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A Darvas Közösségi Ház és Múzeum két eseménynek lesz 
helyszíne 2016. június 25-én, szombat délután.

TÖLTSÜK EGYÜTT AZ ESTÉT!

Településünkön pont egy éve, tavaly 
júniusban helyi termelői piacot nyi-
tottunk. A havonta megrendezésre 
kerülő piacon ongai és környékbeli, 
megbízható ős- és kistermelők magas 
minőségű termékeket árulnak: 
biozöldséget, gombát, füstölt húsokat, 
fürjtojást, sajtot, mézet, lekvárt, ször-
pöt, gyümölcslét és textiltermékeket. 

A rendszeres találkozásoknak kö-
szönhetően az árusok és vevőik között 
személyes kapcsolatok alakultak ki. 
A piac lehetőséget ad az ongai lako-
sok egymással való ismerkedésére is. 
Több olyan párbeszédnek voltam fül-
tanúja, amiben a vásárló a másik em-
berre csodálkozott, amikor kiderült, 
hogy mindketten a városban laknak.

A Darvas Közösségi Ház és Múze-
um második alkalommal csatlakozik 
az országszerte megrendezésre kerü-
lő Múzeumok Éjszakája rendezvény-
hez. Ahogyan az országban minden 
múzeum, úgy az ongai is 18.00-kor 
nyitja meg kapuit, hogy az Ongán 

Múzeumok Éjszakája és Termelői Piac Ongán

élőknek és a környékről érkezőknek 
maradandó élményt nyújtson. Ren-
dezvényünk ingyenes, belépődíj nin-
csen, egyedül a pálinkakóstolásra 
szükséges jegyet váltani.

Június 25-e éjjelén érdemes ébren 
maradni és eljönni az ongai múze-
umba és annak udvarába!

Tervezett programunk: gyermekek-
nek játszóház, tűzoltó autó habparty-
val, meglepetés szabadtéri kiállítás, 
tárlatvezetések a Darvas Közössé-
gi Ház és Múzeumban – tárlatvezető: 
Takács László helytörténész, M Show 
Drum szinkrondob csoport előadása, 

pálinkakóstolás, esti koncert, stb. 
Részletes program június 1-től 

elérhető az Ongai Termelői Piac 
facebook oldalán és a www.okeonga.
hu oldalon.

Nagy szeretettel várjuk Önöket! 
Töltsük együtt az estét!
A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

- Rácz Linda -
Élő zene is van a termelői 

piacon (Fotó: Buzás Márta)

Sajtvásárlás a piacon 
(Fotó: Buzás Márta)
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A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekez-
désében foglaltak alapján a rendőrkapitánynak vagy kijelölt he-
lyettesének évente be kell számolnia az illetékességi területén  
működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a te-
lepülés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez a má-
jus 10-ei képviselő-testületi ülésen megtörtént. Alább a képvise-
lők elé került beszámolót olvashatják.

A város közbiztonságáról

1. Onga bűnügyi helyzetének bemu-
tatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények szá-
mának alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncse-
lekményeket tekintve Onga városban  
a bűncselekmények száma 2015-ben az 
előző évi 89-ről 71-re csökkent. A mu-
tatók elemzésénél érdemes több évet 
vizsgálni, így látszik igazán, hogy folya-
matosan csökken a regisztrált bűncse-
lekmények száma.
1.2. A közterületen elkövetett re-
gisztrált bűncselekmények számának  
alakulása az ENYÜBS adatok alapján
Onga városban a 2015. évben az elő-
ző évi 10-hez képest 21 közterületen el-
követett bűncselekményt követtek el. 
Ezen bűncselekmény kategória elemzé-
sénél megállapítást nyert, hogy a garáz-
daság 5-ről 9-re, testi sértés 2-ről 6-ra 
emelkedett. A testi sértések többsége, 
hasonlóan a garázdaság elkövetéséhez,  
jellemzően nagyobb települési rendez-
vényeken, illetve szociális jellegű kifi-
zetéseket követően történnek, amikor  
többen, főként ittas állapotban a város 
egyes területein randalírozó magatartást 
tanúsítanak, és egy-egy ilyen alkalom 
tettlegességbe fajul, ezzel negatív példát 
mutatva a település kiskorú lakosságá-
nak, akik elfogadottnak tekintik ezen – 
olykor szülői – magatartást is. 

Többször – ezt a példát is látva – a 
fiatalok a városban megbotránkoztató 
módon viselkednek, amely miatt 2015. 
évben is többször intézkedtünk velük 
szemben fiatal koruk ellenére. 
1.3. A regisztrált bűncselekmények  
100 ezer lakosra vetített aránya, válto-
zása (bűnügyi fertőzöttség)
Az összes rendőri eljárásban regiszt-
rált bűncselekmények számának csök-
kenése (1.1pont) természetes módon 

magával hozza a 100 ezer lakosra vetí-
tett bűncselekmények számának csök-
kenését is. Összehasonlításként a 2014. 
évi 1863-hoz képest, 2015. évben ez  
a szám már 1496, ami 19,7%-os csök-
kenést jelent. 

Onga városában a vagyon elleni – 
lopás – bűncselekményi kategó-
riában 2014-ben jelentős visz-
szaesés történt a 2013-as 54-ről 
35-re, így a 2015-ös évben ezen 
adatok megtartása, illetve továb-
bi csökkenés elérése volt a cél. 
Úgy gondolom, hogy a célunkat 
elértük, hiszen 2015. évben 28 
lopás bűncselekményt regisztrál-
tunk, mely adatot hat évre visz-
szatekintve megállapítható, hogy 
a második legjobb adat.

A bűncselekmények megelőzése ér-
dekében rendszeresen, visszatérően 
polgárőrséggel ‒ közösen/párhuzamo-
san ‒ megjelentünk a városban, továbbá 
fokozott ellenőrzéseket hajtottunk vég-
re, amelyek során, a területen lévő sze-
mélyeket kivétel nélkül intézkedésünk 
alá vontuk.

A település átfogóbb ellenőrzésé-
nek érdekében megerősítő erőként 
több esetben is bevontuk a Készenléti 
Rendőrség és a B-A-Z. MRFK Mélységi  
Ellenőrzési és Közterületi Támogató 
Osztály állományát is.

Az időskorúak sérelmére, főképp a 
hajlott koruk miatti szellemi hanyatlá-
suk kihasználásával elkövetett bűncse-
lekmények nem jellemzőek, az ilyen 
jellegű jogsértések visszaszorításában 
nagy szerepe lehet a lakosság körében 
végzett bűnmegelőzési és információs 
munkának, valamint az egymásra oda-
figyelő állampolgári magatartásnak.

Ellenőrzéseink végrehajtásában sok 
segítséget kaptunk a területen rendsze-

resen megjelenő társszervezettől, va-
lamint a szolgálatot kiválóan teljesítő 
polgárőrségtől.
1.4. Onga városban a kiemelten kezelt 
bűncselekmények számának alakulása
Onga város vonatkozásában a kiemel-
ten kezelt bűncselekmények száma 
2015-ben az előző évi 43-ról 49-re nőtt.

2. A bűnüldözői munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi muta-
tó alakulása
A Miskolci Rendőrkapitányság vonat-
kozásában a nyomozáseredményessé-
gi mutató az előző évihez viszonyítva 
49,0%-ról 50,3%-ra emelkedett.

2.2. A közterületen elkövetett regiszt-
rált bűncselekmények nyomozásered-
ményességi mutatója
Ezen bűncselekmények tekinteté-
ben a Miskolci Rendőrkapitányság  
vonatkozásában a nyomozáseredmé-
nyességi mutató pozitív irányba vál-
tozott, a 2014. évi 63,7%-ról 66,0%-ra  
növekedett.
2.3 A területi szerv eljárásában regiszt-
rált, egyes kiemelten kezelt bűncselek-
mények nyomozáseredményességi mu-
tatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények 
esetén a nyomozáseredményességi mu-
tató a 2014. évhez képest nem változott, 
ami azt jelenti, hogy 2015. évben is ‒ a 
korábbi évhez hasonlóan ‒ ez a muta-
tó 39,7%-os.

3. A tulajdon elleni szabálysértések-
kel kapcsolatos tapasztalatok
2014. évben összesen 18 esetben foly-
tattunk tulajdon elleni szabálysértési 
ügyben előkészítő eljárást: lopás miatt 

Rendőrök segítik a Turul-futást (Fotó: T. L.)
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13, rongálás elkövetése miatt 2, csalás 
szabálysértés miatt 3 esetben.
2015-ben összesen 20 esetben foly-
tattunk tulajdon elleni szabálysértési 
ügyben előkészítő eljárást: lopás miatt  
10, szándékos rongálás elkövetése miatt 
8, csalás, jogtalan elsajátítás szabálysér-
tés miatt 1‒1 esetben.
A számadatok ismeretében megálla-
pítható, hogy a szándékos rongálások  
jelentős emelkedése eredményezte a tu-
lajdonelleni szabálysértés miatt indí-
tott eljárások növekedését. A felderítés  
és bizonyítás szempontjából megha-
tározó, hogy annak elkövetése és ész-
lelése között mennyi idő telik el.  
Az eltelt idő miatt az adatgyűjtés, ta-
núkutatás az esetek jelentős részében 
nem vezet eredményre, így személyle-

írás vagy egyéb érdemi információ sem 
áll az előadó rendelkezésére. 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet
Onga Város közlekedésbiztonsági hely-
zetét elemezve megállapítható, hogy a 
korábbi évekhez képest jelentős válto-
zás nem történt. A településen rend-
szeres balesetforrásként jelentkező  
csomópont vagy útszakasz nincs. To-
vábbra is közlekedésbiztonsági veszély-
forrást jelent a településen átmenő gép-
kocsiforgalom. Az átmenő-forgalom 
ellenőrzését, a sebesség korlátozás túl-
lépését 2015. évben is többször ellen-
őriztük. Korábban már említett statisz-
tikai adatokból is megállapítható, hogy 
sajnos több esetben indítottunk ittas 
vezetés miatt eljárást. Jelzések alapján, 
a város területén több alkalommal ke-
rült sor műszeres sebességmérésre is.

5. Az illegális migráció
Illegális migrációról a térségben nem 
beszélhetünk, de így is rendszeresen el-

lenőrzéseket tartunk, az esetleges migrá-
cióval szembeni időben történő fellépés 
érdekében, azonban ezzel kapcsolatos 
feladat nem merült fel. El kell azonban 
mondanunk, hogy a közvéleményt és az 
emberek mindennapjait nagymértékben 
befolyásoló illegális migrációs helyzet si-
keres kezeléséből a Miskolci Rendőrka-
pitányság, így a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
munkatársai is kivették a részüket. 2015. 
évben a rendőrkapitányság állományá-
ból nagy létszámban voltak jelen kollé-
gáink – a csapatszolgálati század köte-
lékében – a migrációs válsághelyzettel 
érintett területeken. 

A válsághelyzet kezelésére elvont 
erők távolléte az illetékességi területeken 
egyetlen esetben sem okozták a telepü-
lések közbiztonsági és bűnügyi helyze-

tének romlását. Minden esetben 
kivétel nélkül törekedtünk arra, 
hogy a rendőri jelenlét biztosított 
legyen annak érdekében, hogy az 
itt élő állampolgárok biztonságér-
zete ne csökkenjen.

II. A Felsőzsolcai Rendőrőrs 
által a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedések és az az-
zal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét
A közterületi szolgálattal szemben tá-
masztott legfontosabb követelmény, 
hogy folyamatosan biztosított legyen a 
gyors reagálás minden rendőri intézke-
dést igénylő körülmény esetén, ugyan-
akkor fontos, hogy elegendő erő jusson 
a megelőző jellegű, hagyományos jár-
őrtevékenységre is.

Az illetékességi területünkön 2015-
ben is folyamatos közterületi szolgála-
tot láttunk el, többségében 1 gépkocsi-
zó járőrpárossal, valamint folyamatos 
körzeti megbízotti jelenléttel, ez ál-
talában 2 szolgálati gépkocsit jelent. 
Alapvető követelményként fogalmaz-
zuk meg, hogy a közterületi szolgálatot  
ellátók érezzenek felelősséget a műkö-
dési területért, és szolgálatuk ellátá-
sa során tegyenek meg mindent a jog-
sértések megakadályozása, illetve a már 
bekövetkezett jogsértések elkövetőinek 
eljárás alá vonása érdekében, ugyanak-
kor intézkedéseik során az állampol-

gárokkal szemben indulatoktól mentes, 
toleráns, udvarias magatartást tanúsí-
tanak. 2015. évre vonatkozóan megál-
lapítható, hogy a közterületi szolgálat 
alapvetően megfelelt ezeknek a követel-
ményeknek. 

A lakosság biztonságérzetét javí-
tó intézkedések megvalósítása érde-
kében minden településen, így Onga  
városban is napi szinten jelen vagyunk, 
melynek célja a lakosság biztonságér-
zetének növelése és az állampolgárokat 
felháborító, bennük félelmet keltő jog-
ellenes cselekmények megelőzése. 

Fontos, hogy az időskorúak sérelmé-
re, főképpen a hajlott koruk miatti szel-
lemi hanyatlásuk kihasználásával, minél 
kevesebb bűncselekményt kövessenek 
el, azonban az ilyen jellegű jogsértések 
visszaszorításában nagy szerepe lehet  
a lakosság körében végzett bűnmegelő-
zési és információs munkának. Ebben 
mindenképpen közös munkára, szerve-
zésre van szükség, itt is meg kell említe-
nem a településen jól működő polgárőr-
ség áldozatvállalásos munkáját. 

A rendőrőrs illetékességi terüle-
tén található települések gazdasági be-
rendezkedése főként a mezőgazdaság-
ra épül, mely komoly problémát vet fel 
a fa- és terménylopások terén. Az azon-
ban mindenki számára belátható, hogy 
ezen a kiterjedt, változó művelésű terü-
leten, jelentős sikert csak a rendészeti  
feladatokat ellátó társszervekkel (polgár-
őrség, mezőőr, vadőr, erdész) közösen 
lehet elérni. A sikeres végrehajtáshoz  
a gazdákkal és szervezetekkel való folya-
matos egyeztetés, közös feladatvállalás 
és egymás segítése elengedhetetlen. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesí-
tés gyakorlata
A Felsőzsolcai Rendőrőrs állománya 
vezényléses – 12 órás – szolgálati for-
mában lát el feladatot, előre meghatá-
rozott útiránytervek és körzetleírások 
alapján. A körzeti megbízottak az őrs 
illetékességi területén, de kiemelten sa-
ját településeiken teljesítik feladatai-
kat. A településeken naponta biztosított  
a rendőri jelenlét. 

A Készenléti Rendőrség Rendésze-
ti Igazgatóság Bevetési Főosztály IV. 
X. Bevetési Osztály munkatársai me-
gyénk egész területén látnak el szolgá-

Motoros rendőrök Ongán (Fotó: T. L.)
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latot. Az esetek jelentős részében a helyi 
szervek igényeihez igazodva, de a sza-
bad kapacitás terhére önállóan szervez-
ve is. Az elmúlt két évben rendszeresen 
nyújtottak segítséget a Miskolci Rend-
őrkapitányság, ezen belül a Felsőzsolcai 
Rendőrőrs részére. Munkájuk nagyban  
hozzájárul a helyi szerv eredményes 
működéséhez, ami tovább javítja a la-
kosság szubjektív biztonságérzetének 
fokozására irányuló törekvéseket. 

A Felsőzsolcai Rendőrőrs 2014‒2015. 
éves közrendvédelmi mutatóit vizsgál-
va megállapítható, hogy a szabálysér-
tési és a büntetőfeljelentés számában  
jelentős emelkedés mutatható ki, az ittas 
vezetőkkel szemben foganatosított in-
tézkedésnél az emelkedés 66,7%-os. Az  
állomány az intézkedési kultúraváltást 
megértette, és azt megvalósította.

Mindez azért is fontos, mert  
a Felsőzsolcai Rendőrőrs közterületi ál-
lománya a Miskolci Rendőrkapitányság 
összes elővezetésének a 29,57%-át haj-
totta végre. 

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás 
közterületi jelenlétet biztosító 
ún.”19/24 program” végrehajtásának 
tapasztalatai
2015. évben is – a korábbi éveknek 
megfelelően – tovább folytatódott a 
19/24 program végrehajtása, amely a 
települések közbiztonsági helyzetének 
javítását célozta. A program lehető-
séget adott arra, hogy a településeken 
akár folyamatosan is több rendőr tel-
jesítsen szolgálatot. A program határo-
zottan pozitív hatással volt a közbizton-
ság megszilárdítására. 

4. A rendezvénybiztosítások
A rendezvények zavartalan lebonyolí-
tása, annak szakszerű biztosítása az el-
múlt években és a jövőben is kiemelt 
feladataink közé tartozik. Célunk, hogy 
a településen szervezett és az állam-
polgárok szórakozását, pihenését, vé-
leménynyilvánítását lehetővé tévő ren-
dezvények, események valóban az ere-
deti céljukat szolgálják, és ne váljanak 
garázda, vandál személyek találkozó-
helyévé. Ennek eredményes biztosítá-
sa érdekében természetesen elengedhe-
tetlen a településen működő polgárőr-
séggel történő együttműködés, hiszen 

a rendezvénybiztosítások során is nagy 
szükség van munkájukra.

5. Az esetlegesen bekövetkezett  
katasztrófa és veszélyhelyzettel kap-
csolatos rendőri feladatok
Hasonlóan az előző évhez 2015-ben 
sem történt a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
területén olyan rendkívüli esemény, 
amely – a település védelme érdekében 
– rendőri intézkedést igényelt. 

6. A körzeti megbízotti státuszok fel-
töltöttsége és tevékenységük értékelése
A Felsőzsolcai Rendőrőrs körzeti meg-
bízotti státuszai 2015-ben történő folya-
matos feltöltésére a vezetők a szükséges 
intézkedéseket megtették, intézkedtek a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő je-
lentkezők pályázatainak elbírásáról.

Onga város körzeti megbízott-
ja 2015. január 1-ig Juhász László r. 
főtörzszászlós volt, aki kérelmére áthe-
lyezésre került a Készenléti Rendőrség 
állományába. 

A Felsőzsolcai Rendőrőrs illetékes-
ségi területén szolgálatot ellátó körze-
ti megbízottak felé az elvárásom, hogy 
szolgálatteljesítésük alatt tartsanak kap-
csolatot a területükön a lakossággal,  
a települési önkormányzatokkal, a tár-
sadalmi és gazdálkodó szervezetekkel,  
a feladatokat ellátó személyekkel. 

Biztosítsák a településen a rendőri 
jelenlétet, valamint lássák el a rendőrség 
hatáskörébe tartozó helyi bűnmegelő-
zési, bűnüldözési, igazgatósági és ren-
dészeti feladatokat. A körzeti megbízott 
tisztában van a területén előforduló ese-
ményekkel, kapcsolata naprakész a helyi 
szervezetekkel. 

Az ongai körzeti megbízott a helyi 
általános iskolában az iskolarendőri fel-
adatokat is ellátja, valamint jó kapcso-
latot tart fenn a gyermekjóléti, család-
segítő szolgálat tagjaival, továbbá az 
előírásoknak megfelelően fogadóórát 
tart. Jelentős szerepe van az időkorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények 
megakadályozásában.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékeny-
ség-irányítási központ működése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányságon 2013. február 
1-jével alakult meg a Megyei Tevékeny-

ség-irányítási Központ (továbbiakban: 
TIK). A TIK megalakulásával meg-
szűntek a rendőrkapitányságok ügyele-
ti szolgálatai.

A Hívásfogadó Központból érkező 
adatlapokat – amelyeken az állampol-
gárok bejelentései kerülnek rögzítés-
re – a TIK ügyeletesei fogadják, majd 
annak tartalmától függően intézkednek  
a rendőrjárőr küldésére. 

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység
Az igazgatásrendészeti tevékenységet  
a Miskolci Rendőrkapitányság Igazga-
tásrendészeti Osztálya látja el, a rend-
őrőrsön ilyen jellegű tevékenységet 
nem végzünk. A szakterülethez tar-
toznak a szabálysértési eljárások le-
folytatása, a fegyver- és engedélyügyi  
eljárások, valamint a személy- és vagyon-
őri igazolványok kiadásával összefüggő  
eljárások. 

9. A bűn- és baleset-megelőzés 
Fontosnak és elsődleges szempontnak 
tartjuk, a terület közbiztonsági és bűn-
ügyi helyzetének teljes mértékű feltér-
képezését is, hogy még hatékonyabban 
tudjunk fellépni a lakosság biztonságér-
zetét veszélytető cselekmények és elkö-
veti ellen. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyer-
mek és fiatalkorúak mellett az idősko-
rúak áldozattá válásának megelőzésére. 

Az ismertté vált gyermekkorú, il-
letve fiatalkorú bűnelkövetőkkel kap-
csolatban minden esetben felvettük  
a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgá-
lat munkatársával, és kezdeményeztük 
a szükséges gyermekvédelmi intézke-
déseket. 

A közúti közlekedési balesetek meg-
előzésének érdekében együttműködünk 
a rendőrkapitányság baleset-megelőzé-
si szakemberével, amennyiben szüksé-
ges az iskoláskorú gyermekek részére 
baleset-megelőzési előadások keretében 
felhívjuk a figyelmet a biztonságos köz-
lekedés szabályaira.

Az iskolai év kezdetén jelen va-
gyunk a települések általános iskolái 
előtt és környékén, annak érdekében, 
hogy biztosítsuk az iskolába igyekvő 
gyerekek közlekedését, és felhívjuk a 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy 
ismét fokozottabb gyalogos forgalom-
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ra kell számítaniuk az oktatási intéz-
mények környékén.

10. Együttműködés
Feltétlenül kiemelném a helyi polgár-
őrszervezet tevékenységének fontossá-
gát. Munkánkban nagy segítséget nyúj-
tanak információikkal és mi is igyek-
szünk munkájukat megfelelően segíte-
ni, hiszen az őrs illetékességi területén 
aktívan dolgozó egyesületről beszélhe-
tünk esetükben.

A helyi körzeti megbízott és az őrs-
parancsnok is szinte napi kapcsolatot 
tart a polgárőrökkel és vezetőivel, de 
ugyanez a jó kapcsolat mondható el a 
polgármesteri hivatal és a közintézmé-
nyek dolgozóival is, és a területi gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársával is fo-
lyamatos az együttműködés.
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a 
következő időszakra
Összegezve elmondható, hogy a Miskol-
ci Rendőrkapitányságon és ezen belül a 
Felsőzsolcai Rendőrőrsön 2015. évben 
is a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
szem előtt tartó munkát végeztünk. Ter-
mészetesen soha nem dőlhetünk hátra, 
hanem képességeinket tovább javítjuk, 
hogy az itt élő törvénytisztelő állampol-
gárok nyugodtan engedhessék ki gyer-
mekeiket, és otthonaikban valóban biz-
tonságban élhessenek.
Kitűzött feladatok a következő idő-
szakra:
- minden törvényes lehetőséget kihasz-
nálva határozott és szakszerű fellépés 
a jogsértéseket elkövető személyekkel 
szemben, ezzel a bűncselekmények szá-
mának csökkentése, illetve az eredmé-

nyes nyomozások arányának növelése,
- határozott, szakszerű és erőteljes fellé-
pés a jogsértéseket elkövető személyek-
kel szemben,
- hatékony szolgálatszervezéssel a köz-
területi ellenőrzések gyakoriságának 
fenntartása, közterületi jelenlétünk fo-
kozása, illetve továbbra is a megfelelő 
reagáló képesség biztosítása,
- közlekedésrendészeti tevékenységünk 
erősítése a balesetek megelőzése érde-
kében és a közlekedési morál javítása 
céljából,
- a jó kapcsolat és a közös munka fenn-
tartása az önkormányzattal és egyéb 
helyi szervekkel,
- lakossági, valamint a polgárőrségek-
kel kapcsolataink további erősítését.

- Molnár József  
r. alezredes őrsparancsnok-

Melléklet: a beszámolóhoz kapcsolódó táblázatokból szemezgetve
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Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület munkájáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a május 10-ei ülésén fog-
lalkozott a polgárőrség 2015. évi tevékenységével. Az egyesület  
beszámolójának lényegesebb elemeit alább ismerhetik meg  
a tisztelt olvasók.

Egyesületünk munkáját a 2015. évben is 
az érvényben lévő törvények és országos, 
valamint megyei és polgárszövetség ha-
tározatai és természetesen egyesületünk 
alapszabályának útmutatói értelmében 
végeztük.

A törvényesség betartásán túl a főbb 
célkitűzéseink változatlanul évről-évre  
a település lakosságával, Onga Város Ön-
kormányzatával, az itt működő intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel történő jó 
együttműködés jellemezte.

A 2015-ös évben 37 fős létszámmal 
működött egyesületünk 2 fő tiszteletbe-
li és 5 fő pártoló tag segítette munkánkat.

Tovább erősödött a vállalkozókkal, 
lakossági segítőkkel a kapcsolatunk. 3 fő  
fiatalt is sikerült bevonni a tevékenysé-
günkbe. Népszerű lett a fiatalok körében 
az 50 órás „társadalmi feladat” polgár-
őrségi csoportokban történő elvégzése.  
Jelenleg 2 iskolával van együttműködési 
szerződésünk.

4 fő segítette a közmunkaprogram 
keretében a munkánkat, akik napi rend-
szerességgel látnak el járőri és különfé-
le rendezői szolgálatot. 2016. január óta  
1 fővel bővült ezen segítők köre.

Szintén jelentős változás történt a fi-
gyelő járőrszolgálat terén, 2016. febru-
ártól 2 járőrvonalat hétfőtől szomba-
tig 16:00-22:30-ig napi rendszerességgel  
figyelünk, ezekről eseménylapokat veze-
tünk, jelzéseket adunk. 1 fő látott el köz-
területi munkát, szabálysértési bírságot 
munkával történő megváltása kapcsán.

Megtartottuk, sőt új alapokra helyez-
tük együttműködési szerződéseinket.

Onga Város Önkormányzatával az 
egyesületünk számára egy magas szin-
tű és nagyon kedvező szerződés valósult 
meg – régi álmunk kapcsán egy modern 
Suzuki Vitara polgárőrautót bocsájtott 
rendelkezésünkre az önkormányzat.

Továbbá ezen szerződés kapcsán  
a Berzsenyi u. 9. szám alatt egy új pol-
gárőr irodát a hozzá tartozó pihenő és hi-
giénikus feltételeket szolgáló helységeket 
adott át az egyesület használatára. To-
vábbá egy zárható, biztonságos garázs is 

a rendelkezésünkre áll. Az önkormány-
zat segítette berendezni és komfortossá 
tenni a helyiségeket, a további technikai 
fejlesztések folyamatban vannak.

Az Ongai Polgárőr Egyesület az Or-
szágos Polgárőrszövetség tagjaként csat-
lakozik minden a szövetség által meg-
hirdetett akcióhoz, feladatokhoz.

A B. A. Z. Megyei Polgárőrszövetség 
pályázatain részt vettünk – 100.000 és 
30.000 Ft-os összegeket felszerelésünk, 
ruházatunk bővítésére fordítottuk.
- A B. A. Z. Megyei Rendőrkapitányság-
gal élő együttműködési szerződésünk van.
- A Felsőzsolcai Rendőrőrssel a kapcsola-
tunk rendszeres, havi konzultációkat tar-
tunk a főbb feladatok elvégzése érdekében.
- Polgárőr társaink többsége egyben az 
Ongai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja is
- Aktív katasztrófavédelmi csoport tag-
jaiként mozgósítás esetén 10–12 főt tu-
dunk feladat végrehajtáshoz biztosítani.
- Az Ongai Sportegyesülettel évek óta  
kiváló együttműködési szerződésünk van 
- a mérkőzések rendjét, jegybeszedői fe-
ladatokat látunk el, igyekszünk megaka-
dályozni a szabálytalanul belépni aka-
rókat (3–4 fővel). 2016 márciusától 2 fő  
a hétvégéken figyelő-őrző-védő feladato-
kat lát el a sportpálya belterületén. (2 fő-
vel, ezidáig a tapasztalatok pozitívak.)

- Mára már jó szintre emeltük a Vasút 
Zrt.-vel kötött szerződésünket, az ongai 
állomáson, amely egy kihalt terület lenne 
nélkülünk, rendszeres szolgálatot és te-
lephellyel egybekötött megfigyelési pon-
tot alakítottunk ki.
- Élő szerződésünk van a Magyar Pos-
ta Zrt.-vel, helyi kirendeltségen kérésre 

rendfenntartói és figyelő szolgálatot lá-
tunk el.
- Kérésre a Felsőzsolca és Vidéke Taka-
rékszövetkezet helyi kirendeltségén szin-
tén figyelőszolgálatot biztosítunk.

További munkáinkról címszavakban 
kívánok szólni.

Járőrszolgálatunkat igyekszünk napi 
rendszerességgel 2–4 fő polgárőrtárssal 
végezni, de nem ritka a 6–8 fős szolgá-
latvezénylés is - főleg rendkívüli kérések, 
megbízatások, eltűnt személyek keresése 
esetében.

Több esetben a nappali órákban is 
adunk szolgálatot, figyeljük az illegális 
árusokat, a forgalmat akadályozó tényező-
ket, nem megfelelő helyen parkoló gépjár-
műveket, ezekről jelzést adunk. A telepü-
lés főbb pontjain rendszeresen mozgunk. 
(Főtér, buszmegállók, temető, boltok, in-
tézmények, tavak stb.) Az elmúlt évben és 
a jövőben is főbb megfigyelési területünk 
lesz a külterületi lakott hely, Ongaújfalu, 
Ócsanálos. Kiemelten kezeltük az ongai 
Szőlőhegy és környéke figyelését, az ille-
téktelen személyek mozgását itt eredmé-
nyekről is tudunk számot adni.

Tervezünk egy őrző-védő napi szol-
gálat és a „támaszpont” (régi kerülőház) 
kialakítását, ahol főleg az alsó út mozgá-
sát, illetéktelen személyek figyelését, eset-
leges feltartóztatását kívánnánk szolgálni.  
A szolgálat nem terjedne ki az ingatlanok 
területére és azok közötti részekre.

Rendőrséggel – felkérésre ‒ részt vet-
tünk forgalomelterelés, útszakaszok biz-
tosításában, forgalomtechnikai feladatok 
ellenőrzésében.
- Rendszeresen figyeljük a veszélyes hul-
ladékok, gyúlékony és környezetet káro-
sító anyagok illetéktelen helyre történő 
elhelyezését, a tapasztalatot jelentjük, il-
letve dokumentáljuk is.
- A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolával rendsze-
res kapcsolatot ápolunk, kérésre a ren-
dezvényeken részt veszünk. Címsza-
vakban: farsangok, kiszehajtás, ballagás,  
évzáró, turul-futás, tanévkezdés, stb.
- Hasonlóképpen felkérésre a település 
különböző kulturális és egyéb közössé-
gi rendezvényein beléptetést, figyelő és 
rendezői szolgálatot adunk. Pl. Szülői 
Munkaközösség bálja, alapítványi bá-
lok, szüreti felvonulás, nőnapi rendez-

Az új polgárőr autó a kiszehajtás 
felvezetőjeként (Fotó: T. L.)
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vény, stb. A városnapon 24 fő polgárőr 
adott szolgálatot.
- Különféle anyagi javak, építkezések, fa 
és tüzelő anyagok őrzését is végeztük.
- A lakossággal egyre erősödő kapcso-
latot tartunk fenn, figyeljük a buszról és  
vonatról érkező (főleg a késői órákban) 
utasokat, ha kell segítséget adunk. Műkö-
dőképes a „Szomszédok Egymásért Moz-
galmunk”, szórólapokkal, különféle jel-
zésekkel igyekszünk felhívni a lakosság  
figyelmét a hatékony bűnmegelőzésre. 
Biztató és elismerő szavakat is kaptunk az 
elmúlt időszakban a lakosság részéről.

Az elmúlt 1 éves időszakot értékel-
ve elmondhatom, hogy az Ongai Polgár-
őr Egyesület jelentős változáson esett át, 
érezhető fejlődés tapasztalható a csapat-
munka területén is. Létszámunk növe-
kedett, a fiatalítás elkezdődött. Sikerült  
a ruházat és felszereltség területén is javí-
tani, amit a jövőben még erőteljesebben 
kívánok megvalósítani. Igényes és minő-
ségi ruházat a célunk, melyben a polgár-
őrtársak szívesen teljesítenek szolgálatot.

Egyesületünknek tartozása nincs!
Az önkormányzattól kapott támogatással 
maradéktalanul elszámolunk. A pályázati 
pénzekkel rendben elszámoltunk. A reánk 
bízott javakkal, a dologi és műszaki be-
rendezésekkel az elvárasnak megfelelően  
bánunk, állagukat megőrizzük. Közgyű-
lésünket az előírásnak megfelelően meg-

tartottuk. Kapcsolattartás és együttműkö-
dés a vezetés és a polgártársak között jó, 
szinte napi jellegű az operatív egyeztetés a 
szolgálatot irányítókkal. A szolgálatokról  
eseménylapokat vezetünk. Erősödött a 
csapatszellem, fegyelmi vétség, rendbon-
tás a tagságnál nem történt.

A vezetőségben változás nem történt.
Elnök: Zsoldos János. Alelnök: Dr. 
Madzin Tibor. Felügyelő Bizottság: Jónyer 
Lajosné. Gazdasági titkár: Karabinszky 
Géza. Fegyelmi Bizottság elnöke és egy-
ben katasztrófa védelem vezetője: Sis-
ka Zsolt. Szolgálatvezető: ifj. Póti Sándor. 
Szolgálatvezető helyettes: Kókai Zsolt. 
Adminisztrátor és informatikai felelős: 
Bihari Ádám. Ifjúsági összekötő: Molnár 
Zsolt. Csapatok koordinátora és vezetője: 
id. Póti Sándor. A jelenleg működő figyelő 
szolgálat vezetője: Matisz Imre. Az önkor-
mányzati összekötője: Molnárné Kis Ildi-
kó polgárőrtárs.

Jelenleg 4 járőrútvonalat és 1 fix őr-
zési pontot tartunk fenn ezen szolgálaton 
belül. Az „állomás nevű” telephelyünkön 
Pálfalusi Gábor és Kókai Zsolt a megbí-
zott felelősök, + 1–1 ifjú polgárőr segíti 
munkájukat.
- Közterületi tevékenységünket 2016-tól 
bővítettük a település rendezetlen, elha-
gyatott és gondozatlan ingatlanok felmé-
résével, erről a megfelelő jelzés megtevé-
sével az önkormányzat felé.

- Szintén új feladatként kapcsolódtunk 
be a közterületeken lévő aknafedelek 
pontos helyszíni felméréséhez a szolgál-
tatóval közösen, fényképes és mérethű, 
helyszín pontos dokumentálásába, mely-
nek a feldolgozása folyamatban van, re-
mélem gyakorlati eredménye is hamaro-
san érződik.

Összességében elmondhatjuk, hogy 
a vállalásink nagy részben teljesültek. 
A 2016-os évre a munkatervünk kész, 
több új kezdeményezés alapjait raktuk 
le, anyagi helyzetünk stabil, egy jó szín-
vonalú munka folytatása elé bizakodva 
nézünk. Javítani kell a tagok polgárőr is-
mereteinek bővítésén, pótolni a hiányzó 
vizsgákat.

Kulturális és egyesületi életünket szí-
nesítő, csapatmunkát erősítő rendezvé-
nyek, alkalmak bővítésére van szükség, 
ez az elmúlt időszakban nem volt meg-
felelő szinten. Gondolok itt pl. egy pol-
gárőr kirándulás, polgárőr nap, zenés  
családi és baráti polgárőrest, esetleg kü-
lönféle megyei és országos rendezvénye-
ken való részvételre. Igaz az elmúlt idő-
szakban szerény mértékben már elkez-
dődtek ezen folyamatok, remélem, hogy 
az egyre erősödő csapatszellem ezen a te-
rületen is változásokat hoz a jövőben.

- Zsoldos János 
Ongai Polgárőr Egyesület elnöke -

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Április 22. Föld Napja

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgal-
mat indított el a Föld védelmében. Már mozgalmának megindítása-
kor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész 
Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom.

Ezernél több szervezet vesz részt benne. A 
FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akci-
ókkal hívják fel a figyelmet a környezetvé-
delem fontosságára.

Hagyomány iskolánkban, hogy meg-
emlékezünk erről a napról. Az idei éven, 
alsó tagozaton az osztályfőnökök vetélke-
dőt szerveztek osztályaiknak, felső tagoza-
ton pedig látványos kémiai-fizikai kísérle-
teket mutatott be Dobos Dóra tanárnő a 
víz témájában.

A kémia terem teljesen megtelt a fel-
ső tagozatos érdeklődő gyerekekkel. Meg-

közelítőleg 50 gyerek tapasztalhatta meg  
a kémia tantárgy szépségét. A közel 45 
perces órán a következő kísérleteket lát-
hatták a jelenlévők: házi készítésű láva-
lámpa, tűzgolyó, varázsdoboz, lángoló  
folyadék és szivárványtornádó. Iskolánk 
két éve részese az Öveges programnak.  
A kezdeményezés lényege, hogy tanuló-
ink laborgyakorlatokon vesznek részt ké-
mia, fizika, és biológia tantárgyból éves 
szinten 3 alkalommal a Földes Ferenc 
Gimnázium labortantermeiben. Ez a kí-
sérleti óra a gyerekek érdeklődésének és 

helyi szintű tapasztalatainak elmélyítésé-
re szolgált. Tanulóink érdeklődése, mo-
solygós arca visszatükrözte, hogy a prog-
ram sikeres volt.

- Molitorisz Zoltán, 
programkoordinátor -

A Föld Napja kémiai  
kísérlete (Fotó: K. Gy.)
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Iskolai csengőszó
Izgalmakban gazdag április áll mögöttünk. Olvasóinkat szeretném 
röviden tájékoztatni a legfontosabb eseményekről, illetve elért 
eredményeinkről.

Iskolánk tanulói és nevelőink  
számára az április két legfontosabb 
eseménye a továbbtanulás, a felvéte-
lik zárásának időszaka, illetve a kö-
vetkező tanév első évfolyamosainak 
beiratkozása. Nyolcadik évfolyamos 
tanulóink kivétel nélkül megtalálták 
további tanulmányaik helyszínét.  
A felvételi eljárás egyébként sem 
egyszerű folyamatát nehezítette  
a középfokú oktatás intézményrend-
szerének változása. Bízunk abban, 
hogy tanulóink új iskoláikban is si-
kereket fognak elérni.

A beiratkozást rendkívül sikeres-
nek mondhatjuk, hiszen több mint 
negyven ifjú tanulónk kezdheti meg 
az új tanévet. A létszámnak megfe-
lelően két tanulócsoportot indíthat  
iskolánk. A tanulók több lépcsős ké-
pességmérésen vettek részt. A felmé-
rések eredményeinek ismeretében  
a tanulók egyéni fejlesztési koncep-
cióit már a folyó tanév végére el-
készíthetjük. Az új tanév technikai  
indításával kapcsolatos szülői ér-
tekezletekre május 26-án és 27-én  
kerül sor. A szülői tájékoztatók kap-
csán kerül sor arra a felmérésre, 
amelyet a Miskolci Egyetem hallga-
tója szeretne elvégezni. Ezzel a fel-
sőoktatási kapcsolatrendszerünk 
egy újabb elemmel bővül, a Szegedi 

Egyetem kutatási programja mellett, 
amely elsősorban a mérés-értékelés-
re koncentrál. Iskolánk  
a továbbiakban is kiemelt 
gyakorlóiskolai partner-
intézmény.

Április 22-én, szakmai 
nap keretében igyekezett 
tantestületünk fejleszteni  
módszertani és pedagó-
giai kultúráját. A belső  
továbbképzésnek is nevez-
hető programok ismétel-
ten sikeresen és eredmé-
nyesen zárultak. A felső  
tagozat két bemutató óra kapcsán fi-
gyelhette meg a testnevelés órákon 
alkalmazható eljárásokat és szakmai 
fogásokat. A bemutató órákat szigo-
rú és lényegre törő elemzés követ-
te. Az elemzések kapcsán sor került  
a gyakornoki vizsga gyakorlati  
elemeinek áttekintésére. Az alsó ta-
gozat a szakmai nap keretében meg-
rendezte hagyományos nyelvtan-  
helyesírás versenyét. A megyei szin-
tűre nemesedő versenyt immár  
20. alkalommal sikerült megvalósí-
tani. A résztvevő intézmények szá-
ma meghaladta a húszat. (A verseny 
részletes eredménylistáját külön cikk-
ben ismertetjük. - szerk. -)

Új kezdeményezéshez csatlakoz-
hattunk április 25-én 
Bárdos Zsuzsa nép-
tánctanár jóvoltából. A 
magyar népviselet nap-
jának mottója a kez-
deményezők szerint: 
„Múltunk a jelenben – 
egy nap népviseletben!”. 
Az általános isko-
la alapfokú művészet-
oktatásban résztvevő  
néptáncos csoportok 
aktív részvételével ke-

rült megrendezésre. A program 
helyszínén színes népviseletekből 
készült kiállítás várta a résztvevőket. 
A kiállított értékes öltözetek Bár-
dos Zsuzsa gyűjteményéből kerül-
tek ki. A résztvevő diákok rövid elő-

adást hallhattak oktatójuktól a ha-
gyományos viseletek szerepéről. Az 
előadás résztvevői közösen tiszte-
legtek Kallós Zoltán néprajzkutató, 
népzenegyűjtő és Novák Ferenc ko-
reográfus munkássága előtt. Kallós  
Zoltán kilencvenedik, míg Novák 
Ferenc nyolcvanötödik születésnap-
ját ünnepelte az elmúlt hetekben. 
Művészeti tevékenységük iskolánk 
tanulói és nevelői számára példa-
ként áll. A népviseletbe öltözött nép-
táncosok vidám táncházzá alakulva 
közös táncokkal zárták a programot. 
Méltán remélhetjük azt, hogy a kez-
deményezés a későbbiekben hagyo-
mánnyá válhat.

Színjátszó csoportunk sike-
res fellépése Miskolcon meghozta 
a várt eredményt. A Siskáné Bálint  
Zsuzsanna tanárnő által vezetett 
csoport előadását a zsűri ezüstmi-
nősítéssel jutalmazta.

Több hetes úszásoktatáson vett 
részt iskolánk több osztálya a szik-
szói uszodában.

Kirándulások, túrák,  
sajtónyilvánosság

Szakmák éjszakája, pályaválasztást se-
gítő kezdeményezés résztvevői él-

Bemutató testnevelő óra a felsős 
szakmai napon (Fotó: K. Gy.)

Úszásoktatáson (Fotó: Molitorisz Zoltán)
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Huszadik alkalommal
A magyar nyelv ünnepeként tartjuk számon a megyei rangra 
emelkedett alsó tagozatos nyelvtan-helyesírás versenyünket.

Az ongai Görgey Artúr Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
1996-ban, tehát húsz esztendeje in-
dította útjára hiánypótló versenyét. 
A harmadik és negyedik évfolya-
mos tanulók helyesírási és nyelvta-
ni ismereteit felmérő próbára kiemelt 
igény mutatkozott. Az időközben el-
sivárosodó versenyrendszerben üde  
színfoltként évről-évre fejlődve ver-
senyünk tovább élhetett. A kistérségi 
iskolák mellett egyre tágabb körben 
kerülnek ki a versenyeztető iskolák. 
A szakmai szempontból is elismert 
verseny felkészítői folyamatosan fi-
gyelik versenyeink feladatait. A ver-
seny alapelveit ‒ a tollbamondások 
pontossága, a nyelvi leleményesség és 

a szólások- és közmondá- 
sok szerepe nyelvükben ‒ az 
eltelt évek feladatlapjai kö-
vetkezetesen tartalmazzák.  
A verseny életképessége 
mellett büszkék vagyunk 
a stabil nevezői létszámra, 
amely jó visszajelzése az 
alsó tagozatban folyó szak-
mai munka teljesítményé-
re és színvonalára. Verse-
nyünk hagyományainkhoz  

méltó megrendezésében fontos sze-
repet töltöttek be nyugdíjas kollégá-
ink, Kacsándiné Bokor Ildikó volt 
munkaközöség-vezető és Kovácsné 
Nagy Ágnes tanító, akik a feladatso-
rok véglegesítésében nagyon fontos 
szerepet játszottak. A 
verseny méltó megren-
dezéséhez az általános 
iskola szülői közössé-
ge jelentős támogatással 
járult hozzá. 

A huszadik nyelv-
tan-helyesírás verseny 
eredménylistája az aláb-
biak szerint alakult. 

A harmadik évfo-
lyamosok versenyében  

1. helyezést ért el Kovács Márk 
Dominik (Weöres Sándor Általános 
Iskola, Arnót), 2. helyezés Szarvas 
Milán (Szent László Katolikus Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti  
Iskola, Encs), 3. helyezés Izsvák  
Adrienn (Csokonai Vitéz Mihály  
Általános Iskola, Gesztely). 

A negyedik évfolyamosok ver-
senyében 1. helyezést ért el Máté  
Zsófia (Görgey Artúr Általános  
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la, Onga - felkészítő nevelője Máté 
Béláné tanító), 2. helyezés Polák Pan-
na (Kaffka Margit Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola), 3. helye-
zés Siska Vivien (Szinyei Merse Pál 
Általános Iskola, Szirmabesenyő).

- Kovács György -

ményszerű körülmények között ismer-
kedhettek meg a különböző foglalko-
zások szakmai érdekességeivel. A he-
tedikes csoport, a miskolci program  
folytatásaként Budapesten vett részt a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara szervezé-
sében a Szakma sztárja kiállításon. A 
szakmai események szervezője Siskáné 
Bálint Zsuzsanna osztályfőnök volt.  
(További részletek olvashatók a Magyar 
Krónika 2016/5. számában /71‒73.  
oldal/, a kiadvány megtalálható a vá-
rosi könyvtárban, illetve az Észak- 

Magyarország április 20-án megjelent 
számában /6. oldal/.)

Osztályszintű hétvégi túrán vett 
részt ötödik évfolyamunk. Szakáczki-
Ujházy Rita és Kerégyártóné Mak-
ranczi Ildikó osztályfőnökök tanu-
lóikat a Bükk-hegység szépségeivel  
ismertették meg.

Bemutatkozik az iskola
Az egész tanévet átfogó gálaműsor-
ra május 13-án került sor. (A Kékda-
ru következő számában részletesen és 
fotókkal illusztrálva szeretnénk beszá-

A helyesírás versenyen (Fotó: K. Gy.)

Munkában a javító pedagógusok (Fotó: K. Gy.)

molni olvasóinknak a rendezvény leg-
szebb pillanatairól.)

Versenyeredmények
Első helyezést ért el az ongai nyelvtan-
helyesírás versenyen Máté Zsófia 4. 
b osztályos tanuló. Felkészítője Máté 
Béláné tanító néni. Az alsózsolcai 
Benedek Elek Tagiskola mesemon-
dó versenyén Horváth András első, 
míg Horváth Sztella harmadik helye-
zést ért el. A mesemondók felkészítője 
Máté Béláné tanító néni.

- Kovács György igazgató -
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A vőfély a XXI. században sem anakrosztikus!
Rácz Roland településünk ismert vőfélye. Számtalan lakoda-
lom emlékezetes figurája, nemcsak az ifjú párok, de a nász-
nép is emlékezetébe vési egyedi mondásait, játékos feladatait.

– Miért választottad pont ezt a hivatást? 
– Teljesen véletlenül talált rám ez a gyö-
nyörű hivatás, hiszen egy egyszeri al-
kalomnak indult, amikor egy kedves  
rokonom kért fel vőfélyének. Előtte még 
soha nem csináltam „ilyet”, nekem is 
új volt a dolog. Szerencsére a debütá-
lásom jól sikerült, hisz következő év-
ben az egyik legjobb barátom hason-
lóan felkért vőfélyének, majd jött egy  
másik barát és így belekerültem a lako-
dalmas szolgáltatók „fogaskerekébe”.
– Hány éve és hogyan kezdődött ez a 
szerelem?
– Amint az előzőekben elmondtam 
1999-ben vettem részt az elsőn, egy 
egyszeri alkalomként, de szerencsére 
azóta elmondhatom, hogy lassan már 
a fél életemet a vőfélyeskedéssel töltöt-
tem.
– Mi a legfontosabb, amit elmondanál 
magadról, mint vőfély? 
– Számomra mindig az ifjú pár az első. 
Én, mint vőfély az Ő „helyettesük”  
vagyok a nagy napon, ahol arra kell 
törekednem, hogy lehetőség szerint 
minden úgy történjen, ahogyan ők 
megálmodták. Minden apró részletre 

oda kell figyelnem az egész esküvőn, 
mint egy jó házigazdának.
– Mi egy vőfély feladata a mai lakodal-
makon? 
– Viccesen azt szoktam mondani, 
hogy egy esküvő vőfély nélkül ponto-
san olyan, mint egy autó kormányke-
rék nélkül. A vőfély feladata az egész 
esküvőt kézben tartani, folyamato-
san kapcsolatot tartani a konyhával, 
zenészekkel, felszolgálókkal, fotós- 
videós kollégákkal és természetesen 
az ifjú párral. Folyamatosan egy lé-
péssel előrébb kell járnom gondolat-
ban és már fejben látnom kell, hogy 
mi lesz a következő lépés. Amikor a 
hangulat leülepedik, akkor közbe kell 
lépni, és különféle vicces játékokkal  
fokozni kell azt, ha pedig nagyon megy 
a buli és a tánc, akkor pedig tudni kell 
„csendben maradni”, mely egy vőfély-
nek nem is olyan egyszerű feladat. 
– Mi az, amit a legnagyobb előnyödnek 
tartasz, mint vőfély? 
– Próbálok egyedi lenni. Minden igye-
kezettemmel azon vagyok, hogy olyat 
tudjak hozzá tenni az esküvőhöz, ami 
nem megszokott vagy máshol nem lát-
hatják. Nagyon sok versem van, melyet 
saját kezűleg írok (sokszor személy-
re szabottan is) ezzel is egyedibbé pró-
bálom tenni a nagy napot. Valamint 
minden évben igyekszem új verseket,  
játékokat, programokat kitalálni, hogy 
változatos legyen a repertoárom. Nem 
restellek tanulni az idősebb, tapasz-
taltabb kollégáktól sem, amikor csak  
lehetőségem van, járok az ország kü-
lönböző vőfélytalálkozóira: pl. Demjén, 
Földes, Szihalom és Arnót, ahol ebben 
az évben már harmadszor szervezzük 
meg a Borsodi Vőfélyek Találkozóját, 
mely idén a tervek szerint november 
26-án lesz és ennek a vőfélytalálkozó-
nak ez egyik „fő” vőfélye, szervezője én 
vagyok.
– Milyen gyakorisággal hívnak el eskü-
vőkre? 

– Eleinte még évente egy-egy alkalom-
mal vettem részt az esküvőkön, mint 
vőfély. Mostanában pedig már azt ve-
szem észre, hogy évről évre egyre több 
esküvőm van, jelenleg 25 és 30 közöt-
ti lagzira vagyok „hivatalos” ebben az 
évben, de szerencsére a 2017. évadra 
is már nagyon sok érdeklődő párom 
van. Készülőben van az új honlapom 
is, ahol további videók és fényképek ta-
lálhatóak rólam és munkásságomról :
http://vofelysracz.hu/
– Hány esküvőt vezéreltél már le? 
– Jelen pillanatban ott tartok, hogy ha 
most elkezdeném, akkor négy évig kel-
lene minimum minden szombaton  
esküvőre mennem, hogy ezt a számot 
elérjem. 
– Miben különbözik a régi polgári-
paraszti esküvő a mostani esküvői ha-
gyományoktól? 
– A mai rohanó világunkban azt látom, 
hogy egyre kevesebb idejük van az em-

Rácz Roland ifjú pár köszöntője 
(Fotó: magánarchívum)

Vőfélybottal (Fotó: magánarchívum)
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bereknek mindenre, és sajnos egymás-
ra is. Régen egy esküvő minimum há-
rom napig tartott, hiszen építették  
a sátrat, vágták a disznókat, közösen 
pucolták a tyúkokat a rokonok, majd 
pénteken vitték az ajándékokat és már 
akkor el kezdtek mulatni. Majd ugye 
jött szombaton a szó szerint regge-
lig tartó lakodalom, melyet a szűk ro-
konság még vasárnap is folytatott. Nos 
amire akkor volt minimum három 
napjuk, azt most egy bő fél nap alatt 
meg kell oldani, hiszen aznap viszik az 
ajándékokat, aznap van a szertartás és 
alig van idejük egymásra.
– Van saját menetrended vagy mindig 
más-más forgatókönyvet követsz? 
– Természetesen van saját menetren-
dem, ami számtalan variációban meg-
történhet, ezért is szoktam az ifjú  
párokkal az esküvő előtt többször sze-
mélyesen leülni, beszélgetni, hogy az 
igényeik szerint tudjunk közösen ösz-
szeállítani egy forgatókönyvet. Nekem 
az esküvőre úgy kell megérkeznem, 
mint a család barátja, nekem tisztá-
ban kell lennem a szülők helyzetével 
is. Hiszen ha esetlegesen valamelyik 
szülő pl. már nem él, nem engedhe-
tem meg azt a tévedést, hogy esetleg 
kihívjam táncolni, vagy tegyük fel az 
örömszülők már hosszú évek óta el-
váltak (sajnos egyre több ilyen van) és 
a gyermekük kedvéért egymás mellett 
ülnek a vacsorán. Nos elég kellemet-
len lenne, ha egy spontán akció ré-
szeként megkérném az örömszülőket, 
hogy mutassák meg, hogy 2‒3 évtized 
után is milyen édes a házassági csók. 
Gondolom egy ilyen „baki” során so-
kuknak arcára fagyna a mosoly. Egy a 
lényeg, teljes felkészültséggel induljon 
egy vőfély az esküvőre.
– Szoktál-e improvizálni? 
– Igen, nagyon sokszor szoktam impro-
vizálni, és szerencsére jól vág az eszem, 
gyorsan tudok alkalmazkodni az adott 
szituációhoz. Egyszer még „kezdő” vő-
fély koromban bementem a konyhára 
egyeztetni, ahol mondták, hogy már ké-
szen van a májgaluska leves és szaggatják 
a nokedlit a pörkölthöz és kezdhetjük  
a vacsorát. Igen ez nem egy szokványos 
esküvői menü, hiszen „mi” a tyúkhús-
leveshez a híres csigatésztát társítjuk. 

Ameddig kitálal-
ták a levest, fej-
ben kitaláltam egy 
verset, melynek a 
májgaluska volt az 
alapja. Szerencsé-
re mindenkinek 
nagyon tetszett és 
nem is sejtették, 
hogy pár perc alatt 
a fejemben raktam 
össze.
– Mennyi felkészü-
lési időt igényel a 
munkád? 
– Nem tudom más vőfélynek mi a 
megszokott, de én már napokkal, he-
tekkel előtte próbálok ráhangolódni az 
esküvőre, összeállítom a verseket, játé-
kokat, programokat, de nálam arra is 
van lehetőség, hogy az ifjú párnak tet-
sző vagy esetleg álltaluk hozott verset 
mondom el az esküvőn, azért szoktam 
ezt elvállalni, mert számomra ez egy 
kihívás és minden új verssel én is gya-
rapodom. 
– Előfordult-e, hogy egy házaspár ext-
rém kívánsággal állt elő? 
– Nagyon extrém kérelmekkel még nem 
találkoztam, de ebben az évben lesz egy 
esküvőm, ahol az volt a „kikötés”, hogy 
vigyek fürdőnadrágot, ugyanis a nász-
nép az éjszakát egy medencében fogja 
eltölteni, mert medence-party lesz. Kí-
váncsian várom.
– Milyen öltözetet kell viselned a mun-
kád során? 
– Lehetőséget adok az ifjú párnak, hogy 
döntsék el ők, hogy milyen öltözetben 
jelenjek meg az esküvőjükön. Lehető-
ség van öltönyben, nyakkendőben is 
megjelenni visszafogottabb vőfélyként. 
De adott nálam az igazi botos, kalapos, 
hímzett mellényes életvidám vőfély is, 
vagy ezeknek a keveréke.
– Mi a legemlékezetesebb pillanatod, 
ami vőfélyként történt veled? 
– Az egyik legmeghatóbb elköszönésem 
egy Budapesten történt esküvőn volt, 
amikor én is elérzékenyültem. Kivonult 
az egész „szűk” rokonság, örömszülők, 
nagyszülők, keresztszülők, testvérek, az 
ifjú pár és egy rögtönzött sorfallal kí-
sértek ki, és egyénként köszöntek el és  
öleltek meg, hogy köszönik, hogy velük 

voltam. Ennél nagyobb visszaigazolás 
szerintem nem kell egy vőfélynek. 
– Szerinted min múlik leginkább egy es-
küvő hangulata? 
– Azt szoktam mondani, hogy első-
sorban a násznépen, mert ha valaki 
úgy megy oda, hogy ha törik, ha sza-
kad, ő akkor is jól fogja magát érezni, 
akkor bármi történjen az úgy is lesz, 
ha pedig valaki teherként fogja megél-
ni, hogy mennie kell, akkor ott bármit 
tehetünk, akkor sem fog neki semmi 
tetszeni. Nincs két egyforma vendég, 
hiszen ha leültetjük őket egymás mel-
lé és kapnak egy tál levest, az lehet, 
hogy az egyiknek hideg lesz, a másik-
nak meleg, az egyiknek sótlan, a má-
siknak már sós. Ugyanígy lehet, hogy 
az egyik vendégnek nagyon tetszik 
egy vicces vers, a másiknak kevésbé. 
Egy a lényeg, mindig mondani szok-
tam a pároknak, hogy olyan lagzi még 
nem volt és nem is lesz, hogy minden 
vendég 100%-ban meg legyen eléged-
ve mindennel, de ERRE KELL TÖRE-
KEDNÜNK. 
– Milyen árakon dolgoznak általában 
ma a vőfélyek?
– Az árak nagyon eltérőek, minden 
vőfély maga szabja meg az árait, na-
gyon sok tényezőtől függ, hiszen nem 
mindegy, hogy pl. a szomszéd város-
ba kell elmenni vagy 3‒400 km-t kell 
levezetni egy lakodalomhoz. Nagyon 
nagy eltérések lehetnek az árakban 
30.000 Ft-tól kezdődik a munkadíjuk, 
de hallottam már 350.000 Ft-ért szere-
pet vállaló „celeb” vőfélyről is.

- B. L. és F. N. -

Vacsorához kötődő verselés közben (Fotó: magánarchívum)
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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 elők.: 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
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Finomságok boltja, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Az Ongai Horgász Egyesület 
munkájáról

•  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról

•  Ongai Kulturális Egyesület 2015. évi 
tevékenységéről

• Önkormányzati hírek
• Bemutatkozott az iskola
• Ballagó nyolcadikosok tablói
• Pálinkabíráló tréning sorozat
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• 1%-os felhívások
• Hirdetések

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokság 

tavaszi hátralévő fordulói

27. forduló:
Május 14. (szombat), 17.00: Bogács Th ermálfürdő 
– Onga
28. forduló:
Május 21. (szombat), 17.00: Onga – Felsőzsolca
29. forduló:
Május 28. (szombat), 17.00: Szerencs – Onga
30. forduló:
Június 4. (szombat), 17.00: Onga – Miskolci VSC

Az OKE 1%-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2016-ban is a város lakosságának 
támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuk-
nál 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!

Darvas Béla, akkori ongai 
földbirtokos adományo-
zott földet az emlékmű-
nek az ongaújfalui parton. 
Ligeti Miklós szobrászmű-
vész készítette a hatalmas 
turulmadarat, a pogány 
magyar ősök szent mada-
rát. Az emlékmű 12 mé-
ternél magasabb, haraszti 
kemény mészkőből ké-
szült, míg a Turul bronz-
ból. Az emlékmű a II. vi-
lágháború után eltűnt 
helyéről, és a szocialis-
ta korszakban nem lehetett újból felállí-
tani. Erre csak 1990. október 10-én ke-
rülhetett sor, amikor is Onga, Arnót, 
Felsőzsolca és Szikszó települések, illetve 
számos társadalmi szervezet együttmű-
ködése révén a Turul visszakerült oda, 
ahová az elődök szánták. Az új szobrot 

Régi fotók a Turulról
Városunk bűszkesége az M3-as főút melletti Turul emlékmű, melyet 
1931. október 11-én József királyi herceg avatottt fel a dicső múltú 
34. gyalogezred emlékére. 

Régi fotók a Turulról 
Városunk bűszkesége az M3-as főút melletti Turul emlékmű, melyet 1931. október 11-én József 
királyi herceg avatottt fel a dicső múltú 34. gyalogezred emlékére. Darvas Béla, akkori ongai 
földbirtokos adományozott földet az emlékműnek az ongaújfalui parton. Ligeti Miklósszobrászművész 
készítette a hatalmas turulmadarat, a pogány magyar ősök szent madarát. Az emlékmű 12 méternél 
magasabb, haraszti kemény mészkőből készült, míg a Turul bronzból. Az emlékmű a II. világháború 
után eltűnt helyéről, és a szocialista korszakban nem lehetett újból felállítani. Erre csak 1990. október 
10-én kerülhetett sor, amikor is Onga, Arnót, Felsőzsolca és Szikszó települések, illetve számos 
társadalmi szervezet együttműködése révén a Turul visszakerült oda, ahová az elődök szánták. Az új 
szobrot Pócsik István szobrászművész készítette, és Für Lajos akkori honvédelmi miniszter avatta fel. 
Az alább fotókat melyek az 1930-as évek második felében készültek az interneten leltük fel: 
http://hosiemlek.kozterkep.hu/m/2986 

 

 

 

 

 

 

Pócsik István szobrászművész készítette, 
és Für Lajos akkori honvédelmi minisz-
ter avatta fel.

Az alább fotókat – melyek az 1930-
as évek második felében készültek – az 
interneten leltük fel: 
http://hosiemlek.kozterkep.hu/m/2986


