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Befejezés előtt a tankert és 
gyümölcsbank projekt

elterjeszteni és művelni. Hosszú távú 
célunk, hogy „alapjoggá, közfeladattá” 
váljon az önellátáshoz való jog.

A projekt célcsoportja az általános 
iskola 7‒8. osztályos tanulói, az érin-
tettek családtagjai, rajtuk keresztül 
közvetve érintett volt a teljes helyi vá-
rosi lakosság. A projektbe bevont sze-
mélyek, így az egyesületi tagságon kí-
vül az ongai általános iskola diákjai és 
családjuk, illetve pedagógusai közül 
kerültek ki, de az nyitott volt minden-
ki más előtt a városban és azon kívül.

Együttműködő partnereink a helyi 
általános iskola és a város önkormány-
zata. A konkrét célcsoporton felül a 

település egésze profi tált 
a projektből, de az a jövő-
ben is lehetőséget biztosít 
a régió valamennyi gyü-
mölcstermesztéssel fog-
lalkozója számára, hogy 
konkrét fajtaismeretek, 
példák révén a gyümölcs-
bank segítse mind a hob-

Az Ongai Kulturális Egyesü-
let 2013 októberében pá-
lyázott a Svájci Civil Támo-
gatási Alaphoz „Közössé-
gi gyümölcsbank és tankert 
létrehozása” című projekt-
jével, melyet a döntésthozó 
kuratórium pályázatra érde-
mesnek tartott. 

Az eredetileg 2014. decem-
ber 31-éig tartó projekt idő-
közben 2015. március 15-ére 
módosított záró dátumáig 
3 585 000 Ft támogatásban 
részesült, amihez 405 372 Ft 
önerő társult. 

A projekt célja egy olyan 
gyümölcsbank és tankert 
alapítása és működtetése, 
amelynek révén lehetőség 
van a gyümölcstermesztés évszázados 
hagyományát és az önellátás szemlé-
letét Ongán és tágabb környezetében 

A gyümölcsfák nyári locsolása a tankertben (Fotó: T. L.)

Készül az aszalókemence (Fotó: T. L.)

– folytatás a 2. oldalon –
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bi-, mind a szakavatott kertészt, a hát-
rányos helyzetűek öngondoskodásá-
nak elősegítését.

A projekt első lépéseként a Ber-
zsenyi u. 9. szám alatti közel 900 m²-
nyi belterületi területnek bozótirtá-
sa, majd gyümölcsfákkal való betele-
pítése valósult meg. A közel 60 gyü-
mölcsfa öt sorba került elültetésre.A 
tankert átadására 2014. április 14-én 
került sor. Minden egyes fának van 
egy diák gondozója, akiknek a nevét 
a fákhoz kihelyezett ismertetető táb-
lákon is feltűntettük.

2014 tavaszán a Szőlőhegyen, egy 
2007 m² összterületű, az évek óta elha-
nyagolt, műveletlen, cserjés, fás, bok-
ros területnek a kitakarítása is elkez-

dődött. A fákat, bokrokat, vadhajtáso-
kat kivágtuk, folyamatosan irtottuk. A 
földben maradt gyökereket kiszedtük. 
Hónapról hónapra, újra és újra gyom-
irtóztuk a területet, majd vágtuk, nyír-
tuk a füvet. A közösségi munka része-
ként a tankert II-nek helyet adó terü-
letek bozótirtása, gyommentesítése 
után végül 2014 őszén elkövetkezett 
a terület gyümölcsfákkal való betele-
pítése. Hasonlóan a tankert I-hez, itt 
is az ott megismert gyümölcsfák faj-
táiból kerültek elültetésre példányok, 
amiket szintén ismertető táblákkal lát-
tunk el. Az ottani, minden egyes fának 
ugyancsak van diák gondozója.

Mindkét tankerttel egy olyan gyü-
mölcsbank létrehozása is célunk volt, 
ahol a vidék alapfajta (alma, kör-

te, kajszibarack és szilva) 
gyümölcsei a lehető leg-
szélesebb fajtaválaszték-
ban megtalálhatók, ame-
lyek termesztése, folya-
matos vizsgálata segítsé-
get nyújthat az itt élőknek, 
hogy mely gyümölcsöket 
érdemes termeszteni, me-
lyiknek milyen az ízvilága, 
melyek azok, amelyek jól 
megélnek az adott földraj-
zi, talaj és éghajlati viszonyok között, 
mik igényelnek különleges gondozást, 
milyen fajta közül válasszanak, ha ma-
guk akarnak gyümölcsfákat telepíteni 
stb. A tapasztalatokat nyilvánossá, a 
kóstolások lehetőségével pár év múl-
va az egész térség számára kézzelfog-
hatóvá tesszük.

A projekt részeként végül összesen 
122 db különböző gyümölcsfa került 

elültetésre (szilva, alma, 
körte és kajszi) két külön-
böző ongai (egy bel- és 
egy külterületi) területre.

A gyümölcsbank és 
tankert sokféle funkci-
ót lát el: haszonnövé-
nyek termeszthetők ben-
nük, közösségi esemé-
nyek színterei, a pihenés 
és rekreáció területei, élő 
zöld szigetek lehetnek a 

város szövetében. A projekt révén lét-
rejött tankert és gyümölcsbank egyéb 
célja, hogy szóljon az interperszonális 
kapcsolatokról, az önellátás alapjainak 
elsajátításáról, az élelmiszer önrendel-
kezés és feldolgozás fontosságáról, az 
életvitel tervezéséről, 
a közösségi életről, 
az ökotudatosságról.

A projekt része-
ként többek között 
felállításra került egy 
nagy aszaló kemen-
ce a Darvas Közös-
ségi Ház és Múzeum 
udvarán, ahol a diá-
kok megismerték az 
aszalás főbb fortéjait. 
Október‒november 

folyamán többször is felfűtöttük a ke-
mencét (ami gyakorlatilag 48 órás, két 
napos tüzelést jelentett), amibe Vil-
moskörtén kívül többféle almafajta 
került aszalásra. 

A projektnek nemcsak a gyü-
mölcstermesztés volt része, hanem 
annak feldolgozása révén a közösségi 
kapcsolatok ápolása, élmények szer-
zése mellett a gyümölcsfeldolgozás is-
mereteinek elsajátítása is. Ennek fon-
tos elemeként közös sárgabarack és 
szilvalekvárfőzést szerveztünk a Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum udva-
rán több alkalommal. Körtéből (Vil-
moskörte) és szilvából (President) pe-
dig befőtt készítésére is sor került.

A projektzáró rendezvényére már-
cius 11-én, 16 órakor kerül sor az álta-
lános iskola média termében, ahol le-
vetítésre kerülnek a projektről készült 
filmek, illetve átadásra kerül a projekt 
egészét bemutató 24 oldalas, színes ki-
advány, de meg lehet majd kóstolni a 
projekt során készült termékeket is.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
a szervező Ongai Kulturális Egyesület!

- T. L. -

Befejezés előtt a tankert és 
gyümölcsbank projekt

– folytatás az 1. oldalról –

Lekvár főzés után, dunsztolás előtt (Fotó: T. L.)

Gyümölcsfaültetés a Szőlőhegyen, a tankert II-ben (Fotó: T. L.)

Körte aszalásának előkészítése (Fotó: T. L.)
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Március elsejétől alapvetően 
változik meg az egyes szociális 
ellátásokra vonatkozó eljárási 
rend településünkön is.

Törvényi előírás miatt 2015. március 1-i 
hatállyal megváltozott Onga Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 9/2006. 
(V. 17.) a szociális ellátásokról és a gyer-
mekvédelem helyi szabályairól önkor-
mányzati rendelete. Ennek a változásnak a 
legfontosabb részeit szeretnénk ismertetni 
néhány sorban.

Az első és legtöbbeket érintő változás, 
hogy az aktív korúak pénzbeli ellátása az 
önkormányzattól átkerül a Járási Hivatal 
hatáskörébe, tehát a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásokról továbbiakban nem 
az önkormányzat fog dönteni.

A másik szintén jelentős horderejű és 
sokakat érintő változás, hogy a lakásfenn-
tartási támogatás megszűnik. Természete-
sen, az eddig megállapított és még élő la-
kásfenntartási támogatások, azok kifutá-
sáig folyósításra kerülnek.

Az önkormányzati segély neve meg-
változik, és ezután települési támogatás-
ként fog szerepelni. Az elnevezés meg-
változásán túl kétféle támogatás megíté-
lésére nyújt lehetőséget. Az egyik a rend-
kívüli települési támogatás, amely a nevé-
ből értelmezhetően a rendkívüli élethely-
zetbe kerülők anyagi segítségére lesz hiva-

tott. A másik a rendszeres települési támo-
gatás, amennyiben a lakhatáshoz kapcso-
lódó kiadások viseléséhez kérelmezik. Ez 
a támogatási forma ‒ mivel elsősorban ter-
mészetbeni ellátás formájában kell alkal-
mazni ‒, arra lesz hivatott, hogy a rászo-
rulók közkútfogyasztását és szemétszál-
lítási díját csökkentse. Az igénylés feltét-
elei gyakorlatilag megegyeznek az eddigi 
lakásfenntartási támogatás előírásaival. A 
hivatalos szöveg túlontúl terjengős megje-
lenítése helyett csak két szakaszt szeretnék 
kiemelni a módosított rendeletből, mely a 
támogatások megítélésének néhány felté-
telét írja elő (a teljes szöveg megtekinthető 
a hivatalos kihirdetési helyeken):

18/A.§(1) Rendszeres települési támo-
gatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult-
nak állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és háztartások számától.

18/B. § (1) A települési támogatásban 
részesülő személy köteles ‒ az egyéb jogsza-
bályi kötelezettségein túl ‒ az alább felso-
roltakat teljesíteni.
Köteles:
1. a vizes helyiség és illemhely rendeltetés-
szerű használatára, rendszeres takarításá-
ra, fertőtlenítésére,
2. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány-
ban feltüntetett lakóhely, tartózkodási hely 
teljes területének, valamint annak öt méte-
res környezetének rendben tartására, külö-
nös tekintettel:

a.)  a hulladékok tárolására vonatkozó köz-
tisztasági szabályok betartására, 

b.) vízelvezető árkok karbantartására,
c.)  a használt közkút környezetének rend-

ben tartására,
d.)  a be nem épített területek gyomtalaní-

tására.
3. a lakóingatlan rendeltetésszerű haszná-
latára, állagának megóvására,
4. az ingatlan közvetlen környezetének rág-
csáló irtását elvégezni,
5. az állattartásra vonatkozó helyi szabá-
lyok betartására,
(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben 
felsorolt állapotot a jogosultság megállapí-
tását követően is fenntartani.

További változás még a februárban el-
fogadott rendeletmódosításban az, hogy a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés ösz-
szege 200.000 Ft.

Záró gondolatként még azt szeretném 
hozzá tenni, hogy a törvényi megfelelé-
seken túl a szociális bizottság a segélyezé-
si rendszer mostani változását eszközként 
kívánja használni. Mégpedig arra, hogy az 
igyekvő és a lakókörnyezetüket gondozó 
rászorultak igazi, erőnkhöz mért, de érde-
mi segítséget kapjanak. Viszont a jogszabá-
lyokat kijátszók, a visszaéléseket elkövetők, 
az önmagukkal, családjukkal és lakókör-
nyezetükkel nem törődők ne lehessenek jo-
gosultjai semmi olyan közpénzből finanszí-
rozott ellátásnak, amiről mi, a lakosság ál-
tal megválasztott képviselők, hatáskörünk-
ből fakadóan dönthetünk.

- Juhász József-

Megváltoztak a szociális ellátások formái

Januári önkormányzati ülésről
Január 15-én rendkívüli ön-
kormányzati ülésre került 
sor a város önkormányza-
tánál. Alább az ülésen elő-
került fontosabb napirendi 
pontokról nyújtunk rövid 
tájékoztatást.

Tornaterem bővítés kérdése
Az ülésen sorkerült az ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 azonosító szá-
mú „Évszakoktól független minden-
napos testnevelés órák megtartásához 
szükséges komplex infrastrukturális fel-
tételrendszer kialakítása az ongai Gör-

gey Artúr Iskolában” című projekttel 
kapcsolatos operatív megbeszélésre.

Társulási megállapodás módosítása
Az ülésen a képviselők megszavaz-
ták a Körömi Agglomeráció 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Tár-
sulás társulási megállapodásá-
nak módosítását.

Pályázat és tulajdonosi döntés
Az önkormányzat megtárgyal-
ta a Sajó-Bódva Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat-

tal kapcsolatos előterjesztését és meg-
hozta az ÉRV Zrt-ben szükséges tulaj-
donosi döntését.

- T. L. -

Kivágott fák elszállítása a majdani sport-
csarnok helyén (Fotó: Bihari Ádám)
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Kevesen tudják, hogy településünk is számos tehetség-
nek ad otthont. Bemutatkozásra kértünk fel közülük 
néhány ifjú zenészt.

alapítottunk egy zenekart, aminek ele-
inte nem is volt neve, se koncepciója, 
hogy milyen zenéket szeretnénk ját-
szani. 2009 tavaszán csatlakozott hoz-
zánk Balogh Nóri (ének, gitár) és cé-

lul tűztük ki, hogy a nyár végé-
re koncertet adunk. Nóri emlí-
tette, hogy van egy középisko-
lai osztálytársa, aki szaxofonon 
játszik, és mivel úgy éreztük ez 
a hangszer teljesen illik az el-
képzeléseinkhez, valamint em-
berileg is nagyon jól megértet-
tük egymást, csatlakozott hoz-
zánk Szikora Tibor. Így alakult 
meg a Maradjotthon! zenekar. 
Zenei repertoárunkat többnyi-
re feldolgozások alkották, főleg 
a Petőfi rádió által akkoriban 
sugárzott zenék közül válogat-

tunk, játszottunk többek között Kispál 
és a Borz, Quimby, Nneka, Michael 
Jackson és Jamiroquai számokat is. 
Első koncertünket a Péli kocsmá-
ban adtuk 2009. szeptember 5-én, a 
Hellómivan!? zenekar társaságában, 
és még nagyon sok helyre elkísértük 
őket, Miskolc majdnem minden olyan 
szórakozóhelyén zenéltünk, ahol lehe-
tőséget adtak az élőzenei 
fellépésekre.

Később már több-
re vágytunk, és saját szá-
mokat szerettünk volna 
írni, azonban dalszöveget 
egyikünk se tudott költe-
ni a zenei alapokhoz, leg-
alábbis nem olyan minő-
ségűt, amilyet szerettünk 
volna. Közben egy má-
sik próbaterembe kellett 
költöznünk a zenekarral 
és egyre nehézkesebb lett 
megszervezni a próbákat 

tanulmányaink miatt. Végül feloszlott 
a zenekar, de mindannyian szép emlé-
kekkel gazdagodtunk.

Én visszatértem a sampling-
ezéshez, majd a nyíregyházi Szécsi 
Márton írt szöveget az egyik zenei ala-
pomra. Később indultam egy ama-
tőr zenészeknek kiírt versenyen, ahol 
adott zenei alapokat kellett újragon-
dolni, és a résztvevők szavazták meg, 
hogy kik juthatnak tovább a selejte-
ző körből, és abban a megtiszteltetés-
ben volt részem, hogy bekerültem a 
döntőbe, azonban ott már nem értem 
el kiemelkedő eredményt. Ezután is-
merkedtem meg a miskolci 3531 ne-
vet viselő formáció tagjaival, akiknek 
próbálok segíteni az első albumuk el-
készítésében, ami ha minden jól megy, 
egy éven belül megjelenhet. Nemrég 
egy diákszínpadi darab zenei aláfes-
tésének elkészítésére kértek fel, amit a 
már említett Gáspár Károllyal fogunk 
kivitelezni. Szeretném folyamatosan 
bővíteni a tudásomat, és zeneileg fej-
lődni, de sajnos egyre kevesebb időt 
tudok áldozni erre a szenvedélyre. Pár 
demóm meghallgatható az interneten 
a www.soundcloud.com/justkrisz ol-
dalon, illetve ajánlanám a cikkben el-
hangzott zenésztársaim munkássá-
gának megtekintését is, Oza: www.
soundcloud.com/ozabeats, illetve a 
3531 facebook oldalát.

Fiatal zenei tehetségek városunkban

Horváth Krisztián (25 éves)

13‒14 éves koromban kezdtem el gitá-
rozni, a szintén ongai Szécsi Jani segí-
tett elsajátítani az alapokat, majd mi-

kor bekerültem Miskolcra középisko-
lába, több osztálytársam is foglalko-
zott zenével, így tőlük is sikerült el-
lesni pár trükköt. Ezen kívül önálló-
an tanultam a guitar pro számítógé-
pes program segítségével. Az évek so-
rán egyre több zenei műfajt megis-
mertem, és megszerettem, így egy-két 
kivétellel elmondhatom, hogy zenei 
mindenevő lettem. 16 éves koromban 
ismertem meg Gáspár Károlyt, mű-
vésznevén Ozát, aki a hip-hop műfajt, 
valamint a samplingelést szerettet-
te meg velem, aminek lényege, hogy 
különböző hangfelvételek újravágásá-
val egy teljesen új zenei alkotás jöjjön 
létre. Eleinte csak valami közös zenét 
akartunk összedobni, amiben én gi-
tározok, de nem igazán voltak meg a 
technikai feltételei annak, hogy mi ko-
molyabban zenéljünk, ezért inkább 
örömzenélésről volt szó. Ezzel párhu-
zamosan Horváth Ádámmal (basz-
szusgitár), és Macsi Tamással (dob) 

Horváth Krisztián

Stefán Tamás és Faminehill
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Stefán Tamás (20 éves)

Körülbelül 14 éves korom óta fog-
lalkozom zenével, először csak gitá-
rozni, majd pár évvel később énekel-
ni kezdtem, autodidakta módon. Je-
lenleg két aktív zenekarban játszom, 
mindkettő a modernebb metál ze-
néhez közeli stílusokból építkezik. 
Egyikben énekelek (Reminder), má-
sikban pedig gitározok (Faminehill), 
és mindkettőben én írom a dalok ze-
nei alapját. Az első zenekaromat 
2010 telén kezdtem el, ami 2014 ta-
vaszáig volt aktív (FakeSmile), és ez-
alatt ismertem meg azokat, akik-
kel ma is zenélek, így több mint egy 
éve működik a Reminder zeneka-
rom. Sajnos többen is dolgozunk 
a tagok közül, és elég lassan hala-
dunk terveink megvalósításával, 
de nemrég sikerült felvennünk az 

első kislemezünket, 
ami nagy boldogság 
mindannyiunknak.

Tavaly nyáron csat-
lakoztam az akkor már 
működő Faminehill 
zenekarba gitár/hát-
térének poszton, az-
óta jó pár koncertünk 
volt, játszottunk Esz-
tergomban, a szlováki-
ai Gútán, és többször 
Budapesten az a38 ha-
jón és a Dürer Kert 

színpadán. Nagy büszkeségünk pél-
dául hogy a brit BuryTomorrow, és az 
ausztrál HandsLikeHouses első ma-
gyar buliját nyithattuk meg. Az évre 
elég sok tervünk van, készül az első 
nagylemezünk, tavaszi kisturnénk 
elvisz minket Debrecenbe, Szeged-
re, Kecskemétre, Budapestre, tervben 
van egy csehországi, két szlovákiai, és 
három ausztriai koncertünk is.

Kovács LilTaco Tamás (29 éves)

1985. december 25-én születtem 
Miskolcon, a becsületes nevem Ko-
vács Tamás, ám a többség csak egy-
szerűen Taconak hív. Öt éves korom-
ban költöztünk a városból a közeli 
községbe, Ongára, ahol azóta is élek.

A zene végigkísérte az életemet, 
persze születésem óta – mint való-
színűleg mindannyian – én is renge-
teg zenei stílussal megismerkedtem, 
próbáltam elhelyezni magam vala-
hol, bár visszagondolva már akkor 
is a hip-hop műfaj felé húzott a szí-
vem. Végül 2000-ben ért egy impul-
zus, ami meghatározta a későbbi éne-
met. A középiskola új dolgokat, em-
bereket tartogatott számomra, mint 
például azt a barátomat, aki megkér-
dezte tőlem akkor, hogy ismerem-e 
Tupacot. Természetesen hallottam 
róla, hisz ki ne hallott volna, de mi-
után akkoriban még szinte mindent 
meghallgattam, így nem ragadtam 
le egy helyen. Nos, ekkor ő mutatott 
egy-két dalt a jó öreg diskman-en. S 

ahogy Tupac első szavai a fülembe 
kúsztak, onnantól nem volt megál-
lás. Elkezdtem írni első szövegeimet, 
bár ezek inkább szösszenetek voltak, 
mintsem kész dalszövegek.

Első teljes dalszövegem 2006-
ban született egy szakítás után, Éb-
redés címmel. Azóta folyamatosan 
fejlesztem magam mind dalszöveg-
írásban, mind zeneszerzésben. Köz-
ben barátaimmal összefogva elkezd-
tünk kliphez videókat felvenni Eger-
ben, aztán 2011-ben beneveztünk az 
X-Faktor klipversenyére, s bár nem 
nyertem, legalább jelentkeztem. Cél-
jaim közt szerepel, hogy amikor el-

jön az én időm, akkor elismert elő-
adó és producer legyek, hiszen az 
én életem a zene. Minden erre épül, 
nem tudok nélküle létezni, és szeret-
ném másokkal is megosztani ezt az 
élményt. A közeljövőben tervezem 
összeállítani, majd megjelentetni az 
első saját albumomat, dalaimból kli-
peket készíteni és felszerelni az első 
kis saját stúdiómat.

Következő dalom idén februárban 
készül el, „Üvölt a csend” címmel. 

Munkáim az alábbi oldala-
kon érhetők el:www.facebook.com/
liltacomusic

www.soundcloud.com/lil-taco
- szerk.: Cserhalmi Lilla-

Stefán Tamás és a Reminder

Kovács LilTaco Tamás

Kovács LilTaco Tamás
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Az Ongai Kulturális Egyesület által 
szervezett pálinkaverseny mára nem 
csak országosan, de nemzetközileg 
is jegyzett versenyévé vált a pálinkás 
társadalomnak. A versenyre 1021 ne-
vezett minta érkezett hat országból, 
köztük Kínából. Mára városunk neve 

Képriport a Quintessence Competition – VI. Ongai Pálinkaversenyről

megkerülhetetlenné vált a minőségi 
pálinkák versenyével kapcsolatban. 
Talán településünk egyetlen igazi ki-
törési pontját jelentheti az az irány, 
amit a verseny és a köré szervező-
dő pálinkakultúra, kulturális progra-
mok, gasztronómia kezd széles körű-

en megteremteni. A januári verseny-
ről, ünnepi eredményhirdetésről, a 
hozzá kapcsolódó kulturális műso-
rokról készült néhány fotóval szeret-
nénk a jövő évi verseny iránti érdek-
lődést felkelteni!

- T. L. -

Vikidál Gyula fellépése (Fotó: T. J.)
Munkában a zsűri 
(Fotó: Lanku Máté)

Champion díjak választásán 
(Fotó: Lanku Máté)

Érzékszervi bírálaton (Fotó: T. J.) Fanfár Trombita Qurtett (Fotó: Lanku Máté)

A társadalmi zsűri megnyitása (Fotó: T. J.) Báli megnyitó (Fotó: T. J.)
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Fésűs Nelly fellépése (Fotó: T. J.) A Starmachine zenekar (Fotó: Lanku Máté)

Tánc (Fotó: T. J.) A zsűri tagjai (Fotó: T. J.)

A közönségdíjas mandarin párlat készítője, 
Pataki Attila (Fotó: Lanku Máté) A legjobb magánfőző, Holecz Csaba (Fotó: T. J.)

A gyulai-karcagi „különítmény” nyertesei (Fotó: T. J.) Az előkészületek egy pillanata (Fotó: T. J.)
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Felvételiktől a farsango-
kig. Iskolánk életében csöp-
pet sem álmos a téli évszak 
vége. A februári hónap bő-
velkedett iskolai és iskolán 
kívüli programokban. Né-
hány mondat erejéig ösz-
szefoglalót szeretnék adni a 
legfontosabb eseményekről.

Félévi értékelések
Tanulóink félévi eredményeinek elemzé-
se több fórum feladata. A szülőkkel alsós 
és felsős szülői értekezletek keretében ér-
tékeltük az egyéni- és osztályszintű telje-
sítményeket. A megbeszélések fő célja a 
tanulók eredményeinek javítása. A szülői 
ház és az általános iskola közös erőfeszíté-
se lehet csak pozitív hatású. A szülői érte-
kezleteken természetesen szó esett a má-
sodik félév feladatairól és teendőiről is. 

•
Felvételi megmérettetések
Az írásbeli felvételik után nyolcadikos ta-
nulóink alkalmassági és szóbeli felvételi 
vizsgákon vettek részt. A felvételi eljárás 
következő lépcsőjében hamarosan meg-
ismerkedhetünk az elért pontszámokkal, 
sorrendekkel. A sorsdöntő időszak izgal-
mai jelentős terhet jelentenek a tanulók 
és a szülők számára egyaránt.

•
Farsangi karnevál alsóban-felsőben
Ismét parázslott a levegő a felső tago-
zatban. A farsangi előkészületek, a pro-
dukciók próbái színesítették a délutá-
ni foglalkozások egyhangúságát. A fel-
ső tagozatos munkaközösség döntése 
szerint a farsangi csoportos produkciók 
előre meghatározott témára épülnek. A 
2015-ös farsang központi témája a kü-
lönböző nemzetek táncait és szokása-
it helyezte a középpontba. A népes kö-
zönség előtt előadott produkciók hatal-
mas sikert arattak. Az új kezdeménye-
zés minden valószínűség szerint hagyo-
mányteremtő lesz.

Az egész várost megmozgatta a ki-
csik farsangi karneválja. Az alsó tagozat 
farsangi mulattságaira ismételten két na-
pon került sor. A csoportos produkció-

kat rendkívül látványos nyi-
tótánc vezette be. A negye-
dik évfolyam tanulói vál-
tozatos, több blokkból álló 
revüt adtak elő, amelynek 
alapgondolatát a sakk-já-
ték adta. A színházi elemek-
kel tarkított produkció ma-
radandó élményt jelentett a 
közönség és a szereplők szá-
mára egyaránt. A tanuló-
kat Kovácsné Garadnai Éva, 
Lukács Gyuláné, Nagyné 
Kavalecz Csilla és Rózsa Lászlóné taní-
tók készítették fel. A két nap programjá-
ban megelevenedett bábcsapat, cirkuszi 
sokadalom, kínai, velencei és bajor nép-
hagyomány egyaránt. A látványos pro-
dukciók mellett kiemelkedően szép jel-
mezeket készítettek a segítő szülők és pe-
dagógusok.

•
Erősödő tantestület
Február elejétől ismét növekedett isko-
lánk nevelői létszáma, hiszen új feltéte-
lekkel munkába állhatott két pedagógi-
ai asszisztens. A pedagógiai munka tá-
mogatása mellett feladatuk az intézmé-
nyi adminisztráció segítése is. Külön 
öröm számunkra, hogy helybéli fiatalok-
nak, egykori tanítványainknak, Cserhal-
mi Lillának és Ládi Eszternek adhatunk 
munkát. A foglalkoztatást, az „Közne-
velés az iskolában” program (TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 kódszám) teszi 
lehetővé.

•
Még be sem fejeződött a régi, 
már kezdődik az új
A következő tanév előkészületeivel kap-
csolatos tájékoztatókat tartott iskola-
vezetésünk mind a két tagóvodában. A 
szülők és a leendő első évfolyamos taní-
tó nénik találkozói után számos alkalom 
adódik az ismerkedésre. Az 
óvodák bemutató foglalko-
zásokat, versmondó ver-
senyt rendeznek. Az általá-
nos iskola „Iskolanyitoga-
tó” keretében várja új tanít-
ványait. Az „Iskolanyito-
gató” keretében szeretnénk 
bemutatni új elképzelése-
inket a szülőknek és a le-
endő diákjainknak márci-
us 19-én és 20-án 16 órá-
tól az intézmény informati-

kai épületrészében. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

•
Bál az iskolai munka támogatásáért
Alapítványunk jótékonysági bált rende-
zett március 7-én. A hatalmas érdeklődés 
mellett megrendezésre kerülő esemény 
számos iskolai célkitűzés, rendezvény és 
tanulói jutalmazás forrását teremti elő. A 
nemes hagyomány a tágabb iskolaközös-
ség sajátos fóruma is egyben.
Büszkén mondhatjuk el, hogy iskolánk 
két bál sikeres lebonyolítására is képes 
évről-évre egyre sikeresebben.

•
Ismét teret kaptunk a médiában
Intézményünk civil együttműködés ke-
retében tankert programot bonyolít le 
az Ongai Kulturális Egyesülettel. A pá-
lyázati programról riportok és doku-
mentumfilmek készültek. Takács Lász-
ló nevelési igazgatóhelyettes – a prog-
ram felelőse ‒, tanítványaival sikeresen 
szerepelt a közszolgálati m1 csatornán. 
A riportok mellett média tanszakos ta-
nulóink munkáiból is láthattunk részle-
teket. A média érdeklődése jól bizonyít-
ja az intézményben folyó munka haté-
konyságát és minőségét. 

- Kovács György igazgató -

Iskolai csengőszó

Negyedikesek az alsós farsang után (Fotó: T. L.)

Zsidó tánc a felsős farsangon (Fotó: K. Gy.)
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Több mint egy éven keresztül, hónapról hónapra mutat-
tuk be településünk 1867-es tagosítás utáni térképét, lap-
számonként 2−3 térképszelvény közzétételével. Az erede-
ti térkép (az egyes szelvények A2-es méretűek) és a hozzá 
kapcsolódó földkönyv az Ongai Kulturális Egyesület tulaj-
donában van, mely megtekinthető a falumúzeumban.

A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 
1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami szintén a 
Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti anyagában 
lelhető fel. A most közölt térképszelvényen a csanálosi 
határban lévő Alsóerdő, az Újfalui kaszálók és rétföldek 
és a Temető-dűlő területének egy részét mutatjuk be.

- T. L. - 

Onga régi térképeken 
(1898)
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Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy 
helyi képzőművészeti album megjelentetése, ahol a művé-
szetek iránt fogékony, városunkból elszármazó vagy most is 
itt élő alkotók mutatkoznának be alkotásaikkal. Addig is, 
amíg az album nem készül el, új rovatot indítottunk, mely-
ben hónapról hónapra bemutatunk egy-egy Ongán élő vagy 
Ongához kötődő képzőművészettel (is) foglalkozó művész 
embert és néhány alkotását. Ez utóbbiakat sajnos újságunk 
hasábjain csak fekete-fehérben tudjuk közzé tenni, de az al-
bumban mindenki számára színesben is megcsodálhatók lesz-
nek a műalkotások.

Kovács Zsolt
1968-ban születtem Miskolcon, gépi-
pari szakközépiskolában érettségiz-
tem, ennek ellenére tanítóképzőbe 
mentem Sárospatakra. A tanítóképző-
ben kezdtem el a képzőművészet kü-
lönböző ágaival foglalkozni. A város 
miliője és a tanárok egyéniségei nagy 
hatással voltak rám. 1989-ben kezd-
tem tanítani Ongán rajzot és történel-
met. A tanítás mellett végeztem el az 
egri főiskolát, és az Iparművészeti Fő-

élő tehetségeket fogott össze. Több cso-
portos kiállítással szerepeltünk a me-
gye különböző pontjain. Büszkén vall-
hatom, hogy több tanítványom kollé-
gám lett. Képeimet, legyen az tus, olaj 
vagy grafika a szimbolizmus az elvon-
tabb gondolkodás jellemzi.

- szerk.: T. L. -

Ongai képzőművészek bemutatkozása: 
Kovács Zsolt

iskola négy kurzusát, valamint bele-
kóstoltam a vizuális antropológiába is. 
Meghatározó élményt nyújtott, hogy 
több mint tíz éven át tagja lehettem 
az Europe at School Nemzeti Zsűrié-
nek. 1995-ben kezdtem el heraldiká-
val foglalkozni. A megye és az ország 
területén közel kétszáz település címe-
rét terveztem meg, valamint Miskolc 
22 részönkormányzati címerét. Alapí-
tó tagja voltam az ONGART művésze-
ti csoportnak, amely kizárólag Ongán 

Kovács Zsolt

Értesítés nélkül Hérosz
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Teremtés Éghez szögelt fa

Penta-éden Tövisfa
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Az OKE 1%-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2015-ben is a város lakosságának 

támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál 
az 1 %-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, 

törekvéseit. Az 1%-os felajánlások által a Darvas Közösségi Ház és Múzeum új 
épületének átalakításához, felújításához kérjük segítségüket! 

A SZJA adóbevallásuknál nyilatkozatukban 
a következőket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége 

ezúton is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

Tisztelt Szülők! Tisztelt adófi zető állampolgárok!
Mindenekelőtt megköszönjük az előző évben alapítványunknak tett felajánlásukat. Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallásuknál 

az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban az ongai iskolát – ezzel településünk ‒ tanulóit támogassa. Az Önök által felajánlott SZJA 
1%-át az iskola taneszközök fejlesztésére, tanulói programok támogatására fordítja. Nyilatkozatukban az alábbi alapítványt 

kérjük megjelölni, vagy munkahelyén megjelöltetni:

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: 18410394-1-05
Segítő támogatásukat köszönjük!

 Onga, 2015. január
      Tisztelettel:
       Szegedi Sándor sk.    Kovács György sk.
       az alapítvány elnöke  igazgató

A felújítás előtt álló új múzeumi épület (Fotó: T. L.)

ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város 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@upcmail.hu
Nyomdai előkészítés: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út

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

Következő számunk 
tartalmából:

•  Tornaterem bővítés elhalasz-
tásáról

• A tavak hasznosításáról
•  Közösségi gyümölcsbank és 

tankert létrehozása projekt zá-
rása

• Kiszehajtás
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések
• Báloztak az iskoláért

16. forduló: február 28-március 1.
Sz., 14.30: Onga – Sajóbábony
17. forduló: március 7‒8.
Sz., 14.30: Bogács Termálfürdő – Onga
18. forduló: március 14.
Sz., 14.30: Onga – Titán SE Szentistván
19. forduló: március 21‒22.
V., 15.00: Onga – Bőcs
20. forduló: március 28‒29.
Sz., 15.00: Edelényi FC – Onga
21. forduló: április 4.
Szabadnapos: Onga
22. forduló: április 11‒12.
Sz., 16.30: Sárospatak – Onga
23. forduló: április 18.

Sz., 17.00: Onga – MVSC
24. forduló: április 25-26.
Sz., 17.00: Mád – Onga
25. forduló: május 2.
Sz., 17.00: Onga – Nagybarca
26. forduló: május 9‒10.
Sz., 17.00: Bükkábrány SC – Onga
27. forduló: május 16.
Sz., 17.00: Onga – Felsőzsolca
28. forduló: május 23‒24.
Sz., 17.00: Encs – Onga
29. forduló: május 30‒31.
Sz., 17.00: Onga – Tállya
30. forduló: június 6.
Sz., 17.00: Sátoraljaújhely – Onga

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása


