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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:

• Idősek hete
• Szüreti felvonulás
•  A Pénzügyi Bizottság I. féléves takarékos-

sági vizsgálatának tapasztalatai
• Védőnői munkáról
• Új fogorvosunk gondolatai
• Onga vízrajza régi térképeken
•  III. Ongai Regionális Pálinkaverseny -  

versenyfelhívás
• Bronzkori leletmentés Ongán
• Önkormányzati hírek
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrzés
• Régi képeslap Ongáról
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

A házhoz menő 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

menetrendje a 

következő: 

•  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.

www.felsozsolcatakarek.hu

Miért érdemes
a Felsőzsolca Takarék fiókjait választania

              lakáscélú kölcsönhöz is?

I T T H O N  V A G Y U N K ,  É R T É K E T  T E R E M T Ü N K

A tájékoztatás nem teljeskörű.
A részletekről tájékozódjon honlapunkon, vagy kirendeltségeinken.
* jogszabályban meghatározott esetekben igényelhető

árfolyamkockázat nélkül
kedvező kamatozással, gyors hitelbírálattal
új lakás építésére, új lakás vásárlására, lakás-
korszerűsítésre állami kamattámogatással is 
igénybevehető*

Köszönet SZJA 1 %-ért!
Az SZJA 1 %-os felajánlásából az OKE idei 
bevétele várhatóan 220 657 Ft lesz. 
(Tavaly 566 656 Ft volt ez az összeg, amit 
teljes egészében a falumúzeum kialakítására 
fordítottunk.) 
Az egyesület ezúton is köszöni a 
felajánlók támogatását, bizalmát!



XIII. évfolyam 10. szám – 2011. október Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból:
•  Küzdjünk és a lehető leg-

többet tegyük a jó ügyért
•  Új kiállítóhellyel bővül a 

Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum

•  Az önkormányzati rende-
letek előkészítésében való 
társadalmi részvételről

•  Tájékoztató a nagyközség 
egészségügyi helyzetéről

•  Segélyek tiszta portához 
kötve – terepbejárási 
tapasztalatok Ongán

•  Népszámlálási hírlevél
•  Egészségmegőrzés
•  Önkormányzati ülésről
•  III. Ongai Regionális 

Pálinkaverseny  
– versenyfelhívás

•  Tiopos sajtóközlemény
•  Iskolai csengőszó
•  Régi képeslap Ongáról
•  Hirdetések

Küzdjünk és a lehető legtöbbet 
tegyük a jó ügyért

A SOROPTIMIST CLUB vezetőségének látogatása Ongán

– folytatás a 2. oldalon –

A jelentős hazai és 
nemzetközi kapcsolatok-
kal rendelkező szegedi ci-
vil szervezet az ongai és 
az ócsanálosi árvízi- és 
viharkárok enyhítése ér-
dekében komoly össze-
gű felajánlással kereste 
meg nagyközségi önkor-
mányzatunkat 2010 nyár-
utóján. A támogatás fel-
használására az általános 
iskolában került sor, mi-
vel az intézmény épületei 
komoly károkat szenvedtek az augusztu-
si viharban. Az épületegyüttesen átvonuló 
tornádó erejű szél megrongálta a tetőszer-
kezeteket, a falazat vakolatát és az épületek 
közelében elhelyezkedő fákat tövestül tép-
te ki. A több millió forintos kár enyhíté-
se a folyamatos helyreállítás ellenére még a 
mai napig is tart. Az általános iskola 1. szá-
mú (alsós) épület külső felújítására átcso-
portosított támogatásból az elöregedett, 
megsérült homlokzatra jelentős vastag-
ságú hőszigetelés és nemes vakolatos szí-

nezés került. A támogatás természetesen 
csak a költségek kisebb részét fedezte, de a 

több száz négyzetmétert felö-
lelő munkálatok finanszíro-
zása a felajánlás nélkül lehe-
tetlen lett volna. Az épület az 
idejében érkező segítséggel 
még 2010 késő őszére meg-
újulhatott. 

A SOROPTIMIST CLUB 
vezetősége (dr. Párdutz Ka-
talin elnök, Baranyi Irén el-
nökhelyettes, Gresó Erzsé-
bet titkár, dr. Kuthy Enikő 
alapító tag) a támogatás 

A tábla felhelyezése (Fotó: K. Gy.)

A vendéglátókkal (Fotó: K. Gy.)

A Szegedről érkező vendégek fogadása (Fotó: K. Gy.)



felhasználásának ellenőrzésére 2011. 
szeptember 15-én az általános iskolában 
tett látogatást. A felújított épület megte-
kintése mellett vendégeink nagy érdek-
lődéssel kísérték az intézményben fo-
lyó hétköznapi oktató-nevelőmunkát, a 
rendelkezésre álló feltételeket. Ünnepé-
lyes pillanata volt a látogatásnak, ami-
kor a támogatók az általános iskola falára 
emléktáblát helyeztettek fel. A tábla re-
ményeink szerint mindenkit a közös ösz-
szefogásra ösztönöz és figyelmeztető jel 
arra, hogy „a lehető legtöbbet tegyük a jó 
ügyért”.                                          - K. Gy. -
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A képviselő-testület a szeptember 
20-ai ülésén részletesen foglal-
kozott a település egészségügyi 
helyzetével. Megtárgyalta és elfo-
gadta a nagyközség egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatókat. 
Alább az I. és a II. számú háziorvo-
si körzet doktornői, a fogorvos és 
a gyermekorvos által készített be-
számolóval ismerkedhetnek meg 
az olvasók. (A védőnői tájékozta-
tókat a következő számunkban 
olvashatják - szerk. -)

Az I. számú háziorvosi körzet

Az elmúlt két év során említésre mél-
tó esemény a Rózsa úti rendelő felújítá-
sa volt. Ennek ideje alatt mindkét körzet 
ellátása az Arany J. úti rendelőben zajlott, 
többé-kevésbé zökkenőmentesen. Türel-

münkért cserébe mi is kaptunk néhány 
eszközt, nevezetesen egy félautomata 
defibrillátort, egy sürgősségi táskát és egy 
sterilizáló berendezést.

A nemzetközi szakmai ajánlásoknak 
megfelelően az utóbbi években nálunk is 
előtérbe kerültek a szűrővizsgálatok, en-
nek megfelelően igyekszünk a rendelő-
ben megjelenő betegeket a korcsoport-
jukban aktuális vizsgálatokra küldeni. 
Ennek követését megkönnyíti az átdol-
gozott praxis-programunk, mely egyér-
telműen jelzi minden betegnél a hiány-
zó vizsgálatokat. Tapasztalatunk szerint a 
betegek szívesen veszik ezeket, egyre töb-
ben törődnek az egészségükkel. 

Az idősebb pacienseknek óriási köny-
nyebbséget jelent a helyben történő vér-
vétel, ill. az utóbbi két évben is több-
ször volt a rendelőben hasi UH vizsgálat, 
melynek folyamatosan nagy a sikere.

Természetesen a 
szűrővizsgálatok szem-
pontjából az lenne az 
ideális, ha időközön-
ként az orvoshoz nem 
járó „egészségesek” is 
megjelennének a ren-
delőben. Még nem tud-
juk, erre hogy lehetne 
kapacitálni az embere-
ket, de talán néha ér-
demes lenne „szűrő 
napokat” rendezni. Je-
lenleg légzésfunkci-

ós szűrővizsgálatra lenne lehetőségünk 
helyben, a krónikus légzőszervi betegek 
kiszűrésére, melynek szervezése folya-
matban van.

A módszertani ajánlásoknak megfele-
lő kontrollvizsgálatokra küldött betegek 
száma is emelkedett, vagyis javult a gon-
dozás. Természetesen ez a betegek hozzá-
állásának is köszönhető.

A szűrés és gondozás hatékonyságá-
nak javulása következtében sokkal több 
a célértéken lévő betegünk a cukorbe-
tegség, a koleszterin illetve a hypertonia 
szempontjából. Remélhetőleg ennek 
hosszú távú hatásait is látni fogjuk!  

- Dr. Petik Edit -

A II. számú háziorvosi körzet

Az elmúlt két év legfontosabb eseménye 
praxisunk életében az önkormányzat ál-
tal benyújtott és megnyert EU-s pályá-
zat, melynek segítségével a rendelő tel-
jes felújítására sor került. Ennek kapcsán 
megtörtént a rendelő teljes akadálymen-
tesítése, így a rendelőt a mozgáskorláto-
zottak, siketek, csökkentlátók egyaránt 
igénybe tudják venni. Az előírások be-
tartása érdekében sor került a rende-
lő bővítésére, hogy helyt kaphasson egy 
mozgáskorlátozottak részére kialakított 
mellékhelység. Csökkentlátók részére 
érdesített felületek jelzik a fal közeledtét. 
Tájékozódásukat Braille írásos felíratok 
és alaprajz kihelyezése is megkönnyí-

SoroptimiSt club… – folytatás az 1. oldalról –

Az I. sz. orvosi rendelő (Fotó: Zs. B.)

A felújítási tervek megtekintése (Fotó: K. Gy.)

Tájékoztató a 
nagyközség egészségügyi helyzetéről
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ti. A rendelő külső megjelenése is meg-
felel a mai kor elvárásainak. Megtörtént 
az épület külső szigetelése, tetőcseréje, a 
központi fűtés felújítása, ami a gázszámla 
csökkenését eredményezte. A külső fes-
tés kellemes színe az egész épületet ba-
rátságossá varázsolta. 
A régi kerítés elbontá-
sával a parkolóhelyek 
kialakításával a kör-
nyezet is rendezetté 
vált, gépkocsik számá-
ra megfelelő parkolási 
lehetőséget nyújtva. 
Az egy kerékpár tá-
rolására alkalmas esz-
köz néha kevésnek 
bizonyul és a bete-
gek leleményességére 
is szükség van, hogy 
a kerékpárokat megfelelő biztonsággal 
tudják kint hagyni. Az új nyílászárók 
nem csak jól zárnak, de megjelenésük-
ben is nagyon tetszetősek. A hangszige-
telt ajtó a felújítás során kicserélődött, 
ennek hiányát úgy a rendelőben dolgo-
zók, mint a váróban ülők érzékelik, mert 
a diszkréció nem mindig megfelelő. A 
rendelő régi berendezési tárgyainak cse-
réjére is sor került, így új vizsgáló pam-
lag, új székek teszik szebbé a rendelőt. 
Két új íróasztal beépítése is megtörtént, 
mely mindkettőnk számára kulturált 
munkalehetőséget teremt. Új számító-
gép, nyomtató, scanner is beüzemelésre 
került. A jó minőségi számítástechnikai 
berendezések a rendelés gördülékenysé-
gét, valamint az adatok pontos rögzíté-
sét segítik. A rendelő felszereltsége egy 
EKG-val és oscilometerrel is bővült, így 
a rendelő kötelező felszereltsége teljes. 

A rendelő felújítása alatt a rendelés vé-
gig az Arany János utcai rendelőben folyt. 
Ezúton is szeretném megköszöni kolléga-
nőmnek, Dr. Petik Editnek és asszisztens-
nőjének, Farkasné Ferenczi Franciskának 
azt a sok segítséget, együttműködést, jó 
szándékot, amiben az együtt töltött 8 hó-
nap alatt részünk volt. 

Mindig hiányoltam, hogy a lehetősé-
gek nem segítik elő, hogy mi az egészség-
ügyben dolgozók igazi közösséget alkos-
sunk, de a hónapokon keresztül szorosan 
egymás mellett folyó munka igazi közös-
séggé kovácsolt minket, és ez a későb-
biekben is így maradt attól függetlenül, 
hogy nem egy helyen dolgozunk.

Nagyon jó tudni, hogy mindenben 

számíthatunk egymásra és mindkettőnk 
asszisztensnője nagy odaadással végzi 
munkáját és mindenben egymást is se-
gítik. Így sikerült az asszisztensnőmnek, 
Vincze Ildikónak elvégezni azt a másfél 
évig tartó OKJ-s képzést, amely ennek 

a munkakörnek a feltétele. Sokat segí-
tett a férjem Fáy János, aki nyugdíj mel-
lett rendszeresen vállalta a helyesítést a 
betegek zavartalan ellátása érdekében. 
A rendelő átadása és a tanfolyam elvég-
zése után nyugodt hétköznapok követ-
keztek.

Változatlanul nagy gondot fordítunk 
a különféle szűrővizsgálatokra, nőknél a 
nőgyógyászati szűrésekre és a mammog-
ráfiás vizsgálatokra, férfiaknál a proszta-
taszűrésekre fordítunk hangsúlyt. Nagy 
számban végzünk laborvizsgálatokat az 
emelkedett koleszterin és a cukorbete-
gek kiszűrése érdekében. Keddenként 
változatlanul lehetőség van laborvizs-
gálatok elvégzésére helyben, ez különö-
sen azoknak az idős betegnek nyújt se-
gítséget, akiknek gondozásához havonta 
van szükség vérvételre. Köszönet illeti 
az önkormányzatot, hogy a levett anya-
got eljuttatja a szikszói kórházba. A ta-
valyi árvíz óta az ócsanálosi rendelés 
szünetel, remélhetőleg a hiányzó esz-
közök nemsokára meglesznek, addig 
is az ócsanálosiak ellátását a falugond-
noki szolgálat segítségével oldjuk meg, 
akik nagyon gondosak és együttműkö-
dök, így részben kompenzálják a rende-
lés hiányát. 

Ezúttal szeretném ismételten megkö-
szöni az önkormányzatnak és minden-
kinek a segítségét, aki részt vett abban, 
hogy a pályázat sikeres legyen és így le-
hetővé váljon, hogy a továbbiakban egy 
nagyon szép, kulturált, barátságos és jól 
felszerelt rendelőben dolgozhassunk.

- Dr. Nagy Zsuzsanna -

A fogászat

Az ongai fogászati ellátás területén 2010–
2011 fordulóján ismét jelentős változások 
következtek be.

Vállalkozásom a Kavi Med Orvo-
si Szolgáltató Bt. 2002 óta látja el Onga 
nagyközség területén a fogászati szolgála-
tot. Sajnos 2008-tól jómagam (Dr. Katona 
Pál) szakorvoshiány miatt nem tudtam 
ellátni a tevékenységet, de kollégám, Dr. 
Rosta Balázs vállalta cégemen belül a he-
lyettesítést. Ez 2010-ig tartott. Tavaly el-
döntöttem, hogy megválok a körzettől, de 
nem jelentkezett orvos a tevékenységre.

Szerencsére sikerült a Debreceni Or-
vostudományi Egyetemmel akkreditációs 
szerződést kötnöm, ami megoldotta a 
problémát, így ez a körzet is bekapcso-
lódhatott a szakorvosképzésbe. 

Ma Magyarországon a végzős fogor-
vosok speciális posztgraduális kép-
zés nélkül is önálló orvosi tevékenysé-
get folytathatnak és folytatnak is, mivel 
az első szakvizsga is önköltséges. Ennek 
megszerzése éves szinten milliós tétel, 
ezért egyre kevesebben vállalják a maga-
sabb szintű specializálódást. Kollégám és 
barátom, Dr. Konyári István azzal a szán-
dékkal érkezett Miskolcra és lett vállalko-
zásom tagja, hogy speciális szakképzést 
szerez nálunk. Jól felkészült, pontos, agi-
lis, betegszerető orvosnak ismertem meg, 
aki maradéktalanul képes helytállni egy 
fogorvosi körzetben.

Munkáját, mint szakmai vezetője napi 
szinten segítem, rendszeresen konzultá-
lunk a betegekről, illetve rendszeresen 
megfordulok a rendeléseken.

2011–2012-re célunk a következő:
– Olyan szintű betegellátást fenntar-

tani, amely megőrzi a megfelelő beteg-
számot, így a szolgálat  az egyre szűkö-
sebb finanszírozási háttér mellett is (ma 
egy átlagos fogorvosi praxis bevétele kb. 
10%-kal kevesebb, mint 7–8 éve) rentábi-
lis maradhat, így tudja finanszírozni a be-
tegellátást, a szakorvosképzés költségeit, 
illetve a dolgozók bérköltségeit. 

– Ha kis léptékben is, de fejleszteni a 
rendelő infrastruktúráját, vagy legalább 
az amortizációt ellensúlyozni.

– Szakvizsgához segíteni egy fiatal or-
vost, ezzel példát mutatni lényegesen 
jobb anyagi kondíciókkal rendelkező tér-
ségeknek.

– Csökkenteni az előjegyzési időt, de 
ezzel párhuzamosan hozzászoktatni az 

A II. sz. orvosi rendelő a felújítás időszakában (Fotó: Zs. B.)
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embereket az előjegyzés szükségességéhez, 
ami alapvetően az ő érdeküket szolgálná.

- Dr. Katona Pál –

Gyermekorvosi körzet

A 2010-es esztendő gyermek egészség-
ügyi szempontból hasonlóan zajlott az 
ezt megelőző 11 évhez, amióta elkezdő-
dött a gyermekorvosi rendelés Ongán.

Korábbi éves tájékoztatóimmal meg-
egyezően elmondhatom, hogy egy jól 
együttműködő kollektíva tevékenykedik 
a gyermekek ellátásáért. Ebbe közvetlen 
munkatársaim mellett természetesen a 
védőnők is beletartoznak. A felnőtt ren-
deléseken dolgozó kollégáinkkal is ki-
mondottan jó a kapcsolatunk.

2008-tól a megváltozó jogszabályok 
szerint a házi gyermekorvos óvodásokat 
ellátó munkája beépült a tanácsadások 
rendjébe. Ennek keretében történik meg 
a gyerekek évenkénti kötelező, preventív 
szűrése, vizsgálata 6 éves korukig, éven-
te egy alkalommal. Ez ésszerű változtatás 
volt, hiszen a szülő jelenléte megnyugta-
tóan hat a gyermekekre, több olyan do-
logra is fény derülhet, ami az egyszerű 
vizsgálatból nem derülne ki, de egy be-
szélgetés kapcsán szóba kerülhet.

Az iskolai munkámhoz viszont tovább-
ra is hozzá tartozik a kötelező védőoltások 
beadása, és a tanulók két évenkénti vizs-
gálata. Utóbbit szintén igyekszem a gyer-
mekorvosi rendelőben elvégezni, amikor 
egy betegség kapcsán szülővel együtt ta-
lálkozom a gyerekkel. Így lehetőség van 
a szülő jelenlétében történő egyéni vizs-
gálatra, a kiszűrt eltérések rögtön megbe-
szélhetők, a szükséges beutalók azonnal 
kiadhatók. Az iskolában sajnos lehetőség 
sem lenne az adatok azonnali számítógé-
pes rögzítésére. A rendelőben az előzmé-
nyek is láthatók, ezáltal könnyebb a szű-

rővizsgálatok elvégzése. 
A nyolcadik évfolyam vizsgálata kü-

lön, egy délelőtt folyamán szokott meg-
történni a gyermekorvosi rendelőben, 
mert az ő továbbtanulásukhoz egy ösz-
szegző státusz vizsgálati lap kitöltését kell 
elvégezni, ami időigényesebb, rendelés 
közben nem megoldható.

Az iskolásokkal kapcsolatos munkát 
Gál Lászlóné iskolavédőnő segítségével 
végzem. Bár feladatainkat az utóbbi évek 
törvényei elkülönítették, mégis nagy segít-
séget nyújt számomra, nem csak az oltá-
sok lebonyolításában, de a gyermekek szű-
rővizsgálatában is, melyért köszönet illeti. 

Ugyanígy igazgató úr is mindenben 
igyekszik megkönnyíteni a munkámat, 
sokat segít a szervezésben, és a tantes-

tület minden tagjától 
is csak segítőkészsé-
get tapasztalok. Egy-
re több érdeklődő te-
lefont kapok a tanárok 
részéről a hiányzó ta-
nulókról, így könnyeb-
ben kideríthető, kik az 
igazán „lógós” gyere-
kek, mert szorosabb az 
együttműködés. En-
nek nagyon örülök, ez 
nekem is nagy segítsé-
get jelent. 

A törvényi szigorítások hatása érzé-
sem szerint már érezhető volt az utób-
bi tanévben, többen és időben jöttek el 
a rendelőbe, és véleményem szerint va-
lamennyivel csökkent a hiányzások szá-
ma is.

Az alábbi táblázat mutatja a betegfor-
galmi adatokat: 

2000 2004 2008 2010

Rendelőben megjelentek: 5467 6178 6146 6303

Lakáson látogatottak: 464 346 207 202

Szakrendelésre utaltak: 473 526 566 506

Kórházba utaltak: 47 26 13 11

A rendelésen megjelentek száma ki-
csit emelkedett, valószínűleg az igazolá-
sok „fontosabbá” válása miatt, az egyéb 
adatok az utóbbi években változatlanok. 

A beutalások arányát tavaly nyár óta 
ellenőrzi az OEP, és mindnyájunknak 
visszajelzést küld a beutalási gyakorla-
tunkról. Ez alapján elmondhatom, hogy 
lényegesen, kb. 25%-kal kevesebb gye-
reket küldök tovább szakrendelésekre, 

mint a környező gyermekorvos kollégá-
im. Ez arra utal, hogy a betegek definitív, 
végleges ellátása helyben megtörténik.

A körzetbe bejelentkezettek létszámát 
mutatja az alábbi táblázat:

Életkor 2000 2004 2008 2009 2010

0–4 év: 340 262 212 262 261

5–14 év: 737 709 610 604 592

15–18 év: 46 101 212 163 144

Összesen: 1123 1072 1034 1029 997

Újszülött: 72 55 49 63 56

Sajnos a létszámot évről évre csök-
kentenem kell, mert a finanszírozás meg-
követeli, hogy csak annyi gyerek lehet a 
körzetemben, ahány 14 év alatti állan-
dó lakcímmel bejelentkezett gyerek él 
Ongán. Ez számomra és a védőnők szá-
mára is előnytelen. Megoldás az lenne, ha 
az ideiglenesen itt tartózkodó gyerekek is 
bejelentkeznének állandó lakosként. Je-
lenleg ugyan bejelentem, ellátom őket, 
hiszen kötelességem, de cserébe a 14 év 
feletti korosztály létszámát fokozatosan 
mérsékelnem kell, mert az ideiglenesen 
itt tartózkodók orvosi szempontból a sta-
tisztikai hivatal számára „láthatatlanok”.

A születések száma az utóbbi két év-
ben emelkedő tendenciát mutat. Ebben 
közrejátszik az új lakások megépítése, de 
a roma lakosság szülési számának emel-
kedése is. Arányuk az újszülöttek között 
az utóbbi két évben 50–55% között moz-
gott. Az általam közölt adatok azonban 
csak a hozzám bejelentett babák számát 
mutatják. Az ongai pontos születésszám, 
illetve az arányok pontosan a védőnői ki-
mutatásokban találhatók meg.

A leggyakoribb krónikus betegségek 
előfordulását mutatja a következő táblá-
zat:

Betegség 2008 2010

asztma 81 81

szénanátha 20 45

allergiás bőrgyulladás 17 22

cukorbetegség 4 4

szívbetegség 26 37

elhízás 55 58

gerincferdülés 93 112

vesebetegség 19 28

szembetegség 57 63

A gyermekorvosi rendelő (Fotó: T. L.)
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Befejezés előtt áll a 2010 júniusában 
átadott Darvas Közösségi Ház és Mú-
zeum ún. kamrájának átalakítása.

Az eddig raktárként, lomosként használt 
helyiségből az Ongai Kulturális Egyesü-
let impozáns kiállító termet alakít ki. Az 
elmúlt hónapokban új falakat, tűzálló 
mennyezetet, téglákból rakott padlóbur-
kolatot és új festést kapott a helyiség, ahol 
a tervek szerint a paraszti gazdálkodás 
tárgyi emlékei mellett helyet kap majd 

Az allergiák között leginkább a szé-
nanáthások száma emelkedik az utóbbi 
években, de ez országos tendencia.

A szívbetegek száma is több, de sze-
rencsére csak az enyhe, csecsemőkori kis 
eltérésekből adódóan, amik idővel meg-
szűnnek.

A vesebetegek növekvő aránya pedig 
arra utal, hogy a jobb teljesítményű ult-
rahang készülékekkel, már magzati kor-
ban kiszűrik az apróbb eltéréseket, me-
lyek később csupán nyomon követést 
igényelnek.

A 2010-es év szomorú eseménye volt 
az árvíz. Az egészségügyi ellátást ez jár-
ványügyi szempontból érintette. Szeren-
csére hasmenéses járványt Ongán nem 
tapasztaltunk.

Többletmunkát a nagyközség nehéz 
megközelítése jelentett, és az árvíz utá-

ni ingyenes Hepati-
tis A oltás beadásá-
nak megszervezése. A 
nyári időszak miatt ez 
a védőnőkre és az asz-
szisztensnőmre óriási 
terhet rótt, hogy min-
denki értesülhessen 
az oltás lehetőségé-
ről. Véleményem sze-
rint nagyon jól sike-
rült az oltás beadása, 
243 gyermek része-
sült az ingyenes oltás-

ban, 2 oltást kaptak meg. Ők 20 évre vé-
dettek a fertőző „A” típusú májgyulladás 
ellen. A második részlet beadásában már 
az iskolától is tudtunk segítséget kérni, és 
természetesen kaptunk is. Köszönöm! 

Az influenza az elmúlt évben nem 

okozott különösebb problémát, sajnos 
elég kevesen éltek az oltás lehetőségével.

Korábbi éves tájékoztatóimban min-
den évben kitértem arra, hogy szükséges 
lenne a rendelő felújítása. Márciusban 
múlt 12 éve, hogy itt dolgozom. Utoljá-
ra tisztasági festés is csak 2003-ban volt. 
Mára már teljes felújításra lenne szükség, 
lehetőség szerint valamilyen egészség-
ügyi intézményre benyújtható felújítá-
si pályázat segítségével. Nagyon örülnék, 
ha erre a közeljövőben lenne lehetőség. 
Egy helyen a tető is beázik, a kárfelmé-
rés megtörtént (kárszakértő által – vihar-
kár), de eddig a javítás nem történt meg.

Végezetül szeretnék tájékoztatást adni 
arról, hogy 2010. május 01-től a regioná-
lis tiszti főorvos a Miskolc Kistérsége te-
rületére városi háziorvos szakfelügyelő 
főorvossá nevezett ki. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy Miskolc vonzáskörzeté-
ben dolgozó 15 házi gyermekorvos kollé-
gám szakmai vezetője lettem. Megtisztelő 
számomra a bizalom, melynek igyekszem 
megfelelni.

- Dr. Sárai Katalin -

Új kiállító helyiséggel bővül a falumúzeum 

az egyre bővülő pálinkáspohár történe-
ti gyűjtemény és egy időszaki kiállítóhely 
is. A helyi önkormányzat által is támoga-

tott beruházás révén a Darvas Közössé-
gi Ház és Múzeum kiállító helyiségeinek 
száma négyről ötre emelkedik.     - T. L. -

Bolobásné Marika a gyermekorvosi rendelőben (Fotó: T. L.)

A kamra burkolása (Fotó: T. L.)

A falumúzeum (Fotó: T. L.)
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2011. október 1. és október 31. 
közötti időszakban nép- és lakás-
számlálásra, továbbá az ebből ki-
maradtak 2011. november 8-ig 
történő pótösszeírására kerül sor.

A kérdőívek háromféle módon válaszol-
hatóak meg:

•  interneten, az elektronikus kérdőív 
kitöltésével;

•  papír kérdőíven, önálló kitöltéssel;
•  interjú keretében, számlálóbiztos se-

gítségével.
Amennyiben az utóbbi módszert vá-

lasztjuk feltétlenül figyeljünk arra, hogy 
a bűnözők ebben az időszakban sem pi-
hennek, kihasználhatják ezt a lehetősé-
get, hogy pénzhez, értékhez jussanak. 
Módszerük legfőbb jellemzője lehet pél-
dául, hogy számlálóbiztosnak kiadva 
magukat kihasználhatják az emberek jó-
hiszeműségét, gyanakvásának hiányát és 
figyelmüket elterelve otthonaikba köny-
nyűszerrel bejutva tőlük különböző érté-
keket (pl. ékszereket, készpénzt stb.) tu-
lajdoníthatnak el.

Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás 
tényét legtöbbször csak később észlelik a 
sértettek.

Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt 
áldozat már azonnal észleli a lopást, de

FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott hely-

zet mérlegelésével szabad, mert az addig 
„csak” megtévesztésre, figyelemelterelés-
re koncentráló elkövető a zsákmány meg-
szerzése érdekében, akár a testi épséget 
veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, 
erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások 
(szomszédok, járókelők) segítségét kérni.

Az elkövetőkre jellemző, hogy kül-
lemük ápolt, rendezett, modoruk meg-
nyerő, határozott fellépésükkel beférkőz-
hetnek az emberek bizalmába. Sokféle 
hihető, életszerű történetbe, legendák-
ba szövik bele a valójában megtévesztő és 
mindig haszonszerzésre irányuló monda-
nivalójukat.

A népszámlálás során „hivatalos sze-
mély”-nek kiadva magukat járhatnak 
házról házra, majd miután bebocsátást 
nyernek a lakásba, vagy házba, az alkal-
mas pillanatban elemelhetik értékeinket.

A bűnelkövetők feladatmegosztása ki-
finomult, modern hírközlési eszközökkel 
kommunikálnak, és sorozatban követ-
hetnek el hasonló bűncselekményeket.

Kérjük, hogy a későbbi felderítés érde-
kében a lehető legtöbb adatot adják meg 
számunkra az elkövetőkről, az általuk 
használt gépjárműről, stb.

Miről ismerhető fel a számlálóbiz-
tos?

Magyarország területén 2011. szep-
tember 27. és 30. közötti időben mintegy 
40.000 számlálóbiztos minden egyes lakó 
épületbe (lakás, családi ház) eljuttat egy-
egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. 
Ezen szerepel az összeíró személy neve, 
azonosítója és telefonszáma.

A számlálóbiztosok személyét a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 06-80-200-014, 
06-80-200-224 ingyenesen hívható, zöld 
számain ellenőrizhetik le!

A számlálóbiztos magát számlálóbiz-
tosi igazolvánnyal igazolja, amelyen sze-
repel a neve és az aláírása, az azonosí-
tószáma, valamint a kártya hátoldalán a 
település jegyzőjének az aláírása.

A számlálóbiztosi igazolvány kizá-

rólag a számlálóbiztos személyazonos-
ságát igazoló fényképes igazolvánnyal 
(személyi igazolvány, jogosítvány, útle-
vél) együtt érvényes.

Amennyiben bármely okból kétsége 
merülne fel, Értesítse a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 107, vagy 112-es te-
lefonszámon!

Hogyan előzhetjük meg a bajt?
A népszámlálás időszaka mindenki 

előtt ismert. Annak érdekében, hogy ne 
váljanak trükkös lopás, vagy csalás ál-
dozatává, készüljenek fel a számlálóbiz-
tosok fogadására, akiknek érkezéséről az 
adatszolgáltatói csomagon, vagy a címen 
hagyott értesítőn megadott elérhetősé-
gen tájékozódhatnak.

A népszámlálás során a személyes ok-
irataikat a számlálóbiztosok nem kérhe-
tik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmá-
nyaikkal tudják magukat igazolni.

Ha idegent engednek be otthonuk-
ba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!

A számlálóbiztosok érkezése kiszá-
mítható, de ebben az időszakban meg-
jelenhetnek trükkös csalók is. Az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében értékeit 
(ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, 
bankkártya, stb.) kezelje a személyes ok-
mányaitól (személyi igazolvány, lakcím-
kártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, 
adó kártya, stb.) külön.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.: 161

(46) 514-500/23-27, fax: 27-37

Az önkormányzat szeptember 20-
án tartotta soron következő ülé-
sét, alább erről tudósítunk.

A Hernád Közmű Kft. működéséről
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a Hernád Közmű Kft. 
2010. évi működéséről szóló beszámolót 
elfogadta.

Tájékoztató a nagyközség 
egészségügyi helyzetéről

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogad-
ta a nagyközség egészségügyi helyzetéről 
szóló tájékoztatókat.

Támogató szolgáltatás finanszírozását 
célzó pályázat benyújtása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a támogató szolgáltatás 
és a közösségi ellátások finanszírozásá-
nak rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 
kormányrendelet alapján a társult formá-

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER – LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

ÓvAKodjunK A TrüKKös csAlÓKTÓl!
Bűnmegelőzési tanácsok a népszámlálás időszakára

önkormányzati ülésről
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A képviselő-testület a szeptember 
20-ai ülésén elfogadta a rendele-
tek előkészítésében való társadal-
mi részvételről szóló rendeletét.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az alkotmány 
44/A. § (1) bekezdés a.) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a helyi ren-
deletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről a következőket rendeli el:

1. §
(1) E rendelet szerinti társadalmi 

egyeztetésre kell bocsátani az önkor-
mányzati rendelet tervezetét, előzetes 
hatásvizsgálatát és indokolását (a továb-
biakban együtt: tervezet) a (2) bekezdé-
sekben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre 
bocsátani

a.) a költségvetésről, annak módosítá-
sáról és végrehajtásáról,

b.) a helyi adóról és annak módosítá-
sáról,

c.) az önkormányzat szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról és annak módosí-
tásáról,

d.) az önkormányzat vagyonáról és 
annak módosításáról szóló önkormány-
zati rendeletek tervezeteit.

2. §
(1) A társadalmi egyeztetés céljából a 

tervezetet a hivatali hirdetőtáblán való 
kifüggesztéssel és az önkormányzat hon-
lapján kell közzétenni.

(2) A módosítani kívánt hatályos rende-
let szövegét a tervezett módosításokkal egy-
séges szerkezetben, a tervezett módosításo-
kat külön is megjelölve kell közzétenni.

3. §
(1) A véleményeket a honlapon meg-

adott elektronikus levélcímre lehet el-

küldeni, vagy írásban a jegyző részére. 
A beérkezett véleményeket és az azokról 
készített összefoglalót a képviselő-testü-
leti előterjesztések anyagaival együtt kell 
kezelni. Nem vehető figyelembe a névte-
lenül érkezett vélemény.

(2) A véleményezésre legalább öt mun-
kanapot kell biztosítani. A beérkezett vé-
leményekkel kapcsolatban egyedi válasz-
adási kötelezettség nem áll fenn.

4. §
A társadalmi egyeztetésre bocsátásért 

és a beérkezett vélemények feldolgozásá-
ért a jegyző a felelős. A jegyző a beérkezett 
véleményekről összefoglalót készít, me-
lyet a tervezettel együtt a képviselő-testü-
let elé terjeszt és közzétesz az önkormány-
zat honlapján és a hivatali hirdetőtáblán.

5. §
A rendelet a kihirdetését követő na-

pon lép hatályba.

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében 
való társadalmi részvételről

ban működtetett támogató szolgáltatás 
finanszírozását célzó pályázat benyújtá-
sát elfogadta.

A támogató szolgálat működési költ-
ségeihez igényelt vissza nem térítendő 
támogatás nagysága teljesítményvállalás 
függvénye. A támogató szolgálat 2012. 
évi működési költségeihez igényelt vissza 
nem térítendő támogatás: 7.650.000 Ft. 
A képviselő-testület nyilatkozott arról, 
hogy a finanszírozási szerződés alapján 3 
évig (2012. január 01-től 2014. december 
31-ig) működteti a támogató szolgálatot.

A Nádas utca, a Csokonai és a 
Hunyadi utcák közötti szakaszán 

készülő járda kapcsán feltárt 
problémák tudomásul vétele 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Nádas utca, a Cso-
konai és a Hunyadi utcák közötti sza-
kaszán készülő járda kapcsán feltárt 
problémák rendezésére vonatkozó elő-
terjesztést megtárgyalta. A feltárt problé-
mákat – egyes ingatlanok, porták kerítése 
nem megfelelően lett kimérve, kialakítva, 
az belenyúl az utcába – a képviselő-tes-
tület tudomásul vette és tájékoztatja az 
érintett lakosokat. 

Parlagfű
Az ülésen szó esett az Ongán is szép szám-
mal előforduló parlagfűves területekről, 
hogy az állampolgárok egy kékszámon 
tehetnek bejelentést, ha ilyen területre 
bukkannak. A lakosság számára a városi 
vonalról elérhető parlazöldvonalon 2005 
óta fogadja a Parlagfűmentes Magyaror-
szágért Egyesület a parlagfüves területek 
bejelentését. Az ún. Parlagfű Forródrót 
száma: 06-80-204-355.

Bölcsődefenntartó alapítvány óvoda 
épületére kötött bérleti szerződés fel-

mondása 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy a 
2009. augusztus 1. napján létrejött he-
lyiségbérleti szerződés 2011. október 31. 
nappal felmondásra kerüljön abban az 
esetben, amennyiben a Miskolc és Kör-
nyéke Bölcsődefenntartó Alapítvány 
(Székhely: 3562 Onga, Bem apó u. 52.) 
bérlő a szerződés 4. pontjában foglalt re-
zsiköltség megfizetésének a megküldött 
számlák alapján 2011. szeptember 30. 
napjáig nem tesz eleget. 

A felmondás átvételét követően kere-
setet terjeszt elő a helyiség kiürítése és re-

zsiköltség megfizetése jogcímén, kérve a 
bíróságot, hogy 2011. október 31. napjá-
val kötelezze a bölcsőde kiürítésére, és a 
rezsiköltség megfizetésére. 

Egyéb kérdések
A képviselők többek között értekeztek 
még a Berzsenyi úti felső, korábban egy 
baleset révén megrongálódott buszmeg-
álló pótlásáról, hogy egy lakásban meny-
nyi lehet a bejelentett lakók száma, hogy 
miként állnak az önkormányzat ún. Olaj-
terves ügy még le nem zárt peres ügyletei. 
Ez utóbbi kapcsán és az önkormányzat 
egyéb, folyamatban lévő jogi ügyleteiről 
dr. Bartus Mariann ügyvédnő nyújtott tá-
jékoztatást.                                       - T. L. -

A Polgármesteri Hivatal épülete 
(Fotó: Galyas Ferenc)



8 2011. október

A képviselő-testület még év ele-
jén, a február 15-ei ülésén ren-
deletmódosítással a segélyek ki-
utalását többek között tiszta, 
rendezett és gyomtalanított ud-
var meglétéhez kötötte. 

A tavasz folyamán sor került az illetékes 
szervek együttes első terepbejárására. A 
tapasztalatok megoszlottak, voltak elret-
tentő, de pozitív példák is. Akadtak olyan 
családok, akik kifejezetten kicsinosították 
portájukat a szemlevételezés időpontjára.

Hónapok óta próbáltuk elérni, hogy a 
terepbejáráson résztvevő illetékesek közül 
valaki ossza meg a tapasztalatait újságunk 
hasábjain a nagyközség lakosságával, de 
erre senki sem vállalkozott. Szerkesztősé-
günk rendezetlen porta miatt segélymeg-
vonásról nem tud. Csak remélni tudjuk, 
hogy ez annak eredménye, hogy Ongán 
nincsenek igazi elrettentő példák.- T. L. -

Megkezdődött a 2011/12. tanév! Szep-
tember 1-én iskolánkban is megkezdő-
dött az új tanév. Legizgatottabban talán 
a negyvenkét elsős tanuló és szüleik vár-
ták az iskolát, hisz egy új életszakasz kez-
dődött számukra. Az iskolai SZMK kis 
ajándékkal kedveskedett a legfiatalabb 
tanulóinknak.

Az alsó tagozatosok iskolaotthonos ok-
tatása, nevelése számos lehetőséget kínál 
a szabadidő hasznos eltöltésére: néptánc, 
festészet, zongora, furulya, színjáték tan-
szakok közül választhattak tanulóink, 
emellett beindult a futball utánpótlás 
„Bozsik-programja”, amelyben közel 50 
tanuló fejlesztheti tehetségét.

A nyári szünetben tovább fejlesztet-
tük az oktatás tárgyi-technikai feltételeit: 
befejeztük az iskolai bútorzat teljes felújí-
tását, TIOP pályázati projekt keretében 
a 9 osztályteremben interaktív táblákat, 
notebookokat, projektorokat állítottunk 
a felsős diákok eredményesebb oktatása 
céljából. Az iskolai számítógéppark is bő-
vült, 28 db új PC került használatba.

Megtartottuk a tanév első szülői érte-
kezletét, ahol igazgatói és osztályfőnöki 

tájékoztatást adtunk az év feladataiból, 
céljairól.

Szervezett keretek között elkezdődött 
a rászoruló gyermekek számára a logopé-
diai képzés, a fejlesztő foglalkozások és há-
rom csoportban a gyógytestnevelés is.

Szeretettel fogadtuk a szegedi illető-
ségű SOPORTIMIST CLUB vezetőségét, 
akik egy táblát helyeztek el annak emlé-
kére, hogy 2010-ben az ő segítségükkel 
is újíthattuk fel az 1. számú iskolaépüle-
tünket.

SPORTEREDMÉNYEK!
Sikeresen szerepeltek labdarúgóink a 

„Sajó kupán” Arnóton, ahol első helye-
zést értek el.

Az atlétikai ügyességi csapatbajnokság 
városkörnyéki versenyéről a megyei dön-
tőbe jutott a 10x200 m váltó, a lány és fiú 
távolugró csapatunk. Felkészítő nevelők: 
Kosztopulosz Beatrix és Kajtor Csaba.

Október 6-án az Aradi vértanúkról 
emlékeztünk a művelődési házban. A 
délután egy órakor kezdődő műsort a 6. 
évfolyam tanulói adták elő. 

- Rózsa László -

Iskolai 
csengoszó

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

segélyek tiszta portához kötve – 
terepbejárási tapasztalatok ongán

A pozitív példa a cigánytelepi 
terepbejáráson (Fotó: K. Gy.) A bejáráson (Fotó: K. Gy.)

Elsősök szavalata a tanévnyitón (Fotó: T. L.)

Elsősök az első tanítási napon (Fotó: K. Gy.)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

2011. szeptember 26.

a végrehajtás során keletkezett dokumentációt és a beszerzésre került technikai eszközöket.

A tételes átvizsgálás mindent rendben talált. A projekt legizgalmasabb szakaszát lezártnak

tekinthetjük. A projekt fenntartását 5 évre vállalta a Görgey Artúr Általános Iskola és

támogatásával.

A fenntartás vállalásait az Intézményi Informatikai Stratégia tartalmazza.

interaktív tábla felszerelése szükséges, ez jelenleg 52%. A tanórák minimálisan 30%-ban IKT

eszközöket kell alkalmazni, szeptember 1-vel 31%-kal indítottuk a tanévet. A mérés-

leszünk képesek teljesíteni. Ugyancsak 30%-os arányban kell IKT eszközök használatához

nyílt tanítási nap keretében mutatjuk be új taneszközeinket.

A projekt a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírás keretében, TIOP-1.1.1-07/1-

2008-0196 azonosítószámon az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 16.076.000 Ft,

mely a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.

Onga Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3562 Onga, Rózsa utca 18.
E-mail: onga@onga.hu
www.onga.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A „Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek

A projekt az Európai Unió és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
szAKmAi ellenőrzésről és ProjeKTeredményeKről

2011. szeptember 26.

Új rovatot nyitunk, melyben 
minden hónapban egy-egy 
Ongával kapcsolatos régi 
képeslapot mutatunk be. 
E havi számunkba egy 1930-as 
évekbeli képeslap került, mely az 
elemi iskoláról készült.

- T. L. -

régi 
képeslap 
ongáról

A projekt ellenőrzésére néhány héttel a záró szakmai 
beszámoló leadását követően került sor.  Az ellenőrzést 
a Közreműködő Szervezet (ESZA Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft.) két munkatársa végezte. Az ellenőrzésben a 
projektmenedzsment tagjai mutatták be a végrehajtás során 
keletkezett dokumentációt és a beszerzésre került technikai 
eszközöket. A tételes átvizsgálás mindent rendben talált. A 
projekt legizgalmasabb szakaszát lezártnak tekinthetjük. A 
projekt fenntartását 5 évre vállalta a Görgey Artúr Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a fenntartó 
Nagyközségi Önkormányzat támogatásával. 

A fenntartás vállalásait az Intézményi Informatikai Straté-
gia tartalmazza. A vállalások fő elemeiről részletesen a követ-
kező mondható el. A tantermek 40%-ban interaktív tábla 
felszerelése szükséges, ez jelenleg 52%. A tanórák minimá-
lisan 30%-ban IKT eszközöket kell alkalmazni, szeptember 
1-jével 31%-kal indítottuk a tanévet. A mérés-értékelés 

terén is 30%-os szintet kell elérnünk, amit előre láthatólag 
a következő tanévtől leszünk képesek teljesíteni. Ugyancsak 
30%-os arányban kell IKT eszközök használatához juttatni 
a hátrányos helyzetű tanulókat, a pontos adatok október 
15-re várhatóak, de teljes bizonyossággal elmondható, hogy 
az elvárás teljesíthető. Fontos követelmény, hogy a tantermi 
csomagok számának megfelelően 5 bemutató órát szüksé-
ges tartani az új eszközök megismertetése érdekében. A szü-
lők és minden érdeklődő számára a novemberi nyílt tanítási 
nap keretében mutatjuk be új taneszközeinket.

A projekt a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírás 
keretében, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0196 azonosítószámon az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támo-
gatás összege 16.076.000 Ft, mely a projekt elszámolható 
költségeinek 100%-a. 

Onga Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3562 Onga, Rózsa utca 18.

E-mail: onga@onga.hu
www.onga.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Nevezési határidő: 2012. január 9. 
Nevezési minta: fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: 1. nevezett pálinka: 1000 Ft, minden további 

nevezett pálinka: 500 Ft/db.
Nevezési minták átvétele: Az ongai általános iskola média 

termében (3562 Onga, Görgey u. 2. új épületszárny) 2012. ja-
nuár 9-éig, illetve eljutatható postán az egyesület címére (Ongai 
Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a kiírásban szereplő me-
gyék bérfőzetői és pálinkafőzdéi vehetnek részt a nevezési lap 
kitöltésével, a nevezési díj befizetésével. A párlatok leadásával 
egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzetési 
lap másolatát. (Lehetőség van két személy együttes nevezésére 
is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. Itt is követelmény 
azonban az egyikük nevére kiállított hivatalos bérfőzési lap.) 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2012. január 21. A magyar 
kultúra napjához kapcsolódó kulturális hagyományőrző ren-
dezvénysorozat részeként.

Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája a III. Ongai 
Regionális Pálinkaversenyen arany-, ezüst- vagy bronzérmet 
nyer, a Magyar Országos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspár-
lat Versenyen (Gyula, Budapest) ugyanazon versenypálinka ne-
vezési díjából 30%, 20%, ill. 10% kedvezményt kap az Ongai 

Kulturális Egyesület és a Lovász Rendezvényszervező Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Kft. között létrejött szerződés értelmében.

A verseny szervezői gondoskodnak a benevezett pálinkák 
teljes anonimitásáról, az adatok tikosságáról, az elfogulatlan és 
hiteles zsűri megszervezéséről valamint a verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésének lebonyolításáról és a díjak, oklevelek át-
adásáról, a sajtó jelenlétéről.

2011-ben, a II. Ongai Regionális Pálinkaversenyen a nem-
zetközi zsűrinek 168 beérkezett mintát 
kellett értékelnie. A pálinkák 28 település-
ről 4 megyéből érkeztek. A zsűri döntése 
alapján arany oklevelet 18, ezüst oklevelet 
34 és bronz oklevelet 28 pálinka kapott. 
Az Ongán érmes pálinkák közül azok, 
amelyek a gyulai országos versenyen in-
dultak, jórészt ott is díjazottak lettek.

További információk, részletes nevezési 
feltételek, verseny szabályzat, odaítélhető 
díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap, elérhető az egye-
sület honlapján: www.okeonga.hu ill. to-
vábbi felvilágosítás kérhető Juhász József-
től a 70/313-1454-es és Takács Lászlótól 
a 70/313-3216-os telefonszámon vagy e-
mailben az okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! 
Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület -

III. Ongai Regionális Pálinkaverseny – versenyfelhívás
Pálinka verseny a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítésére!

2012 első pálinkaversenye!
Mérettessük meg régiónk pálinkáit, bérfőzetőit, bérfőzdéit! 

Legyen elismertségük a minőségi pálinkát főzetőknek!

Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti a III. Ongai Regionális Pálinkaversenyt, 
mely 2012 januárjában kerül megrendezésre.

A verseny meghirdetésének köre: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, 
Jász-Nagykun Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területének bérfőzetői és bérfőzdéi.

Hangulatkép a 2010-es ünnepi programokból (Fotó: Tüdő)

Munkában a zsűri a 2010-es versenyen (Fotó: K. Gy.)
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Őszi „élményünk”, a nátha

Az őszi időszak rendkívül kedvez annak a betegségnek, 
amit megfázásnak vagy náthának szoktunk nevezni. Ez 
a mérsékelt égöv leggyakoribb betegsége, mely a fej-
lett országokban a felnőtteket évente 2–6 alkalommal 
érinti. A közhiedelemmel ellentétben a „megfázásnak” 
semmi köze a hideghez, a nátha nem kapható el eső-
ben, hidegben vagy alulöltözöttség miatt. Kutatók sze-
rint 110 rhinitiszt okozó vírus létezik, és további 90 ví-
rus képes megfázásos-tüneteket kiváltani.

A náthát okozó leggyakoribb bűnösök az ősz-
szel is garázdálkodó rhinovírusok és a télkörnyé-
ki coronavírusok, melyek emberről emberre kézfogás, 
használati tárgyak, de leginkább cseppfertőzés útján 
terjednek. Gondoljuk csak el, hogy a tüsszentéskor ki-
áramló levegő közel 150 km/h sebességgel szabadít-
ja környezetünkre a fertőző vírusok ezreit. A kórokozók 
a nyálkahártyákon keresztül jutnak be a szervezetbe, s 
ott fertőzést okoznak. A lappangási idő rövid, mindösz-
sze 2–3 nap, de már a lappangási időszakban is fertőz!

A szervezet ellenanyagot fejleszt ki minden ilyen ví-
rus-támadás alkalmával, vagyis legközelebb már képes 
lesz az ugyanilyen vírusnak ellenállni, ám a náthát oko-
zó vírusok nagy száma lehetetlenné teszi, hogy mind-
egyikre legyen kész ellenszere. Ez magyarázza azt, hogy 
sokan sorozatos „megfázástól” szenvednek, az egyik 
nátha szinte észrevétlenül „megy át” a másikba.

Érdemes tudnunk, hogy az orrnak – számos funk-
ciója mellett – igen fontos feladata a belélegzett leve-
gő melegítése és párásítása. A melegítés érdekében a 
reflexes hatásra erősen megduzzadni képes orrkagylók 
szabályozni tudják az átáramló levegő mennyiségét. 
Az orrnyálkahártya duzzanatának fontos ingere a hő-
mérsékletváltozás: a hirtelen lehűlés, vagy felmelege-
dés. (Utóbbit megtapasztaljuk, amikor télen a hidegből 
meleg szobába lépünk.)

A párásítást a nagyfelületű nyálkahártya végzi. A 
képződő nagyobb mennyiségű, nem kóros nyálka tisz-
ta, átlátszó, kissé nyúlós-tapadós. Ezzel ellentétben a 
vizes, vagy épp ellenkezőleg, sűrű, gennyes, (sárgás) 
váladék valamilyen betegség jele.

Ha az orrunk eldugul, s így hosszasan nyitott száj-
jal kényszerülünk lélegezni, a melegítés és párásítás 
funkciójának kimaradása az alsóbb légutak nyálka-
hártyájának károsodásához vezethet. Az orr főüregé-
nek eldugulása miatti kellemetlen érzést csak fokoz-
za az egyébként légtartó orrmelléküregek nyílásának 
– nyálkahártya duzzanat miatti – elzáródása, belső 
légnyomásának csökkenése, ami önmagában is fejfá-
jást okozhat.

Ilyenkor első a bőséges váladék eltávolítása, mely-
hez ismernünk kell a helyes orrfújás technikáját. Mindig 
kissé előrehajtott fejjel, és mindig csak az egyik orrnyí-
lást befogva szabad orrot fújni, hogy elkerüljük a vála-
déknak a melléküregekbe vagy a középfülbe jutását. A 
nehezen kifújható váladékot hígíthatjuk élettani sóol-
dattal, vagy Salvus gyógyvízzel öblögetve, orrcseppel, 
vagy nyákoldó gyógyszerek segítségével. Az orrnyál-
kahártya védelme érdekében 3 napnál hosszabb ideig 
ne alkalmazzunk nyálkahártya-lelohasztó orrcseppe-
ket. Az orrjáratok nyitva tartására eredményes lehet a 
kamillás, eukaliptuszolajos, mentolos inhalálás, amely 
egyben közérzetünket is javítja.

Érdemes hangsúlyoznunk, hogy az antibiotikum-
ok a vírusokkal szemben hatástalanok, tehát egy szö-
vődménymentes náthán semmit sem segítenek! A 
felesleges antibiotikum fogyasztásával a rezisztens 
baktériumtörzsek szaporodását lehet csak elérni. Más 
a helyzet azonban, ha bakteriális felülfertőződés miatt 
szövődmény – például középfül-, vagy arcüreg-gyulla-
dás – alakul ki. (Érdemes megjegyezni, hogy a közép-
fül-gyulladás leggyakoribb oka a helytelen orrfújás.)

Az antibiotikum-rezisztencia elkerülésére az orvos ál-
tal felírt antibiotikumot az előírásnak megfelelő adagolás-
ban, az utolsó szemig szedjük be! Meghűlés ellen, meg-
előző célzattal, sohase szedjünk antibiotikumot, ne adjunk 
másnak kölcsön, és senkitől ne fogadjunk el ilyen gyógy-
szert, még egy pár napos „öngyógyító” kúra erejéig sem.

A közelgő hideg időjárás miatt fontos eloszlatnunk 
azt a gyakori tévhitet is, hogy az alkohol fogyasztá-
sa véd a meghűléstől. Ellenkezőleg, kitágítja az ereket, 
ami fokozza a szervezet hő-leadását. Különösen igaz ez 
a télen népszerű, kirándulások és síelés alkalmával elő-
szeretettel fogyasztott forró szeszesitalokra, például a 
grogra és a forralt borra.

Forrás: Dr. Elek Csaba Paramedica 

„De nehéz az iskolatáska!”

A gyerekek napjaik számottevő részét az iskolában töl-
tik, sőt szabadidős tevékenységeik jó része is oda kötő-
dik. A napi 6–7, esetenként 8 tanóra után jönnek a dél-
utáni önkéntes elfoglaltságok, szakkörök, tanfolyamok, 
s ehhez a terheléshez adódnak még az otthoni felada-
tok is. A diákok kimerültek, hajszoltak, ami az életkor 
előrehaladtával csak fokozódik, így az ő egészségük is 
veszélybe kerülhet.

A fiatalok csökkent fizikai teherbíró-képességét jel-
zik a 60–70% gyakoriságú testtartási rendellenességek 
(hanyag tartás, lúdtalp, gerincferdülés). Életkortól füg-
gően 5–20% az elhízott gyermekek aránya.

Nemzetközi összehasonlításban, a fizikailag ak-
tív, rendszeresen sportoló magyar serdülők aránya na-
gyon alacsony, minden vizsgált életkorban a rangsor 
végén helyezkednek el. A 11–13 éves korosztály vi-
szont „felküzdötte magát” a középmezőnybe a napon-
ta tv-nézéssel töltött órák kategóriájában (átlag 4 vagy 
több óra). A testtartási és mozgásszervi problémák, va-
lamint az elhízás oka tehát, hogy gyermekeink keve-
sebbet mozognak, többet ülnek a televízió és a számí-
tógép előtt.

A diákok táplálkozása terén, kedvezőtlen jelenség, 
hogy emelkedett a reggelit otthon nem fogyasztók 
(23%), valamint az édességeket és cukrozott üdítőita-
lokat naponta nassolók aránya. Az életkor emelkedésé-
vel nő a kávét és a gyorséttermi ételeket fogyasztók, va-
lamint a rendszertelenül étkezők aránya.

A magyar gyermekek körében rohamosan növek-
szik a légszennyezéssel, táplálkozási és egyéb környe-
zeti allergénekkel összefüggést mutató légúti, emész-
tőszervi és bőrgyógyászati allergiák aránya. Emellett 
szaporodnak a mentális, szorongásos problémák (20–
30%) és a gyermekkori depresszív tünetek (súlyos-
ságától függően 4–20%). A tanulók 24%-a érzékeli 
nagyon nyomasztónak az iskolai feladatokat. A kime-
rültség mértékét szemlélteti a tanulók reggeli fáradt-
ságának gyakorisága. Ugyancsak a túlzott terhelés 
egyik következménye a közéleti kérdések iránti érdek-
telenség és jellemző a passzív kikapcsolódások (tv) felé 
vonzódás.

A nyomasztónak érzett iskolai feladatok, a sikerte-
lenség, esetleg a társak általi kirekesztettség pszicho-
szomatikus panaszokhoz vezethet, leggyakrabban fej-
fájás, szédülés, hányinger, hányás, gyomor- és hasfájás, 
alvászavarok, izomfájdalmak, fulladás és szívdobogás-
érzés jelentkezik. A szorongó gyermek képességei alatt 
teljesít, tovább erősítve ezzel szorongását, így kialakul 
az ördögi kör.

Főként annak fáj a gyomra, hasa, aki nem érzi magát 
biztonságban az iskolában. Gyakori fejfájást indukálhat 
a szülők túl nagy elvárása, a gyermek képességeihez 
és teljesítményéhez mérten. Gyakori alvásproblémáról 
panaszkodnak azok, akik szüleiktől nem kapnak meg-
felelő segítséget, támogatást, csak túlzott követelmé-
nyekkel szembesülnek a szülők és tanárok részéről.

A diákok életminőségét, egészségét rontó tényezők 
felvetése már magában hordozza a megoldást is: a ta-
nárok és szülők részéről több megértést, elfogadást, tá-
mogató, segítő odafordulást.

Forrás: Dr. Aszmann Anna tanulmánya 

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

egészségmegőrzés
2005 és 2008 között már volt egy egészségmegőrző cikksorozatunt, amelyben hónapról-hónapra közzé tettünk az olvasók, a he-
lyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk az volt, hogy a mai, egyre egészség-
telenebb világunkban a magunk módján felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. Az 
egészségmegőrző rovatunkat újra indítottuk. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja.


