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Tar ta lom ból:
•  Árvízi kárenyhítésre kapott 

központi támogatás felhasz-

nálásáról szóló rendelet

•  Árvíz után

•  Koncert és „nyitás”

•  Ismét Közelebb Miskolchoz

•  Reszkessetek betörők!

•  Hinta-palinta

•  Pályázati sikerek!

•  Lelki feltöltődés a pusztában

•  Tavak–belvíz–szivattyúzás

•  OKE hírek, felhívások!

•  Szerezzen érettségit munka 

mellett Ongán!

•  Nagy fogás!

•  II. Ongai Pálinkaverseny! 

•  Tanácsok gyümölcscefre 

kezeléséhez

•  Pálinkáspoharak gyűjtése

•  Meghívó fórumra!

•  Hirdetések

Látogatható a Darvas Közösségi Ház és Múzeum!

– folytatás a 
10. oldalon –

A Darvas Közösségi Ház és Mú-
zeum 2010. június 3-án került át-
adásra. A nagy esőzések és az árví-
zi védekezés közepette viszonylag 
kevesen tudtak részt venni az ün-
nepségen, tekintették meg a ki-
állítást és a tervezett Keserű kon-
cert is elmaradt.

Az Ongai Kulturá-
lis Egyesület szer-
vezésében július 
31-én 19.00 órától 
lépett fel a múze-
um udvarán – pó-
tolva a kénysze-
rű hiányosságot 
– a nem csak erre 
az alkalomra ké-
szült új szabadtéri 
színpadon a Kese-
rű zenekar. Ez al-
kalommal az idő-
járás is kegyes volt hozzánk. A koncert 
előtt és alatt a kiállítás megtekintésére is 

lehetőség nyílt, sőt közös tárlatvezetéssel 
a történeti gyűjtemény újbóli bemutatá-
sát is megejtettük. A rendezvény alatt az 
Ongáról megjelent könyvek, kiadványok, 
honismereti dvd-romok is megvásárol-
hatók voltak.

A szép számú érdeklődő – köztük jó 
néhány Miskolcról vagy más település-
ről érkező család – volt kíváncsi a mú-

zeumra, a benne található kiállításokra. 
Idősebbek és fi atalabbak egyaránt a cso-

dálat és az elisme-
rés hangján szól-
tak a látottakról. 
Az elmúlt évek 
alatt olyan dol-
got sikerült meg-
valósítanunk, ami 
példaértékű egész 
megyénkben.

Koncert és „nyitás” a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeumban!

A múzeum (Fotó: T. L.)

Tárlatvezetés (Fotó: Lanku Máté)



2 2010. augusztus

Onga–Ócsanálost és Ongát 2010. 
május–június hónapokban a Her-
nád-folyó rendkívüli áradása súj-
totta. A kormány a Hernád érin-
tett szakaszára 2010. május 15. 
napjától veszélyhelyzetet hirde-
tett ki, amelyet 2010. május 25. 
napján oldott fel.

A májusi áradást követően újabb, az írott 
történetünkben még soha nem tapasz-
talt mértékű árhullám vonult le a Herná-
don, ami 43 cm-rel haladta meg az addigi 
legnagyobb, a 2006. június 6-i vízszintet. 
Ezért a kormány ismét veszélyhelyzetet 
rendelt el 2010. 06. 10-tól 2010. 06. 17-ig.

Az árvizek során történt események-
ről viszonylag részletesen beszámol a Kék 
Daru június–júliusi egyesített száma. 
Ezért azokra külön nem kívánok kitérni.

Összességében megállapítható, hogy az 
árvízi védekezés Ócsanáloson a Hernád 
és a Vadász-patak tekintetében, valamint 
Ongán a Hernád-folyó és a Bársonyos-
patak tekintetében egyaránt sikeres volt. 
Hála ezért mindenkinek, akik az árvízi 
védekezésben bármilyen módon is részt 

vettek és segítettek abban, hogy települé-
seink a katasztrófától megmeneküljenek.

Különösen értékesnek tartom a sikeres 
árvízi védekezés tényét annak tükrében, 

hogy nem egy környező település ugyan-
ebben az időszakban hatalmas károkat 
szenvedett. Természetesen Ócsanáloson 
és Ongán is keletkeztek jelentős károk 
a lakóingatlanokban, de azokat nem a 
rendkívüli mérté-
kű árvíz, hanem 
az azzal együtt 
járó szintén soha 
nem tapasztalt 
belvíz okozta.

A kormány 
központi támoga-
tást kíván nyújtani 
2010. május–júni-
us hónapokban 
kihirdetett ve-
szélyhelyzetekben 
megsérült vagy 
g a z d a s á g o s a n 
nem helyreállítható lakóingatlanok kár-
enyhítésére. A kormányon kívül a lakos-
sági károk további enyhítésével több se-
gélyszervezet is foglalkozik a térségben, 

amelyekkel Onga 
Nagyközség Ön-
kormányzata napi 
kapcsolatban áll. 
Kormányzati ígé-
ret van továbbá 
az önkormányzat 
védekezési költ-
ségeinek megté-
rítésére, valamint 
az önkormányzati 
tulajdonú középü-
letekben, utakban, 
hidakban és egyéb 
műtárgyakban ke-

letkezett károk helyreállítására.
Korábban soha nem tapasztalt társa-

dalmi összefogás eredményeképpen je-
lentős mennyiségű segélyeket kaptunk, 

mint árvíz sújtotta település. Ellenkező 
rosszindulatú híresztelésekkel szemben a 
segélyek szétosztása azok beérkezésének 
első percétől kezdve folyamatosan zajlik. 
A segélyek szétosztását a Szociális Szol-
gáltató Központ koordinálja. Minden 
egyes beérkező adományról, segélyről, il-
letve szétosztott adományról és segélyről 

szigorú nyilvántartást vezetünk. Túlnyo-
mó részt értékes és használható adomá-
nyokat kaptunk, de sajnos vannak, akik 
összetévesztik a segélyezést a lomtalaní-
tással. Mindazoknak, akik segítettek ben-
nünket, szóban és írásban is köszönetet 
mondtunk, de itt, e helyen is minden se-
gélyezett nevében fogadják még egyszer 
hálánkat és köszönetünket.

Az elkövetkezendő időszak a káreny-
hítés, az újjáépítés időszaka lesz. A polgá-
ri kormányzat egyszer már megmutatta 
hogyan kell helytállni az árvízi kataszt-
rófa sújtotta területek újjáépítésében. 
Gondolok itt a 2001-es beregi árvízre. A 
2010-es borsodi árvizek utáni helyreállí-
tástól, helyreállítási munkálatoktól is ha-
sonló pozitív eredményeket várok.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

A 2010. júniusi árvíz során Onga 
települést is komoly veszély fe-
nyegette. Ennek két oka volt. 

Egyik az, hogy az egyébként is magas víz-
állású Bársonyos-patakba Szikszón bele-
ömlött a Vadász-patak vize, ami olyany-
nyira megemelte a Bársonyos vízszintjét, 

hogy lényegében a települést átszelő teljes 
hosszúságában védekezésre volt szükség. 

A másik ok a Hernád-folyó jobb par-
ti gátjának Ócsanálos és Gesztely kö-
zötti szakadása, amely a település keleti 
részét fenyegette elöntéssel. A több ez-
res védő több napi megfeszített munká-
ja eredményeképpen az árvízi fenyege-

tést elhárítottuk, ellenben az azzal együtt 
járó belvíz szintjének jelentős megemel-
kedésével szemben lényegében tehetet-
lenek voltunk. Ez a belvíz nagyon sok 
lakóház pincéjében, alagsorában megje-
lent, és jelentős károkat okozott. Az ár-
hullám levonulása után a lakosság képvi-
selőivel egyeztetve úgy döntöttünk, hogy 
a belvíz szintjének csökkenését nem bíz-
zuk pusztán a természetre, hanem meg-
gyorsítjuk azt, az ongai tavak szivattyúzá-

Tavak–belvíz–szivattyúzás

Árvíz után

Pintér Sándor belügyminiszterrel az első árvíz idején (Fotó: T. L.)

Polgármester úr a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói között Ócsanáloson (Fotó: T. L.)
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sával. Több héten keresztül működött az 
ÉKÖVIZIG nagyteljesítményű szivattyú-
ja, amely az ongai tavak vízszintjét csök-
kentette, a meglévő vízelvezető csatornán 
keresztül a tavak vizét Gesztelynél a Her-
nádba vezette. A szivattyú működésének 
felügyeletét az ÉKÖVIZIG látta el, a szi-
vattyú működéséhez szükséges üzem-
anyagot Onga Nagyközség Önkormány-
zata biztosította.

2010. július 21-én kelt szakvélemény-
ében az ÉKÖVIZIG rámutatott arra, hogy 
a tavak vizének további szivattyúzása ér-
telmetlen. Ennek ellenére az önkormány-

zat további egy hétig nem járult hozzá a 
szivattyúzás megszüntetéséhez. 

Menet közben a fenti munkálatokat ko-
moly támadások érték ongai és gesztelyi 
gazdák részéről, amiért ezt a hatalmas 
vízmennyiséget az ő földjeiken vezetjük 
keresztül, és ezzel nekik jelentős mező-
gazdasági károkat okozunk. Természete-
sen ezek a támadások az önkormányzat-
nál és az ÉKÖVIZIG-nél csapódtak le.

Végül július 28-án az ÉKÖVIZIG be-
szüntette a szivattyú működését, amelyet 
Onga Nagyközség Önkormányzata más 
lehetőség híján tudomásul vett. Mind-

azonáltal hiszem – mint ahogy a szakvé-
lemény is tartalmazza – ez a munka nem 
volt hiábavaló és a hidrogeológiai lehető-
ségek mértékéig hozzájárult Onga talajvi-
zének csökkenéséhez. A munkálatokban 
való aktív részvételért köszönetet mondok 
az ÉKÖVIZIG minden illetékesének, Ju-
hász József önkormányzati képviselőnek 
és Korpás Lajos lakossági képviselőnek.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Végezetül álljon itt az ÉKÖVIZIG szi-
vattyúzással kapcsolatos szakvéleménye. 

BAP 500 típusú nagyteljesítményű szivattyú, 
itt még Ócsanáloson (Fotó: T. L.) Az I-es tó vízének levezetése még szivattyú nélkül (Fotó: T. L.)
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Amint az emlékezetes, 2009. ja-
nuár első napjától a BORSOD VO-
LÁN Zrt. Miskolc–Onga nagyköz-
ség közötti távolság menetdíját 
10 km-es övezet helyett 15 km-es 
övezet szerinti magasabb összeg-
ben állapította meg, arra hivatkoz-
va, hogy az illetékes minisztérium 
által elrendelt GPS helymeghatá-
rozóval történt bemérés alapján a 
Miskolc–Onga menettávolság 10 
300 m, azaz meghaladja a 10 km-
es sávhatárt. Ez a döntés nagyon 
sok ongai lakost roppant hátrá-
nyosan érintett, éppen ezért kö-
telességemnek éreztem a VOLÁN 
döntése elleni fellépést.

Első körben a szolgálati utat betartva fel-
kerestem a BORSOD VOLÁN Zrt. il-
letékesét, de ez a látogatásom semmi-
lyen eredményt nem ért el. Ezek után 
felkerestem a Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. regionális igazgatóját, és a segítsé-
gét kértem egy általuk elvégzendő hiteles 
GPS-s mérés lebonyolításában, amelyen 
szintén személyesen vettem részt. A tör-
vényi háttér tisztázása után levelet írtam 

a BORSOD VOLÁN Zrt. elsőszámú ve-
zetőjének, amelyben a törvényi háttérre 
és a mérési eredményre való hivatkozás-
sal peres eljárást 
helyeztem kilátás-
ba, amennyiben 
az önkormány-
zat és a BORSOD 
VOLÁN Zrt. kö-
zött nem szüle-
tik mindenki szá-
mára elfogadható 
megegyezés. (Le-
vél olvasható a 
Kék Daru 2009. 
szeptemberi szá-
mában.)

Ez után újabb 
személyes egyeztetésre került sor már a 
BORSOD VOLÁN Zrt. kezdeményezé-
sére, ahol mindkét fél fenntartotta koráb-
bi álláspontját. Ezt a tárgyalást még több 
telefonos egyeztetés követte.

Legvégül – úgy gondolom, hogy a jó-
zanészre hallgatva – a BORSOD VO-

LÁN Zrt. beadta a derekát, és vissza-
állította a régi 10 km-es övezetet 2010. 
június elsejétől.

Itt mellékelem a BORSOD VOLÁN 
Zrt-vel történt utolsó levélváltásunkat.

Bizonyára ezzel az eredménnyel sok 
ongai, busszal közlekedő lakosnak sike-
rült egy kicsit örömet okozni.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Januárban még többe került (Fotó: T. L.)

Ismét közelebb Miskolchoz

Levél BORSOD VOLÁN-tól Madzin Tibornak:
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Játszótér pályázatunk Onga és 
Ócsanálos első szabványos játszó-
terének kialakítását célozta. Min-
den településen szükség van a 
gyerekek mozgásigényeit kielégí-
tő, a kikapcsolódást és játéklehe-
tőséget biztosítani tudó, könnyen 
elérhető, természet-közeli játszó-
hely kialakítására. Egy tudatosan 
és szépen kialakított játszótér na-
gyon értékes és élettel teli szín-
foltja környezetének.

Önkormányzatunk a kiváló minősé-
gű anyagokból, korszerű technológiá-

val készült 14 db játszószer beszerzésénél 
ügyelt arra, hogy azok a szórakoztatás, 
ügyességfejlesztés és testedzés funkció-
jának megtestesítése mellett a lehető leg-
biztonságosabbak legyenek. Az ütéscsil-
lapító burkolatot igénylő játékok alá 
gumitégla burkolat került, mely rugal-
massága révén óv a sérülésektől, ugyan-
akkor kopásálló, hosszú élettartamú. A 
játszóterek különösen nagy igénybevétel-
nek vannak kitéve, ezért különösen fon-
tos a kiváló minőségre való törekvés. 

Az Ongán és Ócsanáloson kialakított 
közterületi játszótereket az óvodás és kis-
iskolás korosztály látogathatja. Mivel a 
kisebb gyermekek kísérővel, szülővel ér-
keznek, gondoskodtunk a jó átlátható-
ságról, egyszerű megközelíthetőségről és 
pihenőpadokról. 

Nem csak a veszélyforrásokat mini-
malizálja, de egészségügyi szempontból 
is megfelelnek a szükséges alapkövetel-
ményeknek az Ongán és Ócsanáloson ki-
alakított játszóterek azzal, hogy a terüle-
tek zártsága körbekerítéssel garantált. 

Ócsanáloson a játszótér mellett a la-
kosság igénye alapján felállításra kerül 
egy beton pingpongasztal és kialakítunk 
egy szalonnasütő helyet is. 

A játszóterek megépítése hiánypótló 
jellegű, mellyel nagyközségünk bővíti a 
gyermekek minőségi kikapcsolódásának 
feltételeit. 

Kívánom, hogy gyermekeink és a ked-
ves szülők bátran vegyék birtokba az új 
játszótereket, és mindannyiuknak feled-
hetetlen perceket és kellemes időtöltést 
kívánok!

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Levél Madzin Tibortól a BORSOD VOLÁNNAK:

HINTA-PALINTA

Játszótér a Bem utcában (Fotó: Polg. Hiv.)
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Gondolom már sokan várták, 
hogy újra megnyíljon a II. számú 
háziorvosi rendelő. 

2010. május 31-én teljes felújítás és aka-
dálymentesítés után ez az esemény meg is 
történt. Az orvosi rendelő felújítására, si-
keres pályázat útján került sor. A pályázat 
részleteiről a Kék Daru 2009. decemberi és 
a 2010. májusi számában már beszámol-
tunk. A rendelő kívül-belül egyaránt meg-
újult, és a legkorszerűbb, akadálymentes 
európai normáknak is megfelel. Az ered-
mény szemmel látható és kézzel fogható.

Azt viszont kevesen tudják, hogy a 
projekt során a rendelő új orvosi esz-
közökkel, bútorokkal, valamint számí-
tástechnikai eszközökkel is felszerelésre 
került. Sok apró eszköz mellett már be-
szerzésre kerültek a számítástechnikai 
eszközök és az alábbi orvosi műszerek: 

•  hordozható EKG készülék, 

•  félautomata defi brillátor, 
•  cserélhető érzékelőfejes multidoppy 

valamint 
•  egy felnőtt sürgősségi AMBU táska.

A következő nagyobb értékű eszközök 
beszerzése még folyamatban van: 

• automata hőlégsterilizátor, szűrőau-
dio méter páciens visszajelzővel, magza-

ti szívhangvizsgáló doppler, 
fonendoszkóp, otoscop, vizus 
tábla, vizsgálópamlag.

A fejlesztések által, korsze-
rűen felújított orvosi rendelő 
várja a pácienseket, ahol a há-
ziorvosi ellátást egy barátsá-
gos, jól felszerelt, akadálymen-
tes környezetben lehet elérni.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Amint arról a Kék Daru 2009. ok-
tóberi számában beszámoltunk, 
Onga nagyközség területén tér-
fi gyelő rendszer került kiépítésre 
16 kamerával.

A térfi gyelő rendszer átadás-átvételé-
re 2010. július 1-jén került sor. A rend-
szer már az 1 hónapos próbaüzem alatt 
jelesre vizsgázott. Történt ugyanis a tele-
pülésünkön egy úgynevezett trükkös lo-
pás, amikor is a magukat áramszolgáltató 
munkatársainak kiadó tolvajok elterel-
ték az idős károsult fi gyelmét, és a lakás-
ba bejutva jelentős készpénzt tulajdoní-
tottak el.

Az esemény időpontja, az elkövetők 
autójának színe és alakja alapján a for-
rónyomos rendőrnyomozók megállapí-
tották az elkövetők autójának rendszá-

mát, és Ongáról való távozásuk irányát, 
ami nagymértékben elősegíti a bűncse-
lekmény elkövetőjének felderítését. 

Az ilyen és hasonló esetek által remé-
lem, Onga nagy-
község arról fog 
elhíresülni, hogy 
nálunk nem igazán 
ajánlatos bűnözni, 
mert az elkövetők rö-
vid úton rendőrkéz-
re kerülnek. A köz-
biztonságnak, illetve 
a bűnmegelőzésnek 
ilyen korszerű tech-
nikai hátterével úgy 
gondolom mind-

annyiunk biztonságérzete és ezzel együtt 
életminőségünk is növekedik.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Doktornő az új egészségügyi műszerrel (Fotó: Polg. Hiv.)

RESZKESSETEK BETÖRŐK!

Jól vizsgázott a térfi gyelő rendszer (Fotó: Polg. Hiv.)

Pályázati sikerek!
Egészségesebb Ongáért!

A felújított rendelő (Fotó: T. L.) Polgármester úr a multidopp készülékkel (Fotó: Polg. Hiv.)
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A Magyar Pálos Rend tartomány-
főnöke, P. Bátor P. Botond atya 
felajánlásában három turnusban 
kaptak lehetőséget táborozásra 
árvízkárosult gyermekek. Kormos 
Csaba plébános úr segítségével a 
Magyar Katolikus Karitászon ke-
resztül zajlott a szervezés.

Az első turnus résztvevői lehettek a helyi 
és környékbeli gyermekek és fi atalok.

Azért tartom fontosnak, hogy írjak 
róla, mert ez nem egy szokványos tábor 
volt. Ez egy nem mindennapi, különleges 
lehetőséget jelentett gyermeknek, felnőtt-

nek egyaránt. A különlegességét pedig az 
a megfoghatatlan légkör és azok az értékes 
emberek adták, akik körülvettek minket.

Petőfi szállás–Pálosszentkút, Bács-Kis-
kun megye tanyavilágában helyezkedik el, 
távol a város zajától. A csend szinte meg-
fogható, ezt csak a közelben futó autópálya 
zaja tudja időnként megzavarni. A nyuga-
lom és béke veszi körül a zarándokhelyet 
és mindazokat, akik ide ellátogatnak.

Tudva azt, hogy bizonyos szabályok 
szerint élő pálos atyák közé megyünk, 
vegyes érzelmekkel, fenntartással vág-
tunk neki az útnak. Bennünk a bizonyta-
lanság, az izgalmas várakozás, a kíváncsi-
ság, az érdeklődés egymást váltogatták. 
Milyen a hely, milyenek lesznek a ven-
dégfogadók?

Már aznap este, érkezésünk pillanatá-
ban megkaptuk a választ. Aggodalomra 
semmi ok! A fogadtatás kedves, őszinte 
és közvetlen volt.

Nem sorolom fel pontról-pontra a 
heti programot, de volt itt élmény bő-
ven. A lelki élmények mellett helyet ka-
pott a reggeli torna, szentmise, tábortűz, 
karaoke, számháború, színjáték, kézmű-

vesség, íjjászkodás, úszás, éjszakai bátor-
ságpróba és tűzzsonglőr bemutató. 

Többek között ellátogattunk az ország 
legkisebb vadasparkjába, mely Kecske-
méten található. A város Nagytemplo-
mának tetejéről gyönyörű panoráma tá-
rult szemünk elé.

Ópusztaszeren az igazgató úr jóvoltá-
ból ingyenesen tekinthettük meg a Nem-
zeti Történeti Emlékpark értékeit, mint 
pl. a Feszty-körképet, a skanzent a tanya-
si iskolával, a malmot és honfoglaláskori 

lovasbemutatónak 
is részesei lehettek 
gyermekeink.

Egyik nap a tanya-
világ állatállo mányát 
is megismerhették, 
lo va golhattak, majd 
megtekinthették, a 
pusztai csikósok mi-
lyen fantasztikusan 
tudnak bánni lova-
ikkal és ostoraik kal.

Helyi motorosok 
segítségével min-
denki megtapasz-
talhatta a száguldás 

örömét, quaddal bejárhatták a tábor te-
rületét, ezen felül még egy öreg Csepel 
katonai teherautóval is utazhattak.

Az élménydús, gazdag programok, a 
tevékenységek, az étkeztetés fi nanszíro-
zása a helyi vállalkozóknak, segítőknek 
és magának a pálos rendnek köszönhető.

Úgy gondolom, hogy a megszerzett él-
mények minden csemetére pozitívan ha-
tottak és egy olyan plusszt adtak, mely fe-
ledhetetlen, meghatározó emlék marad 
számukra. Azon túl, hogy nevelő célza-
túak voltak ezek az élmények, a gyermeki 
személyiséget is formálták. A napirend, a 
pontos időbeosztás segítette az önfegye-
lem, önállóság, szabálytudat és együtt-
működési készség kialakulását, valamint 
fejlesztését.

A tábor vezetői olyan személyiség-
jegyekkel rendelkeztek, mellyel példát 
mutattak az emberi értékekből. Harmó-
nia, kiegyensúlyozottság, empátia, ki-
váló kommunikációs, szervezési és irá-
nyítási készség jellemezte őket. A nem 
pedagógus Barnabás és Antal atya olyan 
gyermekszerető embereknek bizonyul-
tak, akik hihetetlen pedagógiai érzék-
kel, minden gyerektípussal szót értettek. 
Valamennyi munkatárs együttműködése 
és összehangolt munkája tette tökéletes-
sé az együttlétet. Befogadó szellemiségű 
közösségük, az ellátás, a kiszolgálás, a bá-
násmód maximálisan kielégítette az igé-
nyeket, mindenki elégedettségét kivívta.

A megelégedettséget mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy a búcsú könnyes-
re sikeredett, és nehéz szívvel váltunk el 
egymástól.

Köszönjük Mindnyájuknak, és Isten 
áldását kérve kívánunk további munká-
jukhoz erőt, egészséget és kitartást!

- Péli Edit -

Lelki feltöltődés a pusztában

Kirándulás Ópusztaszeren (Fotó: Nagy Anita)

Nagy fogás!
Az elmúlt hetekben, hóna-
pokban számos nagy hal ke-
rült a horgászok zsákmányá-
ba az ongai horgászvizeken. 
Berta Tamás még júliusban 
fogta a160 cm hosszú és 35 
kg-os harcsát.

- szerk. -

Berta Tamás a harcsával 
(Fotó: Berta család)
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Július 30-án, rendkívüli önkor-
mányzati ülésen fogadta el a kép-
viselő-testület az árvízi kárenyhí-
tésére kapott központ támogatás 
felhasználásáról szóló rendeletét.

11/2010. (VII. 30.). számú önkormány-
zati rendelet a 2010. május–június hó-
napokban kihirdetett veszélyhelyzetek 
időszakában megsemmisült, vagy hely-
reállíthatatlanná vált lakóingatlanok kár-
enyhítésére kapott központi támogatás 
felhasználásáról.

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján, va-
lamint, a szociális igazgatásról és a szoci-
ális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 
rendelkezéseit is fi gyelembe véve, továb-
bá az 1148/2010. (VII. 8.) kormányhatá-
rozatra tekintettel a 2010. május–június 
hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek 
időszakában megsemmisült vagy hely-
reállíthatatlanná vált magántulajdonban 
lévő lakóingatlanok tulajdonosai elemi 
lakhatási feltételeinek biztosítására jóvá-
hagyott központi támogatás felhasználá-
sáról a következő önkormányzati rende-
letet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az ön-

kormányzat közigazgatási területén a 
2010. május–június hónapokban ki-
hirdetett veszélyhelyzetek időszakában 
megsemmisült, vagy gazdaságosan nem 
helyreállítható 

a) lakás céljára létesített és az ingat-

lan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás 
megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen 
feltüntetésre váró ingatlanra, továbbá

b) azokra a nem lakás céljára szolgá-
ló ingatlanokra (üdülőre, nyaralóépület-
re) is, amelyeket a káreseményt megelő-
zősen kizárólagos jelleggel, életvitelszerű 
lakhatásra használtak.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben 
szereplő ingatlanok tulajdonosai, ha-
szonélvezői (a továbbiakban: károsult) 
számára állapítható meg.

A támogatás feltételei
2. §
(1) A támogatás a 

káresemény időpont-
jában a károsult ele-
mi lakhatási feltét-
eleinek legfeljebb a 
veszélyhelyzetek idő-
szakát megelőző álla-
pot szerinti mértékig 
nyújtható.

(2) A károsultnak 
akkor nyújtható tá-
mogatás, ha:

a károsodott in-
gatlan építési engedéllyel épült vagy 
fennmaradási engedéllyel rendelkezik, il-
letve vélelmezhető, hogy építése és hasz-
nálatba vétele megfelelt az akkor hatályos 
jogszabályoknak, 

az ingatlan a káresemény idején a ká-
rosult által életvitelszerűen lakott volt, 
feltéve, hogy a káro-
sult lakcíme a káro-
sodott ingatlan cí-
mére van bejelentve. 
Ennek hiányában az 
életvitelszerű lakott-
ság más hitelt ér-
demlő módon is bi-
zonyítható. A feltétel 
alól mentesülhet az 
a tulajdonos, illetve 
haszonélvező, aki va-
lamely átmeneti ok 
miatt nem lakta élet-
vitelszerűen a károsult ingatlant a kárese-
mény időpontjában,

a károsult vállalja, hogy a támogatás és 
a más módon megtérülő összeg (pl. ado-
mány) felhasználásával, valamint saját 

forrásból az újjáépítést, vagy a vásárlást 
haladéktalanul elvégzi,

a kár bizonyíthatóan 2010. május-jú-
nius hónapokban kihirdetett veszély-
helyzetek időszakában keletkezett,

a károsult a károsodást az önkormány-
zat felé bejelentette,

a károsult nyilatkozik arról, hogy a ká-
rosult ingatlanra és a káreseményre a kár 
keletkezésének időpontjában volt-e érvé-
nyes biztosítása. Amennyiben rendelke-
zett biztosítással nyilatkozik a biztosító-
nak a kárral összefüggő megállapításáról 
és a kártérítés folyósításáról soron kívül 
– a tudomásszerzéstől számított 2 napon 
belül – tájékoztatja az önkormányzatot.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy 
károsult ingatlan vonatkozásában nyújt-
ható támogatás.

(4) A támogatás nyújtásának feltétele-
ként a károsultak egyedi szociális helyze-
tét és rászorultságát, illetve önerejét, va-
lamint a biztosításból, és más forrásból 
megtérült károkat fi gyelembe kell venni.

(5) A szociális helyzetet és rászorult-
ságot az 5. § (3) bekezdése alapján a kép-
viselő-testület veszi fi gyelembe. 

Nem nyújtható támogatás
3. §
ha a károsultnak, házastársának, élet-

társának és kiskorú gyermekének, együtt 
költöző családtagjainak — a megsemmi-
sült, vagy helyreállíthatatlan ingatlanon 
túlmenően — lakástulajdona van,

a felmerült kár, biztosító által elismert 
és megtérített részére,

más módon megtérülő összegre,
a lakás rendeltetésszerű használatá-

hoz nem szükséges helyiségre még akkor 

Árvízi kárenyhítésre kapott központi 
támogatás felhasználásáról szóló rendelet

Ócsanálos június 7-én (Fotó: K. Gy.)

A medréből kilépett Hernád (Fotó: K. Gy.)



92010. augusztus

sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (pl. 
garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület).

A támogatás formái
4. §
(1) A támogatás felhasználható lakó-

ingatlan vásárlására, új lakás építésére, 
önkormányzati bérlakás bérbeadására, 
építőanyag és építési szolgáltatás vásár-
lására, a kiválasztott tervek adaptálásá-
nak költségeire, kivitelezési eljárások dí-
jazására.

(2) A károsult támogatása, illetve a tá-
mogatás károsultak részére történő ren-

delkezésre bocsátása nem történhet kész-
pénzben.

(3) A támogatás a településen kívüli 
új lakás építésére vagy lakásvásárlására is 
felhasználható.

A támogatás mértéke
5. §
(1) A támogatás mértéke a biztosítás-

sal rendelkező károsult esetében a más-
honnan nem fedezett kár 100%-áig, de 
legfeljebb 10 millió Ft-ig terjedhet.

(2) A támogatás 
mértéke a biztosítás-
sal nem rendelkező 
esetében a máshon-
nan nem fedezett kár 
100%-áig, de legfel-
jebb 10 millió Ft-ig 
terjedhet.

Eljárási rend
6. §
(1) A támogatás 

iránti kérelmet a ren-
delet mellékletében 
az erre rendszeresített 

formanyomtatványon az abban megjelölt 
nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.

(2) A támogatás iránti kérelmet a ren-
delet hatálybalépését vagy a hivatalos 
kárfelmérést követő 10 napon belül lehet 
benyújtani. Határidő elmulasztása esetén 
igazolásnak van helye, amelyet legkésőbb 
2010. augusztus 15. napjáig lehet benyúj-
tani.  

(3) A támogatás iránt benyújtott ké-
relmekről a képviselő-testület dönt.

(4) A támogatás nyújtásának, fel-
használásának, ellenőrzésének, vissza-
fi zetésének szabályait külön támogatási 
megállapodás tartalmazza, amelyet a pol-
gármester köt meg a károsulttal, a jegyző 
ellenjegyzése mellett.

(5) A támogatás nem célnak megfele-
lő felhasználásának jogkövetkezményeit 
a támogatási megállapodás tartalmazza.

Záró rendelkezés
7. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép 

hatályba.
K. m. f.

(A rendelet mellékletei megtekinthetők és 
letölthetők a községi önkormányzat hon-

lapján: www.okeonga.hu weboldalon.)

Szerezzen érettségit munka mellett Ongán!
A Báthori István Középiskola és Szakiskola Ongai Tagintézménye felvételt 

hirdet a 2010/2011. tanévre esti tagozatú gimnáziumi oktatásra!

Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 
és 20.10 óra közötti időpontban). Olyan tankötelezett-
ségi korukat betöltött érdeklődőknek kínáljuk, akik 
munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék 
az érettségi bizonyítványt megszerezni. (Évfolyamot 
csak kellő számú jelentkezés esetén indítunk.)
Miért érdemes nálunk tanulni?
• Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
•  Családi pótlék igénybe vehető a jogszabályoknak 

megfelelően.
•  Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget 

adunk a tanulmányi idő lerövidítésére.

Beiratkozás helye és ideje: 
Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti iskola (3562 Onga, Görgey út 2.)

2010. augusztus 23–27-ig 08:00–16:00 óra

Érdeklődni és további felvilágosítást kérni: 
Takács László tagintézmény-vezetőtől lehet. Tel.: 06-30/416-2625

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját valamint TAJ kártyáját is!

Belvízben Ócsanáloson (Fotó: K. Gy.)

Az idei érettségi bizonyítványok átvétele előtt (Fotó: T. L.)
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Pálinkáspoharak 

gyűjtése!

Az Ongai Kulturális Egyesület a 
Darvas Közösségi Ház és Múze-
um egyik termében pálinkáspo-
hár történeti kiállítást rendezett 
be, a poharak gyűjtése azon-
ban nem fejeződött be. Tiszte-
lettel kérjük a lakosságot, hogy 
akinek birtokában van bármi-
lyen régi, egyedi stb. pálinkás-
pohár, azt ajánlja fel a múzeum 
számára!

- T. L. -

A népzenei/világzenei koncert is jó 
hangulatban telt el. A miskolci Keserű ze-
nekar egy új, a múzeum udvarára terve-
zett szabadtéri színpadon lépett fel, amit 

a P-Kolor Kft . és annak vezetője, Pócsi 
Géza készíttetett felajánlásból, amit ez-
úton is nagy tisztelettel megköszönünk. 

A meghitt nyár esti hangulathoz a ze-
nén kívül a fi nom gulyásleves, a hideg sör 
és a jó társaság is hozzájárult. 

Maga a múzeum augusztus 2-ától lá-
togatható, egyelőre hétköznap, hétfőtől 
csütörtökig, 13.00–16.00 óráig. 

- T. L. -

A Keserű zenekar az új színpadon (Fotó: Lanku Máté)

II. Ongai Pálinkaverseny!
2011 januárjában kerül sor az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében a II. Ongai 

Pálinkaversenyre, mely már nem csak helyieknek, hanem regionálisan kerül meg-
hirdetésre, és nem csak bérfőzetőknek, hanem pálinkafőzdéknek is. A verseny egyik 
előversenye lesz az országos gyulai pálinkaversenynek. A pontos versenykiírást és a 
részletes versenyszabályzatot, a nevezési feltételeket szeptember elején tesszük közzé. 

Támogatókat, szponzorokat ke-
resünk a verseny lebonyolításához! 
Jelentkezni lehet az egyesület tag-
jainál, vagy e-mailben: okeonga@
upcmail.hu 

Ahogy a múlt havi számunkban 
jeleztük, elindítunk egy új cikkso-
rozatot, mely hitünk szerint segít-
séget nyújt a minél jobb pálinka 
készítéséhez, melyből reményeink 
szerint a helyi főzetők is hasznos 
tanácsokhoz juthatnak. 

- T. L. -

Koncert és nyitás… – folytatás az 1. oldalról –

A hallgatóság (Fotó: Lanku Máté)

A kiállítás megtekintése után (Fotó: Lanku Máté) Közös tánc (Fotó: Lanku Máté)

Zsűrizésre váró pálinkák az idei versenyen (Fotó: T. L.)
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Az erjedés a lepárlandó cefre minőségét alapvető-
en meghatározó folyamat. Ennek irányításával kordá-
ban tartjuk a káros élesztőket, baktériumokat, az oxi-
dációt stb., és így elkerüljük a rossz, vagy kellemetlen 
érzékszervi hatású íz- és aromaanyagok képződését. Ez 
önmagában jelentős minőségjavító tényező. Ezen felül 
pedig több aromát szabadítunk ki a gyümölcs sejtjei-
ből, a cukrokhoz kötött, a lepárlás szempontjából inak-
tív fajtaaromából (enzim nélkül a cefrében maradna). A 
gyümölcscefre erjesztésre szelektált (természetes sze-
lekcióval kiválasztott, kiváló tulajdonságú) fajélesztők, 
amelyek elnyomják a nem kívánatos vadélesztőket, bak-
tériumokat, alapvetően nagyobb mennyiségben szaba-
dítják fel a gyümölcs aromaanyagait, és nagyobb meny-
nyiségben termelik a párlat minőségét javító, kellemes 
erjedési gyümölcsésztereket. A lepárló berendezések, a 
párlási technológia és a lepárlást végző személy szaktu-
dásának fontos szerepét nem csökkentve ki kell emelni 
azt, hogy csak jó vagy kiváló minőségű cefréből lehel jó 
vagy kiváló minőségű párlatot, pálinkái készíteni. 

A gyümölcsök felületén megkötődő „vadélesz-
tők” (gyengébb képességű Saccharomyces cerevisiae 
élesztők, apiculatus élesztők, virágélesztők stb.), bak-
tériumok (ecetsav-, tejsavbaktériumok stb.), hullott 
gyümölcs esetén talajszennyezésből származó talajbak-
tériumok (vajsav- és keserűbaktériumok) kedvező felté-
telek esetén gyorsan fejlődnek, és más mikroorganiz-
musokkal együtt igen káros befolyásuk van az erjedés 
folyamatára és a gyümölcscefre minőségére. Ezen mi-
nőségre káros mikrofl óra aktivitása többek között kel-
lemetlen ízű, illatú észterek, nem kívánatos alkoholok, 
sokkal több kozmaolaj, sok glicerin, kevesebb alkohol, 
nagyobb mennyiségű acetaldehid és illósav képződé-
séhez vezet. Talajbaktériumos szennyezés esetén még 
vajsav és akrolein is nagyobb mennyiségben keletkezik, 
ami alapvető párlathiba. 

A vadélesztők és baktériumok elnyomásának haté-
kony technológiai módszere a megfelelő üzemi higié-
nia, a gyümölcs gyors feldolgozása, a cefre savazása, és 
a fajélesztős beoltás. 

A tiszta, egészséges gyümölcsöt (ne legyen föld-
szennyezett, ha kell, mossuk is meg) magozzuk, zúzzuk. 

A cefre savazásos pH-beállítása 3,0–3,2 közé tör-
ténjen. Ez a technológia egyik legfontosabb pontja, a 
gyümölcs vad mikroorganizmusainak gátlására. Kén-
savval vagy speciális „kombisavakkal” (ha a cefrét nem 
tároljuk kierjedés után hosszabb ideig, akkor a foszfor-
sav is használható) a pH-értéket 3-3,2 közé csökkent-
jük. A savazásra használt savat alaposan keverjük be! 
Ezzel a pH-csökkentéssel a nem kívánatos tejsav-, vaj-
sav- és ecetsavbaktériumok fejlődését megakadályoz-

zuk. Ezek a baktériumok cukorlebontást végeznek és 
a cefre minőségromlását okozzák. A cefre savazására a 
citromsav nem alkalmas, mert a tejsavbaktériumok ké-
pesek lebontani! 

Pektinbontó és maceráz enzimeket alkalmazzunk. 
Miután a sav alapos elkeverésével a pH-t beállítottuk, 
speciális pektinbontó enzimek hozzáadásával a cefrét 
elfolyósítjuk, viszkozitását jelentősen csökkentjük (van-
nak gyümölcsök, melyek a pektin lebontása ellenére sem 
válnak folyóssá, pl. berkenye). Ennek a lépésnek sejtfel-
táró hatása is van. A különböző pektinbontó enzimek le-
bontják a nagy szénhidrátmolekulákat, a pektint, cellu-
lózt, hemicellulózt, azaz a gyümölcshús sejtfalanyagait, 
és így a cefre könnyebb feldolgozását teszik lehetővé. Az 
erjedés gyorsabb, gördülékenyebb és több aromaanyag 
kerül a párlatba, ráadásul csökken a desztillációnál az 
üstben a leégés veszélye. A cefrék pektinbontásához 
ajánljuk a Lallzymc C és HC peklináz enzimeket. A gyü-
mölcs fajtájától függően 1–2 g/hl adagban néhány óra 
alatt lebontják a cefre pektintartalmát. 

A cefre fajélesztős beoltására gyümölcspárlat-er-
jesztésre szelektált speciális fajélesztől használjunk. A 
párlatok illatát, aromáját a fajélesztők alapvetően meg-
határozzák, ezért kivá-
lasztásuk a végtermék 
minősége szempontjá-
ból igen fontos. Egész-
séges gyümölcs esetén 
a beoltási adag 20 g/100 
kg cefre, 10% rotha-
dás felett minimum 30 
g/100 kg. Ha a gyümölcs 
nem teljesen egészsé-
ges, az élesztő előké-
szítésénél használjuk a 
Go-Fern rehidratációs 
élesztőlápanyagot 30 g/
hl adagban. 

A gyümölcscefre er-
jesztésre szelektált faj-
élesztők használa-
ta számos előnnyel jár. 
Gyorsan indul az erje-
dés és gördülékenyen, 
egyenletesen, maradék 
cukor nélkül folyik le (a 
spontán erjedés sokszor 
robbanásszerű). Haté-
kony a lepárlás (16,5-
16,8 g/l cukor ad 1 tf 
% alkoholt). Minimá-

lis mennyiségben képződnek erjedési melléktermékek, 
tisztább illatok, ízek alakulnak ki. Az Uvaferm PM és 228 
már 6–7 °C-on beindítja a cefre erjedését! A gyümöl-
csök fajtajellegét jobban kiemelik és több kívánatos, 
gyümölcsös erjedési észtert képeznek. 

Pálinka- és gyümölcspárlat-készítésre ajánlott faj-
élesztők: Uvaferm Danstil A, Uvaferm SC, CGC-62, CM, 
228 és Uvaferm PM. A pékélesztő nem alkalmas pálin-
kacefrék erjesztésére, mert több szén-dioxidot és keve-
sebb alkoholt képez, gyenge a hidegtűrése és alacsony 
az alkoholtűrése, aminek gyakori következménye az el-
akadó erjedés, vagy a maradék cukor. A pékélesztők a 
párlat aromaképét rossz irányban befolyásolják. 

Az erjesztés ideális hőmérséklete 17–20 °C. A Vil-
mos körte aromaanyagai különösen érzékenyek az er-
jesztési hőmérsékletre, könnyen elillannak: 16–18 °C 
közötti hőmérsékleten erjesszük. 

Illatos gyümölcsöknél az erjedés végén vagy az er-
jedés lejátszódása után 3–5 g/hl adagban ajánljuk a 
Lallzyme terpénalkohol és terpéndiol-felszabadító en-
zimkészítmény alkalmazását. Bekeverés után 3-4 hétig 
hagyjuk állni a cefrét, így jelentősen növelhető a párlat 
aromatartalma. 

Dr. Kovács Tamás 

(Forrás: KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET 2006/24. 21. o.)

Tanácsok gyümölcscefre kezeléséhez 
A pálinka új karrier előtt áll! Azzal a törvényi szabályozással, hogy csak gyümölcsből 

készülhet és hungarikum, megnőtt mindenki felelőssége, aki körülötte bábáskodik, il-
letve érdekelt sikerre vitelében. A jó pálinka készítésének feltétele az egészséges, érett 
gyümölcs, a megfelelő technikai felszereltség és az irányított erjesztés. Ez utóbbihoz a 
mikrobiológiai folyamatok kiszámíthatósága, kézben tartása elengedhetetlen! 
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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: koprinart.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi 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.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

•  Képviselő- és polgármester jelöltek 
bemutatkozása 

•  Önkormányzati választások előtt
•  A környező települések 

szemétszállítási díjának 
összehasonlítása

•  Egyetemi oktatóhely lett a 
fogorvosi rendelő

•  Pályázatok, beruházások állása Ongán
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turistaszálló kialakítására 
•  A falumúzeum támogatói
•  Tanácsok pálinkafőzéshez
•  Mi újság a labdarúgók háza táján
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja
Augusztus 25. szerda • Szeptember 25. szerda

 Október 27. szerda • November 24. szerda • December 22. szerda

OKE hírek, felhívások!
KÉPVISELŐ- ÉS POLGÁRMESTER JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA!

A közelgő önkormányzati választások előtt felhívjuk minden polgármester- és képviselő jelölt figyel-
mét, hogy a szeptemberi számunkban lehetőséget biztosítunk valamennyiük bemutatkozására. A 
bemutatkozó szöveget és 1 db fotót augusztus 31-éig kérjük elektronikusan (wordben és jpg formá-
tumban) eljuttatni az egyesület e-mail címére: okeonga@upcmail.hu

MOTOROSOK A FALUMÚZEUMBAN! 
A Gój Motoros Egyesület Wass Albert emlékére egy motoros túrát szervez, melynek egyik állomása 
Onga, a Darvas falumúzeum udvara. Szeptember 4-én, 11 órától az Onga néveredete emlékműnél 
– melynek alapköve Erdélyből, Wass Albert szülőhelyéhez közeli patakból való – várjuk őket és az 
érdeklődőket koszorúzásra és egy kis megemlékezésre.

FOTÓALBUM 2. ÉS DVD-ROM
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. könyv és a honismereti dvd-rom 2000 Ft-os áron kap-
ható az egyesület tagjainál és az általános iskolában, illetve a település következő boltjaiban: Coop 
Bolt (Főtér), Coop Bolt (sorompó) és varázs Diszkont (Rákóczi u.).

- T. L. -

Bársonyos 
Zöldség-gyümölcs vegyesbolt

Onga, Dózsa Gy. u. 23.

Déli gyümölcsök, 
primőr áruk 

kedvező áron kaphatók, 
folyamatosan megújuló 

árukészletünkből!

Nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig: 6.00–18.00

Szombaton: 6.00–14.00
Vasárnap: 6.00–12.00

Minden kedves vásárlót 
szeretettel várunk!

Színes névjegy – 20 Ft/db
Szerkesztés – digitális nyomtatás

www.kopinart.hu
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