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Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a kö vet ke ző üz le tek ben:
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Berzsenyi út
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát 

vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it.

Következőszámunk
tartalmából:

•  Őszi fejlesztések, felújítások
•  Új közterület használati rendelet
•  Idősek hete
•  Turul futás – 1956-os megemlékezés
•  Képek a városnapról
•  Labdarúgó helyzetértékelés
•  Új fogorvosa van a településnek
•  V. Pálinkaverseny – versenyfelhívás
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Egészségmegőrzés: derűhozó praktika - 
igyon jókedvre hangoló gyógyteákat!

•  Önkormányzat vagyonértékesítésével 
kapcsolatos versenyeztetési szabályzat

•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Mindennapjaink során rengeteg papírral és 
papíráruval találkozunk. Statisztikai adatok-
ból is ez derül ki, mivel 300 millió tonna papírt 
használnak el a világban évente, és ez a szám 
2014-re csak növekedni fog. Magyarországon 
az egy személyre jutó papírfogyasztás 100 kg/
fő, amely évente kb. 1 millió tonna hulladékpa-
pírt eredményez. 1 tonna újrahasznosított pa-
pírral megmenthető 17 fa élete, a szám nagynak 
tűnhet, de nem akkor, ha �gyelembe vesszük 
Magyarország éves papírhulladék-mennyisé-
gét. Ezek az adatok is bizonyítják, hogy a papír 
nagyon fontos része az életünknek, ugyanak-
kor ezzel a hatalmas mennyiségű felhasználás-
sal nagymértékben szennyezzük a környezetet, 
hiszen a papírgyártás rendkívül nyersanyag és 
energiaigényes folyamat, amit a folyamathoz 
szükséges alapanyagok mennyisége is mutat: 
417m3 víz, 1700 kg fa, 717 kWh energia, 181 
kg mészkő, 81 kg kén, 6 tonna gőz, 60 kg klór.

A papírgyártás első lépése az elengedhetet-
len fatörmelék összegyűjtése. Először lehánt-
ják a kivágott fa kérgét, majd a megtisztított 
részt apróra darabolják. Ezt követően vegy-
szereket vagy gépi darálókat használnak arra, 
hogy kiválasszák a cellulóz rostokat. Ennek 
során sűrű pép keletkezik. A pépet többször 
öblítik és mossák, általában fehérítik is klór-
ral. A pépből egy szitaszalag kirázza a vizet, 
mely ennek következtében széles papírlappá 
áll össze. A papírszalag nedves papírgörgőkön 
és melegített hengereken fut át, hogy megszá-
radjon. Végül feltekercselik az elkészült papírt, 
amit különböző módon lehet felhasználni.

Papírgyűjtés a Görgeyben
Szeptember 17-től 19-ig az általános iskola 

diákönkormányzata papírgyűjtést szervezett. 
Az iskolai papírgyűjtések jelentőségét három 
kulcsszóval jellemezném – KÖRNYEZET-
TUDATOS, GAZDASÁGOS ÉLETMÓD, ÚJ-
RAHASZNOSÍTÁS! 

Fontos kulcsszavak a jövőnk szempontjá-
ból. Vajon a felnövekvő nemzedék mennyire 
érzi ezeket magáénak? Az iskolák szerepe e te-
kintetben különös jelentőséget kapott a rend-
szerváltás után. Nagyrészt nekik köszönhető, 
hogy az akciós iskolai papírgyűjtés az úttörő-
mozgalom megszűnése után is fennmaradt. 
Az iskolai környezetvédelmi oktatás, a szerve-
zett papírgyűjtés, vagy a néhol ma is állandó-
an működő szelektív gyűjtés tudatosítja a gye-
rekekben, hogy a hulladék nagy része (mint 
nyersanyag) ÉRTÉK. Ezért tartjuk fontosnak, 
hogy a gyerekekbe már kisgyermek korban, 
vagy oktatás keretében tudatosuljon, hogy a 
környezetvédelem, az újrahasznosítás, a sze-
lektív gyűjtés mindannyiunk érdeke. Szeren-
csére a környezettudatos nevelésnek, már a 
gyerekeink tudják, hogyha összegyűjtik a pa-
pírt, kevesebb fát kell kivágni, tisztább lesz a 
levegő, mert nem kerül elégetésre és nem hal-
mozódik a pincékben és a sufnikban a papír. 
Az újrahasznosított papírból toalettpapír, pa-
pírzacskó és csomagolóanyag lesz. Az se utol-
só szempont hogy, szép summához juthat az a 
tanuló, aki sokat szorgoskodik. Ma már nem 
úgy gyűjtik a gyerekek a papírt, hogy csapa-
tokba verődnek és kalákában húzva-tolva a 
kiskocsit végigmennek az utcákban és gyűj-
tik a papírt. Jobb esetben szólnak a szüleik-
nek, és személygépkocsival behozzák az isko-
lába. A hatékony gyűjtésnek fontos láncszeme 
a propaganda is. Ha az osztályfőnökök ráerő-
sítenek a papírgyűjtés jelentőségére és a szü-
lőket is bevonják a programba, akkor biztos a 
siker. Az sem utolsó dolog, hogy egyénenkén-
ti elszámolás van. Ki mennyit gyűjtött, any-
nyi pénzt kap. Motiváló tényezőként bevethe-
tő hogy a legtöbb papírt gyűjtő osztály tortát 
kap ajándékba. És ha még emellé van egy kis 
időnk és elhivatottságunk, akkor biztos siker 
a gyűjtés. Miután megnéztük, hogy mi a jó 
papírgyűjtés receptje, nézzük a statisztikákat.

A három nap alatt 121 tanuló gyűjtött és 
adott le papírt. A 3. b osztályból 20 tanuló, a 
4. b osztályból 15 tanuló, az 1. b osztályból pe-
dig 18 tanuló hozott be papírt. Ezeket az osz-
tályokat és osztályfőnökeiket külön dicséret 
illeti. Összesen 9020 kg papírt gyűjtöttek a ta-
nulók a 2013/2014 tanévben. 

Az alsó tagozaton az első három helyen a 
következő osztályok végeztek. 1. helyezett: 3. 
b osztály (2425 kg), 2. helyezett: 2. b osztály 
(1779 kg), 3. helyezett: 4. b osztály (848 kg).

Felső tagozaton. 1. helyezett: 8. c osztály 
(948 kg), 2. helyezett: 6. a osztály (639.5 kg), 
3. helyezett: 5. b osztály (409.5 kg).

Köszönöm azon szülőknek, gyerekeknek 
és kollégáknak a segítségét, akik nélkül ez a 
program nem jöhetett volna létre, illetve nem 
lett volna ilyen eredményes.

- Molitorisz Zoltán -

Miért fontos a papírgyűjtés? 
 „Amit a Természet évmilliárdok alatt létrehozott,
azt az Ember rövid idő alatt, szép egyenletesen elteríti a Földön.”

(Rittenbacher Ödön)



Szeptember 27-én, kissé hűvös 
időben, de verőfényes napsütés-
ben tartotta településünk nagy-
szabású városavató ünnepségét!

Délelőtt a művelődési ház nagytermé-
ben – ahol egy Ongát bemutató fotókiál-
lítás is várta az érke-
zőket – megrendezett 
ünnepségen Farkas 
Lászlóné, jegyző asz-
szony volt az ünne-
pi műsor házigazdá-
ja. Először Pelczné dr. 
Gáll Ildikó, az Európai 
Parlament képviselője 
mondott avatóbeszé-
det. Emlékeztetett az 
eddig megtett hosszú, 
rögös útra, amelyen az 
ongaiak végig mentek. 
Kitartásuknak meg lett az eredménye, el-
nyerték a városi rangot. Az alkalmat meg-
ragadva ő adta át a városkulcsot polgár-
mesterünknek, dr. Madzin Tibornak, 
jelképezve ezzel az új kezdetet.

Tállai András, önkormányzati államtit-
kár arról szólt, hogy a város nem csupán 
kő, aszfalt és házak egyvelege, hanem az 
emberek közössége, ahol a generációk egy-

másnak adják át a hagyományokat, érté-
keket. „Onga várossá válása Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, az ország sikere is”– e 
szavakkal zárva beszédét, egy emléktáblát 
adott át településünk vezetőjének.

Demeter Ervin, megyei kormánymeg-
bízott a város oklevelének átadása előtt a 

kormány és a kormányhivatal támogatásá-
ról biztosította a megye legi�abb városát.

Országgyűlési képviselőnk, dr. Ódor 
Ferenc ugyancsak méltatta a helyi közös-
séget, szólt az összefogás fontosságáról, 
valamint gratulált az egész településnek 
az elvégzett munkához, amely eredmé-
nyeképpen Onga elnyerte a városi címet.

Polgármester úr köszöntőjében emlé-
keztetett rá, hogy ha-
zánkban 346 város 
van, amelyek több-
sége az elmúlt évszá-
zadban nyerte el a cí-
met. Felidézte Onga 
történetének néhány 
fontos állomását, az 
újrakezdéseket, az 
utat mostanáig. 

XV. évfolyam 10. szám – 2013. október Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a városi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•   Városavató
•   Városavató:  
polgármesteri  
ünnepi beszéd

•   Vélemények Onga 
várossá válásáról és a 
városavató napról

•   Városavató képekben
•   Mit rejt a gátnál a 
föld? – Régészeti  
feltárás Ócsanáloson

•   Itthon vagy!
•   Szüreti mulatság
•   Önkormányzati ülésről
•   Miért fontos a  
papírgyűjtés

•   Iskolai csengőszó
•   A házhoz menő  
szelektív hulladékjára-
tok időpontja

– folytatás a 2. oldalon –

Városavató!

A város emléktáblájának átadása (Fotó: T. J.)

Az ünnepi megnyitón (Fotó: T. J.)
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Szólt Ongán teljes infrastruktúra ki-
építettségéről, az elmúlt évek beruházá-
sairól. A várossá válással kapcsolatban 
megköszönte mindenki munkáját, támo-
gatását. Reményét fejezte ki, hogy való-
ra válik dr. Mengyi Roland gondolata: az 
ongaiak magabiztos, büszke, erős város 
lakói lesznek. 

Ezt követően a városnapot dr. Mengyi 
Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. On-
gát a változások földjének nevezte, hiszen 
itt vált át az Alföld végtelen rónasága a 
Cserehát szelíd dombvidékébe, itt váltha-
tunk vidéket a megyén belül a legköny-
nyebben, mivel néhány kilométeren belül 
Borsodban, Abaújban vagy Zemplénben 
találjuk magunkat, és Onga is változik, 
hiszen most már hivatalosan is városnak 
nevezheti magát. A jövőben sok-sok dol-
gos hétköznapra van szükség, hogy erős, 
büszke és magabiztos város legyen Onga. 

Az ünnepi műsor részeként felléptek 
az Ongai Hagyományőrző Csoport tag-
jai, Kerékgyártóné Makranczi Ildikó és 
lánya, illetve a közönség meghallgathat-
ta dr. Komáromi István erre az ünne-
pi alkalomra írt dalát, melynek refrénje 
„Ideköt minden” az egész nap szlogen-
jévé is vált. 

Az ünnepi közönség ezt követően az 
önkormányzat ajándékát megkapva átvo-
nult a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
udvarára, ahol megtekintették a település 
történeti kiállításait és az egyedülálló pá-
linkáspohár gyűjteményt. Ott került sor 
a város erre az alkalomra készített gör-

hesörének csapra verésére. A hallgatósá-
got a MintHa zenekar szórakoztatta.

A meghívott vendégek a művelődé-
si házban fogyasztották el az ünnepi dí-
szebédet, és kóstolták meg a város tor-
táját.

Az ünnepi program délután folytató-
dott. A sportpálya nagyszínpadán bemu-
tatkoztak az óvodások, az iskolások, az 
Ongai Hagyományőrző Csoport és a Ba-
rátság Nyugdíjas Klub tagjai. Fellépet to-
vábbá a miskolci Steel City Drummers 
dobos csapata, stand up comedy előa-
dás keretében Rokker Zsolti is. A hallga-
tóság megtekinthette az Ongai Kulturális 
Egyesület által készített Ongát bemutató 
kis�lmet, és meghallgatta dr. Madzin Ti-
bor polgármester ünnepi köszöntőjét. Az 

est fénypontja a REPUBLIC koncert és az 
azt követő tűzijáték volt.

Többek között kirakodó-vásár, ökör-
sütés, arcfestés, kézműves foglalkozások, 
légvár, sörsátrak is várták a város ünnep-
lő lakosságát, akik a Diósgyőr – Onga 
öreg�úk labdarúgó mérkőzést is megte-
kinthették. 

- T. L. -

Városavató!
– folytatás az 1. oldalról –

A díszvendégek (Fotó: T. J.)

Farkas Lászlóné jegyző (Fotó: T. J.)

Dr. Mengyi Roland ünnepi beszéde (Fotó: T. J.)

Az ünnepi városavatón (Fotó: T. J.)
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A polgármester úr városavató be-
szédét teljes terjedelemben alább 
közöljük.

Képviselő Asszony!
Államtitkár Úr!
Kormánymegbízott Úr!
Elnök Úr!
Képviselő Úr!
Kedves Vendégek!
Hölgyeim és Uraim!
Napjainkban az emberiség túlnyomó 

része már városokban él. Városok alakul-
tak ki szárazföldi és vízi utak mentén, a 
nemzetközi kereskedelem útvonalai és 
csomópontjai környezetében, kikötők és 
nyersanyaglelőhelyek mellett. 

Magyarországon 346 település rendel-
kezik városi ranggal, beleértve a fővárost 
és a 23 megyei jogú várost is. A városok je-
lentős része – mintegy 280 település – az 
utóbbi 100 évben nyerte el a városi címet, 
ebből 182 település az elmúlt 22 évben a 
rendszerváltozás után lett város. 

2013-ban 18 új városa lett Magyaror-
szágnak, közöttük megyénkből egyedüli-
ként Onga.

Mitől város a város? Erre a kérdésre a 
különböző tudományok különbözőkép-
pen adják meg a választ. 

Az építészek szerint város az a telepü-
lés, amelyben a beépítettség megfelelő ho-
rizontális zártsággal és bizonyos vertikális 
szintekkel jellemezhető, vagyis jellemző a 
városias épített környezet. A statisztikusok 
bizonyos népességszámhoz kötik a városi 
rangot. Ez Japánban minimum 30.000, Iz-
landon 200 fő. A földrajztudomány, ezen 
belül a településföldrajz, a funkciók olda-
láról közelíti meg a kérdést; az a település 
város, amely rendelkezik olyan funkciók-
kal, melyek által nem csak a saját lakosai 
szükségleteit elégíti ki, hanem a környék-
beli települések lakóinak igényeit is, azaz 
térségi szerepkörrel, vonzáskörzettel ren-
delkezik, önmagán túlmutató jelentőség-
gel bír. 

A jogászok pedig nemes egyszerűséggel 
azt mondják, az a település város, amelyik 
megkapta a városi címet. 

Városaink mindegyike egyedi értékek-
kel bír, azonban mégis vannak olyan közös 
jellegadó tulajdonságok, melyek alapján 
bizonyos várostípusokat tudunk megkü-
lönböztetni. 

Van olyan város, amely valamely kis-
térség vagy mikrotérség központja példá-
ul humán területen. 

Van olyan város, amely egy-egy na-
gyobb vagy több kisvállalkozás jelenlété-

vel válik környezete legfontosabb gazdasá-
gi központjává. 

Vannak klasszikus értelemben vett 
üdülőtelepülések, ahol gyakran egészen 
alacsony az állandó lakosok száma. 

Vannak az image-típusú városok, ahol 
a településnév lényegében márkanévként 
működik, valamely kulturális vagy turisz-
tikai termék, attrakció jelenti a település 
ismertségének a bázisát. 

Aztán végül, de nem utolsó sorban 
vannak az agglomerációs típusú városok, 
amelyek többségükben az utóbbi években 
nyerték el a városi rangot. Ezeken a nagy-
város közeli településeken, jellemző a la-
kosság számának növekedése, a teljes körű 
infrastruktúra és a fejlett intézményháló-
zat. Valódi térségi szerepük általában cse-
kély, amely a nagyvárosok árnyékában re-
álisan nem is várható el. Az agglomerációs 
típusú városok sorát gyarapítja 2013. július 
15-től Onga városa is. 

Sehol a világon nem születnek egy csa-
pásra városok, – ez alól talán csak Las 
Vegas a kivétel – a várossá válás hosszabb, 
rövidebb történelmi folyamat eredménye-
ként valósul meg, amelyet nagyban befo-
lyásolnak a mindenkori társadalmi, gaz-
dasági, kulturális körülmények.

Magyarországon ma, településeink 
azért vannak ott, ahol, mert valamikor va-
lakik a megélhetés lehetőségét remélve és 
megtalálva oda települtek. 

Onga is azért létezik és van pont ezen a 
helyen, mert elődeink itt találták meg bol-
dogulásukat. Átélve a századokat utóda-
ik egy része ma is itt él. Munkájuk és aka-
ratuk olyan körülményeket, állapotokat és 
létesítményeket eredményezett, amelyek 
mások számára is csalogatóvá váltak. Ők 
a később betelepültek, a most vagy a jövő-
ben Ongára költözők. 

Bizonyára vannak, akik boldogulásukat 
keresve ma is máshová mennek, vagy men-
nének. Többségük ennek ellenére szeret On-
gán élni, másokkal együtt, akiket kedvel, 
vagy csak elfogad, vagy éppen elutasít.

Fontos hogy érezzük, a város mindany-
nyiunkért való.

Onga története nem választható külön 
a Kárpát-medence történelem előtti népei 
és a magyarság történetétől. Hiszen ezen 
a területen már 6000 évvel ezelőtt is em-
beri település volt a régészeti leletek ta-
núsága szerint. Az Onga név első ismert 
írásos említése 1222-ből való, a Váradi Re-

gestrumban található, és ezen idő óta szá-
mos írásos dokumentum maradt ránk, 
amelyből megismerhető településünk tör-
ténete. A történelem során Onga többször 
megsemmisült, de a túlélők mindig újra 
felépítették. Az ongaiak részesei voltak a 
magyar évszázadok viharainak, a sorsfor-
dító időknek. Történelmünk emlékét hűen 
őrzik emlékműveink, köztéri szobraink, 
emléktábláink és utcaneveink.

Onga itt, Abaúj déli szegletében, ma is 
szembenéz a mindennapok kihívásaival. 
A világválság és a mindenkori kisebb-na-
gyobb nehézségek ellenére településünk 
fejlődése töretlen. 

Infrastruktúránk teljes, útjaink aszfal-
tozottak, intézményhálózatunk már több 
éve eléri a városi színvonalat. Eredmé-
nyeink túlnyomó része a sikeres pályázati 
munkának köszönhető. A település által az 
utóbbi időszakban benyújtott 16 pályázat 
2/3-a sikeres volt, ezáltal mintegy 2 milli-
árd forintot fordíthatunk a város fejleszté-
sére. Többek között megépül az ócsanálosi 
árvízvédelmi gát és a városi sportcsarnok 
valamint újjáépül a Szociális Szolgáltató 
Központ és az I. számú háziorvosi rendelő. 

Településünk jövőbe vetett hitét adta 
vissza a polgári kormányzat, amikor átvál-
lalta a súlyos teherként viselt adósságállo-
mányunkat. Sok száz korábban eladóso-
dott önkormányzathoz hasonlóan immár 
tiszta lappal, stabil önkormányzati �nan-
szírozási rendszerrel a hátunk mögött ter-
vezhetjük településünk jövőjét.

A városi cím elnyerése nagyszerű és 
méltó elismerése az ongai emberek mun-
kásságának. Elsősorban őket az Ongáért 
munkálkodókat illeti a hála és köszönet 
azért, hogy a mai napon történelmet írhat-
tunk. Külön köszönet illeti a színpadon he-
lyet foglaló díszvendégeinket, akiknek a tá-
mogatása nélkül nem valósult volna meg 
várossá válási törekvésünk.

Mi, Ongán élők továbbra is azon dol-
gozunk, hogy minél kényelmesebb, minél 
jobb és harmonikusabb, minél komforto-
sabb környezetben éljünk. Olyan várost 
szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lakni, 
élni jó, okos és kellemes dolog. Kívánom, 
hogy váljon valóra Dr. Mengyi Roland gon-
dolata, amely szerint az ongaiak egy maga-
biztos, büszke, erős város lakói lesznek. 

Úgy legyen! Isten áldásával! 
Köszönöm megtisztelő �gyelmüket!

- Dr. Madzin Tibor polgármester-

Városavató polgármesteri 
ünnepi beszéd
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Két kérdéssel kerestünk meg né-
hány Ongán lakó, a város napon is 
résztvevő lakost. 
1. Hogy tetszett a városnap?
2. Mit vár Onga várossá válásától?
A kérdésekre kapott válaszok:

A takarékszövetkezet dolgozói:
–  Színvonalasak voltak a programok, 

jól meg volt szervezve. Gyönyörű város-
kép fogadta az ide érkező vendégeket.

– Több kulturális, civil programok és 
szabadidős tevékenységek szervezése. A 
sportcsarnok mielőbbi megépülése.  Jobb 
minőségű utak kiépítése.

Sebestyén Géza, Polgármesteri Hiva-
tal – karbantartó csoport:

– Jól sikerült a nap, nem volt fennakadás.
– További fejlődést.

Postavezető:
– Nagyon színvonalasak voltak a prog-

ramok.
– Érezhető fejlődést.

Rogozsán Gábor, Polgármesteri Hi-
vatal – karbantartó csoport:

– Rendezett volt minden, gördüléke-
nyen zajlott a programsorozat.

– Fejlődést. Egy lehetséges előrelépés. 
Rendőrőrs, tűzoltóság és mentőállomás 
létrehozása.

A Polgármesteri Hivatal dolgozója:
– A városavató ünnepség megható 

volt, magas színvonalon szervezett. Min-
den az alkalomhoz illően zajlott le.

– Onga város fejlődését, több munka-
helyet és az itt élők jobb megélhetését.

Polgármesteri Hivatal dolgozói:
– Nagyon tetszett, színvonalas volt. A 

rendezvények is nagyon színvonalasak vol-
tak, jól éreztük magunkat!

– Reméljük több lehető-
ség lesz fejleszteni a telepü-
lést. Újabb munkahelyeket 
teremtenek városunkban. 
Városi buszjárat beveze-
tését és a meglévő busz-
járatok gyakrabban in-
duljanak. A vasútállomás 
üzemeltetésének visszaál-
lítása. A közbiztonság ja-
vítása, egy helyi rendőrőrs 
létrehozása. Az italt forgal-

mazó boltok környékén az italozás meg-
szüntetése.

Napközi otthon élel-
mezésvezetője:

– Jól éreztem magam, 
szórakoztam és szórakoz-
tattam is.

– Rendőrőrs létrehozá-
sa. Kóbor kutyák felszá-
molása az utcákon. Több 
kulturális, civil programok 
szervezése. Szabad strand 
kialakítása és a horgászta-
vak otthonosabbá tétele.

Napközi otthon dolgozói: 
– Nagyon jó volt. Szín-

vonalasak voltak a progra-
mok. Szép volt a tűzijáték. 
Ötletes volt a görhesör. 
Köszönjük szépen a meg-
hívást!

– Közbiztonság javítá-
sa. Kóbor kutyák felszá-
molása. Minden évben 
legyen városnapi megem-
lékezés. Bizonyos útszaka-
szon a fák kivágása, ritkítá-
sa, mert nem lehet kilátni.

Pogány Leventéné és férje:
– Tetszett. Jó volt a közbiztonság. Nem 

volt randalírozás. Szép volt a tűzijáték.
– Munkalehetőséget, infrastruktúrák, 

utak és a közbiztonság javítását. Rendő-
rőrs létrehozása. Kóbor kutyák felszámo-
lása. Városi buszjárat bevezetése. A meg-
lévő buszjáratok gyakrabban induljanak. 
Nem csak az újtelepet kell szépíteni, az 
ótelepet sem kell elhanyagolni.

Becse György és felesége: 
– Minden nagyon jó volt.
– A közbiztonság javítása. A buszvég-

állomás rendezése, a buszváró áthelyezé-
se a buszmegállóba.

Nagy-Zaveczki Gréta:
– Nagyon tetszett a városavató ünnep-

ség, a gyermekek, illetve a felnőttek igé-
nyeinek megfelelően volt megszervezve. 
Véleményem szerint a legkiemelkedőbb 
a nem mindennapi tűzijáték volt.

– A legfontosabb az ongai lakosok 
életminőségének javítása új munkahe-
lyek létrehozásával! Továbbá fontos len-

ne még a közbiztonság javítása (helyi 
rendőrség) kialakítása, központi nagy 
gyógyszertár és helyi orvosi ügyelet mű-
ködtetése. A szebb, megkapóbb város-
kép kialakítása célszerű (öreg fák kivá-
gása, újak ültetése, az árok rendberakása, 
utak-járdák karbantartása, italozások 
megszüntetése a kocsmák, boltok előtt, 
kóbor kutyák begyűjtése stb.) Fontos 
lenne még a központi óvoda külső-bel-
ső felújítása, és a sportcsarnok felépíté-
se. A lehetőségekhez képest uszoda vagy 
egészségügyi központ felépítése.

- Melecski Zoltán -

Vélemények Onga várossá 
válásáról és a városavató napról

A hagyományőrzők fellépése (Fotó: T. L.)

A délutáni programok közönsége (Fotó: T. L)

A nyugdíjas klub fellépése (Fotó: T. L.)
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Városavató képekben
A következő képekkel a szeptember 27-i városavató néhány felejthetetlen momentumát szeretnénk feleleveníteni.

(További képeket a következő számunkban közlünk - szerk. -)

Republic koncert (Fotó: T. L.)

A diósgyőri és ongai öregfiúk (Fotó: T. L.)

Pelczné dr. Gáll Ildikó és dr. Madzin Tibor 
polgármester a város kulcsával (Fotó: T. J.)

Óvodások a színpadon (Fotó: T. L.)

Vendégek a múzeum udvarán (Fotó: T. J.)

A pálinkáspohár gyűjtemény megtekintése (Fotó: T. J.)

A Steel City Drummers „dobosok” előadásának részlete (Fotó: T. L.)

A város tortájának megszelése (Fotó: T. J.)
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A képviselő-testület szeptember 
24-i ülésén elhangzott legfonto-
sabb napirendi pontokról olvas-
hatnak alább tudósítást.

Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításáról

Onga Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete módosította a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

Többek között az SZMSZ 9. §-a a követ-
kező (5a) és (5b) bekezdéssel egészült ki: 

„(5a) Sürgősségi indítvány az ülé-
sen írásban és szóban is előterjeszthető, 
a sürgősséget minden esetben indokol-
ni kell.”

„(5b) A sürgősségi előterjesztés na-
pirendre tűzéséről a képviselő-testület a 
napirend megállapítása előtt szavaz.”.

Az SZMSZ 14. §-a a következő (6) be-
kezdéssel egészült ki:

„(6) Az önkormányzati rendeletet a 
jegyző a hirdetőtáblán, ezzel egyidejűleg 
a város honlapján is közzéteszi.”

Észak-magyarországi Regonális Víz-
mű Zrt-ben részesedés 

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
az Észak-magyarországi Regonális Víz-
mű Zrt-ben részesedés megszerzésére” 
című előterjesztést és az alábbi határoza-
tot hozta: 

1. A képviselő-testület szándékát fejezi 
az ÉRV Észak-magyarországi Regionális 
Vízművek Zrt-ben való részesedés meg-
szerzésére egy darab tagsági jogot meg-
testesítő „A” típusú részvény megvásár-
lásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-től 10.000 Ft névértéken, 28.500 Ft, 
azaz huszonötezer forint vételáron.

2. Az üzemeltetési szerződés bármely 
okból történő megszűnése esetére az ön-
kormányzat vételi/visszavásárlási jogot 
engedélyez a Magyar Állam részére meg-
szerzéskori értéken.

Belső ellenőrzési terv módosítása
A 2013. évi belső ellenőrzési terv-

ben szeptember hónapra „A talajterhe-
lési díjjal kapcsolatos adóztatási felada-
tok ellenőrzése”  került elfogadásra. A 
képviselő-testület döntése értelmében 
„A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóz-
tatási feladatok ellenőrzése” helyébe az 
alábbi vizsgálati téma kerül: „ONGA 
ÉS TÁRSULT TELEPÜLÉSEK SZO-
CIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁR-
SULÁS, valamint költségvetési szerve 
az ONGAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTA-
TÓ KÖZPONT részére az Ongai Polgár-
mesteri Hivatal által a munkaszervezeti, 
pénzügyi és gazdálkodási feladatainak el-
látására tanulmány készítése.

Vizsgálat alapján a készülő tanul-
mánynak be kell mutatnia:

- A társulás és intézményének, vala-
mint az önkormányzat és a Polgármes-
teri Hivatal kapcsolatrendszerét, munka-
szervezési és ellátási feladatait.

- A társulás fenntartásával, működésé-
vel kapcsolatosan az egyes képviselő-tes-
tületek pénzügyi hozzájárulása mértéké-
nek elszámolására vonatkozó számítási, 
kimutatási módszereket. A tanulmányt 

2013. szeptember 30-ig írásban, 2 pél-
dányban kellett elkészíteni és a jegyző ré-
szére átadni.

Ingatlan megvásárlása 
Onga Városi Önkormányzati Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Onga, 
Gyöngyvirág u. 3. sz. 167/2 hrsz-ú ingat-
lan felajánlása megvételre az önkormány-
zat részére” című előterjesztést. A képvi-
selő-testület a Gyöngyvirág u. 3. sz. 167/2 
hrsz-ú kivett lakóház, udvar művelési ág 
megnevezésű, 1153 m² nagyságú ingatlan 
az önkormányzat részére – ingatlan érték-
becslő szakvéleménye alapján megállapí-
tott –  bruttó 5.000.000 Ft forint vételáron 
történő megvásárlásáról döntött. Az in-
gatlan a Polgármesteri Hivatal kertszom-
szédságában található, és mint ilyen ösz-
szenyitható azzal. A tervek szerint ide fog 
költözni a Főtérről a műszaki csoport.

A közterület használatáról, védel-
méről és a közterület-használat díjáról

Onga Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a közterület használatáról, 
védelméről és a közterület-használat dí-
járól új rendeletet alkotott. Az önkor-
mányzat 2001. április 25. napján alkotta 
meg, és azóta 11 alkalommal módosítot-
ta a közterület használatáról, védelmé-
ről és a közterület-használat díjáról szóló 
rendeletét. A rendelet felülvizsgálata, ak-
tualizálása már időszerű volt. A szabály-
sértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény, melynek 200. 
§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján 2013. szeptember 1. 
napjától az önkormányzatnak ismét le-
hetősége van önkormányzati rendeleté-
ben a közterületen történő szeszes ital 
árusítás vagy a közterületen történő fo-
gyasztás tilalmára vonatkozóan szabá-
lyokat állapítani meg. Ezzel élve került a 
testület elé egy új, részletesebb szabályo-
kat megállapító rendelet-tervezet, amely 
kitér a szeszes ital közterületen történő 
fogyasztásának tilalmára, és �gyelembe 
veszi a település adottságait is. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetek kialakításáról

A képviselő-testület 2013. január 22. 
napján tartott ülésén a 3/2013. (I. 22). 

Önkormányzati ülésről

Új rendelet a közterületről (Fotó: T. L.)
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és 4/2013. (I. 22.) sz. határozataival dön-
tött a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetek kialakításáról, és ez-
zel egyidejűleg 5/2013. (I. 22.) sz. határo-
zatával elfogadta az orvosokkal kötendő 
feladat-ellátási szerződést is. Az önál-
ló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény 2. § (2) bekezdése szerint: „A 
praxisjog alapján végezhető önálló orvosi 
tevékenység - törvényben meghatározott 
kivétellel - csak a települési önkormány-
zat rendeletében meghatározott házior-
vosi körzetben folytatható.”

Erre tekintettel az orvosi körzetek ön-
kormányzati rendeletben történő meg-
állapítása elengedhetetlen volt, ezzel 
egyidejűleg a korábbi – körzeteket meg-
állapító – határozatokat is hatályon kí-
vül kellett helyeznie, illetve módosítania 
a képviselő-testületnek. 

Onga Város Képviselő-testülete az 
alábbi rendeletet alkotta: a képviselő-tes-
tület Onga város teljes közigazgatási terü-
letén, amely magába foglalja Ongaújfalu 
és Ócsanálos külterületi lakott helyeket 
is a felnőtt háziorvosi tevékenységet két 
körzetben biztosítja. (Az 1. és 2. sz. felnőtt 
háziorvosi körzethez tartozó közterületek 
nem változtak. Lásd az Ongai Kékdaru 
2013. márciusi számát. - szerk. -)

A képviselő-testület a házi gyermek-
orvosi tevékenység körzetét és a fogorvo-

si alapellátás körzetét egy körzetben álla-
pította meg.

Bursa felsőoktatási ösztöndíj pályázat
A képviselő-testület az idén is csatla-

kozott a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Tartós bérlet
Az önkormányzat az Ongai Kulturális 

Egyesület tartósbérletébe (20 év) adta a 
Berzsenyi u. 9. sz. alatti ingatlan kertjé-

nek és a Szőlőhegyen lévő 1135 helyraj-
zi számú 2007 m² szőlő területet haszno-
sításra, ahol az egyesület pályázat útján 
többek között a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum égisze alatt egy mezőgazda-
sági tankertet, gyümölcs „bankot” kíván 
kialakítani.

Orvosi beszámolók
A képviselő-testület elfogadta a gyer-

mek orvosi, a háziorvosi körzetek, a vé-
dőnők és a fogorvos beszámolóját a tele-
pülés egészségügyi helyzetéről. 

Sportegyesület támogatása
A képviselő-testület 4,305 millió Ft-

tal megemelte a sportegyesület idei évi 
támogatását.

Rákóczi szobor pályázat
Az önkormányzat döntött arról, hogy 

a Történelmi emlékpark bővítése érdeké-
ben pályázatot nyújt be Nemzeti Kultu-
rális Alap Vizuális Kollégiumhoz bruttó 
4,4 millió Ft értékben egy ott felállítandó 
II. Rákóczi Ferenc köztéri szobor létre-
hozására. A pályázathoz szükséges öne-
rő 30%.

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között még szó volt 

a bölcsőde létesítésének lehetőségéről, az 
adventi kettős kereszt végső elhelyezésé-
nek, felállításának kérdéséről. A képvise-
lő-testület az általános iskola felállítandó 
intézményi tanácsába Gál Lászlóné kép-
viselőt delegálta.

- T. L. -

Közterület-használati díjak

1.

A közterületbe benyúló üzlethomlokzatok 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), 
ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), 
cég- és címtábla

1.700 Ft/év/m2

2.

Kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenység
a.) cirkuszi, mutatványos tevékenység, árusító 

eszköz, - berendezés elhelyezése, kiállítás, 
vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény)

b.) idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás
c.) vendéglátóipari előkert

650 Ft/m2/hó
230  Ft/m2/nap

55 Ft/m2/hó

3. Személy- és áruszállítás állomáshelye – gépkocsinként 
(járműszerelvényenként)

20.000 Ft/év/szgk
25.000 Ft/év/tgk

4. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és 
törmelékek (lakásépítés, lakóépület javítása esetén) 55 Ft/m2/nap

5. Film és televízió-felvétel 230 Ft/m2/nap 

6. Üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű 
közterületen történő tárolására 55 Ft/m2/nap

7. Gázközműre történő rácsatlakozás céljából történő 
közterület-igénybevétel egyszeri díja (ingatlanonként) 58.000 Ft

Kiegészítő támogatást kapott a sportegyesület (Fotó: T. L.)
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2013 tavaszán Onga Nagyközség 
Önkormányzatának megbízásá-
ból a Herman Ottó Múzeum vég-
zett régészeti feltárásokat Onga 
– Ócsanálos árvízvédelmi fejlesz-
téséhez kapcsolódóan. Az előze-
tes kutatások során a gátépítés 
nyomvonalán a múzeum szakem-
bereiként összesen négy olyan te-
rületet találtunk, amelyek a törté-
neti időkben alkalmasak lehettek 
az emberi megtelepedés számára. 

A kutatást 2013 áprilisának végén kezd-
tük meg. Pár napon belül világossá vált, 
hogy a négy területből kettő tartható ré-
gészeti lelőhelynek, így azok feltárá-
sát végeztük el. A feltárásokat a Herman 
Ottó múzeum két munkatársa, Miskolczi 
Melinda és Szörényi Gábor András irá-
nyította. A két régészeti lelőhely kö-
zül elsőként a kisebb méretű, közel 860 
m2 alapterületű lelőhelyet vizsgáltuk. Ez 
Ócsanáloson a Kinizsi Pál u. környezeté-
ben, a lakott településrész keleti oldalán, 
a Hernád árvízmentes magaspartján he-
lyezkedik el.  A lelőhely elnevezését az ut-
canév „ihlette”, a továbbiakban ezért így 
hivatkozunk rá.  

A Kinizsi Pál utcánál 2013. április vé-
gétől május közepéig folytak a feltárá-
sok, összesen 52 objektumot, azaz régé-
szeti jelenséget bontottunk ki a területen. 
Több gödröt, egykori oszlophelyeket, ke-
mencéket, egy árok részletét, valamint 
egy ház nyomait azonosítottuk a lelőhe-

lyen. Az előkerült jelenségek nem egy 
időben voltak használatban; azok az ős-

korra, Árpád-korra és az újkorra keltez-
hetőek. Az őskori gödröket a lakott tele-
pülés szélén, a vízhez közel elhelyezkedő 
tároló- vagy szemétgödrök maradványá-
nak tartjuk. Több olyan oszlophelyet, cö-
löplyukat is találtunk, melyek egymástól 
szabályos távolságra, két, egymást ke-
resztező vonalban helyezkednek el. Ezek 
egy kerítés vagy őskori ház részét képez-
hették. Szintén egy őskori ház romjai-
ra utalt az a viszonylag nagyméretű, ke-
rámiatöredékeket és paticsdarabokat (az 
egykori tapasztott ház falának megégett 
maradványait) tartalmazó folt, melyet a 
területen bontottunk ki.  

Az Árpád-kor-
ra keltezhető az a 
gödör, melyet egy 
korábbi, a szkíta 
időszakban (Kr. e. 
8–3. század) létesí-
tett, azonban már 
feltöltődött gö-
dörbe ástak bele. 
A feltárás ered-
ményei alapján az 
Ócsanálos – Kini-
zsi Pál u. elneve-
zésű régészeti le-
lőhelyet egy több 
korszakban is létező település szélének 
tartjuk. Az emberi megtelepedés számára 
kiválóan alkalmas területről elmondhat-
juk, hogy már az őskorban is lakott volt, 
az Árpád-kor emberei is itt éltek és az új-
korban is használták a jelenleg kis ker-

tekként hasznosí-
tott területet. 

A nagyobb 
méretű régésze-
ti feltárás a Nyár-
jas-dűlő területén 
zajlott. A lelőhely 
Ócsanálos belte-
rületén, a lakott 
külterület keleti 
oldalán, a Hernád 
árteréből kiemel-
kedő magaspar-
ton található. Itt 
közel két hónapon 

keresztül folytak a munkák.  A 0,4 hek-
tár nagyságú lelőhelyen közel 400 jelen-

séget azonosítottunk, melyek között több 
ház, kemence, gödör, cölöplyuk, árok és 
kút volt. Az objektumok feltárásán túl a 
lelőhelyet több alkalommal fémkereső 
műszerrel is átvizsgáltuk. A Kinizsi Pál 
utcánál tapasztaltakhoz hasonlóan itt is 
megállapítottuk, hogy az általunk vizs-
gált területen több korszakban, az őskor-
tól egészen az újkorig éltek emberek. 

Az őskort ezen a lelőhelyen több gö-
dör és kemence képviselte. A Kr. e. 8–7. 
században itt élt szkíták nyomát is meg-
találtuk, feltártuk egykori lakóházu-
kat. Szintén a szkítákhoz kapcsolható 
két apró méretű, �nom kidolgozású, há-

romélű nyílhegy és egy bronz karperec, 
melyet a fémkeresés során találtunk. 

A császárkort a fémkeresés során meg-
talált, Marcus Antoninus és Commodus 
császár által kibocsátott két pénzérme, 
valamint egy ruhakapcsoló tű (ún. �bu-
la) töredéke képviselte. A leletek a Kr. u. 
2. század végére keltezhetőek, azonban 
ebből a korszakból származó házakat 
vagy gödröket nem találtunk a területen.  
Kérdés, hogy az ebben az időszakban élt 
emberek esetleg az általunk vizsgált te-
rületen kívül laktak, vagy csak „átutazó-
ban” voltak és elveszítették a fémkeresés 
alkalmával megtalált tárgyakat?

Kutatásunk során legnagyobb meny-
nyiségben az Árpád-kor hagyatékát tud-
tuk vizsgálni.   A területen nagy számban 
találhatóak a korszakhoz tartozó kemen-
cék és házak. A kibontott, kissé földbe 
mélyített házakban meg�gyeltük, hogy 
a hozzájuk tartozó kemence többnyi-
re az északkeleti sarokban helyezkedett 

Mit rejt a gátnál a föld? – 
Régészeti feltárás Ócsanáloson

Árpád-kori házak (Fotó: Miskolczi Melinda)

Életkép az ásatásról (Fotó: Miskolczi Melinda)
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el. Több ízben azonosítottuk a házak te-
tőszerkezetét tartó ágasfák cölöphelyét is. 
A házaktól távolabb található Árpád-ko-
ri és középkori kemencék esetében azt 
tapasztaltuk, hogy sütőfelületük kemény 
volt, az alatt kerámiatapasztást �gyeltünk 
meg. Egy ízben azt is észleltük, hogy a ke-
mencét megújították, a roncsolt, elhasz-
nálódott sütőfelületre egy újabb platnit 
alakítottak ki. Az általunk vizsgált nyom-
vonalszakaszon a falu két részét azonosí-
tottuk: az északi oldalon helyezkedtek el 
a lakóházak és itt volt a tárológödrök egy 
része is; a déli terület volt az „ipari öve-
zet”, biztonsági okból a lakóházaktól tá-
volabb, itt kaptak helyet a kemencék, mű-
helyek, kutak és a gödrök másik része. Az 
itt élő Árpád-kori közösséghez tartozott 
a fémkeresés során előkerült eszközök 
(sarló, fejsze, balta, vaskések, vascsatok) 
egy része. Ebből a leletanyagból emelke-
dik ki az V. István által a 13. században 
kibocsátott szlavón báni dénár érméje, 
valamint egy igen ritka leletnek számító 
pénzváltó mérleg.

Szintén az Árpád-korra, valószínű-
leg a tatárjárás idejére keltezhető a terü-
leten talált egyetlen sír is. Az elhunytat 
sekély sírgödörbe temették, csigolyájá-
ba fúródva nyílhegyet találtunk. A halott 
az Árpád-kori falu közösségéhez tarto-
zott, menekülése során íjjal lőhették has-
ba. Feltételezhetően a tatárok vágták le 
mindkét lábát, babonás okból. Hitük sze-
rint így a halott ártó szándékkal már nem 

tudott utánuk menni a túlvilágról.
A fémkeresés során több, 14-15. szá-

zadi pénzérmét (dénárt és garast) is ta-
láltunk, melyek arra utalnak, hogy a te-
rületen ekkor is intenzív megtelepedés 
lehetett. A pénzanyagból kiemelkedik 
Károly Róbert (1308−1342) ezüstgarasa, 
melynek átmérője csaknem 3 cm.  Szin-
tén a 14-15. századra keltezhető az egyet-
len, feltárt pince is. 

Nagyobb mennyiségű kerámiaanya-
got tartalmaztak azok a kora újkori, új-
kori gödrök, melyek a feltárás teljes te-
rületén elszórtan jelentkeztek. Ezek az 
objektumok több alkalommal roncsolták 
a területen megtalálható, korábbi korsza-
kokból származó jelenségeket. A kerá-
miaanyag mellett a fémkeresésből szár-
mazó 17–18. századi pénzérmék (17. 
századi garasok, Mária Terézia egykraj-
cárosa, II. Rákóczi Ferenc 1707-es év-
számmal jelzett réz poltúrája) is igazol-
ják, hogy a területet ebben az időszakban 
is intenzíven használták.   

Munkánkat nagy lelkesedéssel kísérte 
végig Ócsanálos lakossága is. Több alka-
lommal jöttek érdeklődni a feltárás mi-
kéntjéről, az előkerült leletekről. Öröm-
mel fogadtuk még azt, az ásatás ideje 
alatt érkezett felkérést, hogy Ongán az 
addig előkerült leletanyagból rendez-
zünk egy kisebb kiállítást. A fémkere-
sés során előkerült két, középkori gyűrűt 
pedig Miskolcon a „Nincs egy rongyom 
se’…” – Öltözködés és viselet az őskőkor-

tól napjainkig című kiállítás keretein be-
lül mutattuk be a nagyközönségnek. 

A feltárások során árnyaltabb képet 
nyertünk Ócsanálos történetéről, melyet 

az ásatás eredményeinek vizsgálata, az 
előkerült leletanyag feldolgozása várha-
tóan tovább fog gazdagítani.

- Miskolczi Melinda régész, 
Herman Ottó Múzeum -

A Szent Mihály napi tűzgyújtásban 
városunk is részt vett. A fesztivál cél-
ja, hogy látogassunk el kedvenc telepü-
lésünkre és ünnepeljünk 
ott, azon a helyen, ahol iga-
zán otthon érezzük magun-
kat. Szent Mihály napjának 
üzenete éppen ebben rejlik: 
újra felfedezni értékeinket, 
összetalálkozni és együtt 
lenni azokkal, akikkel kö-
zösek a gyökereink, mert 
összeköt bennünket valami: 
magyarok vagyunk. Éljünk 
bárhol is az országban, vagy 
akár a nagyvilág legtávolab-

bi szegletében, gondolkodjunk sokféle-
képpen, egy valami biztosan közös ben-
nünk: ez a hazánk, itt vagyunk itthon. A 
hétvége zárásaként, szeptember 29-én 
vasárnap este, fél tízkor az ország több 
mint 1300 településén egy időben lob-
bant fel Szent Mihály tüze – összetarto-
zásunk szimbólumaként.

A program keretében 2013. szep-
tember 29-én vasárnap pontban az elő-
írt 21.30 órakor gyújtottuk meg a mág-
lyát a művelődési ház udvarán. Sajnos az 
idő elég hidegre fordult, aminek tudha-
tó, hogy nem volt sok résztvevő ezen a 
rendezvényen. A rendezvény alatt meg-
érkeztek Miskolcról a tűzsámánok, akik 
énekükkel, dobjátékukkal és mondóká-
ikkal űzték el a településről a rossz szel-
lemeket. A hideg éjszakában jó érzés volt 
a tűz melegénél együtt lenni és összetar-
tozni, hacsak egy maroknyi csoporttal is.

A máglya megrakásáért köszönet Ko-
zák Istvánnak és Gondos Istvánnak. Kö-
szönöm a megjelenteknek, hogy a vasár-
nap estéjüket feláldozták az összetartozás 
reményében!

Szeretünk Magyarország!
- Gondos Andorné kulturális 

rendezvényszervező -

Itthon vagy!
Szeretlek Magyarország!

Feltárt sír (Fotó: Miskolczi Melinda)

A máglyagyújtás előtt (Fotó: Kozma János)
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Az új tanév számos új elem bevezeté-
sével indult. A mindennapos testnevelés 
mellett bevezetésre került az egész napos 
iskola és a tanrend része lett az erkölcs-
tan, illetve a felekezeti hittan. Az első hó-
nap elteltével lehetőség nyílik a tapaszta-
latok levonására. 

Az erkölcstan és a hittan órák indítá-
sánál az intézmény felvette a kapcsolatot 
a településen működő történelmi egyhá-
zakkal. A jelentkező tanulók órarendjé-
hez és a hittant oktatók időbeosztásához 
igazított foglalkozási rend kialakításra ke-
rült. A helyi gyakorlat szerint az érintett 
tanulók mind az erkölcstan órákon, mind 
a hittan órákon részt tudnak venni. Jelen-
leg két felekezet érintett a hittan oktatás-

ban, a katolikus és a református. A görög 
katolikus egyház nem kérte az iskolai hit-
tan oktatást, de az egyház képviselőivel 
továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot.

Az iskola életében legnagyobb mérték-
ben az egész napos iskola hozott változást. 
A felső tagozatot érintő újdonság élvezi a 
szülők döntő többségének támogatását. 
Az új szervezési forma fogadtatásával kap-
csolatban meg kell említeni, hogy a szülők 
és a tanulók törvénytisztelő és követő ma-
gatartása példa értékűnek mondható. Az 
első hónap tapasztalatai alapján elmond-
hatjuk, hogy a közös tanulás (szilencium), 
a délutáni foglalkozások (tanórák, művé-
szeti órák, fejlesztő- és tehetséggondozó 
órák) és a közösségi programok harmoni-
kus egysége lassan kezd kialakulni. 

Szeptember, 2013 szeptembere a vá-
rossá válás napjának eseményei köré 

szerveződött. Történelmi esemény ré-
szeseivé váltak iskolánk polgárai is. Is-
kolavezetésünk képviseltette magát a 
központi ünnepségek helyszínein. A ne-
velőtestület tag-
jai részt vettek az 
események szer-
vezésében és le-
bonyolításában. 
A sportcentrum-
ban megrende-
zésre kerülő mű-
sor keretében 
iskolánk is bemu-
tatkozott. A nagy-
számú érdeklődő 
egy irodalmi ösz-
szeállítás varázs-
latán keresztül 
betekinthetett az iskola mindennapjaiba. 
Az intézményben folyó művészeti neve-

lés részéről a nép-
táncoktatás mu-
tatkozott be. Az 
irodalmi összeállí-
tást Kovácsné Ga-
radnai Éva vitte 
színpadra, a nép-
tánc produkciót 
Bárdos Zsuzsanna 
tanította be.

Hagyományos 
szeptemberi prog-
ramjainkat a meg-
szokott formában 

és időpontban tartottuk meg. Diákön-
kormányzatunk szeptember hónap kö-
zepén hulladék-
gyűjtést szervezet. 
A több tonnányi 
szeméttől mente-
sültek a családok. 
A szorgos mun-
ka eredménye-
ként a legszorgal-
masabbak komoly 
pénzösszegekhez 
juthattak. A legak-
tívabb osztálykö-
zösségek torta-ju-
talmat kaptak. A 
diákönkormány-
zat vezetője, Molitorisz Zoltán részletes 
beszámolóját külön cikkben olvashatják.

Szeptemberben hagyományosan részt 
vett iskolánk az Idősek hete rendezvény 

megnyitóján. A köszöntő műsort Máté 
Béláné állította színpadra.

Onga város első szüreti felvonulásán 

sikeresen lépett fel a negyedik évfolyam 
néptánc formációja. 

Szakács Béla és �a, Szakács Roland 
szabolcsi gyümölcstermesztők egy te-
herautónyi körtét adományoztak az is-
kolánknak, amiből az iskolaközösség 
valamennyi tagja részesült. Ezúton is kö-
szönjük nekik önzetlen felajánlásukat, 
amivel hosszabb időre biztosítva volt a di-
ákok napi gyümölcs adagja elsőtől a nyol-
cadik osztályig. Farkas Lászlóné jegyző 
asszonynak és az önkormányzatnak kö-
szönjük az ingyenes gyümölcsszállítást.

Október első napjaiban kegyelet tel-
jes műsorral emlékeztünk az aradi tizen-
három vértanú halálára. Október hónap-
ban iskolánk névadójára, Görgey Artúrra 

számos izgalmas és tartalmas program 
lebonyolításával emlékezünk.

- Kovács György ig. -

Iskolai csengőszó

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ • ← ◆ •

← ◆ •

Negyedikesek a városavató színpadán (Fotó: T. L.)

Harmadikosok a városavatón (Fotó: T. L.)

A felajánlott körték ládákba rakása (Fotó: T. L.)
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A házhoz menő szelektív hulladékjáratok  

2013-as időpontjai
Október 24. szerda 

November 27. szerda - 

December 26. szerda

Szüreti felvonulás!

„Suhogó kés, kacagó olló, 
kacér lány és szorgos legény, 
szőlő, puttony, pohár, hordó, 
bősz csősz és részeg vincellér.” 

- Simon Roland -

2013. szeptember 28-án nyolcadik al-
kalommal találkozhatott a település la-
kossága a szüreti felvonulókkal. A jó idő 
is segített az ünnepi hangulatot fokozni 
és az a közel 200 fős fellépő sereg, akik a 
környező településekről és a helyi hagyo-
mányok őrzőiből tevődtek össze.

Mindannyiunk örömére növekszik 
egy olyan generáció városunkban, akik 
szívesen vesznek részt az ilyen típusú ren-
dezvényeken. A fellépők között a közön-
ség soraiban tapsoló családtagok öröm-
mel nézik hozzátartozóikat. A felvonulás 
vendég résztvevő csoportja a Miskolci 
Mazsorettek közül került ki. Ebben az év-
ben az óvodás hagyományőrző csoport, 
az iskolás néptánc csoport és a Hagyo-
mányőrző Néptánc Csoport tagjai léptek 

fel. Felkészítőiknek köszönetet mondok 
áldozatos munkájukért. Elsősorban Sza-
badosné Hornyák Anikónak, aki az óvo-
dás és a Hagyományőrző 
Néptánc Csoport tánca-
it tanította be. A lovasok 
és a szekerek hajtói között 
régi ismerősöket köszönt-
hettünk, akik a környe-
ző településekről jöttek, 
hogy emeljék a rendez-
vény színvonalát. Az 
Ő meghívásuk Szakács 
László, a „Tata lovas ud-
var” vezetőjének köszön-
hető, akinek a segítsége 

nélkül nem jöhetne létre ilyen színvona-
lú felvonulás. A lovasok között többen 
az ő tanítványai voltak. Nagyon köszön-
jük a lelkiismeretes mun-
kájukat, hogy már több 
éven át emelik a felvo-
nulás színvonalát. Saj-
nos településünkön egy-
re kevesebb lovas gazda 
található. Oszlopos segí-
tőim, a Barátság Nyugdí-
jas Klub tagjai ebben az 
évben is kivették részü-
ket a munka dandárjából, 
amit nagyon köszönök 
minden tagnak. A cso-
dálatos virágdíszek, a szekerek csínosítá-
sa mind az Ő kezük ügyességét mutatja. 
A kisbírók ebben az évben is a Szoboszlai 
ikrek voltak, akik már rutinosan oldják 
meg a feladatot és hívják össze a környék 
lakosait a műsor megnézésére. Köszönöm 
a �atalok segítségét, akik segítettek a fel-
lépők és a nézők kínálgatásában: Solymo-

si ikrek, Farkas Atti-
la, Kusinszki Kornél 
és akit nem említet-
tem név szerint, ké-
rem nézze el nekem.

Útvonalunk a 
már megszokott 
helyszíneken tör-
tént. Indulási és ér-
kezési helyszínünk a 
Kóczán kastély, ahol 
a szereplők vendég-
látása is történt. Kö-
szönöm a konyhai 
dolgozók és a segí-

tők közreműködését, hogy a �nom ebéd 
és a gyors felszolgálást lehetővé tették: 
Kerékjártó Pálné, Búzás Lászlóné, Si-

mon Józsefné, Zsoldos Jánosné és Varacs-
kai Istvánné. Az autók és a busz vezetői-
nek a csoportok szállítását: Kimás Gábor 

és Tóth Csaba. Kozma Jánosnak a zene-
szolgáltatást. Köszönöm az önkormány-
zatnak az anyagi támogatást a rendez-
vény megvalósításához. A polgárőrség 
tagjainak a �gyelmes munkájukat, a zök-
kenőmentes útvonal és a közlekedés biz-
tosítását.

Kérem azok bocsánatát, akiknek név 
szerint nem köszöntem meg támogatásu-
kat, segítségüket név nélkül teljes szívből 
köszönöm. Nagyon jó érzés, amikor ön-
kéntes támogatók állnak egy rendezvény 
sikeres lebonyolítása mellé.

A felajánlások minden mennyiség-
ben igen kedvesek számunkra, hisz ezek 
a fellépők vendéglátását segítik elő. Kö-
szönöm Farkas Lászlónénak, Dr. Madzin 
Tibornak, Takács Lászlónak, Bakó Sán-
dornak és mindazoknak, akik sütöttek 
vagy más adománnyal segítettek.

A felvonulók nevében köszönöm a 
lakosság érdeklődését és tapsát, amivel 
megjutalmazták őket. Legyen tartós ez az 
érdeklődés, és kívánom, hogy a követke-
ző rendezvényeken minél több érdeklő-
dő és helyi szereplő vegyen részt az ehhez 
hasonló kulturális rendezvényeken.

- Gondos Andorné 
kulturális rendezvényszervező -

Szüreti mulatság

Óvodások fellépése (Fotó: Melecski Zoltán)

Lovasok a felvonuláson (Fotó: Melecski Zoltán)

Hagyományőrzők fellépése (Fotó: Földesi Zsófia)


