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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
•  Segélyek tiszta portához kötve – terepbe-

járási tapasztalatok Ongán
•  TIOP111-es szerződéskötés az iskola fej-

lesztésére
•  Partnerségi elégedettségi mérés
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Az Ongai Polgárőr Egyesület munkájáról
•  Jelentkezés az esti gimnáziumba
•  Közbiztonság helyzetéről
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések

A házhoz menő 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

menetrendje a 

következő: 

•  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.



Június 23-án, délelőtt, ünnepélyes 
keretek között került átadásra a fel-
újított közösségi ház Ócsanáloson. 
A Duna Televízió, a Roche Magyar-
ország Kft., a Szerencsejáték Zrt., 
valamint a Magyar Tu-
dományos Akadémia 
támogatásával, ösz-
szesen 41 millió fo-
rint értékben újította 
fel és alakította át az 
ócsanálosi közösségi 
házat az Ökumenikus 
Segélyszervezet. Erdé-
lyi szervezetek támo-
gatásával új harangláb 
és székely kapu épült, 
a Whirlpool Magyaror-
szág Kft. pedig háztartási gépekkel 
szerelte fel az épületet.

A június 23-ai ünnepélyes átadón töb-
bek között jelen volt Lévai Anikó, a se-
gélyszervezet jószol-
gálati nagykövete, 
dr. Bakondi György, 
az OKF főigazgatója, 
Madzin Tibor, telepü-
lésünk polgármestere, 
Lehel László, a segély-
szervezet elnök-igaz-
gatója, dr. Ódor Fe-
renc országgyűlési 
képviselőnk, továbbá 
a felújítást támogató 
vállalatok, szerveze-
tek képviselői.

Az ünnepi kö-
szöntőket követő-
en a helyi felekezetek 

vezetői közös liturgiája keretében áldot-
ták meg az épületet és a haranglábat. Az 
Onga–Ócsanálos református gyülekezet 
kórusának előadása, majd a székely kapu-
ra felhelyezett nemzeti színű szalag átvá-

gása és a kulcsok átadása-átvétele után a 
résztvevők vendéglátásával és egy a tava-
lyi árvizet bemutató fotókiállítás (Kovács 
György és Takács László fotóiból) és az 
Ongai Kulturális Egyesület által készített 

film vetítésével folytató-
dott a közösségi alkalom.

XXI. századi követel
ményeknek megfelelő 

közösségi ház

A Hernád áradása mi-
att Ócsanálos tavaly má-
jusban és júniusban is 
víz alá került, s a telepü-
lés többfunkciós közössé-
gi háza – amely már a ter-
mészeti katasztrófa előtt is 
igen leromlott állapotban 
volt – súlyosan károsult. 

XIII. évfolyam 7. szám – 2011. július Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból:
•  Széleskörű összefogással 

újult meg az árvízkáro-
sult Ócsanáloson a  
közösségi ház

•  Egyeztető tárgyalás a 
belvízi kérdések  
megoldásáról

•  Sikeres érettségik az esti 
gimnáziumban

•  Szociális Szolgáltató 
Központ: támogatói és a 
tanyagondnoki szolgálat

•  Az ongai egészségügyi 
alapellátás nyitva tartása 
és elérhetősége

•  A ballagó nyolcadikosok 
eredményei

•  Kitűnő és jeles tanulók 
névsora

•  Kedvezményes lakossági 
vízbekötés

•  Napvédelem  
egészségesen!

•  Ongai hírfolyam
•  Jelentkezés  

esti gimnáziumba!
•  Hirdetések, felhívások

Széleskörű összefogással 
újult meg az árvízkárosult 

Ócsanáloson a közösségi ház

– folytatás a 3. oldalon –
Az új harangláb (Fotó: T. L.)

Az ünnepélyes átadón (Fotó: T. L.)



Az épületben méltatlan körülmények 
között orvosi rendelő, falugazdászi iroda, 
házasságkötő terem, közösségi termek 
és könyvtár is működött, emellett pedig 
a négy történelmi egyház – római kato-
likus, református, evangélikus és görög 
katolikus – istentiszteleti alkalmainak is 
helyet adott. A június 23-ai ünnepélyes 
átadót követően a helyi közösség számá-
ra létfontosságú szolgáltatások, alkalmak 
egy teljesen megújult, a XXI. század kö-
vetelményeinek is megfelelő környezetbe 
kerültek.

Magánszemélyek segítése és 
közösségépítés

Az Ökumenikus Segélyszervezet első-
sorban a károsult családok segélyezésére 
összpontosított. A település összes meg-
rongálódott lakóházának újjáépítését, va-
lamint a tönkrement ingóságok pótlását 

főként a Duna Televízió nézőinek adomá-
nyából 2010. október végéig befejezte.

„A segélyszervezet általános gyakor-
lata – amelyet mind hazai, mind pedig 
nemzetközi színtéren érvényesít – hogy 
a magánszemélyek segítése mellett min-
dig nagy hangsúlyt fektet a közösségfej-
lesztésre is. A szervezet célja, hogy egy 
katasztrófa után ne csak az okozott káro-
kat hozza rendbe, hanem lehetőség sze-
rint hosszú távú fejlesztéssel is támogas-
sa az adott települést, régiót” – mondta 
el Lehel László, a segélyszervezet elnök-
igazgatója.

Dr. Hodossy Lajos, a Roche Kft. képvi-
selője beszédében kiemelte: „Fontosnak 
tartjuk az értékteremtő és hosszú távon 
is fenntartható folyamatok támogatását, 
legyen szó anyagi segítségről, önkéntes 

munkáról vagy tudás átadásáról. A Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet gyé-
mánt fokozatú támogatójaként számos 
fontos programot valósítottunk meg már 
eddig is közösen a bajba jutottak meg-
segítésére, munka-
társaink szerepvál-
lalása is sokszínű. 
Örömmel fogad-
tuk el a felkérést az 
ócsanálosi árvízká-
rosultak megsegí-
tésére, hogy a tele-
pülés egy komplex 
funkciót betöltő, 
modern, közössé-
gi házzal gazdagod-
jon.”

„A Magyar Nem-
zeti Bank és annak 
dolgozói fontosnak tartják, hogy az in-
tézmény a tágabb környezetéért, a tár-
sadalomért, a hosszútávon fenntartható 
fejlődésért is felelősséget vállaljon. Ilyen-

fajta tevékenysé-
gének fókuszában 
törvényes felada-
tából következően 
a pénzügyi isme-
retterjesztés áll, de 
hangsúlyosan van 
jelen az önkéntes-
ség is. Ennek pél-
dája az ócsanálosi 
közösségi ház fel-
újításához nyújtott 
segítség, amelyhez a 
bank munkavállalói 
személyes adomá-

nyaikkal, és egy banki dolgozói rendez-
vény teljes költségvetésének felajánlásá-
val járultak hozzá.” – szólt köszöntőjében 
dr. Simon András, a Magyar Nemzeti 
Bank kommuniká-
ciós igazgatója.

„A 2010 évi nyár 
eleji esőzések pél-
dátlan pusztítását a 
Szerencsejáték Zrt. 
sem nézhette tétle-
nül, hogy családok 
százainak megy ve-
szendőbe egész éle-
tük munkája. Nagy 
öröm számunkra, 
hogy a sok megpró-
báltatáson átesett, 
és felmérhetetlen 

veszteségeket elszenvedett családok az 
újjáépült és kibővített ócsanálosi közös-
ségi házat ismét birtokba vehetik, és egy 
év kényszerű szünet után ez a ház – talán 
erősebben mint korábban – a közösség-

építés fóruma lehet. Elmondhatatlanul 
jóleső érzés, hogy a Szerencsejáték Zrt. 
is hozzájárulhatott az árvíz utáni újjáépí-
téshez és a konszolidált életkörülmények 
megteremtéséhez.” – mondta el Gombos 
Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. képviselője.

Lévai Anikó, a segélyszervezet jó-
szolgálati nagykövete rövid történeti át-
tekintés után az összefogás fontosságát 
hangsúlyozta, míg Madzin Tibor pol-
gármester a múlt és jelen után a jövőről 
is beszélve reményét fejezte ki, hogy az 
önkormányzat folyamatban lévő gátpá-
lyázatával remélhetőleg végleg meg fog 
oldódni Ócsanálos árvízi fenyegetettsé-
gének kérdése, s nem fogja a tavalyihoz 
hasonló vészhelyzet az itt élők minden-
napi életét újra megkeseríteni.

Mint ismeretes, 2010 májusában ko-
rábban sosem látott mértékű árvizek 
pusztítottak Magyarországon, elsősor-
ban Borsod megyében. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet számos magánszemély, 
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Széleskörű összefogással…
– folytatás az 1. oldalról –

Lévai Anikó jószolgálati nagykövet beszéde (Fotó: T. L.)

A Református Énekkar fellépése (Fotó: T. L.)

 A szalagok átvágása (Fotó: T. L.)



cég, gyülekezet, minisztérium, önkor-
mányzat, iskola, művész támogatásával 
összességében – Fekete Dániel sajtórefe-
renstől kapott tájékoztatás alapján – több 
mint 650 millió forint értékben segítette 
az árvízkárosultakat.

Az ország több mint 34 településén, a 
gyorssegélyezési szakaszban, mintegy 10 
ezer kedvezményezettnek tudott azonna-

li támogatást nyújtani közel 25 millió fo-
rint értékben.

A helyreállítási szakaszban pedig 
1200 árvízkárosult család házának fel-
újítását, ingóságaik pótlását valósította 
meg több mint 600 millió forint érték-
ben – többek között Sátoraljaújhelyen, 
Szendrőn, Ócsanáloson, Felsőzsolcán, 
Abaújszántón, Edelényben, Tolcsván, Er-

dőhorvátiban és Hernádkak-Belegrádon, 
valamint további nyolc településen pe-
dig viharkárt szenvedett családokat tá-
mogatta.

Az eseményt közös faültetés és a se-
gélyszervezet jóvoltából ünnepi ebéd 
zárta.

- T. L. -

32011. július

Ökumenikus istentisztelet (Fotó: T. L.) A fotókiállításon (Fotó: T. L.)

Az új udvari épületszárnyban (Fotó: T. L.) Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója (Fotó: T. L.)

Közös faültetés (Fotó: T. L.) Ünnepi ebéden (Fotó: T. L.)
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Június 16-án dr. Ódor Ferenc or-
szággyűlési képviselőnk és Madzin 
Tibor polgármester kezdeményezé-
sére a belvízi helyzettel kapcsolatos 
egyeztető tárgyalásra került sor a 
Polgármesteri Hivatalban, ahol az il-
letékes szakigazgatási szervek kép-
viselőin kívül jelen volt dr. Illés Zol-
tán, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
környezetvédelmi államtitkára is. 

Előzmény:
A tárgyalás előzménye, hogy a máju-

si rendes önkormányzati ülésen közel 20 
állampolgár személyesen is képviseltet-
te magát, ahol főleg a belvízzel leginkább 
érintett utcák (Hunyadi, Bem, Berzsenyi 
déli oldala) lakóinak írásbeli panasza is fel-
került a napirendi pontok közé. A magas 
talaj- és belvízszint csökkentésének, elve-
zetésének lehetőségére keresték a megol-
dást az érintettek, mely számos család éle-
tét keserítette/keseríti meg még most is. 
Összegezve elmondható, hogy a leglátvá-
nyosabb megoldást az időjárás kell, hogy 
megoldja, de a leggyorsabb és legkézen-
fekvőbb alternatívaként felvetődött a bel-
víz Bársonyosba, illetve a Hernádba való 
vezetése, ami a számítások szerint mint-
egy 50–60 cm-rel csökkenthetné a felszí-
ni belvíz magasságát. Az ezzel kapcsolatos 
lépések közel sem egyszerűek (pl. a vas-
út alatti vízelvezetés), de a régi térképek 
alapján is megoldhatónak tűnnek, az il-
letékes szervek azonban ettől mereven el-
zárkóztak, mondván, hogy a Bársonyos 
öntöző csatorna, s melybe a csapadék és 
belvíz bevezetése nem lehetséges. 

Az egyeztető tárgyaláson Madzin Ti-
bor polgármester összegezte az elmúlt 
hónapok legfontosabb belvízi védekezés-

sel kapcsolatos lépéseit, alább ezekkel is-
merkedhetnek meg.

Összefoglaló:
Madzin Tibor polgármester, Onga 

Nagyközség Önkormányzat Védelmi Bi-
zottságának elnöke 2010. december 27-
én 9 óra 33 perckor elrendelte Onga te-
rületén a belvíz elleni védekezést.

A kialakult belvízi helyzet:
Onga területén a belvíz olyan mérték-

ben emelkedett meg, hogy a teljes köz-
igazgatási területen 
a felszín közelében 
található, ebből a 
mintegy 25 hektá-
ros belterületi ré-
szen (a Nádas u., 
Berzsenyi D. u., 
Bem apó u., Hunya-
di u., Csokonai u., 
Mészáros Lázár u., 
Dobi utcában) kö-
rülbelül 126 db la-
kóház közvetlenül a 
földfelszín síkjában 
helyezkedik el. 

A fent felsorolt utcákban élők száma 
közel 300 fő. 

A fent említett településrész Onga te-
lepülésnek mélypontja, egy lefolyástalan 
terület, amely nem rendelkezik csapa-
dékelszállító képességgel. 

A korábbi, elmúlt 50 évben a száraz, 
aszályos időjárás következtében a csapa-
dékvíz nem okozott problémákat, mert 
a meglévő szikkasztó árkok segítségével 
maradéktalanul elszivárgott. 

Az önkormány-
zat 2010. december 
vége óta folyama-
tos belvízi védeke-
zési munkákat foly-
tat szivattyúzással, 
a vízelvezető árkok 
tisztításával, me-
derrendezéssel, az 
ongai tavak lecsa-
polásával. Egyúttal 
folyamatos kapcso-
latot tart az Észak-
Magyarországi Víz-
ügyi Igazgatósággal 

és a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 
Képviselő-testületi ülésen és rendkívü-

li képviselő-testületi ülésen az önkor-
mányzat többször próbált külső szakem-
berek bevonásával és az ügyben érdekelt 
más szervekkel a helyzeten segíteni. A tö-
rekvések és a befektetett munka a folya-
matos talajvíz utánpótlás miatt jelentős 
eredményt nem hozott. 

Véleményünk és szakemberek sze-
rint helyzetünk megnyugtatására megol-
dást a korabeli térképek szerinti eredeti 

lejtésviszonyok visszaállítása, a belvíz az 
öntözőcsatornaként kiépített Bársonyos 
csatornába történő bevezetése jelentené. 
Az ehhez szükséges hozzájárulást az ön-
kormányzat a kezelő részéről nem kapta 
meg. Jelen összegzést a lakosság kérelmé-
vel egyidejűleg 2011. május 23-án meg-
küldtük az ÉKÖVIZIG-hez, kérve őket, 
hogy engedélyezzék a belvíz bevezetését 
a Bársonyos-csatornába, melyre mind a 
mai napig nem kaptuk választ.

A településen végrehajtott védelmi 
munkálatok:

a) szikkasztó árkok kialakítása: 
Elsődleges feladatként a meglévő és új 

szikkasztó árkok mélyítése és kialakítása 
történt. A Mészáros L. utca déli szakaszán 
– földmérők által javasolt és meghatáro-
zott helyre, 2011 januárjában – egymás 
mellé 7 db szikkasztó árok készült vállal-
kozó által, egy KATEPILLER típusú föld-
munkagép segítségével.

b) szivattyúzás:
A mélyen fekvő területekről, a Nádas 

utcában, a Mészáros L. utcában és a vas-
út melletti területrészeken elhelyezett 3 

Egyeztető tárgyalás a belvízi 
kérdés megoldásáról

Térkép mellett (Fotó: T. L.)

Az egyeztető tárgyaláson (Fotó: T. L.)



db HONDA típusú szivattyúval történt a 
vízátemelés ezekbe a kazettákba. 

A MÁV Zrt. PFT szakaszmérnökség 
képviselője hozzájárult a vasúti pályatest 
alatt a belvíz átszivattyúzásához.

2010. 12. 28-tól 2011. 01. 05-ig 2 db 
szivattyú, 2011. 01. 06-tól 2011. 01. 30-
ig 3 db szivattyú, 2011. 01. 31-től folya-
matosan 2 db szivattyú működik. A szi-
vattyúk a 2011. 01. 09-ig napi 8 órában, 
2011. 01. 10-től napi 24 órás üzemórá-
val működtek, február végéig. 2011. 03. 
01-én a belvíz emelkedése elérte azt a 
szintet, hogy a vízszint folyamatosan ki-
egyenlítődik és nem lehetett a belvizet át-
szivattyúzni.

c) homokzsákokkal való védekezés:
250 db homokzsák került kihelyezésre 

a Nádas és a Csokonai utcában.

d) tavak lecsapolása:
A tavak lecsapolásával kapcsolatos 

munkálatok megkezdése előtt közmű-
nyomvonal és tulajdonosi egyeztetések 
történtek, a Gesztely felé vezető 3605. 
számú út jobb és bal oldalán. Szükségessé 
vált a tavak környezetében húzódó 023/3 
hrsz.-ú és a 0190/2 hrsz.-ú önkormány-
zat tulajdonában lévő árkok vízteleníté-
se, kitisztítása és lejtés kialakítása. Ezeket 
a munkálatokat egy vállalkozó végezte, 
KOMATSU, BOBCAT és KOBELCO SK 
250 típusú földmunkagépekkel.

Az árok, meder tisztítás után, 2011. 
03. 19-én a – tulajdonos hozzájárulá-
sa mellett – a 0203/9 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő tó megnyitásra került.

2011. 03. 30-án Madzin Tibor polgár-
mester, a 6-90/2011. sz. határozatában el-
rendelte a belvíz elleni védekezés további 
fenntartását, mivel megállapítást nyert, 
hogy lehetőség van a 0196/9 hrsz.-ú tó 

megnyitására, lecsapolására, a 023/3 és a 
0190/2 hrsz.-ú árokba. 

2011. 04. 28-
án az önkormány-
zat tulajdonában 
lévő 0196/9 hrsz.-ú 
„VII-es” tó lecsapo-
lása mgkezdődött a 
Gesztely felé veze-
tő 3605. számú út 
bal oldalán, az ön-
kormányzat tulaj-
donában lévő ki-
tisztított, megfelelő 
lejtéssel kialakított 
csatornába, amely 
a Hernádba vezeti 

le a vizet. A tóátvágási munkálatokat egy 
vállalkozó végezte KOBELCO SK 250 tí-
pusú földmunkagéppel.

A 0203/9 hrsz.-ú és a 0196/9 hrsz.-ú tó 
megnyitása a kitisztított csatornákkal to-
vábbra is létezik, és folyamatosan törté-
nik a tavak lecsapolása.

A védekezésben résztvevők:
A település lakosságából önkéntesek, 

9–26 fő közmunkás, 1–1 fő vállalkozó 
földmunkagép kezelő.

A védekezésbe bevont technikai esz
közök, gépek:

Önkormányzati gépek: 1 db MTZ 
traktor, 1 db MALO kistraktor, 1 db 
Transporter autó, 3 db HONDA típusú 
szivattyú, 1 db JCB 
földmunkagép (vál-
lalkozó tulajdona), 
1 db KATEPILLER 
tip. földmunka-
gép (vállalkozó 
tulajdona), 1 db 
KOBELCO SK 250 
típusú gémes föld-
munkagép.

Eg ye ztetés ek, 
helyszíni bejárások 
a belvízi védekezés
sel kapcsolatban:

2010. december 28. ÉKÖVIZG szak-
embereivel, földmérőkkel való szintezési 
munkálatok.

2011. január 25. Nyilvános képviselő-
testületi ülés.

2011. február 24. Rendkívüli képvi-
selő-testületi ülés, melyen jelen volt dr. 
Szabó Imre egyetemi tanár, a Miskolci 

Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet 
Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tan-
székről. 

2011. május 10. MIFŐ Kft. belvíz szin-
tezési munkálatok ismételt elvégzése.

2011. május 12. Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséggel helyszíni bejárás. 

2011. május 17. Nyilvános képviselő-
testületi ülés.

Fotódokumentációk, jelentések, nap
ló:

Folyamatos fotódokumentálás a főbb 
eseményekről, a védekezési munkákról.

Folyamatos napi jelentés a védekezé-
si munkákról, a katasztrófavédelem és a 
polgárvédelem felé.

A védekezés költsége:
1. ütem: 2010. 12. 27. – 2011.01. 25.
bruttó: 2.791.695 Ft
ebből:
- földmunka költsége: bruttó 1.566.562 Ft 
- szivattyúzás (2168 l üzemanyag) 

költsége: bruttó 1.125.133 Ft 
- útjavítás (belvíz miatt) költsége: 

bruttó 100.000 Ft 
2. ütem: 2011. 01. 25. – 2011. 03. 30.
bruttó: 3.456.000 Ft
ebből:
- szivattyúzás (1451 l üzemanyag) 

bruttó: 898.433 Ft
3. ütem: 2011. 03. 30-tól folyamatosan
bruttó: 318.000 Ft 

Tervek a probléma hosszú távú ren
dezésére:

Önkormányzatunk pályázati formá-
ban látja megvalósíthatónak a munkála-
tokat, ennek érdekében előkészítettünk 
és benyújtunk 2 db pályázatot, amely a 
település egészének átfogó komplex meg-
oldását segíti.
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Márciusban a Bem és Nádas utca kereszteződésében (Fotó: T. L.)

Madzin Tibor polgármester és dr. Illés Zoltán államtitkár (Fotó: T. L.)



A Bársonyos-főcsatorna kotrás utá-
ni ongai szakaszának iszaptalanítási, me-
derrendezési, helyreállítási munkáihoz, 
ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű számon pályá-
zatot nyújtottunk be a szükséges (100 
millió forint) forrás biztosítására.

A belterület teljes egészének belvíz és 
csapadékvíz elvezetésének megoldására 
szintén pályázat formájában kívánjuk a 
forrás biztosítását megoldani. Az erre vo-
natkozó ÉMOP-2011-3.2.1/D jelű (Helyi 
és térségi jelentőségű vízrendszerek fej-
lesztése tárgyú) pályázat a fentiek megva-
lósítására 200 millió forintot különít el.

Onga Nagyközség Önkormányzata je-
lenleg a belvízi probléma megoldását csak 
önerőből nem tudja megoldani. Továbbra 
is mindent megtesz a pályázati források 
által nyújtotta lehetőségek kihasználásá-
hoz. Egyben a lakosság kezdeményezésé-

vel kérelemmel fordultunk a felettes szer-
vekhez és az országgyűlési képviselőhöz 
a belvízi probléma 
megoldásának elő-
segítése érdekében.

Az egyeztető tár
gyalás eredménye:

A jelenlévők 
egyetértettek abban, 
hogy a vízenyős te-
rületekre annak 
idején nem lett vol-
na szabad építkezni, 
a település fejleszté-
se, a fent nevezett 
utcák évtizedekkel 
ezelőtti kialakítása elhibázott lépés volt, 
amit ma roppant nehéz és költséges még 
csak részben is helyrehozni. 

Államtitkár úr 
segítségével esély kí-
nálkozik arra, hogy 
ideiglenes jelleggel, 
az önkormányzat 
költségén a Bárso-
nyos befogadója le-
gyen a levezetendő 
belvíznek. Az ettől a 
lépéstől eddig elzár-
kózó vízügy – mint 
kezelő szerv – haj-
landóságot mutat az 
öntözőcsatornaként 

funkcionáló patakba, vagy a Hernádba el-
vezetve a belvíz levezetéséhez a szükséges 

engedélyek kiadására. Az önkormányzat 
június 29-ei rendkívüli ülésén a tervezési 
feladatokkal meg is bízta a miskolci illető-
ségű TRANSDOWELL Zrt-t.

Szó volt a Hernádba való víz elveze-
téséről, az Onga és Bőcs közötti patak-
meder rendezéséről, hogy az a jelenlegi 
3 m³/s feletti víz szállítóképességgel ren-
delkezzen, sőt az egész, mintegy 60 km-
es, Hernádszurdok és Bőcs közötti Bár-
sonyos szakasz újbóli vízrendezéséről. 
Ezekhez EU-s pénzek lehívását tervezik 
egy több milliárdos projekt részeként. Il-
lés Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy egyik 
napról a másikra azonban ne várjunk 
megoldást, ahhoz évek kellenek.

- szerk.: T. L. -
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Kedvezményes lakossági vízbekötés
Az elmúlt években a lakossági vízbekötések ösztönzésére biztosított kedvezmények tapasztalatai alapján társasá-

gunk arra az elhatározásra jutott, hogy 2011-ben is lehetőséget ad kedvezmények igénybevételére, melynek nagyság-
rendje: 20.400 Ft/db + ÁFA.

A kedvezményen belül a vízórát térítésmentesen biztosítjuk, a szerelési díjból 50% engedményt adunk, és nem szá-
molunk fel helyszíni felmérési és munkaterület átvételi díjat.

A kedvezmény mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges költség függ a bekötő vezeték hosszától, a ge-
rincvezeték minőségétől és átmérőjétől. A bekötések felmérésénél erről szakembereink tájékoztatni fogják a megren-
delőt, a számlát pedig a kedvezmények figyelembevételével állítjuk ki.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a tényleges költség az alábbi tételeket nem tartalmazza:
• a földmunka és az út helyreállítási költségét,
• a vízmérő óra akna költségét,
• a szükséges szakfelügyeletek, geodéziai bemérések díját,
• a közútkezelői hozzájárulás költségét,
• az esetleges út átfúrások, valamint a védőcsövezés költségét.
Ezek a költségek – ahogyan eddig is – szintén a vízbekötést megrendelő lakost terhelik.
A felajánlott kedvezmények 2011. június 15-től 2011. szeptember 10-ig társaságunkhoz beérkezett lakossági víz be-

kötővezeték megrendelésére érvényesek.
A felhívásra jelentkezni lehet telefonon: 46-342-423.                 - Borsodvíz Zrt. -

Dr. Ódor Ferenc és dr. Illés Zoltán a megbeszélésen (Fotó: T. L.)

A Bársonyos a tavalyi árvíz idején (Fotó: T. L.)
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A 2010/2011. tanévben az ongai ál-
talános iskolában 50 tanuló végezte el a 
8. osztályt. A ballagó 8-osok közül 37 fő 
érettségit adó középiskolában, 18 fő szak-
iskolában folytatja tanulmányait.

Végzős tanulóink közül többen értek 
el kiemelkedő sikereket, ezzel is öregbít-
ve iskolánk jó hírnevét.

A Zrínyi történelem verseny megyei 
döntőjében Bekus Orsolya, Juhász Anna 
és Galyas Ferenc 8. b osztályos tanulók 
értek el csapatban 4. helyezést. Felkészí-
tőjük Takács László volt.

A szépkiejtési verseny megyei forduló-
jában 5. helyen végzett Juhász Anna 8. b-
s tanuló, felkészítője Poroszkainé Urszin 
Márta volt.

Szép sikereket értek el nyolcadikos ta-
nulóink a diák-tűzoltó versenyen: Ládi 
Krisztina, Mátyus Gábor és Orlóczki Ka-
talin 8. a-s, illetve Galyas Ferenc 8. b-s 
tanulókat Siska Zsolt tanár úr készítet-
te fel.

A nemzetközi Simonyi helyesírás 
versenyen, megyei szinten 2. helye-
zett lett Bekus Orsolya 8. b. Felkészítője 
Poroszkainé Urszin 
Márta.

A megyei rajz 
versenyen ért el szép 
eredményt Forgács 
Ivett 8. a-s tanuló, 
akit Nagy Attiláné 
készített fel.

A megyei föld-
rajz és biológia ver-
senyen eredmé-
nyesen képviselte 
iskolánkat: Galyas 
Ferenc, Fehér Attila, 
Bekus Orsolya, Tir-
pák Orsolya a 8. b osztályból. Molitorisz 
Zoltán készítette fel őket a versenyre.

A felsőzsolcai körzeti matematika ver-
senyt Bekus Orsolya 8. b nyerte, akit Bűdi 
Lászlóné készített fel.

K i e m e l k e d ő 
sportsikerekkel is 
büszkélkedhet is-
kolánk, melyekből 
szép számmal vet-
ték ki részüket vég-
zős diákjaink.

Az atlétika 
ügyességi csapat-
bajnokság súlylökés 
számában országos 
6. helyen végzett 
az Orlóczki Kata-
lin, Forgács Ivett és 

Ládi Krisztina alkotta 8. a osztályos csa-
pat. Felkészítőjük Kulcsárné Feledy Ma-
rianna volt.

A megyei bajnokság megnyerése után 
az országos döntőben is eredményesen 
szerepelt egyéni súlylökésben Orlóczki 
Katalin 8. a osztályos tanuló, szintén Kul-
csárné Feledy Marianna segítségével.

Siroki Jenő 8. b-s tanuló a megyei baj-
nokságban 2. helyen végzett távolugrás-
ban, majd az országos döntőben eredmé-
nyesen képviselte iskolánk színeit. Kajtor 
Csaba készítette fel.

A 4x100 m-es váltónk megyei bronz-
érme országos döntőbeli szereplést ért. 
A csapatban Siroki Jenő, Balogh Imre, és 
Horváth Gyula képviselték a 8. évfolya-
mot. A csapatot Kajtor Csaba készítet-
te fel.

- K. Gy. -

Már hagyomány, hogy újságunk hasábjain közzé-
tesszük a helyi általános iskolában a tanév során ered-
ményes munkát végzett tanulók névsorát. Nincs ez 
másként az idén sem. A 2010/11-es tanév legeredmé-
nyesebb diákjainak neve alább olvasható. Eredmé-
nyükhöz ezúton is gratulálunk! 

Kitűnők:
1. b: Csontos Benedek, Csorba Tamara, Galyas Róbert, 

Galyas Mercédesz, Kiss Beatrix Mercédesz, Nagy Letícia 
Vanessza, Nemes Virág, Sholler Norbert. 2. a: Horváth Ákos. 2. 
b: Budai Zoltán, 3. a: Bajcsi Milán, Balabás Botond, Farkas Gá-
bor, Kerekes Dominik, Szabados Evelin. 3. b: Csontos Luca, Ju-
hász Vivien. 4. a: Bay Dominik Bánk. 4. b: Forgács Flóra, Péli 

Farkas. 4. c: Palakovics Márton. 5. c: Frei Gréta, Galyas Stella, 
Kerekes Perta. 6. a: Oszterman Anna. 6. b: Kovács Luca. 7. a: 
Urszin Csanád. 7. b: Nagy Angelika. 8. b: Bekus Orsolya, Juhász 
Anna, Tirpák Orsolya. 

Jelesek: 
1. a: Horváth Gábor, Horváth Dzsenifer, Szöllősi Ist-

ván, Váradi Attila Sándor. 1. b: Dargai Dorina, Juhász Balázs, 
Zombori Milán. 2. a: Dendők Tamás, Horváth Petra. 3. b: Bu-
dai Boglárka, Galvács Máté. 4. b: Kovács Csilla, Toboz István, 
Váradi Cintia. 5. b: Agócs Kinga, Buzás Márta, Földesi Zsófia, 
Lőrinczi Klaudia. 6. a: Vasas Vivien. 6. b: Buzás Barbara. 6. elt.: 
Erdei Klaudia. 7. a: Ducsai Kristóf. 8. b: Galyas Ferenc. 8. elt.: 
Horváth Patrícia.

Kitűnő és jeles tanulók a 2010/2011. tanévben

A ballagó nyolcadikosok eredményei

Ballagás (Fotó: Molitorisz Zoltán)

Ballagó nyolcadikosok (Fotó: Molitorisz Zoltán)
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A májusi számunktól a Szociális 
Szolgáltató Központ egyes alap-
szolgáltatásaival, alapfeladataival 
kezdtük megismertetni az olvasó-
kat, hisz sokan még mindig nin-
csenek tisztában a nagyközség 
legifjabb intézményében folyó 
sokszínű tevékenységgel. Alább 
a támogatói és a tanyagondnoki 
szolgálattal ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők.

Támogató szolgálat
Intézményünk által nyújtott szolgálta-

tások körét az elmúlt években folyamato-
san bővítettük annak érdekében, hogy az 
ellátási területünkön élő fogyatékossággal 
élő, szociálisan hátrányos helyzetű embe-
rek önálló életvitelének megtartásához 
megfelelő segítséggel hozzá juthassanak. 

A támogató szolgálat a fogyatékos sze-
mélyek önálló életvitelének megkönnyí-
tése érdekében működtetett szolgálta-
tás. Célja a súlyos fogyatékos személyek 
életvitelének segítése, a lakáson kívüli 
(köz)szolgáltatások elérésének segítésé-
vel és a lakáson belüli speciális segítség 
nyújtással a fogyatékkal élők kapcsola-
tainak erősítése, a társadalmi integrá-
ció biztosítása. Mindezek megvalósítá-
sa érdekében fontos feladat az alapvető 
szükségletek eléréséhez szállító szolgálat 
működtetése, az egészségügyi-szociális 
ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, 
információnyújtás, tájékoztatás, ügyinté-
zés, tanácsadás, kapcsolatok javítása, ön-
segítő csoportok elérésének segítése.

A támogató szolgálat szolgáltatásai 
különösen: 

Személyi segítő szolgálat
A segítségnyújtás mindig személy-

re szabottan, tervszerűen és a fejleszte-
ni kívánt területre fókuszálva történik. A 
részletes feladatellátáshoz gondozási terv 
készül.

Onga Szociális Szolgáltató Központ 
Támogató Szolgálatának vezetője és a 
személyi segítők a fogyatékos személlyel 
vagy hozzátartozójával, törvényes képvi-
selőjével közösen a fogyatékos személy 
állapotának és igényeinek megfelelően ál-
lapítják meg az ellátás módját, tartalmát. 

A személyi segítő a feladata ellátása során 
segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 
igénybe vevő fizikai, mentális és szociális 
szükségletei biztosítottak legyenek.

Szállító szolgálat
Az alapvető szükségletek kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz való hozzáju-
tás biztosítása, mely az ellátott személyes 
közreműködésével, a szállítás megszer-
vezése révén az autonóm döntései meg-
hozatalában nyújt segítséget.

Tanácsadás, információs szolgálat
A fogyatékkal élő személyeket érin-

tő eseményekről, szolgáltatásokról, jut-
tatásokról információt szolgáltat a ren-
delkezésre álló és folyamatosan frissített 
és bővített adatbázisból. A mennyiben 
a szolgálatnak nem áll módjában infor-
mációt szolgáltatni, úgy az ellátott ré-
szére az illetékes szakemberrel való kap-
csolatfelvételben segít. Szükség szerint 
ügyintézést, tanácsadást végez (pl. fogya-
tékossági támogatás ügyintézésében köz-
reműködik, eljár gyógyászati segédesz-
köz beszerzésében stb.)

A mikrotérségben élő súlyos fogyaté-
kos személyek száma (872 fő) indokolja a 
támogató szolgálat működtetését. Jelen-
leg a szolgálatunk 14 fő szociálisan rászo-
rultat lát el. Ebből 8 fő férfi és 6 fő nő. A 
legfiatalabb ellátottunk 8 éves, a legidő-
sebb pedig 65 éves. A szállító és személyi 
szolgáltatást napi rendszerességgel igény-
lik az ellátottak. 

Ellátottak számának alakulása a 2010-
ben:

Intézményfenntartó társulás-
ban részt vevő települések

Szállítás
Személyi 
segítés

Alsózsolca 2 2
Arnót - -
Berzék 1 1
Bőcs 1 1
Felsőzsolca 4 4
Gesztely 2 2
Hernádkak - -
Hernádnémeti - -
Onga 2 4
Sajóhídvég - -
Sajólád - -
Sajópetri - -
Összesen 12 14

A rendszeres szállítás úgy leterheli a 
gépkocsit, hogy eseti szállítást vállalni 
csak szünidőkben, vagy rövidtávon (Mis-
kolc és környéke) tudunk. 

A támogató szolgálat igénybevétele 
önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes 
képviselője kérelmére történik. Ha az el-
látást igénylő személy cselekvőképtelen, a 
kérelmet a törvényes képviselője terjesz-
ti elő. A korlátozottan cselekvőképes sze-
mély a kérelmét a törvényes képviselőjé-
nek beleegyezésével terjesztheti elő. 

A támogató szolgálat igénybevétele 
során a szociális rászorultság fennállását 
az intézmény vezetőjének kell vizsgálni 
(Szt. 59/A. §.)

Támogató szolgáltatás nyújtása ese-
tén szociálisan rászorultnak minősül az 
a súlyosan fogyatékos személy, aki fogya-
tékossági támogatásban, vakok személyi 
járadékában, illetve magasabb összegű 
családi pótlékban részesül.

Szociálisan nem rászorult a nem sú-
lyos fogyatékos személy.

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet:
- az ellátás megállapítását, illetve folyó-

sítását igazoló határozattal vagy más ok-
irattal,

- az ellátás megállapításának alapjául 
szolgáló, a fogyatékosság fennállását iga-
zoló szakvéleménnyel. (Ha a szakvéle-
mény a következő felülvizsgálat (ellenőr-
ző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot 
fennállásának várható idejét tartalmazza, 
a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.)

- Amennyiben a szociális rászorultság 
több feltétel egyidejű fennállásán alapul, 
valamennyi feltételt külön igazolni kell. 

Ellátottak száma a fogyatékosság típu-
sa szerint: látássérült: 1 fő, mozgássérült 
6 fő, értelmi sérült 7 fő.

A feladatot 1 fő intézményvezető, 2 fő 
személyi segítő és 1 fő gépkocsivezető lát-
ja el.

2009 januárjától a szolgáltatás bizto-
sítása nem állami normatívából történik, 
hanem pályáztatási rendszerben, 3 éves 
szerződéssel. 

Tanyagondnoki szolgálat
A feladatot Onga közigazgatási te-

rületéhez tartozó, lakott külterületen, 
Ócsanáloson látjuk el. A feladatellátás 2 

Szociális Szolgáltató Központ: 
támogatói és a tanyagondnoki szolgálat
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Három év nem is olyan hosz-
szú idő… Ma már így látják azok 
az esti gimnazisták is, akik június 
25-én, a szóbeli vizsgák után ke-
zükbe vehették jól megérdemelt 
érettségi bizonyítványukat. 

A Báthori István Középiskola és Szakisko-
la Ongai Tagintézményében immár har-
madik alkalommal került sor érettségire. 

Összesen 21-en mérettették meg ma-
gukat, akik közül egy tanuló volt, aki ma-
tematika tantárgyból nem érte el az elég-
séges szintet, és ketten voltak, akik csak 
törzslapkivonatot kaptak előrehozott 

érettségijükről, mert az év végi követel-
ményeknek nem minden tantárgyból fe-
leltek meg.

A többiek – a legtöbben jobb, néhá-
nyan egy kicsit gyengébb eredménnyel 
– kivétel nélkül sikerrel vették az aka-
dályt. Vizsgadrukkban és izgalomban 
persze nem volt hiány, mégis minden-
ki felül tudott emelkedni a gondokon, 
és önmagukat legyőzve – legtöbbször a 
vizsgabizottság elismerését, dicséretét is 
kivívva – számoltak be a megszerzett is-
meretekből matematika, történelem, ma-
gyar nyelv és irodalom, angol nyelv, illet-
ve két választható tantárgy – ki a kémia, 

ki a földrajz – követelményeiből. A tör-
vényesség a vizsgák egésze alatt biztosí-
tott volt. Az érettségi elnök, Asztalosné 
Kokos Edina is minden felmerülő kér-
désben elégedetten nyilatkozott.

Aki felnőtt fejjel munka és család mel-
let már ült iskolapadban, az tudja, milyen 
gondokkal kell szembenézni a tanulás so-
rán. Csak elismeréssel szólhatunk azok-
ról, akik ezt a mai problémákkal terhes 
világban felvállalták. Nem kis dolog! 

Gratulálunk a sikeresen érettségizők-
nek! Sok sikert kívánunk nekik az élet-
ben! Büszkék vagyunk rájuk!

- Takács László tagint. vezető - 

Sikeres érettségik az esti gimnáziumban

db gépkocsival történik, egy ételszállító 
és egy személyszállító.

Alapellátási feladatai: 
- Egyes szociális alapellátási feladatok 

biztosítása, közreműködés az étkeztetés-
ben, házi segítségnyújtásban, a közösségi 
és szociális információk szolgáltatásában.

- Az egészségügyi ellátáshoz való hoz-
zájutás biztosítása, így különösen a ren-
delésre szállítás, egyéb egészségügyi in-
tézménybe szállítás, gyógyszerfelíratás és 
kiváltás.

- Gyermekek intézménybe történő 
szállítása, szakkör, úszás, nyelvoktatás, 
rendezvények stb.

- Helyi szükségletek, egyéb szolgálta-
tási igények, információk közvetítése az 
önkormányzat és a lakosság között

Egyéb szolgáltatási feladatai: 
- közösségi, művelődés, sport, sza-

badidős tevékenység szervezése, segíté-

se (színház, kirándulás, helyi rendezvé-
nyek stb.), 

- lakossági szolgáltatások (bevásárló 
utak szervezése, táp-, terménybeszerzés, 
különféle ügyintézés stb.), 

- közreműködés önkormányzati fel-

adatok megoldásában (tájékoztatás, in-
formáció közvetítés stb.), 

- egyéni és önkormányzati ügyek inté-
zésének segítése.

- Hadházi Ferencné 
intézményvezető -

Tanyagondnoki gépkocsi az intézmény udvarán (Fotó: Zs. B.)

A szóbeli érettségi után (Fotó: T. L.)Írásbeli érettségin (Fotó: T. L.)
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TIOP111es szerződéskötés
Aláírásra került a „Digitális kompeten-
cia-fejlesztés infrastrukturális feltételei-
nek biztosítása az ongai általános iskolá-
ban” című pályázat eszközbeszerzésének 
szállítói szerződése. A szerződés kereté-

ben 13 millió forintot meghaladó fejlesz-
tés valósul meg az általános iskolában.

Falumúzeumi munkák
Folynak a Darvas Közösségi Ház és Mú-
zeum ún. kamrájának kiállítási terem-

mé alakításának 
munkái. Június-
ban megtörtént 
a helyiség bel-
ső falazása, va-
kolása, tűzálló 
gipszkartonozá-
sa, glettelése stb. 
Júliusban a pad-
ló betonozásával, 
burkolásával, fes-
téssel folytatód-
nak a munkák.

- T. L. -

OrvOsi rendelőK:
i. sz. háziorvosi rendelő
Dr. Petik Edit
Asszisztens: Farkasné Ferencz Franciska
Tel: 06-46-464-104
Rendelés helye: Onga, Arany J. u. 16.
Rendelés ideje:
Hétfő: 8–12 (8–9 vérvétel)
Kedd: 12–16; Szerda: 8–12
Csütörtök: 12–16; Péntek: 8–12

ii. sz. háziorvosi rendelő
Dr. Nagy Zsuzsanna
Asszisztens: Vincze Ildikó
Tel: 06-46-464-108
Rendelés helye: Onga, Rózsa Ferenc u. 1.
Rendelés ideje:
Hétfő: 13–17
Kedd: 8–12 (8–9 között vérvétel)
Szerda: 13–17
Csütörtök: 8–9, 9–13 Ócsanáloson rendel
Péntek: 8–12

Házi gyermekorvosi rendelő
Dr. Sárai Katalin
Asszisztens: Bolobás Lászlóné Mária
Tel: 06-46-464-879
Rendelés helye: Onga, Bem A. u. 38.
Rendelés ideje:
Hétfő: 8–11; Kedd: 12:15–12:45 Ócsaná-
loson rendel, 13–16-ig; Szerda: 8–11

Csütörtök: 13–16; Péntek: 8–11
A rendelés első egy órájával rövidül a 
rendelési idő 2011. 06. 06–2011. 09. 02. 
között.
Csecsemő és gyermek tanácsadások 
ideje:
Onga I. sz. tanácsadóban (Onga, Arany 
J. u. 16.) szerdai napokon: 12–13:30
Onga II. sz. tanácsadóban (Onga, Rózsa 
u. 22.) keddi napokon: 10–11:30

Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet:
Hétköznapokon du. 17 órától másnap 
reggel 7-ig, hétvégén péntek du. 17 
órától hétfő reggel 7-ig áll a lakosság 
rendelkezésére.
Ügyeleti rendelés helye: Felsőzsolca, 
Rákóczi F. u. 27–29.
Tel: 06-46-584-055

Fogorvosi rendelő 
Dr. Konyári István
Asszisztens: Hamar Enikő
Tel: 06-46-464-115
Rendelés helye: Onga, Rózsa u. 22.
Rendelés ideje:
Hétfő: 8–14; Kedd: 13–19; Szerda: 8–12
Csütörtök: 13–19; Péntek: 8–14
Rendelési idő első órájában történik az 
acut (fogfájós) betegek ellátása.
Fogorvosi ügyelet helye: Miskolc, Sem-

melweis Kórház Szájsebészete
Fogorvosi ügyelet telefonszáma: 06-46-
555-666/1222 mellék.

védőnői szOlgálAtOK
i. sz. védőnői szolgálat
Védőnő: Gál Lászlóné Zsuzsa 
Tel: 06-46-543-200
Várandós tanácsadás szerdai napokon: 
10–12
Csecsemő és gyermek tanácsadás szer-
dai napokon: 12–14

ii. sz. védőnői szolgálat
Védőnő: Kosnyíderné Vízi Irén
Tel: 06-30-639-1237
Várandós tanácsadás keddi napokon: 
14–16
Csecsemő és gyermek tanácsadás ked-
di napokon: 10–12
 
Arkangyal Bt. gyógyszertár
Vezető gyógyszerész: Dr. Pauker Zsoltné 
Dr. Dorogi Gabriella
Tel: 06-46-464-144
Gyógyszertár helye: Onga, Bem A. u. 43.
Nyitva tartása:
Hétfő: 8–16; Kedd: 10–18; Szerda: 8–16
Csütörtök: 10–18; Péntek: 8–16

- Összeállította: Gál Lászlóné védőnő -

Ongai hírfolyam

Az ongai egészségügyi alapellátás nyitva tartása és elérhetősége

A szerződés aláírása (Fotó: K. Gy.)
Tűzálló gipszkartonok felhelyezése 

a kamrában (Fotó: T. L.)
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Kutatók hangsúlyozzák, hogy a 
melanómát nem az UV-sugár-
zás okozza, s a mértékletes, le-
égés nélküli napozás kifejezetten 
egészséges. Egyes napvédő sze-
rek azonban nemcsak gátolják a 
létfontosságú D-vitamin szintézi-
sét, hanem aktívan serkenthetik 
a melanóma vagy más daganatok 
kialakulását.

A washingtoni Environmental Working 
Group (Környezetvédelmi Munkacso-
port) kutatói nyilvánosságra hozták éves 
beszámolójukat, melyben állítják, hogy a 
kereskedelmi forgalomban lévő 500 leg-
kedveltebb napvédő krém közel fele fel-
gyorsíthatja a rosszindulatú sejtek ki-
alakulását, és a bőrrák terjedését, mert 
A-vitamin származékokat – retinolt és 
retinyl palmitátot – tartalmaznak.

Az FDA (Amerikai Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hivatal) már 10 évvel ez-
előtt elrendelte a retinyl palmitát foto-to-
xicitás és foto-karcinogenitás vizsgálatát, 
mivel e két adalék egyre gyakrabban for-
dul elő a napvédő krémekben, de az ered-
ményeket azóta sem tette közzé.

Más források szerint, egyes napvédő 
krémekben található oxybenzon nevű ve-
gyi anyag megzavarja a hormonális mű-
ködést és a bőrön át felszívódva bekerül a 
véráramba is.

Napvédelemre alapvetően akkor van 
szükségünk, amikor nem kontrollálható 
a bőrünket ért napfény mennyisége, pél-
dául szabadban végzett munka, egész na-
pos kirándulás esetén. A szem körüli ér-
zékeny bőr védelme pedig az ismételt 
UV-sugárzás hatására fellépő korai rán-
cosodás miatt indokolt.

A napi szintű, biztonságos napozás az 
egyik legjobb dolog, amit egészségünk 
érdekében tehetünk. Amikor azonban 
bőrünk színe halvány rózsaszínre sül, ak-
kor be kell fejeznünk a napozást, ezután 
ugyanis már nem termelődik több D-vi-
tamin, és innentől kezdve károssá válik. 
A leégés pedig sohasem tesz jót egészsé-
günknek.

Számos vizsgálat erősítette meg, hogy 
az óvatos napozás valójában nem előidé-
zi, hanem segít megelőzni a bőrrákot. 
A melanóma előfordulása napozás hatá-
sára csökken, a nagyfokú napvédő krém 
használattól pedig növekedhet. Azok-
nál a melanómás pácienseknél, akik töb-
bet voltak napon, kisebb volt a halálozási 

arány, és egy kevésbé agresszív tumorfaj-
ta jelentkezett.

A European Journal of Cancer című 
szaklapban 2008-ban megjelent olasz 
vizsgálat is megerősítette, hogy azok a 
melanóma betegek, akik megbetegedé-
sük előtt többet napoztak, nagyobb esély-
lyel gyógyultak meg.

A melanóma valójában gyakrab-
ban fordul elő bent dolgozóknál, és leg-
gyakrabban olyan testtájékokon jelent-
kezik, amelyet egyáltalán nem ér a nap. 
Ezen kívül az UV-B-sugárzás késlelte-
ti a melanóma megjelenését a genetiku-
san predesztinált, hajlamos egyéneknél. 
Az UV-B a „jó” sugárzás, amely elősegí-
ti a D-vitamin előállítását. Az UV-A vi-
szont behatol a bőr mélyebb rétegeibe, és 
ezzel több szabadgyök-kárt okoz. Ha te-
hát olyan napvédő krémet használunk, 
ami nem véd az UV-A sugarak ellen, an-
nak semmi haszna nincs, sőt az általános 
egészség szempontjából káros.

A leégés elleni legjobb védekezés a ru-
házat és az árnyékba vonulás. A pamut 
ruházat kb. 15 faktoros védelmet nyújt. 
Ez azt jelenti, hogy kb. 15-ször annyi vé-
delmet ad, mintha a csupasz bőrfelületet 
érné a nap. Ne felejtsük el, hogy a leégés-
nek semmi haszna nincs, sőt nem tesz jót 
a bőrnek.

Nincs szükség tehát arra, hogy állan-
dóan vegyszerekkel kenjük magunkat, 
feltétlenül szükségünk van viszont min-
den nap annyi napfényre, amelytől a bő-
rünk még nem ég le. A biztonságos na-
pozás jótékony hatását több mint 16-féle 
ráktípusnál kimutatták. Ilyenek például a 
mell, vastagbél, méhnyálkahártya, nyelő-
cső, petefészek, hólyag, epe, gyomor, has-
nyálmirigy, prosztata, és végbél rákok, 
valamint a non-Hodgkin’s lymphoma.

A legutóbbi időkig a napvédő krémek 
NEM szűrték ki az UV-A sugárzást, csak 
az UV-B-t szűrték ki, így a szervezet nem 
tud D-vitamint termelni.

Számos napvédő krém tartalmaz-
za a következő mérgező vegyszereket: 
Avobenzon, Homosalate, Octisalate, 
OMC (Octyl methoxycinnamate), 
Octocrylin, Oxybenzon, Octinoxatre.

Léteznek azonban biztonságosabb al-
ternatívák, melyeket nyugodtan használ-
hatunk, amikor nem tudjuk kontrollálni 
a napozás időtartamát, például ha a gye-

rekekkel kimegyünk a vidámparkba vagy 
a strandra. A természetes védelemhez 
olyan napvédő terméket használjunk, 
amely aktív komponensként titánium di-
oxidot és cink oxidot tartalmaz: eukalip-
tusz olaj, jojoba olaj, kókusz olaj, napra-
forgó olaj, shea vaj, D- és E-vitamin.

Retinol és retinyl palmitát ne szere-
peljenek az összetevőkben! Az A-vitamin 
származékok photo-carcinogenitását 
mérő egyik vizsgálat szerint: „...tumorok 
és léziók 21%-kal gyorsabban fejlődtek ki 
az A-vitaminos krémmel bekent labora-
tóriumi állatokon, mint azokon, amelye-
ket A-vitamint nem tartalmazó krémmel 
kentek be.”

Az astaxanthin, mint belső napvédő 
szupertápanyag, számos szakmailag lek-
torált tudományos vizsgálat tárgyát ké-
pezte. Tengeri algák termelik ezt az erő-
sen pigmentált anyagot az UV-sugárzás 
hatására, saját védelmük érdekében.

Felkeltette a tudósok érdeklődését, 
hogy ez az anyag csökkenti az öregedés 
jeleit azáltal, hogy megvédi a bőrt a nap 
okozta károsodástól, ha nagy adagban, 
több héten át szedik, és beépül a szövetek-
be. A vizsgálati alanyok bőre napi 4 mg 
két héten át való szedése után, csak jelen-
tősen hosszabb ideig tartó UV-sugárzás 
hatására vált pirossá. Egy 2002-ben meg-
jelent bőrgyógyászati szakcikk szerint, az 
astaxanthin megvéd az UV-A sugárzás 
humán DNS módosító hatásai ellen. Ál-
latkísérletekben az UV-A sugárzás okoz-
ta oxidatív stressz csökkentésében 1000-
szer erősebbnek találták a luteinnél.

Az egészséges, természetes, 
antioxidánsokban gazdag táplálkozás 
ugyancsak segít ellensúlyozni a az ult-
raibolya sugárzás okozta károsodást. 
A friss, nyers, feldolgozatlan ételek bizto-
sítják a szervezet számára szükséges táp-
anyagokat, és fenntartják az egyensúlyt 
az omega-6 és omega-3 zsírsavak között 
a bőrben, ami az elsődleges védelmi vo-
nal a leégés ellen. Fejünket, arcunkat 
egyébként legegyszerűbben egy napka-
lappal védhetjük meg a közvetlen sugár-
zástól.

Forrás: Dr. Joseph Mercola, kutatóor-
vos (USA) 2011. ápr. 22. Ford.: Mezei El-
mira.

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Napvédelem egészségesen!


