lett 17 góllal. 
A legjobb játékosnak 
Juhász Dávidot jelölte 
az edző, illetve a leg-
többet fejlődött játé-
kos Novák László lett. 
A csapat tagjai Mula-
tó Milánt választot-
ták meg a legjobbnak. 

A felnőtt csapatunk házi gólkirálya Varga 
Zsigmond lett 14 találattal. A legjobb já-
tékos Ruzsvánszki Róbert, a társak is őt 

látták a legjobbnak. A legjobb fiatal játé-
kos Varacskai Ádám lett. 

Június 24-én immár 6. alkalommal ke-
rült megrendezésre az Onga KSE Után-
pótlás Sportnap. A rendezvényen a szo-
kásosnak mondható forgatókönyv zajlott 
le, az utánpótlás csapatok tornája nyi-
totta a napot, majd következett a felnőtt 
torna, ahol részt vett az Old Boys csa-
pat, Edzők csapata, U16, U19 és a meghí-
vott vendégcsapat, ezúttal a Miskolci Vé-
nusz női magyar futsal bajnokcsapat volt. 
Még egyszer köszönjük, hogy jelenlétük-

kel emelték rendezvényünk színvonalát. 
Nyugodtan mondható, hogy a sportnap 
ismételten sikeres volt. A mérkőzések 
után közös vacsorával zártuk a napot. A 
torna végeredménye: 1. U19, 2, Edzők, 
3. Miskolci Vénusz, 4. Old Boys 5. U16. 
A torna legjobb játékosa a Miskolci Vé-
nusztól Csepregi Gabriella lett, és szin-
tén onnan került ki a legjobb kapus is, 
Almási Ildikó személyében. A gólkirály 
Krajcz Roland lett. A legkreatívabb játé-
kos Horéna József, a legjobban védekező 
játékos Száva László, míg a legtechniká-
sabb játékos Berta István lett. 

Itt szeretném kifejezni a köszönetemet 
azoknak, akik valamilyen formában segí-
tették az egyesületünk munkáját. A teljes-
ség igénye nélkül: Onga Nagyközség Ön-
kormányzata, Madzin Tibor polgármester, 
Gondos Andorné, Kozma János, edzőkol-
légáim, vezetőségi tagok, Berta István, 
Kosnyíder Csaba, Kimás Gábor, Varacskai 
István, Varacskai Istvánné, Zsoldos János, 
a polgárőrség tagjai, rendező gárda tagjai 
és Péli Tibor Sportbüféje.

- Varacskai István -

A tornán (Fotó: OKSE)

Labdarúgó évértékelő

Az eredményhirdetésen (Fotó: OKSE)
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A teljesség igénye nélkül, de a reali-
tások alapján kívánok beszámolni a 
2011-ben végzett egyesületi mun-
káról. Címszavakban megfogal-
mazva: ez az év az erőgyűjtés és a 
megújulás kezdetének az éve volt.

Visszatekintve a feladatokra a törvé-
nyesség betartása megvalósult, és a leg-
főbb célkitűzésünk a lakossággal történő 
együttműködés eredményes volt. Nem 
sikerült ugyan komoly eredményeket fel-
mutatnunk a bűnmegelőzés területén, de 
úgy érzem, egyesületünk fő feladata nem 
az őrzés és vagyonvédelem, hiszen nem 
tudunk minden utcába és minden te-
rületre polgárőrt állítani. Ennek ellené-
re megállapíthatjuk, hogy a lényeges te-
rületeken – szőlőhegy, játszótér, főtér – a 
jelenlétünk fokozásával az elmúlt évek 
szintjéhez képest pozitív javulás érezhe-
tő. Onga nagyközség területén a környe-
ző településekhez viszonyítva a közbiz-
tonság nem romlott, sőt eredményekről 
is beszámolhatunk. 

Egy-két gondolatot a teljesítés mérté-
kében:

Közterületi járőrszolgálatot és meg-
figyelést napi rendszerességgel átlago-
san 6–8 órában végeztünk. A fő időpont 
20.00–4.00-ig terjedt, de több alkalom-
mal napközben is ellenőriztük egyes in-
tézményeinket, tereinket, pl. játszótér, 
sportpálya, Kócán kastély stb. 

Jó kapcsolatot tartottunk fenn a rend-
őrséggel, a tőlük kapott megbízásokat 
maradéktalanul teljesítettük. Főleg forga-
lomelterelés, útszakaszok biztosítása, kö-
zös járőrözés területén, de bizonyos meg-
figyelésekben is részt vettünk felkérésre.

Rendezvényeink felügyeletét az elvárt 
szinten végeztük, a visszajelzések pozití-
vak. Bálok, iskolai rendezvények, kultu-
rális műsorok, települési rendezvények 
felügyeletét kérésre adott létszámmal, jó 
szinten elláttuk. Politikai célú rendezvé-
nyeket egyesületünk nem támogat!

Sportrendezvények (főleg futballmér-
kőzések) rendfenntartói és belépteté-
si dolgait az elmúlt évben új feladatként 
vállaltuk. 

Rendezői és megfigyelési feladatokat 
láttunk el havi rendszerességgel a helyi 
postán és a Felsőzsolca és Vidéke Taka-
rékszövetkezet Ongai Kirendeltségében.

Felkérésre segítettük az Ongai Kultu-
rális Egyesület rendezvényeit. (Belépte-
tés, rendfenntartás.) 

Környezetvédelmi feladatokat a tisz-
taság megőrzése terén végeztünk, több 
alkalommal figyelmeztettünk rendbon-
tó lakosokat. (Itt kívánom megjegyezni, 
hogy egyesületünk célja ezen a területen 
továbbra is a nevelés és megelőzés, és az 
együttműködés a lakossággal, nem pedig 
a feljelentési fejkvóták begyűjtése.)

Az elmúlt évben nagyobb vészhelyzet (pl. 
árvíz) nem volt településünkön, de igény 
szerint belvízi és egyéb feladatokat (pl. avar-
tüzek) kapcsán kérésre helyt álltunk. 

Oktatás, ismeretbővítés kapcsán az 
elmúlt évben 33 fő tett sikeres polgár-
őr vizsgát, sőt településünk adott helyet 
a körzeti vizsgáztatásoknak, ahol Alsó- 
és Felsőzsolca polgárőrei is sikeres vizs-
gát tehettek. 

Elkezdtük az ifjú polgárőrök bevoná-
sát munkánkba, erre a jövőben konkrét 
akciótervet kívánunk készíteni.

Létszámunk ingadozó volt, elköltö-
zés, munkahelyváltozás és egyéb magán-
jellegű problémák akadályozták eseten-
ként munkánkat. Ezen okok miatt kérték 
egyesek felmentésüket. 2011-ben a nyil-
vántartott létszámunk 56 fő, ebből aktív 
30–35 fő. 

Kapcsolattartás. A település terüle-
tén működő egyesületekkel, civil szer-
vezetekkel élő kapcsolatunk van, egymás 
munkájára számítunk.

Kistérségi területfelelősünkkel rend-
szeres kapcsolatot tartunk fenn, a B.-A.-Z. 
Megyei Polgárőr Szövetség és egyesületünk 
közötti feladatot is ő látja el.

Érvényes együttműködési szerződé-
sünk volt 2011-ben Onga Nagyközség 
Önkormányzatával, a városi rendőrség-
gel, ezen belül a Felsőzsolcai Rendőr-
őrssel, a Felsőzsolca és Vidéke Takarék-
szövetkezettel, a helyi postával, az Onga 
Községi Sport Egyesülettel és Felsőzsolca 
Város Polgárőr Egyesületével.

A helyi posta és a helyi takarékszövetke-
zet munkánkat anyagiakkal is támogatja. 

Jó a kapcsolatunk a településen lévő 
intézményekkel. Középületek megfigye-
lését, ellenőrzését rendszeresen végez-
tük, erről az intézményvezetők elismerő-
en szóltak.

A járőrözések során észlelt problémá-
kat – pl. közvilágítás, útjelző táblák álla-
pota-viszonya – rögzítettük és továbbí-
tottuk a hivatal felé. 

A lakossági bejelentésekre reagáltunk, 

részt vettünk falopás megakadályozásá-
ban, az ongai Szőlőhegyen jogtalanul tar-
tózkodó személyek feltartóztatásában. 

Napi rendszerességgel figyeljük a ké-
sői buszról, illetve vonatról érkező lako-
sok mozgását, szükség esetén segítséget 
nyújtunk. 

Kulturális rendezvények segítése szü-
reti felvonulás, Turul futás, kiszehajtás, 
ahol több autóval és kiemelt létszámmal 
igyekszünk segíteni a zavartalan lebo-

A polgárőrség 2011-es munkájáról

Polgárőr autó a kiszehajtáson (Fotó: T. L.)
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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.

Nem csupán a nyaralást ronthatja el egy-
egy váratlan bőrreakció, de akár mara-
dandó nyomokat is hagyhat. Különösen 
az I-es és a II-es bőrtípusba tartozó em-
bereknek kell elővigyázatosnak lenniük.

„Napallergia”
Ha a szervezet hajlamos erre, a nap-

fény hatására allergiához hasonló re-
akciók alakulnak ki. Amit a minden-
napokban napallergiának hívunk, azt 
szaknyelven fotoallergiának vagy poli-
morf fényexantémának (sokszínû fény-
kiütésnek) nevezzük. Ennek közvetett ki-
váltó oka mindig az UV-sugárzás, ám a 
reakció kialakulásának folyamata isme-
retlen, mint ahogyan az is, mit lehet eb-
ben az esetben közvetlen allergénnek te-
kinteni. Általában családi hajlam áll a 

háttérben. A tünetek a napozás vagy szo-
láriumozás után 1–3 nappal jelentkeznek: 
viszkető, erős kiütések, égő érzés a bőrön. 
Ha a bőrünket nem tesszük ki újabb fény-
sugárzásnak, a panaszok is megszűnnek, 
maradványtünet nélkül. Ám a betegek 
sokszor csak zárt térben találnak nyu-
galmat, mert még árnyékban is annyi su-
gárzás éri őket, amennyi elegendő az al-
lergiás reakció kiváltásához. Az érzékeny 
bőr az UVA-sugárzást átengedő üveg 
mögött sincs „biztonságban”! Érdekes, 
hogy a napozás ismétlésével, a nyár előre 

nyolítását. Május 1-én szintén 3–4 autó-
val teljesítettünk szolgálatot.

Munkánkat 1 fő szolgálatvezető, 1 fő 
szolgálatvezető helyettes, és 5 fő csoport-
vezető koordinálta és segítette. A cso-
portok az újjászervezés után hatékonyan 
működtek, igaz némi súrlódás és átren-
deződés előfordult, de ez összességében a 
munkára nem nyomta rá a bélyegét, kö-
szönhető azon aktivistáknak is, akik bár-
mikor-bármely csoportban vállaltak és 
adtak szolgálatot.

Nem sikerült előrébb lépni egyesületi 
életünk megerősítése, családiasabbá téte-
le terén. Ez főleg anyagi okokra vezethe-

tő vissza. Ennek ellenére egy alkalommal 
Mályiban részt vettünk egy rendezvény-
sorozaton, illetve a tagtársak kisebb-na-

gyobb csoportokban tartottak különbfé-
le baráti összejöveteleket. 

2011. évi gazdálkodásunkról, mint 
az egyesület elnöke elmondhatom, ki-
egyensúlyozott volt. A rendelkezésre álló 
pénzzel beosztóan gazdálkodtunk, sze-
rény anyagi lehetőségeink ellenére a mű-
ködésünk zavartalan volt, a fő felada-
tokat finanszírozni tudtuk. Ez egyben 
köszönhető Onga Nagyközség Önkor-
mányzatának, aki 500.000 Ft-tal támo-
gatta egyesületünk működését. 35.000 
Ft-ot kaptunk a posta helyi képviseleté-
től, 40.000 Ft-ot pedig a Felsőzsolca és Vi-
déke Takarékszövetkezettől. Itt kell meg-

említenem, és külön köszönetet mondani 
azon polgárőr társaimnak, akik telefon-
kártyájukkal és egyéb anyagi eszközök-

kel segítették munkánk hatékonyságát. 
Az ongai takarékszövetkezetben fenntar-
tott számlánkon 98.000 Ft működő tőke 
van. A NIVA típusú terepjáró autó kar-
bantartására és szervizelésére az elmúlt 
évben 97.000 Ft-ot fordítottunk. A jár-
mű egyéb költségeit a már fenn említett 
500.000 Ft-on felül – beleértve súlyadó 
és biztosítást – szintén Onga Nagyközség 
Önkormányzata rendezte, amelyet ez-
úton is köszönünk. Az elmúlt évben ju-
talmazásra és egyéb rendezvényekre nem 
tudtunk pénzt fordítani, de aktív tagjaink 
a karácsonyi ünnepek kapcsán egy jelké-
pes „köszönömöt” átvehettek.

Összességében elmondhatjuk, hogy 
az Ongai Polgárőr Egyesület a 2011-es 
évben a vállalt kötelezettségeinek eleget 
tett. Köszönhető ez a már fenn említett 
együttműködéseknek és aktív polgárőr 
társaink lelkiismeretes munkájának. A 
vezetőség igyekezett jó kapcsolatot fenn-
tartani a tagsággal, a vezetőségi tagok kö-
zött a kapcsolat rendszeres és jó volt.

Még egyszer kiemelten megköszönöm 
mindazoknak a polgárőr társaknak, az 
aktív lakosságnak, akik sok esetben tár-
saik helyett is vállalták a feladatokat. Bí-
zom benne, hogy az ő lelkesedésük példa 
mindazok számára, akik az elmúlt évben 
kevesebbet tudtak teljesíteni.

Külön köszönetet mondok a képvise-
lő-testület tagjainak, az önkormányzat 
pénzügyi csoportjának, mindazon intéz-
mény vezetőknek, akik az elmúlt évben 
eredményeinkhez hozzájárultak.

- Zsoldos János egyesületi elnök -

Szolgálatban (Fotó: T. L.)

egészségmegőrzés: nyári bőrproblémák
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haladtával a reakció súlyossága csökken. 
A bőr tehát hozzászokik a fényhez. Bő-
rünket megelőzésképpen is hozzászok-
tathatjuk a fényhez, ezt hívjuk preventív 
fényterápiának. Ám legyünk elővigyáza-
tosak: esetenként csupán néhány percről 
van szó! Egyébként pedig nagyon óvato-
san napozzunk, használjunk magas fak-
torszámú és antioxidáns-tartalmú fény-
védő krémet. 

Fototoxikus reakciók
A fény és bizonyos készítmények ta-

lálkozása fototoxikus reakciót vált ki 
(foto: fény, toxikus: mérgező). Ez az el-
változás is az allergiához hasonló reakci-
ót eredményez, ám valójában nem aller-
gia. Bizonyos anyagok a napfény hatására 
elbomlanak, és irritálják a bőrt. Az irri-
táció hatására égés-nyomokhoz hason-
ló foltok jelennek meg a bőrön, amelyek 
sokszor bizarr alakot öltenek, sötétvö-
rösek, és fel is hólyagosodhatnak. Barna 
foltok visszahagyásával gyógyulnak, és 
csak lassan – hónapok, évek alatt – hal-
ványulnak el. Mind a „napallergia”, mind 
a fototoxikus reakciók okozta viszketés 
kezelhető antihisztamin-tartalmú készít-
ményekkel, az érintett bőrfelületen pedig 
helyi kortikoid-kezeléssel segíthet a bőr-
gyógyász.

Napgomba
A napgomba csupán egy „népi elneve-

zés”: gombásodás okozza ugyan a problé-
mát, ám annak semmi köze a nap-fényhez. 
A szakorvosok által használt kifejezés: 
pityriasis versicolor. Ez a sarjadzó gomba 
a normál bőrflóra része, amely serdülő-
kor után telepszik meg a faggyúban gaz-
dag területeken: a mellkason, a háton, a 
hajas fejbőrön. Mindenki rendelkezik 
ilyen gombával, de többségünkben nem 
szaporodik el. Akinél igen, ott károsítja a 
bőr festéksejtjeinek pigment termelő ké-
pességét. A napozással szerzett szín csu-
pán felhívja a figyelmet a problémára: a 
normál bőrfelület ugyanis lebarnul, ám 
a gombával fertőzött részen világosabb 
pettyezettség látható, elsősorban a há-
ton. Tulajdonképpen ugyanez a gomba 
felelős a seborrheáért és a korpásodásért 
is: ezért is fordulhat elő, hogy ha hosszú-
hajat viselünk, önmagunkat fertőzhetjük 
meg újra és újra. Fontos tudnunk, hogy a 
kezelést még 3–4 hétig folytatni kell he-
lyi készítményekkel, illetve ha a betegség 
kiterjedt, gyógyszeres terápiát is folytat-

nunk kell. A fehér foltok még hetekig je-
len vannak, amíg az érintett terület vissza 
nem nyeri a festéktermelő tulajdonságát. 
A betegség kiújulásának elkerülése érde-
kében javasolt a korpásodás elleni sam-
ponok folyamatos használata.

Segít és árt
A napfényt általában jótékony hatású-

nak gondoljuk. Bizonyos bőrproblémákra 
valóban kedvezően hat, ám másokat ront. 
A napfénynek immunmoduláló szerepe 
van, azaz gyengíti a szervezet immunvála-
szát.  Így például az atópiás dermatitiszre, 
amelyet fokozott immunválasz jellemez, 
jó hatással van, ahogyan a pikkelysömör-
re is. (A napfény és a sóstengervíz együtt 
kifejezetten jót tesz a pikkelysömörös be-
teg bőrének. Ám az izzadás rontja a hely-
zetet!) Egyes elváltozások viszont súlyos-
bodnak a napfény hatására. Ilyenek az 
autoimmunbetegségekhez társuló bőr-
problémák, az allergiával érintett terü-
letek, a fertőzött sebek és a gyulladásos 
területek: a napfény ugyanis fokozhat-
ja a gyulladást, annak helyén ráadásul 
hiperpigmentáció, azaz maradandó szín-
változás is kialakulhat.

Hogyan válasszunk fényvédőt?
A fényvédőt mindig a kezelendő bőr-

felülethez igazodva válasszuk ki: példá-
ul egy szőrrel sűrűn fedett bőrfelszínre 
könnyebben juttatja el a hatóanyagot egy 
gél vagy spray, mint egy krém. Ha lehet-
séges, a napozáshoz használt termék és a 
napozás utáni testápoló mindig ugyanat-
tól a gyártótól származzon, és ne kever-
jük a cégek termékcsaládjait egymással, 
hiszen az egy cég által kifejlesztett készít-
mények egymás hatására épülnek, és a 
bennük lévő molekulák, vegyületek ösz-
szeegyeztethetők egymással (kompatibi-
lisek), míg más gyártóéval esetleg nem 
lesznek azok. Válasszunk UVA- és UVB-
sugárzást egyaránt eredményesen kiszű-
rő, magas faktorszámú fényvédő termé-
keket! Mit is jelent a faktorszám? 10 alatt 
a védelem alacsony, 10 és 20 között köze-
pes, 20 és 40 között magas, 40 felett pe-
dig nagyon magas. Kezdjük magasabb 
faktorszámú krémmel, később a kevés-
bé erős védelem is elég. Léteznek kémi-
ai (a napfényre kerülés előtt mintegy 20–
30 perccel korábban kell felkenni), fizikai 
(az alkalmazás pillanatától védi a bőrt, a 
kisbabáknak csak ez a típus javasolt) és 
kombinált védekező hatásmechanizmus-

sal rendelkező készítmények. Valós vé-
delmet csak a hő- és fotostabil termékek 
biztosítanak! Előnyös, ha a fényvédőnk 
vízálló.  A kisgyermekek bőrére csak a 
számukra kifejlesztett termékeket aján-
lott alkalmazni. Végül, de nem utolsósor-
ban: a szemet jó minőségű napszemüveg-
gel, a hajas fejbőrt pedig kalappal védjük 
a napsugaraktól!

Fototoxikus reakciót kiváltó anyagok
Szedett gyógyszerek: egyes vízhaj-

tók, bizonyos cukorbetegség elleni sze-
rek, némelyik antibiotikum, egyes gyul-
ladáscsökkentők, bizonyos kemoterápiás 
szerek, az amiodaron-hatóanyagú szív-
gyógyszerek. Helyi készítmények: koz-
metikumok, illatszerek, ketoprofen-tar-
talmú kenőcsök, naxopren tartalmú 
kenőcsök, bergamottolajat tartalmazó 
készítmények, szantálfaolaj-tartalmú il-
lóolajok, kátránytartalmú készítmények. 
Növények: zeller, sárgarépa, krizantém, 
üröm, őszirózsa, aranyvessző, dália, nap-
raforgó, petrezselyem, ánizs, kömény, cit-
rusfélék, paszternák, kapor,  óriás med-
vetalp, réti perje, füge. A tetováláshoz 
használt kadmium-szulfid is fényérzé-
kenységet okozhat!

A napozás aranyszabályai
Délelőtt 11 és délután 3 óra között ke-

rüljük a napot! Az UVB-sugárzás ugyan-
is ilyenkor a legerősebb. Fokozottan véd-
jük a gyerekek bőrét, a csecsemőket pedig 
egyáltalán ne napoztassuk! Legyünk kü-
lönösen óvatosak, ha sok anyajegyünk 
van, ha nagyon fehér a bőrünk, vagy ha a 
családunkban már fordult elő bőrrák! Ha 
valamilyen gyógyszert szedünk, ellen-
őrizzük, nem okoz-e fényérzékenységet! 
Válasszunk a bőrtípusunknak megfele-
lő fényvédő készítményt! Jó, ha tudjuk, 
hogy a vízfelszínről csaknem százszáza-
lékosan, míg a homokról vagy a sziklafal-
ról 25 százalékosan verődik vissza a fény. 
A felhősebb napokon vagy a félárnyékos 
helyeken is védekezzünk! Ha leégtünk, 
igyunk sok-sok folyadékot, hogy segítsük 
a bőr regenerálódását. Alkalmazzunk hi-
deg borogatást a megégett felületen.

Forrás: 
Dr. Torma Katalin, Patika Tükör

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -
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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 közoktatás szolgálatában
• Új igazgató az iskola élén
• Pálinka piknik a falumúzeumban
• Helyi civil szervezetek munkájáról
• Vizesblokk épül a falumúzeumban
• Kitűnő és jeles tanulók névsora
• 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: 

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

- December 27. szerda

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

Régi képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatunkat, 
melyben havonta egy-egy Ongával kapcsolatos 
régi képeslapot mutatunk be. E havi számunk-
ba egy évszám nélküli képeslap került, melyet 
az internetről töltöttünk le.

- T. L. -

Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum (Onga, Dózsa 

Gy. u. 22.) egyik kiállító-
termében pálinkáspohár 
történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azonban 
nem fejeződött be, a gyűjteményt folyamatosan bővítjük.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy akinek birtokában van bár-
milyen régi, egyedi, különleges, egy-egy településhez köthető 
stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!

- T. L. -


