
Október 10-én került átadásra a 
megújult Onga és Szikszó, illetve 
Kazincbarcika és a Múcsony kö-
zötti összekötő 2606-os és 3701-es 
jelű útszakasz.

Az összesen 8,7 kilométeres szakasz nyá-
ron lezajlott teljes felújítása közel 604 
millió forintból, az Észak-magyarorszá-
gi Operatív Program ke-
retében valósult meg az 
elmúlt hónapokban. Az 
új Széchenyi Terv megva-
lósítása során a területfej-
lesztéshez tartozó Észak-
magyarországi Operatív 
Program útfelújítási pro-
jektek gazdája a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt volt.

Az ünnepélyes átadó 
ünnepség helyszíne Onga 
volt, ahol Madzin Tibor, 
Onga nagyközség polgármestere, majd 
Füzesséri József, Szikszó polgármestere, 
Szőke József, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese és  
Szilvai József Attila, a Magyar Közút Non-
profit Zrt., megyei igazgatója mondta el 
ünnepi gondolatait. Az átadó ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével Dr. Ódor Ferenc, 
térségünk országgyűlési képviselője is.

Az út birtokbavételét a művelődés 
házban fogadás zárta.

Polgármester úr ünnepi beszédét 
alább olvashatják a tisztelt olvasók.

„Nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm Dr. Ódor Ferenc országgyűlé-
si képviselőnket, Füzesséry Józsefet Szik-
szó város polgármesterét, Szőke Józsefet, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki 

vezérigazgató-helyettesét, az elektroni-
kus és az írott sajtó jelenlévő képviselőit, 
meghívott vendégeinket, valamint min-
den kedves jelenlévőt.

Hölgyeim és Uraim!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

által jóváhagyott Észak-Magyarországi 
Operatív Program 2009–2013-as akció-
tervének keretén belül a Szikszó–Onga, 

3701 jelű összekötő út fel-
újítási munkái befejeződ-
tek. Az út felújítási prog-
ramját, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. projekt-
gazdaként irányította, 
megoldotta a projekt elő-
készítését, a tervező és ki-
vitelező kiválasztását. 

Elkészíttette a kivite-
li terveket, ellátta a mű-
szaki ellenőri feladatokat, 
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Térségi elérhetőség javítása

– folytatás a 2. oldalon –

A szalag átvágás (Fotó: T. L.)

Az átadó ünnepségen (Fotó: T. L.)



valamint, a teljes adminisztrációt, a mo-
nitoring, a projektmenedzsment és az el-
számolás felelősségteljes munkáját.

Az Onga–Szikszó összekötő út, az 
utóbbi évek árvizei és a 37-es számú főút 
forgalomelterelése során igen komoly 

igénybevételnek volt kitéve. Az út erősen 
megrongálódott, kátyússá, egyenetlenné, 
hullámossá vált. A burkolat széle sok he-
lyen letöredezett, az útpadka kimélyült. 
A gépjárművel és a kerékpárral közleke-
dők számára is kényelmetlenné, sőt bal-

esetveszélyessé vált az útvonal, így a fel-
újítás igencsak időszerű volt.

A burkolat felújítása és megerősíté-
se mellett megújultak a buszmegállók. 
A szintbeigazított, esztétikus megjele-
nésű buszöblök, a közösségi közlekedést 
használók körében is növelik a minden-

napok komfortját. A 
kivitelezők kiszélesí-
tették az úton talál-
ható hidat, rendezték 
és kitisztították az ár-
kokat, átereszeket, to-
vábbá nem maradt el 
az útpadka felújítása 
sem.

A korábbi állapot-
hoz képest, hatalmas 
könnyebbség és előny 
az elkészült útszakasz, 
amely jelentős átme-

nő forgalmat is kiszolgál, ezáltal térségi 
jelentősége sem elhanyagolható.

Összehasonlíthatatlanul jobb utazá-
si és forgalombiztonsági feltételek te-
remtődtek meg az erre közlekedőknek 
és nem mellékesen, Onga, Ongaújfalu és 

Ócsanálos lakóinak. Tisztelet, hála és kö-
szönet az építőknek, építtetőknek.

Végezetül Márai Sándor gondolatait 
idézem: „Az utakat sokáig nem érti meg 
az ember. Csak lépdel az utakon és másra 
gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, 
néha rögös, barázdás, meredek. Az uta-
kat sokáig csak alkalomnak tekintjük, le-
hetőségnek, melynek segítségével elme-
hetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz 
vagy a rikkantó tavaszi erdőbe. Egy na-
pon megtudjuk, hogy az utaknak értel-
mük van: elvezetnek valahová. Nemcsak 
mi haladunk az utakon, az utak is halad-
nak velünk. Az utaknak céljuk van. Min-
den út összefut végül egyetlen közös cél-
ba. S akkor megállunk és csodálkozunk, 
tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk 
azt a rejtelmes rendet a sok út szövevé-
nyében, csodáljuk a sugárutak, ország-
utak és ösvények sokaságát, melyeken át-
haladva végül eljutottunk ugyanahhoz a 
célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. 
De ezt csak az utolsó pillanatban értjük 
meg, közvetlenül a cél előtt.”

Köszönöm, hogy meghallgattak!”
- T. L. -
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Térségi elérhetőség… – folytatás az 1. oldalról –

Az 1956-os eseményekre és a III. köztársaság 1989-
es kikiáltására az idén is együtt emlékezett négy te-
lepülés: Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga vezetősé-
ge, illetve ünneplő közönsége október 23-án, délben, 
nagyközségünk Turul szobránál. Az általános iskolások 
előbb biciklivel Ongaújfaluba kerékpároztak, majd a 
Turulhoz való futásukkal rótták le kegyeletüket.

Szeles időben, de verőfényes napsütésben az ünnepi köszön-
tőt ez alkalommal településünk polgármestere, Madzin Tibor, 
míg az ünnepi beszédet térségünk országgyűlési képviselője, 
Dr. Ódor Ferenc mondta. A rendezvényen a fellépett az Ongai 
Református Énekkar is. 

Az ünnepség része volt az emlékmű előtti közös polgármes-
teri koszorúzás. - T. L. -

Turul futás és 1956-os megemlékezés

Megújult a Petrovics utca (Fotó: Melecski Zoltán)

Dr. Ódor Ferenc ünnepi beszéde (Fotó: T. L.)

 Az ünnepi hallgatóság (Fotó: T. L.)A futáson résztvevő ongai diákok egy csoportja (Fotó: T. L.)
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Az óvodai és iskolai oktató, nevelő 
munkáról 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a Bársonyos 
Napközi Otthonos Óvoda és a Görgey 
Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény oktató és neve-
lő munkájáról szóló beszámolót.

Az általános iskola alapító okiratának 
módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 60/2012. (V. 15.) 
sz. képviselő-testületi határozatával elfo-
gadott Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratát módosította.

A 2012. évi költségvetésről 
A 2012. július 1. és szeptember 30. kö-
zött pótelőirányzatként biztosított állami 
támogatások, átvett pénzeszközök, va-
lamint a saját bevételek előirányzatának 
növelése miatt a költségvetési rendelet 3. 
§ (1) bekezdésében megállapított költ-
ségvetési bevételét 18. 735 E Ft-tal, költ-
ségvetési kiadását 18. 735 E Ft-tal mó-
dosította és az önkormányzat 2012. évi 
módosított költségvetési bevételét és ki-
adását 1.380.708 Ft-ban állapította meg.

Református 
templomkert felújítása 
Onga Nagyközség Ön-
kormányzati Képvise-
lő-testülete a 138/2008 
(X. 18.) FVM rende-
let szerinti „Református 
templomkert felújítá-
sa Ongán” című projekt 
megvalósításához kap-
csolódó kertépítészeti 
átalakítás kivitelezésé-
re a T-Kertép Kertésze-
ti, Építő, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (3434 Mályi, Hrsz: 
2135) által benyújtott legkedvezőbb aján-
latot fogadta el.

A vállalási ár: 1.994.757 Ft + 538.584 
Ft ÁFA = 2.533.341 Ft. Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselő-testülete a 
megvalósításhoz szükséges önerőt a költ-
ségvetése terhére biztosítja.

Értékteremtő 
közfoglalkoztatáshoz 

eszközök 
Onga Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselő-
testülete az 5/2012. (III. 
1.) BM rendelet alap-
ján az önkormányzati 
felzárkóztatási támoga-
tást célzó pályázat ke-
retében a település ön-
fenntartó képességének 
javításához és a helyi 
foglalkoztatás bővíté-
séhez, az értékteremtő közfoglalkoztatás 
megvalósításához szükséges eszközök 
beszerzésére a Juhász és Társa Bt. (3562 
Onga, Felszabadulás u. 7.) által benyúj-
tott, összességében legkedvezőbb ajánla-
tot fogadta el.

A vállalási ár: 4.536.000 Ft + 1.224.720 
Ft ÁFA = 5.760.720 Ft.

Szikszói ipari terület bővítése
Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízta Madzin Ti-
bor polgármestert, hogy a szikszói ipari 
terület Onga irányába történő bővítésé-

vel kapcsolatban Szikszó város polgár-
mesterével, illetve az érdekeltekkel tár-
gyalásokat folytasson. 

A sportegyesület támogatási összegé-
nek megemelése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az Onga Nagyközségi 
Sport Egyesület 2012. évi támogatását 

1,4 millió forinttal megemelte a tartalék 
keret terhére.

Fogorvosi beszámoló
A képviselő-testület elfogadta Dr. Kato-
na Pál fogorvosi beszámolóját, mely na-
pirend az előző testületi ülésről került át 
az októberi ülésre.                          - T. L. -

Kézműves foglalkozás
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyvtár az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében, október 
20-án kézműves foglalkozásra várta az érdeklődőket. Herczeg Mária vezetésével természet adta anyagokból, termésekből az 
országban egyedül álló módon lehetett készíteni bábokat, ajándékokat és játékokat. - szerk. -

Önkormányzati ülésről
Az önkormányzat október 16-án tartotta soron következő ülését. Alább az 
ülésen elhangzottakról tudósítunk.

Megújul a református templomkert (Fotó: Zsarnai Bettina)

Fogorvosi rendelő (Fotó: Zsarnai Bettina)

Új eszközök lesznek a közfoglalkoztatásban 
(Fotó: Pénzeli Tímea)
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Községünkben mindig is nagy 
érdeklődés követte a labdarú-
gást. Helyi labdarúgó csapatunk a  
B.-A.-Z. megyei I. osztályban sze-
repel és iskolánk tanulói is rendre 
szerepelnek iskolák közötti bajnok-
ságokban. Mindezek ismeretében 
talán törvényszerű, hogy egy iga-
zán nagy tehetség is felbukkan 
községünkben. Tucsa Róbert sze-
mélyében utánpótlás válogatott 
labdarúgó járja az utcáinkat. Talán 
ő lehet majd az, aki igazán sokra vi-
szi ebben a gyönyörű sportágban, 
öregbítve kicsit községünk jó hírét 
is. Az alábbiakban a vele készített 
interjút olvashatják.

– Üdvözöllek, és enged meg, hogy gra-
tuláljak ehhez a remek teljesítményhez. 
Mesélj kérlek arról, hogy csöppentél bele a 
labdarúgás világába.

– Köszönöm szépen. Óvodás korom-
ban történt, hogy édesapám megkereste 
egyik ismerősét, Tósa Krisztiánt (jelen-
leg is az OKSE labdarúgója), hogy segít-
sen abban, hogy Diósgyőrbe egy edzésen 
részt vehessek. Ő volt az, aki elvitt Vitelki 
Zoltán edzésére, ahol megfeleltem, és on-
nantól kezdve diósgyőri labdarúgónak 
mondhatom magam.

– Kicsit mesélj magadról, milyen posz-
ton játszol, mit tudhatunk meg rólad.

– 5 évesen kezdtem el focizni Vitelki 
Zoltánnál. Akkor még centerként kezd-
tem. 3 év múlva új edzőm lett, Sárréti 
Géza. Géza bánál is a támadó szekcióban 
szerepeltem. 2 év múlva Szentiványi Ist-
vánhoz kerültem, ahol kezdetben szintén 
csatárt játszottam, majd visszatett közép-
pályára, és nála kerültem először a véde-
lembe. Innentől kezdve ez lett a végleges 
posztom. A következő edzőm Kriston Ist-
ván volt (OKSE igazolt labdarúgója volt), 
ekkor kerültem be először a válogatott 
keretbe. Jelenlegi edzőm pedig György 
Gábor. A válogatott karrierem is az ő 
edzősködése alatt kezdődött. Svájc ellen 
húzhattam fel első alkalommal a válo-
gatott mezt, aztán Olaszországba kellett 
volna utaznom a válogatottal, ám sajnos 
ez az út egy sérülés miatt nem jött össze. 
A válogatottban én voltam az egyetlen, 
aki a keleti országrészből került be.

– A válogatott mérkőzés hol volt?

– Telkiben, az MLSZ edzőközpontjá-
ban játszottunk.

– Mesélj, kérlek a régiós válogatottsá-
godról! 

– Egy tornán vettünk részt Olaszor-
szágban, ahol a 14. helyet szereztük meg. 
Az összeszokottságunk hagyott némi kí-
vánnivalót maga után, szerintem emiatt 
nem sikerült jobb eredményt elérnünk. A 
csapatnak én voltam a csapatkapitánya.

– Hol figyeltek fel rád, hogyan sikerült 
a válogatottság közelébe kerülni?

– Három válogatás történik, mind a 
három Tiszaújvárosban. Ezeken kell túl-
jutni. Ha mind a három válogatón sikere-
sen szerepelsz, akkor kell nyáron Telkibe 
utazni. A válogatók során sok edző árgus 
szemekkel figyel és jegyzetel, majd az ő 
feljegyzéseik alapján választják ki a meg-
felelő embereket a válogatott számára.

– Miben változott a megítélésed Di-
ósgyőrben azok 
után, hogy váloga-
tott lettél?

– Sokkal töb-
bet várnak el tel-
jesítményben tő-
lem. Nem a saját 
korosztályomba 
játszatnak, hanem 
rendre az egy év-
vel idősebbek kö-
zött szerepelek. 
Egy héten heti 7 
edzésem van, 5 a 
csapatommal, 2 
pedig egy speci-
ális tehetséggon-
dozó edzés, amely 
során délelőttön-
ként kiválaszt-
ják a különböző 
korosztályokból 
a tehetséges gye-
rekeket és nekik 
tartanak külön 
foglalkozást. Hét-
végén pedig játszom az U16-ban, majd 
ha nem ütközik a meccs a saját korosztá-
lyos csapatom meccsével, akkor ott is le-
húzok egy félidőt. Ha messzire utazunk, 
akkor viszont már a meccs előtti napon a 
helyszínre érkezünk, ahol általában kol-
légiumokban, de van, amikor panziók-
ban szállásolnak el bennünket.

– Nagyapád révén a helyi labdarúgás-
hoz is közöd van.

– Nagyapám az OKSE elnökségének a 
tagja, alelnök tisztségben. De nem csak 
miatta kötődöm ide, hanem a két legjobb 
barátom is Ongán játszik, Novák Lász-
ló és Urszin Attila, ők az U19-es csapat 
tagjai. Ha időm engedi, ki szoktam jár-
ni a meccsekre megnézni őket, vagy akár 
a felnőtt csapatot is. Nyaranta szoktunk 
csapatösszetartást, évértékelőt szervezni 
a helyi sportpályán, ahová mindig nagy 
örömmel jönnek a csapattársaim, edző-
im. Itt el szoktunk focizgatni, amíg nagy-
papám főz egy ebédet. A közös foci után 
tartunk egy évértékelőt, majd elfogyaszt-
juk a finom ennivalót. Mindig nagyon jó 
hangulatban telnek ezek a délelőttök. 

– A családból ki az, akitől a tehetsége-
det örökölhetted?

– Nagyapám focizott versenyszerűen, 
szintén hátvéd 
volt. Ő az, aki min-
dig mondja ne-
kem, hogy jobban 
kellene csinálnom, 
keményebben, te-
gyem magam oda 
jobban. A legna-
gyobb szurkolóm 
ő, de ő a legna-
gyobb kritikusom 
is. Nagyon sokat 
köszönhetek szü-
leimnek is. Velük 
nagyon jó a kap-
csolatom, mindent 
meg tudunk be-
szélni, számítha-
tok rájuk minden-
ben. Ők nagyon 
fontosak, mindent 
megteremtenek, 
amire szükségem 
van.

– Hogyan töltöd 
el a szabadidődet?

– Általában a haverokkal vagy a ba-
rátnőmmel vagyok. Novák Lacikáékkal 
rendszeresen tartunk Xbox bajnokságo-
kat, ahol különböző játékokban mérjük 
össze tudásunkat. Szoktam kijárni ve-
lük focizni a Vermekbe is, ahol rendre jó 
mérkőzéseket játszunk, több helyi fiatal-
lal. Mivel, mint minden hasonló korú fi-

Válogatott focista településünkön

Tucsa Róbert
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Új rovatot indítunk, melyben a he-
lyi labdarúgó edzőket szeretnénk 
egy kicsit jobban megismertetni 
a település lakosságával. Ez alka-
lommal Molitorisz Zoltánt keres-
tük fel.

– Mióta tagja az egyesületnek, hogy ke-
rült a gépezetbe és milyen feladatot lát el?

– 2012 áprilisa óta vagyok az U9-es 
csapat vezetőedzője. 

– Mennyire élvezi a közös munkát a 
gyerekekkel, kollégákkal?

– A gyerekekkel könnyen megtalálom 
a hangot. Talán azért, mert a pedagógus 
mesterséget választottam hivatásomnak. 
Szeretem a fegyelmet, nyitott vagyok a 
gyerekek és a szülők felé, és persze na-
gyon eredményorientált is vagyok. A kol-
légákkal egy egységes csapatot alkotunk, 
segítjük egymást, és tudunk örülni egy-
más eredményeinek. Nem beszélve arról, 
hogy még tudunk együtt focizgatni is!

– Hogyan látja az egyesület helyzetét? 
Mi az, ami jól működik, mi az, amin vál-
toztatna?

– Az egyesület egy új impulzust kapott 
a kinevezett új szakosztályvezető és csa-
pata munkájától. Lelkiismeretes és szisz-
tematikus munka látható. Vannak tervek, 
fejlesztések, célkitűzések és eredményes 
pályázatok. Úgy gondolom jó az irány. 
Kis lépésekben komoly eredményeket le-
het így elérni. Egy jól ismert tanár-edző 
szavait szeretném idézni. „Aki a temp-
lomtornyot nézi, könnyen megbotlik az 
első kőben!”

– Gratulálok az „Év utánpótlás edzője” 
díjhoz! Egy ilyen elismerés mennyiben erő-
síti az elhivatottságát? 

– Köszönöm a gratulációt. Természe-
tesen fontosak az elismerések. A peda-
gógiában örök érvényű, hogy dicsérettel, 
jutalmazással sokkal nagyobb eredmé-
nyeket lehet elérni. A labdarúgásra is iga-
zak ezek a törvények. Az elhívatottság pe-
dig belülről jön. Vagy érzi az ember, hogy 
ott motoszkál valami benne, ami mindig 
hajtja, mozgatja előre az embert.

– Szép eredményeket értek el gyerme-
keivel a Bozsik programon, kérem röviden 
meséljen ezekről!

– Én csak ugyanazt csinálom, mint az 
általános iskolában, immáron 1996 óta. 
Csak a munkában hiszek, az edzéseket 
is előre meg kell tervezni, minden per-
cét előre kidolgozni. Legyenek eldugva 
benne erőnléti, taktikai és játékos elemek 
is. Innovatívnak és nyitottnak kell lenni. 
Egy edzőre is vonatkoznak azok a szabá-
lyok, hogy egy életen át kell képeznie ma-
gát. „Live of learning.” De a legfontosabb, 
hogy fanatikusan kell szeretni a gyereke-
ket és a labdarúgást is.

– Végezetül, mi az, amit üzenne a szur-
kolóknak? 

- Azt üzenem az ongai embereknek, 
hogy bátran hozzák a gyerekeiket az 
egyesületbe (és az általános iskolába), 
mert jó helyen lesznek, mozognak, em-
berséget, fegyelmet tanulnak, barátokat 
szereznek, így testben és lélekben egész-
séges felnőttekké válhatnak.

- Varacskai István -

atalnak, nekem is kell azért iskolába jár-
nom. A Miskolci Magister Gimnázium 
tanulója vagyok, amely gimi a DVTK-
nak partnere. Ide jár több csapattársam 
is. A rugalmas órarend miatt nincs olyan 
problémám, hogy nem tudok megjelenni 
edzésen, vagy mérkőzésen. 

– Végezetül, mi az, amit üzennél azok-
nak, akiknek szintén mindenük a labda-

rúgás, és ők is minél messzebb akarnak el-
jutni?

– A legfontosabb, hogy nagyon komo-
lyan kell venni mindent az elejétől fog-
va. Nem szabad egy edzést sem kihagyni. 
Mindent alá kell rendelni a dolognak, és 
ami a legfontosabb, ha egyszer kitervel-
tél, megálmodtál valamit, akkor arról az 
útról már nem szabad letérni, ki kell tar-

tani, és dolgozni keményen azért, hogy 
végig tudd járni a kijelölt utat. Ha ez si-
kerül, akkor sikeres lehetsz abban, amit 
választottál. 

– Köszönöm szépen, és további sok si-
kert a pályafutásodhoz!

- Varacskai István -

Labdarúgó edzők ember közelben

Molitorisz Zoltán (Fotó: T. L.)

A sporttelep öltözője (Fotó: G. F.)
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Augusztusi számunkban elkezdtük a település 
1867-es tagosítás utáni térképe egy-egy térkép-
szelvényének, oldalának közzétételét. Az erede-
ti térkép (az egyes szelvények A2-es méretűek) és 
a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai Kulturális 
Egyesület tulajdonában van, mely megtekinthető a 
falumúzeumban.

Eddig a térkép 1–6., 18. és 20. szelvényét tettük közzé, 
most a 7–9. következik a Bársonyos egy szakaszával és az 
ongaújfalui és csanálosi határral.                                   - T. L. - 

Onga régi térképeken

Az Ongai Óvodásokért Alapítvány 
2012. október 13-án bált rende-
zett. A rendezvény helyszínéül a 
művelődési ház szolgált. A bált 
Trízsi Józsefné óvodavezető nyi-
totta meg. A bál fővédnökének, 
Farkas Lászlóné jegyzőasszony-
nak az ünnepi beszédéből szeret-
nék idézni, aki e szavakkal nyitot-
ta meg rendezvényünket:

„Vártuk ezt a napot, mindenki máshogyan, 
van, aki kitartó munka után, van, aki pi-
henten, de egy az igaz, munka után édes a 
szórakozás. Először is szeretnék köszöne-
tet mondani az ongai Bársonyos Napkö-
zi Otthonos Óvoda minden dolgozójának, 
vezetőjének és sok segítőjének, hogy a bál 
megszervezését ebben a nehéz évben is fel-
vállalták. Nem vette kedvüket a bál szer-
vezése során az őket körülvevő közönyös-
ség. Mert akik itt vagyunk, azt szeretnénk, 
hogy ez a bál a gyermekeinkről, a szemünk 
fényéről szóljon, és nem engedjük, hogy 
bármi külső tényező eltántorítson ettől.”

Köszönjük jegyzőasszonynak a külö-
nösen szép gondolatokat, a buzdító, di-
csérő szavakat, hiszen mindig elismerő-
en nyilatkozik munkánkról.

A színvonalas nyitótáncot régi óvodá-
sunk, Réz Sándor és barátai prezentálták. 
A zenét a Sláger duó szol-
gáltatta. Az ízletes vacso-
rát Péli Tibor vezetésével 
a Castrum Boldua sze-
mélyzete szolgálta fel. Éj-
félkor tombolasorsolást 
tartottunk.

A szűkös anyagi ne-
hézségek ellenére is szép 
összeggel gyarapodott 
alapítványi vagyonunk. 
Tisztelet és hálás köszö-
net illeti mindazokat, 
akik eszmei, illetve anya-
gi hozzájárulásukkal segítették rendezvé-
nyünk lebonyolítását.

Támogatóink: általános iskolai SZMK, 
Spéci Verda Autósiskola, Kovács Árpád, 
Répási Zsolt, Rózsa László és felesége, 
Ongai Kulturális Egyesület, Minidiszkont 

és Orchidea Virágbolt, 
Farkas Lászlóné jegyző-
asszony, Madzin Tibor 
polgármester úr, Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki 
csoportja, Kovács György 
és felesége, Máté Pékség, 
Nyisztorné Jolika zöldsé-
ges, polgárőrség, Castrum 
Boldua, Mulatóné Terike, 
Kozma János, Zilay Csa-
ba és neje, Dobai Kinga, 
Schollerné Jeddi Kata-
lin, Viktória Szépségsza-

lon, Ongai Községi Sportegyesület, Szoci-
ális Szolgáltató Központ, Coop sorompósi 
bolt, AAA Trans Kft., Gelb Zoltán fény-
képész, Erdősiné Antal Andrea fényké-

pész, Lengyel Tamás, Dr. Sárai Katalin, 
Dr. Nagy Zsuzsanna, Gál Lászlóné, Jónyer 

Lajosné, Juhász Sándor, Czifrus Péterné, 
művelődési ház dolgozói, Szegedi Sándor, 
Ritcz Ildikó, Zsoldos János, Felsőzsolca és 
Vidéke Takarékszövetkezet.

Tanárok az iskolából: Kovácsné Nagy 
Ágnes. Pankocsiné Orosz Eleonóra. 
Juhászné Rácz Enikő. Tomorszki Ma-
riann, Poroszkainé Urszin Márta, Ta-
kács László, Karabinszkyné Becse Ágnes, 
Lukácsné Sas Rita és Máté Béláné.

Az alábbi gyermekek szülei: Galovics 
Balázs, Kovács Tiara, Bialkó Laura, Sza-
bó Émi, Kiss Ákos, Papp Szabolcs, Szé-
kely Dávid, Síró Dominik, Csorba Rebe-
ka, Kerékjártó József, Halász Leona, Papp 
Anna, Tóth Hanna, Csizmár Dorián, Szűcs 
Noémi, Fürjes Evelin és Adrienn, Horváth 
Blanka és Gréta, Varga Erzsébet, Kosuth 
Anita, Nagy Flórián és Fruzsina, Szabó La-
ura, Gubás Eszter, Maglódi Milán, Szalai 
István, Lengyel Hanna, Gyükér Patrícia, 
Dózsa Barbara, Olchváry Ella, Tóth Zsófia, 
Engi Zita, Nagy Nándor, Potoczki Lili és 
Kerékgyártó Zsombor.    - Trizsi Józsefné -

Óvodai alapítványi bál

A nyitótánc résztvevői (Fotó: R. Sné.)

Báli hangulat (Fotó: R. Sné.)
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Iskolánk színvonalas műsorral tisztelgett 
az 1848–49-es szabadságharcot követő 
megtorlás áldozatainak emléke előtt. A 
meghívott vendégek között köszönthet-
tük az aradi vértanuk ongai leszárma-
zottját, Hidegné Gigler Máriát és férjét.

Az általános iskola az októberi önkor-
mányzati ülésen beszámolt az elmúlt év 
eredményeiről. A nagyközség önkor-
mányzata támogatásáról biztosította az 
intézmény vezetését. A fenntartó ön-
kormányzat a továbbiakban is alapvető 
fontosságúnak és meghatározó jelentő-
ségűnek tartja a település iskolájának za-
vartalan működését. 

A kedvező időjárás lehetővé tette a kar-
bantartási- és fejújítási munkálatok foly-
tatását. Elkészült a hármas számú épület 
előtti járda. A járda kialakításával fejező-
dött be a közel száztíz esztendős épület 
rekonstrukciója. Az épület és a környeze-
tében lévő park kialakítása is befejezés-
hez közeledik.

Ebben a hónapban is több rendezvény-
nek adott otthont az épület.

Októberben hagyományosan Görgey na-
pok! Érdekes, izgalmas és közösségte-
remtő programok sorozata követte egy-

mást egy héten 
keresztül. Ra-
gyogó idő-
ben került sor 
a hagyomá-
nyos október 
23-i Turul-fu-
tásra. Tiszte-
legtünk név-
adónk, Görgey 
Artúr dombor-
műve előtt, ki-
állítást rendez-
tünk iskolánk 
volt igazgatójá-
nak, Bűdi Ilo-

nának az emlékére. Mozdulj! címszóval 
valóban az aktivitás volt jellemző az is-
kolaközösségre. Egészséges életmód té-
makörben ren-
dezett versenyen 
mérhették össze 
felkészültségü-
ket az osztályok 
csapatai. Prezen-
tációk, szituációs 
játékok, lexiká-
lis tudás és lele-
ményesség terü-
letén nem vallott 
szégyent egyet-
len csapat sem. 
Kicsik és nagyok 
közös vetélke-

dőjével ért véget a tartalmas esemény-
sorozat. Biztosak lehetünk abban, hogy 
iskolaközösségünk összetartóbb lett és 
maradandó élményekkel gazdagodott.

A Halottak napja előtt a tantestület tagjai 
újfent felkeresték hajdani pedagógus elő-
deik sírjait, hogy gyertyát gyújtva meg-
emlékezzenek rájuk.

Novemberben ismételten nyitva áll az is-
kola minden érdeklődő előtt. Várjuk a 
szülőket és nagyszülőket a nyílt tanítá-
si napjainkon, az alsó tagozaton novem-
ber 13-án, a felső tagozaton 14-én. Sze-
retnénk, hogy a színfalak mögött folyó 
munkába minél többen betekintenének. 

Folytatódnak iskolánkban a háziverse-
nyek, vetélkedők. Hagyományosan a késő 
őszi időszakban rendezzük meg a Szépen 
szólj! és a Szép magyar beszéd házi ver-
senyeket. A verseny legjobbjai képvise-
lik a körzeti és megyei versenyeken isko-
lánkat.

- Kovács György ig. -

Iskolai csengőszó

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Október 6-ai megemlékezés (Fotó: T. L.)

Bűdi Ilona emlékkiállítása előtt (Fotó: T. L.)A Görgey napok vetélkedőjén (Fotó: T. L.)

Gyertyagyújtás a pedagógus síroknál (Fotó: T. L.)
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Október 26-án folytatódott az 
Ongai Kulturális Egyesület 8 elő-
adásból álló képzési sorozata. Ez-
úttal az erdei, vadon termő és 
bogyós gyümölcsökből készült – 
málna, kökény, madárberkenye, 
tűztövis, som, bodza, borzag, sze-
der, feketeribizli, faeper és csipke 
– pálinkák kerültek terítékre.

Az egyes képzések célja a gyümölcsök fajta 
jelleges ismerete mellett, ezúttal is az volt, 
hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, a minő-
ségi pálinkát fogyasztók és készítők olyan 
gyakorlati és elméleti alapismereteket kap-

janak a pálinkák, a gyümölcs- 
és borpárlatok érzékszervi mi-
nősítéséről, fajtajellegéről, a 
cefrézés és a pálinkafőzetés mi-
nőségjavító lehetőségeiről, a 
pálinkák szakszerű bírálatáról, 
melyet a gyakorlatban haszno-
sítani tudnak, ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi bírála-
tuk finomodhat. 

A képzést most is Lovassy 
György okleveles élelmiszer-

ipari mérnök, nemzetközi pálinkabíráló, 
az idei országos pálinkaverseny verseny-
igazgatója vezette. 

A képzési sorozat november 23-án, 
pénteken folytatódik a szőlő pálinkákkal 
(Cserszegi fűszeres, Furmint, Sárga mus-
kotály, Irsai oliver, Otelló, Izabella, Róka-
szőlő, Hárslevelű) és törkölyökkel (Pinot 
noir, Furmint, Sárga muskotály, Kékfran-
kos és Aszú).

Jelentkezési határidő november 21. 
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/alkalom. 
A képzésekre jelentkezni lehet és in-

formáció kérhető Takács Lászlótól, az 
Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. E-
mail cím: okeonga@upcmail.hu

További információ: www.okeonga.hu

- T. L. -

Kinti vizesblokk munkálatai a falumúzeumnál
Az Ongai Kulturális Egyesület a helyi önkormányzattal közösen folytatta az ongai Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán 

a kinti vizesblokk kialakítását.
Október végén az udvari vizesblokk idei kinti munkálatainak befejezéseként tető alá került az új melléképület. Az épületen be-

lül jelenleg a víz- és szennyvízbekötés munkái zajlanak, illetve készülnek a külső- és belső ajtók, de a tereprendezés munkái sem 
maradtak el. - T. L. -

A jó pálinka titka

A képzésen (Fotó: T. L.)

Terítéken a bogyósok (Fotó: T. L.)

A tetőn (Fotó: T. L.) Épül a vizesblokk (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület 
meghirdeti a IV. Ongai Regionális 
Pálinkaversenyt, mely 2013 janu-
árjában kerül megrendezésre.
A verseny fővédnöke: Dr. Kemény 
Dénes.

A verseny meghirdetésének köre: első-
sorban Észak-Magyarország és Észak-Al-
föld régiója, de az ország bármely terüle-
téről, sőt a határon túlról is nevezhetnek 
a magánfőzők, bérfőzetők és a kereske-
delmi bérfőzdék.

Nevezési határidő: 2013. január 8. 
Nevezési minta: Fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: Párlatonként 1000 Ft.

Nevezési minták átvétele: Az ongai 
általános iskola média termében (3562 
Onga, Görgey u. 2. új épületszárny) 2013. 
január 8-áig, illetve eljuttatható postán az 

egyesület címére (Ongai Kulturális Egye-
sület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésé-
vel vehetnek részt a magánfőzők, a bér-
főzetők és a kereskedelmi pálinkafőzdék. 
A párlatok leadásával egy időben a ne-
vezéshez csatolni kell a hivatalos bérfő-
zetési lap másolatát. (Lehetőség van két 
személy együttes nevezésére is, amennyi-

ben a cefrézést 
együtt végez-
ték. Itt is köve-
telmény azon-
ban az egyikük 
nevére kiállított 
hivatalos bérfő-
zési lap.) 

Ünnepélyes 
eredményhir-
detés: 2013. ja-
nuár 19. A ma-
gyar kultúra 
napjához kap-
csolódó kul-
turális hagyo-

mányőrző rendezvénysorozat, fesztivál 
részeként.

Díjazás: Oklevelek, érmek, ajándék-
csomagok, szponzori felajánlások közel 1 
millió Ft értékben.

Kedvezmények: Az a bérfőzető magán-
személy, akinek pálinkája a IV. Ongai Re-
gionális Pálinkaversenyen arany-, ezüst- 
vagy bronzérmet nyer, a Magyar Országos 
Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspárlat 

Versenyen (Gyu-
la, Budapest) 
ugyanazon ver-
senypálinka ne-
vezési díjából 
30%, 20%, ill. 
10% kedvez-
ményt kap az 
Ongai Kulturá-
lis Egyesület és 
a Lovász Ren-
dezvényszerve-
ző Szolgáltató 
és Kereskedelmi 
Kft. között fenn-
álló szerződés 
értelmében.

A 2012-es versenyről: A III. Ongai Re-
gionális Pálinkaversenyre összesen 346 
nevezett pálinka érkezett. A 13 fős, orszá-
gosan elismert szakmai zsűri tagja volt: 
Lovassy György elnök, Adamik Anikó, 
Czakó Gábor, Csobolya Attila, Hornung 
József, Komáromi János, Mecsér Péter, 
Nagy Árpád, Nyilasi Béla, Pucsok Sán-
dor, Pulay Gábor, Szónoczky István és 
Vértes Tibor. A zsűri döntése alapján 
arany oklevelet kapott 19, ezüst okleve-
let 68, míg bronz oklevelet 71 pálinka. A 
nevezett pálinkák helyileg 42 különböző 
főzdében kerültek kifőzésre.

További információk, részletes nevezési 
feltételek, verseny szabályzat, odaítélhető 
díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap elérhető az egyesü-
let honlapján: www.okeonga.hu ill. továb-
bi felvilágosítás kérhető a 70/313-3216-os 

és a 70/313-1454-
es telefonszámon 
vagy e-mailben 
az okeonga@
upcmail.hu címen.

Várjuk 
nevezését! 

Szóljon 
ismerősei-

nek is!

- Ongai 
Kulturális 

Egyesület -

IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny – versenyfelhívás
Pálinkaverseny a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítésére!

2013 első pálinkaversenye!

A 2012-es verseny díjainak 
egy része (Fotó: T. J.) Pillanatkép a 2012-es fesztiválról (Fotó: Lankú Máté)

Az idei versenyre nevezett pálinkák (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.

Derékfájás, hátfájás - harc a króni-
kus gerincfájdalom ellen

A krónikus gerincpanasz a betegsza-
badságok leggyakoribb oka az iparilag 
fejlett országokban. Nemzetközi statisz-
tikák szerint a felnőtt lakosság kb. 90 szá-
zaléka életében legalább egyszer szenved 
nyak-, hát- vagy derékfájástól.

Idült gerincfájdalomról akkor beszél-
hetünk, ha a fájdalom három hónap után 
is fennáll, de egyes osztályozások hat hó-
napon keresztül meglévő panaszok esetén 
beszélnek krónikus betegségről. A közhie-
delemmel ellentétben a látszólag könnyű, 
irodai ülőmunkát végzők körében gyak-
rabban fordul elő a mindennapokat meg-
keserítő gerincpanasz, mint a nehéz fizi-
kai munkából élő embertársaik között.

A háttérben leggyakrabban a gerinc 
degeneratív elváltozásai állnak. Ezek a csi-
golyák, a kisízületek, a szalagok és izmok 
túlterheléséből, gyulladásából, a porcko-
rong kopásából erednek. A panaszok nem 
mindig mozgásszervi eredetűek.

Hátfájdalom képében nyilvánulhat-
nak meg nőgyógyászati kórképek, ve-
sebetegségek, a tüdőcsúcsban zajló da-

ganatos folyamatok, gyomorbántalmak 
vagy szív eredetű betegségek is. Ezek-
ben az esetekben az alapbetegség kezelé-
se szükséges.

Gerincbántalom: megelőzés és terápia
A leghatékonyabb és ezért a legfonto-

sabb a megelőzés, amelynek első lépése a 
gyermekkori gerincdeformitások korai 
felismerése. Igaz, hogy ezek nem gyó-
gyítható kórképek, de időben elkezdett 
kezeléssel a fiatal korban kialakuló elvál-
tozások elkerülhetők.

A másik módszer a megelőzés eszköz-
tárában a felvilágosítás és megfelelő élet-
vitel kialakítása. Már egészen pici életkor-
tól a mozgás szeretetére, a rendszeres napi 
tornára kell nevelni a gyermekeket, fel kell 
hívni a figyelmet az elhízás káros hatása-
ira. Fontos a lapos párnán való fekvés, a 
tartást adó, közepesen kemény fekhely ki-
alakítása, megfelelő bútorok kiválasztása. 
A helyes testtartásra minden testhelyzet-
ben figyeljünk, tükör előtt kiválóan gya-
korolható, eleinte odafigyelést igényel, 
de a későbbiekben automatikussá válik. 
Ülőfoglalkozás esetén teremtsünk alkal-
mat a nyak néhány perces tornáztatására

Ha már jelentkeztek a tünetek, még 
mindig van lehetőség elkerülni, hogy a 
fájdalom mindennapjaink részévé váljon. 
Ennek egyik lehetősége a fájdalomcsilla-
pító és izomlazító gyógyszerek mellett a 
fájdalmas epizódot követően az időben 
elkezdett mobilizálás, illetve szükség ese-
tén műtéti beavatkozás.

Gerinciskola - gyógyító gyakorlatok
A másik út az úgynevezett gerincisko-

la, ahol szakképzett gyógytornász megta-
nítja az izmok lazítását, nyújtását, erősíté-
sét szolgáló gyakorlatokat, a mindennapi 
életet segítő tanácsokkal látja el az érin-
tetteket. Ilyen mozgásformák:

–  a medence- és a csípő izomzatának 
erősítése és nyújtása,

–  a hátizomzatot, hasizmokat erősítő 
gyakorlatok precíz elsajátítása,

–  a vízben végzett tornagyakorlatok,
–  az úszás,
–  a légzőtorna,
–  figyeljünk rá, hogy aszimmetrikus 

sporttevékenységnél – pl. tenisz – a 
két oldalt egyformán terheljük. 

A gyógytorna gyakorlatai mellett az 
izmok lazításával a fájdalmat enyhítik a 
lazító-nyújtó masszázsok, a tangentor 
kezelések (víz alatti sugármasszázs, ami-
kor is a fő izomcsoportokat erős vízsu-
gárral masszírozzák, 35–37 fokos vízzel 
töltött kádban).

A súlyfürdő az egyes izomgörcsök ol-
dására, a csigolyaízületek merevségének 
mérséklésére szolgál, azáltal, hogy a csi-
golyák széthúzódnak egymástól.

A kezelés során a betegek testhőmér-
sékletű vízben a derekukra vagy a boká-
jukra erősített súlyokkal lógnak a nya-
kuknál vagy a hónaljuknál alátámasztva.

(WEBBeteg - Dr. Borsi Lieber Katalin 
nyomán.)

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Régi képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatunkat, mely-
ben havonta egy-egy Ongával kapcsolatos régi 
képeslapot mutattunk be. E havi számunkban 
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum épületéről 
2010-ben készült képeslap került, amellyel rova-
tunkat zárjuk.

- T. L. -

Egészségmegőrzés: derékfájás, hátfájás  
– harc a krónikus gerincfájdalom ellen
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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
– Hajas kocsma
– Pékség, Fő tér
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Törpe fagyizó, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  2013-as falinaptár
•  Őszi fásításról
•  Évértékelő
•  SZMK-s Katalin bál
•  Labdarúgó edzők  

ember közelben
•  Pálinka megismerése képzés 
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív 

hulladékgyűjtés 
menetrendje a 

következő: 
November 28. 

szerda
December 27. 

szerda

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

Egyedi bútorok készítése – Nyílászárók gyártása
Telefon: 30/6391-110

GÉPÉSZ GENERÁL Kft.
Épületgépészeti magánvállalkozás

- Vízvezeték szerelés
-  Fűtésszerelés 

(radiátor, padló, fal)
-  Gázvezeték szerelés, 

tervezés
-  Klímaszerelés, 

beüzemelés

Tel.: 46/464-942; 20/9387-595

Az Ongai Polgárőrség telefonszáma, elérhetősége (szolgálati időben): 
+36-70/513-4719

Onga Kavics Kft.
– kavics, 
– sóder, 
– homok

Tel.: 20-933-9630

Fogorvos rendelési ideje
Hétfő: 8–14 óráig – Kedd: 13–19 óráig

Szerda: 8–14 óráig – Csütörtök: 13–19 óráig
Péntek: 8–14 óráig

Sürgősségi ellátás (fogfájás) minden nap a 
rendelés első órájában történik!

Telefon: 464-115
- Dr. Konyári István -

Autó-injektorok tisztítása ultrahanggal
– Megnőtt a fogyasztás, gyengült a teljesítmény?
–  Rossz az alapjárat, nehezen indul, az égéstermék 

kibocsátása nem megfelelő?

Az „ÖN” autójának injektorait tisztítani kell!
Olyan lesz az autója, mintha kicserélték volna!

Injektorok tisztítása a legkorszerűbb 
ultrahangos technológiával.

Diesel-adagolók, (soros és forgóelosztós) 
porlasztók bemérése, szakszerű javítása.
Alacsony árak, szakértelem, megbízhatóság.

Pálfi Sándor autószerelő mester
Telephely: Onga, Lévay J. u. 9.

Tel.: +36/20-983-6573
Várjuk szíves érdeklődését, megrendelését!


