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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út

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

Következő számunk 
tartalmából:

•  Várossá válási pályázatról
•  Lakossági kezdeményezés belvíz ügyben
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Segélyek tiszta portához kötve – terepbe-

járási tapasztalatok Ongán
•  Már harmadszor érettségiztek az esti gim-

náziumban
•  Kitűnő és jeles tanulók névsora
•  Partnerségi elégedettségi mérés
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Közbiztonság helyzete
•  Az Ongai Polgárőr Egyesület munkájáról
•  Jelentkezés az esti gimnáziumba
•  Közbiztonsági helyzetünk
•  A falumúzeumban újra munka folyik 
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív 

hulladékgyűjtés 
menetrendje a 

következő: 
• Június 22. szerda 
•  Július 27. szerda
•  Augusztus 24. szerda 
•  Szeptember 28. szerda
•  Október 26. szerda 
•  November 23. szerda 
•  December 28. szerda

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története fotók tükrében 
2. könyv és a honismereti dvd-rom 
2000 Ft-os áron kapható 
az egyesület 
tagjainál, a 
falumúzeumban 
és az általános 
iskolában.

Falumúzeum nyitva tartása
A Darvas Közösségi Ház és Múzeum hétköznapokon 

délután 14 órától 18 óráig van nyitva, és várja a 
látogatókat egészen október 31-éig. 

Más, előre megbeszélt időpontban is lehetőség van a 
múzeum megtekintésére. Időpont egyeztetés Takács 

Lászlóval a 70-313-3216-os telefonszámon lehetséges.
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•  Nyilatkozat a  
polgármester mellett

•  „Ki a mester két keréken”
•  Ezerszínű Európa 

– könyvismertetés
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•  Bemutatkozott az iskola!
•  Médiások Budapesten
•  Autós pálinkatúra a  

falumúzeumban
•  Szociális Szolgáltató 

Központ: a házi és a 
jelzőrendszeres segítés-
nyújtás

•  Elballagott nyolcadikosok 
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•  Onga régi térképeken
•  Önkormányzati ülésről
•  Jelentkezés esti  
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•  Hirdetések, felhívások

VI. Ongai Kulturális Napok
Az idei kulturális napok június1. és 4. között 
kerültek megrendezésre.

Elsején, szerdán Sólyom Ferenc rovásírás-kutató tar-
tott egy közel 3 órás, vetítéssel egybekötött előadást a 
rovásírásról az általános iskola média termében.

Másodikán CSANÁLOS VÍZBEN 2010 címmel az 
Ongai Kulturális Egyesület fotóarchívumának válo-
gatott képeiből nyílt fotókiállítás. A képeket Kovács 
György és Takács László készítette. A tavalyi sajnála-
tos események mozgóképen is megörökítésre kerül-
tek. Mintegy negyedórás, az árvízi védekezésről szóló 
filmvetítés egészítette ki az esti programot. A helyszín 
ugyancsak az általános iskola média terme volt.

Harmadikán, pénteken a művelődési házban csa-
ládi napot tartott a szervező nagyközségi önkor-

mányzat. Egész dél-
utánt betöltő játékos, 
szórakoztató nap volt 
kicsiknek és nagyok-
nak. Volt ott arcfestés, 
gyermektánc bemu-
tató, táncház, karaoke 
és zárásként a MACS-
KÁK c. musicalt mu-
tatták be a 4 DANCE 
CLUB tagjai.

Június 4-én a törté-
nelmi emlékparkban, 
a TRIANON emlék-

mű előtt emléke-
zett a nagyközsé-
gi önkormányzat 
a 91 évvel ezelőtt 
történt tragikus 
eseményekre. A 
település nevét 
rovásírással fel-
tüntető helység-
névtáblák avatá-
sa, átadása is része 
volt az ünnepi 
programnak.

- T. L. -

Polgármester úr megnyitó 
beszéde (Fotó: T. L.)

Megemlékezés a Trianon emlékműnél (Fotó: T. L.)

Árvízi fotókiállításon (Fotó: T. L.)
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Mint Onga Nagyközség Önkormányzatának alpolgármeste-
re, a B.-A.-Z. Megyei Bíróság döntését hitetlenül és megdöb-
benéssel fogadtam. A médiában megjelent hírek alapján kellett 
szembesülnöm azzal a ténnyel, hogy ezt ma Magyarországon 
meg lehet tenni.

Hogy lehet olyan tényt közölni, hogy a polgármester befo-
lyásolta a testület tagjait arra vonatkozóan, hogy az általa felvett 
juttatás ellenértékében a képviselő-testület ennek megfelelő po-
zitív döntést hozzon? A képviselő-testület, mint a választók bi-
zalmát élvező testület ezt visszautasítja. Az ügyben eljáró nyo-
mozás erre utaló kihallgatást nem indítványozott. 

Mindezek alapján kezdeményeztem rendkívüli testületi ülés 
összehívását. Szándékom az volt, hogy a jelenlegi képviselők és 
a volt képviselők – akik az ügyben érintettek – nyilatkozzanak 
egyenként arra vonatkozóan, hogy a vádban szereplő tartalom-
mal egyetértenek-e. 

A jelenlegi képviselő-testület – akik az ügyben érintettek 
voltak – határozat formájában nyilvánították ki egyhangú dön-

tésüket arra vonatkozóan, hogy semmiféle befolyással nem volt 
a polgármester irányukban. A döntést a nagyközség fejlődése 
érdekében hozták meg. 

A volt képviselőtagok nyilatkozatban ismerték el ugyaneze-
ket a határozatban foglalt érveket.

Köszönöm az ongai állampolgároknak, hogy mindezeket 
igazolva aláírásgyűjtéssel is ki kívánják nyilvánítani véleményü-
ket az általam megfogalmazottak vonatkozásában. Azt gondo-
lom, hogy ez a kezdeményezés is polgármesterünket igazolja. 

Remélem, hogy a jelenlegi jogalkalmazók figyelembe veszik 
az állampolgárok észrevételeit. 

Kérem, hogy most és minden nagyközségünk érdekében tör-
ténő döntés meghozatalában működjenek velünk együtt, azok-
kal, akiknek bizalmat szavaztak a képviselő-testületben.

- Jónyer Lajosné 
alpolgármester -

Tisztelt Ongai, Ócsanálosi és Ongaújfalui Polgárok!



32011. június

Elballagott nyolcadikosok tablói
Több éves hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk búcsúzó 

nyolcadikos növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nem tértünk el ettől az idén sem. A júniusban elballagott diákoknak sok si-
kert kívánunk a megkezdett középiskolás évekhez! (Tabló fotók: T. L.) - szerk. -

8. a osztály (Fotó: T. L.)

8. b osztály (Fotó: T. L.)
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Nagyközségünkben rendeztük meg a 
Magyar Autóklub és a B.-A.-Z. Megyei 
Rendőr Főkapitányság szervezésében 
2011. május 28-án a „Ki mester két keré-
ken” kerékpáros vetélkedőt. A helyszín a 
helyi általános iskola udvara, illetve tan-
termei voltak. A résztvevők Heves, Nóg-
rád és Borsod megye csapatai közül ke-

rültek ki. 17 tanuló mérte össze elméleti 
és gyakorlati tudását kerékpáros ismere-
tekből. Szerencsére az időjárás ke-
gyes volt, és a gyakorlati versenyt a 
szabadban tarthattuk meg. Szom-
bat délelőtt 10 órától 12 óráig folyt 
a vetélkedés. A gyerekek nagy iz-
galommal oldották meg a feladat-

lap nem könnyű felada-
tait. Utána következett a 
gyakorlati rész, ahol szin-
tén sok feladatot kellett 
teljesíteniük. Nagy izga-
lommal, de profi módon 
vették az akadályokat. 

Iskolánkból Buzás Márta, 
Földesi Zsófia, Erdélyi Gábor 
és Máté Péter vettek rész a ver-
senyen. Nagyon ügyesen teljesí-
tették a feladatokat. Mivel ötödik 
évfolyamosok, még lesz lehető-
ségük  több hasonló versenyen is 
részt venni.

A versenyt a Heves megye csapatának 
tanulói nyerték, több versenyzőjük is be-

jutott az országos döntőbe. Borsod me-
gyét a Sajóbábonyi Általános Iskola ver-
senyzője képviseli.

Remélem a jövőben is rendezhetünk 
iskolánkban ilyen vagy ehhez hasonló 
kerékpáros ügyességi versenyeket.

- Siska Zsolt 
közlekedési szakreferens -

Az általános iskola fotó és video tanszakosai nem először jártak Bu
dapesten szakmai tanulmányi kiránduláson. Korábban többek kö
zött már voltak a Kodak Filmlaboratóriumban, az RTL Klub székházá
ban, Multiplex és IMAX mozi géptermekben, vetítőkben, a Magyar 
Nemzeti Filmarchívumban és a Magyar Filmlabóratóriumban.

A nagyközönség számára kevésbé látogatható helyeken jártak az idén 
is a művészeti iskolásaink média tanszakosai. Előbb a MAFILM szink-
ronstúdiójában ismerkedtek a mozi és tv filmek, illetve műsorok szinkro-
nizálásával, feliratozásával, majd az MTV-nél tettek látogatást, ahol töb-
bek között megtekintették a tv jelmeztárát, hazánk legnagyobb televíziós 
stúdióját, de készítettek saját híradó és időjárás jelentést is. Az MTV 50 
évéről szóló vetített film, majd az IMAX moziban egy tudományos termé-
szet film megtekintése zárta a napot.   - T. L. -

Médiások Budapesten

„Ki a mester két keréken”

Kerékpáros ügyességi versenyen (Fotó: Siska Zsolt)

A verseny értékelésén (Fotó: Siska Zsolt)

A MAFILM előtt (Fotó: K. Gy.)

Az IMAX moziban (Fotó: T. L.) Mozifilm szinkronizálása közben (Fotó: T. L.)
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Ha nyár, akkor kikapcsolódás, ka
landhajhászat, élményvadászat és 
feltöltődés! Igen, de hol és milyen 
helyszíneken? Kitágult horizontú 
világunkban erre a kérdésre sok 
jó válasz adható. Jól tesszük azon
ban, ha szűkebb környezetünkben 
is körül nézünk! Európa kincsei itt 
hevernek a lábunk előtt! Legyenek 
ezek természeti vagy kulturális ér
tékek. Kísérjük figyelemmel Máté 
Mária könyvismertetőjét, és kalan
dozzunk együtt segítségével a jó 
öreg Európában!

„Óvilág, vén kontinens, nyugati civili-
záció. Megannyi kifejezés, melyek mögött 
ugyanaz a világ rejtőzik: Európa.”

Az Ezerszínű Európa című könyv Lerner 
János kiváló munkája, amely kontinensünk 
természeti szépségeiről, kulturális értékei-
ről, emellett az itt lakó népekről és szokása-
ikról ad rövid, tömör, célratörő ismertetést 
az érdeklődők, olvasók számára. Hasznos 
olvasmány lehet mindazoknak, akik szeret-
nének jobban megismerkedni Európával, 
illetve ismereteiket bővíteni a témában. De 
segítséget nyújthat európai utazások meg-
tervezése előtt is. Nincs még egy olyan kon-
tinens, ahol ennyiféle természeti szépség, 
felszínforma, természeti és emberi kéz ál-
tal épített látnivaló, kultúra és nép találha-
tó, mint Európában.

A mű szerzője, az ELTE földrajz-térké-
pész szakán végzett, majd földrajzból dok-
torált. Ezt követően elvégezte a Közgazda-
ságtudományi Egyetem turizmus szakát. 
Húsz évig térképészetet oktatott és emel-
lett utazásszervezőként több utazási iro-
da számára okö-túrákat állított össze. Ex-
pedíciókon utazásszervezőként bejárta 
Európát, Afrikát, Észak-, Közép- és Dél- 
Amerika több országát, de megfordult 
ezen kívül Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Kelet-Ázsiában és Óceánia több sziget-
csoportján is. Számos kalandozásának 
köszönhetően több kiváló könyve jelent 
meg, melyek az általa megismert területe-
ket hozzák közelebb az olvasókhoz. Nép-
szerű könyvei között megtalálhatóak töb-
bek között a 7 kontinens heted 7 csodája, 
a Világutazók atlasza, Fesztiválok- Karne-
válok- Ünnepek- Parádék, melyek mind a 
szerző saját maga által szerzett tapasztala-
taiból születtek.

A kalandozó kedvű szerző Ezerszínű 
Európa című könyvét hat fő részre bontja. 

Az első részből megtudhatjuk, hogy Euró-
pa miért más, miért egyedi és érdekes. Vá-
laszt és igazolást kapunk arra is, hogy Eu-
rópa a kultúra bölcsője. Olyan világ, ahol 
tarka sokszínűségben találhatóak elfeledett 
és nagyon gondosan őrzött kincsek.

Az „Európa randevúja Afrikával” című 
rész az európai kontinens kialakulását, a 
mélyből feltörő erők munkálkodását mutatja 
be. A következő fejezet „A természetfaragta 
kontinens”, a felszíni erők szárazföld alakító 
hatásait érzékelteti számunkra nagyon ha-
tásos elemekkel. Betekintést nyerhetünk az 
emberformálta területek, a földalatti szép-
ségek, az éghajlatot befolyásoló tényezők, 
Európa természeti kincseinek megőrzé-
sét bemutató részekre. Feltárja számunk-
ra az európai múlt leg-
fontosabb emlékeit, 
mint például a gigan-
tikus kőépítményeket, 
melyek az istenek tisz-
teletére emeltek még az 
antik világ civilizációi. 
Az Európában meglévő 
számos államforma is 
említésre kerül. Ezt kö-
vetik a népeket, a nagy 
európai világvárosokat, 
építkezési szokásokat, 
illetve a világöröksége-
ket röviden bemutató 
részek.

Az európai országok 
bemutatását, a szerző 
aszerint csoportosítja, hogy Európa mely 
részeihez tartoznak. Így az olvasók ismere-
teket szerezhetnek Észak-, Nyugat-, Közép-
, Dél-, és Kelet- Európa országairól. A kü-
lönböző fejezetek egy összefoglaló résszel 
kezdődnek az adott kontinensrészről, me-
lyek között olvashatunk a felszínformákról, 
az éghajlatról. A területek pontos meghatá-
rozását térképpel is elősegíti a szerző, majd 
következik a különböző térségekbe tarto-
zó országok bemutatása. Észak- Európánál 
Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, 
Grönland, a Feröer-szigetek, Izland, Észtor-
szág, Lettország és Litvánia; Nyugat- Euró-
pánál Írország, az Egyesült Királyság – ezen 
belül is Anglia, Wales, Skócia és Észak-Ír-
ország-, Hollandia, Belgium, Luxemburg, 
Franciaország – Franciaország északi ré-
sze és Bretagne, Franciaország déli része és 
Korzika-, Monaco és Andorra; Közép –Eu-
rópánál Németország- Rajna völgye, Alpok 
és Bajorország, Liechtenstein, Svájc, Auszt-

ria, Csehország, Magyarország- Dunán-
túl, Észak-Magyarország, Alföld-, Szlová-
kia, Lengyelország – Dél- Lengyelország 
kerül bemutatásra. Dél- Európánál Spa-
nyolország- Andalúzia, Portugália, Olasz-
ország – Olaszország déli része és Szardí-
nia, Szicília és a Lipari-szigetek-, Málta, 
San Marino, Vatikán, Szlovénia, Horvát-
ország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és 
Montenegro, Albánia, Bulgária, Görögor-
szág, Törökország és Ciprus mutatkozik be. 
Majd végül Kelet-európai országok, mint 
Moldova, Fehéroroszország, Ukrajna, Ro-
mánia, Oroszország- Oroszország nyugati 
része lesz, amelyről olvashatunk. 

A szerző minden egyes ország bemuta-
tásánál összefoglalja a legfontosabb ada-

tokat, melyek között 
szerepelteti az orszá-
gok hivatalos nevét, ál-
lamformáját, területi 
nagyságát, népességét, 
népsűrűségét, népcso-
portok megoszlását, a 
legfontosabb valláso-
kat, a hivatalos nyel-
vet, pénznemet, autó-
jelzést és az időzónát. 
Ezt követően pedig szó 
esik a földrajzi ténye-
zőkről, felszínformák-
ról, fő látnivalókról. A 
szöveges részeket gyö-
nyörű képek egészítik 
ki, melyek már önma-

gukban felkeltik az olvasó figyelmét. A mű 
utolsó néhány oldalán pedig a szerző fel-
sorolja országonként az európai világörök-
ségeket aszerint, hogy mikor kerültek fel 
az UNESCO világörökségi listájára.

Lerner János stílusa célratörő, könnyen 
értelmezhető minden olvasó számára. A 
mű fő erőssége az illusztrációk döbbenetes 
hitelessége és megerősítő jellege. A több 
száz gyönyörű fotó nemcsak alátámaszt-
ja a bemutatandó országok jellegzetessé-
geit, szépségeit, de művészi értékekkel is 
bír. Ezért úgy gondolom, hogy az Ezerszí-
nű Európa egy olyan alapmű, amely nem 
hiányozhat a könyvespolcokról, minden 
Európa iránt érdeklődőnek és minden eu-
rópainak csak ajánlani tudom. (Lerner Já-
nos: Ezerszínű Európa, Pannon-Literatúra 
Kft., 2006)

- Máté Mária, 
mesterképzős főiskolai hallgató -

Ezerszínű Európa
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Bemutatkozott az iskola!
Az idén május 13-án került sor az általános iskola és művészeti tanszakainak hagyományos, a nagyközönség előtti bemutatkozá-
sára. A következő képek ott készültek. 

8. b-sek keringője (Fotó: T. L.)

8. a-sok keringője (Fotó: T. L.) A Pedagógus Énekkar (Fotó: T. L.)

Ének bemutató (Fotó: T. L.) Formációs táncosok (Fotó: T. L.)

Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.) Vers előadás (Fotó: T. L.) Zongora bemutató (Fotó: T. L.)

Elsősök néptánca (Fotó: T. L.)
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A megyei önkormányzat szerve-
zésében került megrendezésre a II. 
Rákóczi Autós Pálinkatúra, melynek 
egyik állomása Onga volt. A Darvas 
Közösségi Ház és Múzeumban várták 
a feladatok a nevezett versenyzőket 
– köztük számos neves közéleti sze-
mélyiséget, vállalkozót, olimpiai baj-
nokot –, akik a pálinkáspohár gyűjte-
ményt is megtekintették május 21-én, 
szombat délelőtt. A házigazda Ongai 
Kulturális Egyesület a gyűjteményhez 

kapcsolódó feladatot állított össze a 
rallysoknak. Pálinkás és snapszos po-
harakat kellett évszámokkal és a szár-
mazási helyüket jelző településekkel 
összehasonlítani, de Ongán került ki-
javításra az előzetesen megkapott, 70 
kérdésből álló, koránt sem könnyen 
megoldható feladatsor, mely legin-
kább megyénkkel, a Rákócziakkal és 
a pálinka kultúrával kapcsolatos kér-
désekből állt. 

- T. L. -

Az önkormányzat május 16-án tartotta 
soron következő ülését, alább erről tudó-
sítunk.

Hőszolgáltatási szerződés felmondása
A képviselő-testület – leginkább takaré-
kossági megfontolásokból – felmondta 
az E-Star Alternatív Nyrt-vel az önkor-
mányzati fenntartásban lévő ingatlanok 
gázenergia ellátásával kapcsolatban kö-
tött hőszolgáltatási szerződést.

Közbiztonság helyzete
Az ülésen szó volt a település közbizton-
sági helyzetéről, a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
és az Ongai Polgárőr Egyesület munkájá-
ról. (Ezekről részletesen a következő szá-
munkban tudósítunk. - szerk. -)

Civil szervezetek beszámolói
A képviselők tájékoztatást kaptak az 
Ongai Tűzoltó Egyesület, a Barátság 

Nyugdíjas Klub és az Ongai Kulturális 
Egyesület éves tevékenységéről.

Közterület-felügyelők munkájáról
A képviselő-testület megvitatta a közte-
rület-felügyelők munkájáról szóló beszá-
molót. Az egy éves tevékenységük alatt 
számos területen történt előrelépés, de 
a képviselők véleménye szerint a Főtér 
rendjében, a köztéri italozás, a kóbor ku-
tyák kérdéskörében továbbra is komoly 
gondok tapasztalhatók a nagyközség te-
rületén.

Eszközbeszerzés az iskolában
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0196 azonosító számú „Digitális kom-
petencia-fejlesztés infrastrukturális 
feltételeinek biztosítása az ongai általá-
nos iskolában” című projekt megvalósítá-
sához szükséges eszközbeszerzés közbe-

szerzési eljárás tárgyában az INFOTEAM 
’95 Informatikai Kft. (3849 Forró, Fő út 
95.) – ajánlattevő ajánlatát fogadta el. A 
vállalási ár: 10.575.000 Ft + 2.643.750 Ft 
ÁFA = 13.218.750 Ft. A pályázat a pro-
jekt támogatói okirata értelmében 100%-
os támogatásban részesül.

Belvízzel kapcsolatos kérdések
Közel 20 állampolgár személyesen is kép-
viseltette magát az ülésen, ahol főleg a 
belvízzel leginkább érintett utcák (Hu-
nyadi, Bem, Berzsenyi déli oldala) lakó-
inak írásbeli panasza is felkerült a na-
pirendi pontok közé. A magas talaj- és 
belvízszint csökkentésének, elvezetésé-
nek lehetőségére keresték a megoldást az 
érintettek. (A témára és az ülésen elhang-
zottakra a következő számunkban részle-
tesen visszatérünk. - szerk. -)

- T. L. -

Önkormányzati ülésről

Autós pálinkatúra a 
falumúzeumban

Martinek János és Storczer Beáta feladatmegoldás közben (fotó: T. L.)

A Corvus Telecom Kft. képviselői a pá-
linkatúra ongai állomásán (Fotó: K. Gy.)

A MOHAnet Mobilsystems Zrt. képviselői 
törik a fejüket (Fotó: K. Gy.)
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Múlt havi számunktól a Szociális Szolgáltató Központ 
egyes alapszolgáltatásaival, alapfeladataival kezdtük 
megismertetni az olvasókat, hisz sokan még mindig 
nincsenek tisztában a nagyközség legifjabb intézmé
nyében folyó sokszínű tevékenységgel. Alább a házi és 
a jelzőrendszeres házi segítésnyújtással ismerkedhet
nek meg az érdeklődők.

Házi segítésnyújtás
Valamennyi szolgáltatásra jogerős működési engedéllyel kell 

rendelkezni. Ellátási terület: Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, 
Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, 
Kisgyőr, Onga, Répáshuta és Sajópálfala. A házi segítségnyúj-
tás tekintetében 2010. január 1-től az engedélyezett létszám 142 
fő. A társuláshoz Sajópálfala is csatlakozott, így a társult tele-
pülések száma 12. Ellátás 2010-ben 9 településen volt. 3 telepü-
lésen ahol házi segítségnyújtásra igény nem volt: Hernádkak, 
Répáshuta és Sajópálfala.

A házi segítségnyújtás igénybevétele:
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője kérelmére, történik. A szolgáltatás irán-
ti kérelem alapján az intézményvezetője kezdeményezte az el-
látást igénylő személy gondozási szükségletének vizsgálatát, az 
ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint ille-
tékes kijelölt városi jegyzőnél.

A gondozási szükséglet vizsgálathoz kapcsolódó módosítá-
sok 2010. augusztus 17-én léptek hatályba „az egyes egészség-
ügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi 
LXXXIX. törvénnyel.” „17. § (4) Házi segítségnyújtás igénybe-
vételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek 
hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gon-
dozási szükségletének vizsgálatát.”

A módosítással egy garanciális szabály is bekerült az Szt-be 
annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénylő ellátás nélkül ne 
maradjon, mégpedig, ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát 
meghaladja, akkor a szolgáltatást igénylőt az intézményveze-
tő, illetve a szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellá-
tás igénybevételének lehetőségéről, és az intézményi elhelyezés 
időpontjáig napi 4 órában jogosult a házi segítségnyújtásra. A 
tájékoztatási kötelezettség korábban is megvolt, ami új szabály, 
az a maximális gondozási időtartam rögzítése.

A gondozási szükséglet vizsgálata két szakterületet érint: a 
házi segítségnyújtást és szociális otthoni elhelyezést. A Szt. mó-
dosítás eredményeként tehát a gondozási szükséglet vizsgálata 
az intézményvezető feladatává vált mind a házi segítségnyújtás, 
mind az idősotthoni ellátás esetében. 

A jegyzői, valamint Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet (ORSZI) szakértői bizottságok működtetésé-
re vonatkozó törvényi rendelkezést a módosítás hatályon kívül 
helyezte. Vagyis, nem működnek a jegyzői gondozási szükség-
letet vizsgáló szakértői bizottságok.

A törvénymódosítás hatályon kívül helyezte az Szt. azon ren-

delkezéseit is, amelyek a szolgáltatás legfeljebb három hónapig 
terjedő, azonnali biztosítását tették lehetővé intézményvezetői 
döntés alapján, gondozási szükséglet vizsgálata nélkül.

A gondozási szükségletről igazolást kell kiállítani, melynek 
nincs időbeli érvényessége. Az igazolás kiállításától számított 
egy évig a gondozási szükséglet vizsgálatát csak akkor kell elvé-
gezni, ha a benyújtott iratokból megállapítható, hogy a szolgál-
tatást igénylő személy gondozási szükségletében vagy a gondo-
zási szükségletet megalapozó egyéb körülményeiben lényeges 
változás következett be.

A gondozási szükséglet vizsgálatáért, illetve felülvizsgálatá-
ért a szolgáltatást igénylő személytől és a törvényes képviselőjé-
től nem kérhető térítés. A városi jegyzők által kiállított igazolá-
sért 6 ezer Ft/db-ot kellett fizetni 2010. augusztus 16-ig.

Mivel ez a módosítás 2010. szeptember 3-án lépett hatályba, 
így augusztus 17-e és szeptember 3-a között nem volt kötelezően 
használandó forma a gondozási szükségletet megállapító iratra. 

2010. szeptember 3-ától már csak a jogszabályban megjelent 
formájú és tartalmú igazolások fogadhatóak el.

A települési önkormányzat kötelező feladatai keretében 
a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást 
igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni, tekintettel 
az igénybevétel biztosításának feltételrendszerére, a meglévő 
szolgáltatás kapacitására.

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításá-
ról szóló 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet alapján a házi segít-
ségnyújtás esetén a gondozási szükséglet vizsgálatát az egysze-
rűsített előgondozás keretében kell elvégezni. 

A szolgáltatást igénybe vevő személy a gondozási szükséglet 
vizsgálatáról kiállított igazolás szerinti, vagy az általa igényelt, 
annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi 
segítségnyújtást hetente - a hét egy vagy több napjára - össze-
vontan is igénybe veheti.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. 
évi CXXX. törvény 3. sz. mellékletének 11. c) alpontja vezette 
be az otthon közeli ellátás fogalmát 2010-től, mely a gyakorlat-
ban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nap-
pali ellátásának finanszírozási módját tartalmazta.

A fenntartó döntése volt, hogy az otthon közeli ellátások-
ból, mely szolgáltatást/szolgáltatásokat működteti. Természete-
sen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (Szt.) idevágó rendelkezése alapján az étkezte-
tés és a házi segítségnyújtás minden települési önkormányzat-
nak továbbra is kötelező feladata maradt.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 
7.) SzCsM rendelet 4. sz. melléklete szerinti igénybevételi nap-
lót kellett vezetni. Ebben került összesítésre a három szolgálta-
tás napi igénybe vétele, ez alapján történik a normatív támoga-
tás elszámolása.

Nagyon fontos elkülöníteni két alapvető tényt. Az otthon kö-
zeli ellátás normatív támogatásának napi összege és a személyi 
térítési díj megállapítása két különböző dolog.

Szociális Szolgáltató Központ: 
a házi és a jelzőrendszeres segítésnyújtás
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Házi segítségnyújtás esetén ellátási napon vezetni kell a gon-
dozási naplót, mely egy gondozó egy havi munkáját rögzíti. A 
gondozási naplóban szereplő ellátott után igényelhető a norma-
tív támogatás. A támogatás független attól, hogy hány órás a 
gondozás. Ellátottanként és nem óraszám alapján jár az álla-
mi hozzájárulás. Természetesen személyi térítési díjat továbbra 
is kizárólag a lakáson végzett tevékenységért lehet elkérni a vo-
natkozó szabályozás alapján.

A házi segítségnyújtás szakmai létszámnormáiban a rendelet 
9 ellátottra vetítve 1 fő szociális gondozó foglalkoztatását irá-
nyozza elő. 10 fő hivatásos gondozó alkalmazása esetén 1 fő ve-
zető gondozót kell alkalmazni.

A rendelet 27. § (3) bekezdése alapján társadalmi gondozók 
a házi segítségnyújtásban alkalmazhatók és a szakmai létszám-
normában figyelembe kell őket venni. Létszámuk a szakképzett 

gondozók számát nem haladhatja meg. 
A főállású szociális gondozók a törvényi előírásban 

szereplő arányban rendelkeznek megfelelő szakmai ké-
pesítéssel, mind a 13 fő gondozó szakképzett. Fontos 
feladatnak tekintjük a továbbképzések biztosítását, a fo-
lyamatos szakmai megbeszélések előtérbe helyezését. 
2010-ben 11 fő vett részt kötelező továbbképzésen.

A szakmai létszám megállapításának nincs köze ah-
hoz, hogy egy ellátott hány órában kap házi segítség-
nyújtást, illetve a gondozási szükségletéről szóló szak-
vélemény számára hány órát ír elő. Az ellátottak száma 
egyenlő a megállapodások számával.

Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a szociális ellátások 
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a nor-
matív hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önkölt-
ség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szol-
gáltatási egységre, szolgáltatási órára számított értéke.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sok térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) korm. rende-
let (Tkr.) 3. § (3) bekezdése alapján az intézményi térí-
tési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell 
megállapítani.

Az önkormányzati fenntartó az általa biztosított 
szolgáltatások intézményi térítési díját rendeletben ha-
tározza meg. Ezek összegei a fenntartó döntése alapján 
alacsonyabbak is lehetnek.

Az Szt. 115. (2) bekezdése szerint az intézményvezető 
állapítja meg a személyi térítési díjat. Házi segítségnyúj-
tás esetén az igénybe vevő családi jövedelem nyilatko-
zata és azt alátámasztó igazolások alapján. Új személyi 
térítési díj megállapítására a személyi térítési díj felül-
vizsgálatakor van lehetőség – egy évben legfeljebb két-
szer – kivéve, ha az ellátott jövedelme az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó 
mértékben nő vagy csökken annyira, hogy a térítési díj 
fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

A felülvizsgálatot mindenkor megelőzi az intézményi 
térítési díj megállapítása. A személyi térítési díj összege 
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

2010-ben az intézményvezetőnek lehetősége volt arra, 
hogy a 2009-ben kiadott, de 2010.december 31-ig érvé-
nyes jegyzői jövedelemigazolások alapján vizsgálják felül 
a személyi térítési díjakat házi segítségnyújtás esetén.

A személyi térítési díj nem haladhatta meg: házi se-
gítségnyújtás esetén a jövedelem 25%-át. 2010-ben a fizetendő 
személyi térítési díj 130 Ft/óra volt.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékeny-
ségek különösen:

–  az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és 
fenntartása,

–  az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási fel-
adatok ellátása,

–  közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné meg-
tartásában,

–  közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vi-
telében,

–  segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével 
való kapcsolattartásában,

Ellátottak számának alakulása 2010-ben

Megállapodások alapján
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Előző év  
XII. 31-én 8 15 10 0 10 34 11 22 26 136

Tárgyév 
folyamán 
ellátásba 
vettek

3 7 0 2 7 4 2 5 2 32

Tárgyév 
folyamán 
ellátásból 
kikerültek

1 4 0 0 6 7 4 6 14 42

Tárgyév  
XII. 31-én 10 18 10 2 11 31 9 21 14 126

Ténylegesen ellátottak száma 2010-ben települési bontásban

Gondozási naplók alapján
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Január 106 198 177 0 141 386 180 447 508 2143

Február 158 181 131 0 157 409 180 420 487 2123

Március 173 214 115 0 204 451 199 450 526 2332

Április 165 194 173 0 137 419 189 471 192 1940

Május 171 192 161 0 129 409 180 455 202 1899

Június 178 196 178 0 46 443 198 503 218 1960

Július 189 168 146 0 101 427 115 484 214 1844

Augusztus 186 227 172 0 117 378 189 390 206 1865

Szeptember 198 177 177 0 121 438 200 441 230 1982

Október 186 237 173 0 135 423 189 412 229 1984

November 189 242 139 0 150 416 164 399 216 1915

December 207 254 170 2 172 415 207 429 204 2060

Összesen: 2106 2480 1912 2 1610 5014 2190 5301 3432 24047

Elszámolható 
normatíva 8,39 9,88 7,62 0,01 6,41 19,98 8,73 21,12 13,67 95,80

Kerekítve fő 8 10 8 0 6 20 9 21 14 96

Forrás: belső statisztika
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–  segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszély-
helyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszély-
helyzet elhárításában,

–  részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató 
és rehabilitációs programok szervezésében,

–  az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szo-
ciális ellátásokhoz való hozzájutásban,

–  az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
–  szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe törté-

nő beköltözés segítése.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a se-
gélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fo-
gyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére, az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására 
szolgáló ellátás. Ez a szolgáltatás a felmerülő krízishelyzetek elhá-
rítása céljára szolgál az év minden napján, a nap 24 órájában.

A szolgáltatások tartalma lehetővé teszi az ellátottak számá-
ra, hogy függetlenségük, önállóságuk megtartása mellett, lakó-
környezetükben, a számukra megfelelő életminőség fenntartá-
sával élhessék mindennapi életüket. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja: az ügyeletes 
gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését abban 
az esetben, ha az ellátott személy segélyhívása bekövetkezik. A 
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében az 
azonnali intézkedések megtételét. Szükség esetén további, az 
egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó el-
látás kezdeményezését. 

Folyamatos készenléti rendszerben működik. Településen-
ként 2–2 fő készenlétes gondozónő 24 fő, 1 fő koordinátor és 1 
fő rendszergazda látja el a feladatot, megbízási szerződéssel.

A diszpécseri feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Tár-
sulás 1. számú Szakmai Központja (Iránytű Szociális Szolgálat 
3533 Miskolc, Kabar u. 4. sz.) látja el, együttműködési megálla-
podás alapján. A területünkön Kistokajban a víztoronyban van 
átjátszó kihelyezve. A műszaki rendszer alkalmas az események 
dokumentálására, az ellenőrzésre, valamint a gondozónő hely-
színre érkezésének nyugtázására.

A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő 
nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információk-
nak a közlésével – telefonon értesíti a készenlétben lévő gon-
dozót. A gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, ké-
szenléti táskát kapott, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez 
(30 perc) szükséges feltételek adottak (kerékpár).

Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen vi-
selhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a tör-
vényes képviselője kérelmére történik. Az ellátás igénybevétel-
ének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet az 
intézményvezető tizenöt napon belül megküld a fenntartónak. 

A kérelem része az egészségi állapotra, a fogyatékosság fenn-
állására, szintjére vonatkozó adatok, melyet a háziorvos vagy a 
kezelőorvos (szakorvos) tölt ki. A kérelem benyújtását követő-
en egyszerűsített előgondozás történik, valamint a Szt 65. § (4) 
alapján rászorultsági vizsgálat:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szem-
pontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai be-

teg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyo-

san fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi ál-
lapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az egyszerűsített előgondozás során az intézmény megbí-
zottja a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkö-
rülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, csalá-
di-, közösségi kapcsolatairól (természetes támogatórendszer) és 
ennek alapján az intézmény vezetője mérlegeli azt, hogy az in-
tézmény szolgáltatása megfelel-e az igénybe vevő állapotának és 
szükségleteinek. Az egyszerűsített előgondozás során a 9/1999. 
(XI. 24.) SzCsM. rendelet szerinti adatlap kerül kitöltésre.

A rendszerből kikerültek száma 2010-ben : 25 fő, ebből 9 fő 
elhalálozott, 2 fő szociális otthonba került, 12 fő összeköltözött 
a családdal, 2 főnek összedőlt a háza az árvíz miatt Felsőzsolcán. 
Az új ellátottak száma 21 fő.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők célcso-
port szerinti megoszlása:

Az igénybevevők száma 105 fő, ebből: 65 év feletti 104 fő 
(ebből házastársával él 2fő, 102 fő egyedül él) súlyos fogyatékos 
1 fő. Az ellátottak közül valamennyien, azaz mind a105 fő szo-
ciálisan rászorult.

Kihelyezett készülékekre vonatkozó adatok:

Település neve Kihelyezett 
készülékek száma

Hívások száma
2010-ben

Szolgálatok 
száma

Alsózsolca 9 39 1
Arnót 8 27 1
Bükkaranyos 7 18 1
Bükkszentkereszt 4 10 1

Felsőzsolca

14 (ebből 2db 
készülék az árvíz 
során megsem-

misült)

35 2

Gesztely 12 25 1
Harsány 7 19 1
Hernádkak 4 9 1
Hernádnémeti 8 16 1
Kisgyőr 8 30 1
Onga 20 58 1
Répáshuta 4 9 1

Összesen: 105 (átlagosan 104 
készülék) 295

Segítségkérések száma az egyes hónapok szerint 2010-ben:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 összesen

24 10 12 93 5 16 9 20 23 11 16 56 295

Segítségkérések száma a hét napjai és a napszakok szerint 
2010-ben:

H K Sze Cs P Szo V összesen
0–6 óra között 1 0 3 0 5 3 0 12
6–12 óra között 26 25 19 13 16 12 11 122
12–18 óra között 18 15 24 25 31 11 14 138
18–24 óra között 5 2 1 2 3 4 6 23
összesen 50 42 47 40 55 30 31 295
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Folytatjuk az áprilisi számunk
ban elkezdett sorozatunkat. Az 
Ongai Kulturális Egyesület által 
felkutatott vagy vásárolt Ongával 
kapcsolatos térképeket, térkép
részleteket adunk közre hónap
ról hónapra újságunk hasábja
in, amelyek a lakosság többsége 
számára kevésbé vagy egyáltalán 
nem ismertek. Célszerűnek tart
juk ezt abból az okból is, hogy az 
árvízi és belvízi védekezések gya
kori kényszere miatt lehetőleg mi
nél többen ismerjék meg, hol vol
tak régen mocsarak, vízfolyások 
a településünk közigazgatási ha
tárában, hol folyt a Bársonyos, a 
Hernád és a Vadászpatak. Olykor 
némi magyarázattal is ellátjuk a 
térképeket, hogy az információk 
mindenki számára jobban érthe
tők legyenek. Nem tanúság nélkü
li a régi térképek böngészése! 

Alább a III. katonai felmérés során, 
1869 és 1887 között készült térképszel-
vényt adjuk közre.

A térképen jól látható, hogy a mai Bem 
és Hunyadi utcák mélyebb fekvésű részén 
gyakorlatilag egy tó+mocsár volt. A víz 
levezetését – mely korábban az ún. Ken-
derföldeknél, a mai sporttelep környékén 
valósult meg – a kiépült vasút tette szin-

te lehetetlenné. A Bársonyos első, nagy 
szabályozása, öntöző csatornává alakítá-
sa ekkorra már jórészt befejeződött. Az 
Onga és Gesztely közötti út mente még 
ekkor is jórészt időszakosan vízzel elön-
tött terület volt.            - T. L. -

A segítségkérések főbb okai 2010-ben:

A segítségkérések oka A segítségké-
rések száma

Pszichés, mentális probléma 2
Betegség, rosszullét 169
Krízis helyzet (pl.: elesés) 94
Gondozási probléma (pl.: higiénés szükséglet) 1
Téves riasztás 18
Egyéb okok + Teszt riasztás 11
Összesen: 295

Az esetek megoldása:

Az eset megoldása Az esetek 
száma

Beszélgetés, megnyugtatás 53
Ápolás, gyógyszeradás 70
Család vagy ügyeletes orvos hívása 102
Mentőhívás 0
Gondozás (pelenka csere, mosdatás, segítség lefekvésnél) 42
Téves riasztásról meggyőződés 18
Egyéb 10
összesen 295

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők közül 
házi segítségnyújtást is igénybevevők száma 48 fő. 

A gondozási szükségletük: 1 órás – 37 fő, 2 órás – 4 fő, 3 
órás – 2 fő, 4órás és 4 órán túli – 5 fő.

Kizárólag jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesül 
57 fő.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010-től nem kötele-
zően ellátandó feladata a települési önkormányzatnak. A szoci-
ális szolgáltatás működésének támogatása állami feladattá vált, 
melyre pályázati forrást biztosít a költségvetés. A befogadott 
szolgáltató fenntartója részére három évre megkötött finanszí-
rozási szerződés keretében, meghatározott keretű támogatás áll 
rendelkezésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését 2010-
től minden korábbinál szűkösebb forrásból kell biztosítani. 

- Hadházi Ferencné 
intézményvezető -

Onga régi térképeken

A Szociális Szolgáltató Központ központi épülete (Fotó: Zs. B.)


