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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

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

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

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

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

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

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

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

Következő számunk 
tartalmából:

• Melléklet: 2012-es falinaptár
• Polgármesterünk bűntető peres eljárásáról
• Katalin bálról
• Geofizikai mérések a Halmoknál
•  A Pénzügyi Bizottság I. féléves takarékos-

sági vizsgálatának tapasztalatai
• 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: 
•  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.
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1956-os megemlékezés
Az 1956-os eseményekre és a III. köz-

társaság 1989-es kikiáltására az idén is 
együtt emlékezett négy település: Arnót, 
Felsőzsolca, Szikszó és Onga vezetősé-
ge és ünneplő közönsége október 23-án, 
délben, nagyközségünk Turul szobránál.

Csepergős időben az ünnepi köszöntőt 
ez alkalommal dr. Üveges István, Arnót 
polgármestere mondta. A rendezvényen 
a fellépett a Görömböly Néptáncegyüttes, 

Kátai Zoltán lantművész, míg Balázs Ist-
ván versekkel emelte az ünnep fényét. 

Az ünnepség része volt az emlékmű 
előtti közös polgármesteri koszorúzás, de 
a Jobbi helyi alapszervezetei is elhelyez-
ték a tisztelet virágait.

Az általános iskolások előbb biciklivel 
Ongaújfaluba mentek, majd a Turulhoz 
való futásukkal rótták le kegyeletüket.

- T. L. -

Az ünnepi megemlékezésen (Fotó: T. L.)

A futók (Fotó: T. L. Kerékpárral Újfaluba (Fotó: T. L.

Koszorúzás a Turulnál (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület a szeptember 
20-ai ülésén részletesen foglal-
kozott a település egészségügyi 
helyzetével. Az ülésen elhangzott 
I. és a II. számú háziorvosi körzet, 
a fogorvos és a gyermekorvos ál-
tal készített beszámolókat a múlt 
havi számunkban már megismer-
hették az olvasók. Most a védőnői 
tájékoztatókat adjuk közre.

I. számú védőnői körzet
Az ongai I. sz. körzet Egészségügyi Vé-

dőnői Szolgálatánál 19 éve dolgozom. Az 
alapellátás keretében, meghatározott föld-
rajzi területen, az önkormányzat által biz-
tosított tanácsadóban, a lakosság egésze 
számára elérhetően végzem munkámat.

Védőnői tevékenységem két fő eleme: 
I. Területi védőnői gondozás
II. Iskola egészségügyi védőnői munka
A 2010. év statisztikai adatainak fel-

használásával kívánom bemutatni gon-
dozási munkámat.

Körzetemben nyilvántartottak száma: 
Várandós: 21 fő
Csecsemő (0–1 év): 23 fő
Kisded (1–3 év): 42 fő
Nagy gyermek (3–6 év): 81 fő

I. Területi védőnői gondozás
Eszköze a tanácsadás és a családlátoga-

tás. Új tevékenységem a nővédelmi gondo-
zás keretében végzett méhnyakrák-szűrés.

1. Tanácsadás
Várandós és csecsemő-tanácsadás 

heti egy alkalommal történt, 2–2 órában, 
változatlanul szerdai napokon. Tanács-
adásokat részben a gondozottakat ellá-
tó háziorvossal, Dr. Petik Edit és a házi 
gyermekorvossal, Dr. Sárai Katalin, rész-
ben önállóan végzem.

Tanácsadási forgalom 2010-ben:
Várandós megjelenés: 240 fő.
Csecsemő bemu-

tatás: 249 fő.
Kisded bemuta-

tás: 120 fő.
Nagy gyermek 

bemutatás: 97 fő.
2. Családlátogatás
A gondozott csa-

ládok otthonukban 
történő felkeresése 
szakmai protokoll 
és igény szerint tör-
ténik.

A 2010-es évben 
a családlátogatások 
száma a következőképpen alakult:

Várandós látogatás: 136 fő.
Gyermekágyas látogatás: 157 fő.
Csecsemőlátogatás: 453 fő.
Kisgyermek látogatás: 305 fő.
Nagy gyermeklátogatás: 368 fő.
3. Nővédelem
Nővédelmi gondozási munkám 2009-

től a méhnyak-szűréssel bővült.
A 2010-es évben: 
Nővédelmi tanácsadáson megjelent: 

87 fő.
Szűrővizsgálatra (kenetvételre) jogo-

sult: 45 fő.
Nővédelmi látogatást 287 főnél tettem.
Összességében körzetemben az el-

múlt év során koraszülés, anyai-magzati 
és gyermekhalálozás nem volt. 

4. Változás a védőnői gondozási mun-
kában

2009. 01. 01-től – a kötelező egészség-
biztosítás keretében igénybe vehető be-
tegségek megelőzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról 
és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján 
– az eddigi házi gyermekorvossal közö-
sen végzett státusz-vizsgálatokat kiegé-
szítette az önálló védőnői szűrővizsgálat 
végzése leletadási kötelezettséggel.

2009/2010-es tanévtől az óvodai szű-
rővizsgálatok megszűntek.

Tisztaságvizsgálatokat az óvodákban 
változatlanul elvégeztem.

II. Iskola egészségügyi védőnői munka
A 2005/2006 tanévtől egyedül látom 

el az iskola védőnői munkát nagyközsé-
günkben.

Tanulók létszáma a 2010/2011 tanév-
ben: 416 fő.

Iskola védőnői ellátás munkarendjé-
ben: 

– Őszi hónapokban szerepelnek az oltá-
sok. Az oltások 100%-ban megtörténtek. 

– Téli hónapokban szűrővizsgálatokat 
végzek, a 2., 4., 6. és 8. osztályokban. A 
védőnői szűréseket maradéktalanul elvé-
geztem.

– Tavasszal egészségnevelő előadáso-
kat tartok.

– Tisztaságvizsgálatot havi rendsze-
rességgel, illetve igény szerint végzek. 
Személyi higiéné területén kisfokú javu-
lás észlelhető. 

Elsősegélynyújtó szakkört szerveztem. 
Versenyen nem voltunk az elmúlt tanév-
ben.

Ezúton köszönöm iskolánk vezeté-
sének, pedagógusainak egész tanévben 
nyújtott támogatását, segítségét!

III. Közegészségügyi-járványügyi 
munka

A 2010. évi árvízi események többlet 
közegészségügyi-járványügyi teendőket 
eredményeztek.

– Jelzési kötelezettség az árvíz által fe-
nyegetett területen élő várandósokról és 
csecsemőkről.

– Adományként kapott Hepatitis-A 
(járványos májgyulladás) elleni védőol-

Tájékoztató a nagyközség védőnői munkájáról

Gálné Zsuzsa védőnő 
munka közben (Fotó: K. T.)

Vérnyomásmérés az I. sz. körzetben (Fotó: K. T.)
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tások rapid megszervezése, kezdetben az 
iskolás, majd az óvodás korúak körében 
júliusi és januári hónapban.

Munkámról:
– Nyugdíjas klubban előadást tartot-

tam elsősegélynyújtásból. Szűrővizsgála-
tot szerveztem és végeztem a klubtagok-
nak (vérnyomás, vércukor, vizelet).

– Onga I. sz. háziorvosi rendelőben 
hasi ultrahangszűrést szerveztünk.

– ,,Onga Település Egészségtervéért 
Partnerségi Együttműködés” program-
ban részt veszek, egészségügyi alapellá-
tásra vonatkozó cselekvési tervet, és an-
nak végrehajtását koordinálom.

– Évente több főiskolai hallgató szak-
mai gyakorlatát vezetem. 

– Továbbképzéseken, szakmai napo-
kon részt veszek, szükséges vizsgákon 
megfeleltem.

– Pályázati lehetőségem az elmúlt 
években nem volt.

– Nagyközségünk szociális, oktatási és 
egészségügyi intézményeinek dolgozói-
val, vezetőivel jó munkakapcsolatot tar-
tok fenn.

– A tanácsadó felszereltsége a törvény 
által előírtaknak megfelelő, tisztasági fes-
tése viszont az elmúlt években szükséges-
sé vált.

- Gál Lászlóné védőnő Onga 
I. sz. Védőnői Szolgálat –

II. számú védőnői körzet
1992. november 1-től dolgozom az 

Onga II. sz. védőnői körzetben. 
A védőnői szolgálat munkáját törvé-

nyek, több rendelet és módszertani leve-
lek útmutatása alapján végzi. Működésé-
nek biztosítását a helyi önkormányzatok 
számára törvény írja elő. A szakmai fel-

ügyeletet a területi vezetővédőnő lát-
ja el. 

A védőnői gondozás formái az aláb-
biak lehetnek:

– Családlátogatás.
– Önálló védőnői tanácsadás.
– Tanácsadás or-

vossal (háziorvos, 
gyermekorvos, szü-
lész-nőg yóg yász 
szakorvos).

– Fogadóóra tar-
tása.

– Egészségneve-
lés.

A védőnői gon-
dozás szakterületei:

– Nővédelem.
–  G y e r m e k e t 

váró családok gon-
dozása.

– Gyermekágyas anyák gondozása.
– Csecsemőt, illetve gyermeket nevelő 

családok gondozása.
– Gyermek közösségi gondozás.
– Szociális feladatok.
A védőnő tevékenységét külön jogsza-

bályban foglaltak szerint végzi:
– A fenntartó által biztosított tanács-

adó helyiségben.
– A családok otthonában.
– Nevelési-oktatási intézményben.
A védőnő gondozási feladatait önálló-

an végzi, ennek során kapcsolatot tart és 
együttműködik:

a) az egészségügyi alapellátás és ezen 
belül kiemelten a háziorvosi ellátás, to-
vábbá a szakellátás,

b) a közoktatás, 
c) a gyermekjóléti, a szociális és a csa-

ládsegítést végző intézmények illetékes 
szakembereivel.

A védőnő és a háziorvos gondozással 
kapcsolatos szak-
mai véleménykü-
lönbsége esetén 
– bármely fél kez-
deményezésére – a 
háziorvosi ellátás és 
a védőnői ellátás il-
letékes szakfelügye-
lője közös álláspon-
tot alakít ki. 

A II. számú vé-
dőnői körzet ta-
nácsadó épülete a 
Rózsa u. 20. szám 
alatt található, a 

fogorvosi rendelővel egy épületben. Fel-
újítása 2001-ben volt, 2003-ban került 

sor az ablakok komplett cseréjére és fes-
tésre. Ezúton szeretném kérni az önkor-
mányzatot egy egészségügyi festés elvég-
zésére.

A védőnő fontos feladata még a csa-
ládok tájékoztatása az életkorhoz kötött 
védőoltások fontosságáról, a védőoltások 
szervezése, nyilvántartása, jelentése, a 
külön jogszabályban, módszertani levél-
ben foglaltak szerint. Körzetemben na-
gyobbrészt hátrányos helyzetű családok 
élnek, ennek ellenére a kötelező védőol-
tások jelenleg időben megtörténnek. 

2010-ben újonnan nyilvántartásba 
vettünk 45 kismamát.

Az összes várandós anyák száma 2010-
ben 62 fő volt. 

2010-ben az összes várandós megjele-
nés 323 alkalom volt.

2010-ben újonnan nyilvántartásba 
vett csecsemő 45 fő, ebből koraszülött 5 
csecsemő és intrauterin retardált 1 cse-
csemő. 

2010-ben csecsemő tanácsadáson ösz-
szes megjelenés 236.

Családtervezésről, fogamzásgátlásról 
folyamatosan tájékoztatom a családokat. 
Körzetemben többen kérték a méhen be-
lüli spirál felhelyezését. Sajnos még így is 
sok a művi abortusz. Egyre több család 
kerül anyagilag nehéz helyzetbe a körze-
temben, ami indokolja ezeknek a beavat-
kozásoknak az elvégzését. 

Tagja vagyok a Magyar Védőnők 
Egyesületének. Szervezésükben több to-
vábbképzésen veszek részt. 

Tudásomat igyekszem a minőségi 
munka érdekében frissíteni. 

- Kosnyiderné Vizi Irén védőnő 
Onga II. sz. Védőnői Szolgálat -

A II. sz. védőnői körzetben (Fotó: K. T.)

Kosnyíderné Irénke védőnő munka közben (Fotó: K. T.)
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Görgey-napok az iskolában!
Változatos programokkal emlékez-

tünk iskolánk névadójára, Görgey Artúr-
ra. Az október 19–23-ig tartó esemény-
sorozat első állomásán közel száz tanuló 
vetített-képes természetismereti előadá-
son vett részt, amit a Miskolci Vadaspark 
munkatársai tartottak. Október 23-án 
ünnepélyes keretek között megkoszorúz-
tuk Görgey Artúr domborművét. A fel-
ső tagozat osztályainak 4–4 fős csapata 
színvonalas vetélkedőn mérte össze tu-
dását a 3. számú épület média termében. 
Az élénk érdeklődés mellett lezajlott ver-
senyen természetismereti, környezetvé-
delmi kérdések szerepeltek. A Malik Eri-
ka és Molitorisz Zoltán szaktanárok által 
összeállított vetélkedőn – meglepetésre 
– a hatodik évfolyam szerepelt kiemel-

kedően: 1. a 6. a osztály (osztályfőnök: 
Nagy Attiláné), 2. a 6. c osztály (osztály-
főnök: Kerékgyártóné Makranczi Ildikó), 
3. a 7. b osztály (osztályfőnök: Molitorisz 
Zoltán).

Folytattuk az 1. számú épület előt-
ti parkosítást, melynek során a hiányzó 
gömbtujákat és más díszcserjéket ültet-
tünk. A 7. és 8. évfolyamos fiúk a telepü-
lés főterén is pótolták a hiányzó díszfá-
kat. Köszönet az önkormányzatunk és az 
Ongai Kulturális Egyesület munkálatok-
hoz nyújtott segítségéért.

Tanulóifjúságunk és a nevelőtestület 
tagjai „Turul-futással” tisztelegtek októ-
ber 23-án az 1956-os forradalom emlé-
ke előtt.

Papírgyűjtés az 
iskolában!

Tomorszky Ma-
rianna diákönkor-
mányzat-vezető szer-
vezésében sikeres 
papírhulladék-gyűj-
tés volt az iskolában. 
Az elszállított pa-
pír tömege 7,5 ton-
na volt.

Az SZMK választ-
mánya október 17-

én tartotta első ülését a tanévben. Dön-
tés született arról, hogy november 26-án 
(szombaton) „Katalin bált” rendez az 
SZMK, melyre szeretettel várják a tele-
pülés felnőtt lakosságát.

Az őszi szünet az iskolában 2011. ok-
tóber 31-től november 5-ig tart.

Nyílt tanítási napok: az alsó tagozaton 
november 15-én (kedden), a felső tago-
zaton november 16-án (szerdán).

November 25-én (pénteken) tantes-
tületünk őszi nevelési értekezletet tart, 
melynek keretében egy digitális tananyag 
bemutató és az új köznevelési törvény 
elemzése szerepel.

TanulóI vErsEnyErEdményEK!
Természetismereti verseny: 1. Onga 

csapata: Szabados Evelin 4. a, Scholler 
Ádám 2. b és Horváth Ákos 3. a. Felké-
szítő: Máté Béláné.

Rajzpályázat (az állatok világnapján): 
Különdíjas Balabás Botond 4. a és az el-
térő 1–4. tagozat. 1. helyezett: Szabados 
Evelin 4. a.

Matematika verseny: 1. Scholler 
Ádám 2. b, felkészítő: Lukácsné Sass Rita; 
2. Horváth Ákos 3. a, felkészítő: Kiss 
Istvánné; 2. Farkas Gábor 4. a, felkészí-
tő: Kacsándiné Bokor Ildikó és Balabásné 
Földesi Zita; 3. Szabados Evelin 4. a, fel-
készítő: Kacsándiné Bokor Ildikó és 
Balabásné Földesi Zita.

- Rózsa László -

Iskolánkban már több éve hagyo-
mány, hogy az október 23-át meg-
előző héten megrendezzük a Gör-
gey napokat. Az eseménysorozat 
mindig egy központi témára épül, 
idén a Bükk és a Bükkalja élővilágát 
és természetföldrajzát választottuk.

A programsorozat első napján, szerdán 
egy előadást hallgathatott meg több mint 
90 tanuló a média teremben. Az előadás 
címe „A mérsékelt övi lombos erdők élő-
világa” volt, az előadó – Magyar Melinda 
– a miskolci Vadaspark zoopedagógusa. 
A rendhagyó természetismeret óra mul-
timédiás támogatással, gyönyörű szem-
léltető anyagokkal (tigriskoponya, ma-
dárfészek, dámszarvas agancs, fogazatok) 
valósult meg. Az élő állatok bemutatása, 

ami leginkább felkeltette a gyerekek – és 
nem kevésbé a felnőttek – érdeklődését. 
„Simogattunk” sü-
nit, etettünk foltos 
szalamandrát, sé-
táltattunk vadász-
görényt és a leg-
n é p s z e r ű b b n e k 
bizonyuló nagy pe-
lével kemény har-
cokat folytattunk, 
hogy a terméseket 
ne dugdossa a zse-
bünkbe. 

Már minden 
osztály nagyon vár-

ta a csütörtököt, hogy megmérettesse ma-
gát a hagyományos vetélkedőn. Négyfős 

Bükkalja a Görgey napokon

Iskolai csengőszó

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Zoopedagógus a diákokkal (Fotó: K. Gy.)

A Görgey napok megnyitása (Fotó: T. L.)
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csapatok alakultak – szám szerint kilenc 
–, akik itt bizonyíthatták, mennyire fel-
készültek a témában. Előzetes feladatot 
is kaptak, miszerint csapatnevet kellett 
választaniuk és ezt informatikai támo-
gatással (ppt-bemutató) kellett bemu-
tatkozniuk. Nagyon kreatív megoldások 
születtek: volt vízcsobogás, versike, ko-
rom az arcokon, lapát a kezekben és ár-
valányhaj a kalapon. Sokféle feladattípus-
sal találkozhattak a gyerekek a versenyen. 
Helyszíneltünk állatlábnyomokat, ragasz-
tottunk bükki látványosságokat, muto-

gattunk és kitaláltunk (activity), hulladé-
kot gyűjtöttünk (szelektíven!), madarakat 
neveztünk el (népiesen!). 

A két és fél órás versenyen mindenki 
evett, ivott, jól mulatott, mégis a 6. a osz-
tály Száratlan bábakalácsok csapata örül-
hetett a legjobban, mert ők bizonyultak 
a legfelkészültebbeknek. A második he-
lyen a 6. c osztály Kalcit csapata, a har-
madikon a 7. b osztály csapata a Szénége-
tők végeztek. 

Pénteken a szemerkélő eső sem riasz-
totta el a hetedik és nyolcadik évfolyamos 

fiúkat az ásók és lapátok forgatásától. Az 
egyes számú épület előtti park és a főtér 
gazdagodott új tujákkal, fákkal és dísz-
cserjékkel. 

A három napos projekt során remél-
jük, sikerült megerősíteni a gyerekek-
ben a környezet- és természettudatos vi-
selkedést és kultúrát. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani támogatóinknak, a 
zöldséges Jolika néninek, a Coop boltnak 
és két kis tanítványunk édesapjának. 

- Malik Erika és Molitorisz Zoltán -

A nagyvetélkedőn (Fotó: T. L.) A győztes 6. a osztály csapata (Fotó: T. L.)

Térképes feladat (Fotó: Illés Tamás) Díszcserjék pótlása az iskolaudvaron (Fotó: K. T.)

Növények ültetése a művelődési ház elé (Fotó: K. T.) Tuják kerültek elültetésre a Főtéren is (Fotó: K. T.)
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Idősek Hete
„…a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaem-

lékezés a legnagyobb öröm forrása.”
(Cicero Tullius)

Onga Nagyközség Önkormányzata és a Szociális Szolgáltató 
Központ az idén október 3. és 6. között rendezte meg a hagyo-
mányos az Idősek Hete rendezvénysorozatát.

A programok részeként a nyitó hétfői napon most is Madzin 
Tibor polgármester köszöntötte nagyközségünk idős lakosait, 

külön is megemlékezve a 90 éven felüli lakosokról. Az óvodások 
és az iskolások műsorszámokkal köszöntötték nagyszüleiket.

A második nap a „Törődjünk többet egészségünkkel” mottó-
nak megfelelően vércukor-, testzsír-, testtömeg- és vérnyomás-
méréssel telt el. 

Szerdán, október 5-én került sor a szokásos ünnepi ebédre, 
a Barátság Nyugdíjas Klub és a Szociális Szolgáltató Központ 
műsoros fellépésére, de a szervezők nem felejtkeztek el az idén 
50. házassági évfordulójukat ünneplők köszöntéséről sem. 

Ez alkalommal a programsorozatot részét képezte az aradi 
vértanúkról szóló általános iskolás ünnepi megemlékezés is.

 - T. L. -

A nagyközségi sportpályán található műfüves labdarúgó pá-
lya megnyitja kapuit a nagyközönség előtt!

Kiváló borítású pályánkra várjuk szeretettel a baráti társa-
ságokat, a kispályás csapatokat, hogy hódolhassanak kedvenc 
sportjuknak.

Igény szerint öltözési és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk.
Pályabérlési igényeket a 06-30-451-5400-as telefonszámon 

lehet leadni Varacskai Istvánnál, illetve az ongaimufuves@
freemail.hu-s e-mail címen.

A bérleti árak: 
Pályabérlés 1 órára: 5000 Ft.
Pályabérlés 1 órára ongaiaknak: 4000 Ft.
Pályabérlés öltöző nélkül: 4000 Ft.
Pályabérlés öltöző nélkül ongaiaknak: 3000 Ft.

Műfüves pályabérlés Ongán!

Óvodások köszöntője (Fotó: K. T.) Az általános iskola 2. osztályos néptáncosainak fellépése (Fotó: K. T.)

Törődjünk többet egészségünkkel (Fotó: K. T.) A Barátság Nyugdíjas Klub fellépése (Fotó: K. T.)

Tanár-diák mérkőzés a műfüves pályán (Fotó: Réthy Adrienn)
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Az „Országos Könyvtári Napok” 
keretében 2011. október 3-án a 
könyvtár vendége volt Varró Dá-
niel. Az olvasókkal történő talál-
kozó az általános iskolában volt, 
mivel munkássága főleg a gyer-
mekekhez szól.

Hogy kicsoda Varró Dániel? Hogy nem 
ismerős széles körben? Röviden egy te-
hetséges fiatal, aki verseket ír és műfordí-
tásai is díjat érdemeltek.

1977-ben született Budapesten. Első 
versét 12 éves korában írta. Az általános 
iskola után az Alternatív Közgazdasági 
Gimnáziumba jelentkezett, mert mate-
matikából jó volt, és szülei azt szerették 
volna, ha bankár lesz belőle. Ám közép-
iskolás évei alatt még inkább az iroda-
lom felé fordult. Magyartanára biztatá-
sára és kritikáitól kísérve sok verset írt, 
melyek különböző irodalmi lapokban és 
folyóiratokban meg is jelentek. 1996-ban 
leérettségizett, majd elvégezte az ELTE-
BTK magyar–angol szakát. Gimnazis-
ta kora óta publikál verseket és műfordí-
tásokat különböző irodalmi lapokban és 
folyóiratokban. Egyetemista évei alatt 21 
éves korában, 1999-ben jelent meg első 
önálló kötete, a Bögre azúr, melynek ver-
sei tele vannak játékos rímekkel és ritmu-
sokkal, szójátékokkal, diákos irodalmi 
csínytevésekkel. A kötetben azzal a meg-
hökkentő ötlettel állt elő, hogy a mind-
annyiunk által legkisebb korunk óta is-
mert dalocskát, a Boci, boci tarkát többek 
között Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Berzsenyi Dániel, Arany János, Ady 
Endre, Kosztolányi Dezső stílusában írja 
meg, a legnagyobb magyar költőkhöz illő 
magvas gondolatokat kölcsönözve a bu-
tuska versikének. Az irodalmi stíluspa-
ródiákkal nagy sikert aratott, és azóta is 
sok verset ír ebben a műfajban. Az utób-
bi években főleg angol szerzők stílusának 
„magyarításával” foglalkozik.

Második könyve, a Túl a Maszat-he-
gyen – verses meseregény, 2003-ban lá-
tott napvilágot. Harmadik kötete, a Szív-
desszert 2007 decemberében került a 
könyvesboltok polcaira. Negyedik kötete 
az Akinek a lába hatos – korszerű mon-
dókák kisbabáknak címmel jelent meg 
2010-ben. Műfordítói tevékenységet vé-
gez, verseket, színdarabokat fordít. Drá-

mafordításait és egyéb (önálló vagy má-
sokkal közösen írt) színházi munkáit 
számos budapesti és vidéki színház tűz-
te műsorára. 1999 óta a József Attila Kör 
(JAK), 2005 óta a Szépírók Társasága, 
2008 óta pedig a MAOE tagja.

Valami olyasmit csinál, ami fiatalos, 
újszerű és alapjaiban más, mint amit a 
verstől általában megszoktunk és vá-
runk. Varró Dániel költészete többek kö-
zött azért értékes, mert úgy tud új lenni, 
hogy az egyébként hitelét vesztett klasszi-
kus beszédmódot aktualizálja egy jelleg-
zetesen ezredvégi pozícióban, a játékban. 
De azt sem felejtem el megemlíteni, hogy 
a vállaltan fiatalos, diákosan naiv nyelv-
használat szokatlan, de minden tekin-
tetben kimunkált versbeli magatartással 
párosul. Üde, friss, 
kamaszosan őszin-
te hang jellemzi, ez-
zel belopja magát 
az ifjúság szívébe, 
ugyanakkor a kö-
zépkorú és idősebb 
olvasókat felvidítja, 
meghökkenti me-
rész szóhasznála-
tával, a különböző 
nyelvi rétegek keve-
résével.

Számára is meg-
hökkentő dolog 
történt vele 2010-ben, a szóbeli érettsé-
gi tételek között szerepelt mint kortárs 
szerző.

Számos díjjal is büszkélkedhet: Bródy 
Sándor-díj, 1999 különdíj, Új Magyar 
Hangjáték Díj, 2000 megosztott, Móricz-
ösztöndíj, 2002., Petőfi-díj (fiataloknak), 
2002, Bárka-díj, 2003, Az Év Könyve, 
2004, Gundel-díj, 2004, József Attila-díj, 
2005, Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt, 2007 és XI. Győri Könyvsza-
lon alkotói díja, 2011

A helyi találkozón meglepetéssel fo-
gadta Galvács Máté által előadott egyik 
versét. A találkozó után lelkesen mesél-
te milyen jólesett így hallania a költemé-
nyét, mert a felnőttek már nem tudják 
így előadni. Ez az előadásmód teljesen 
megegyező az Ő elgondolásával. A kö-
zönség nagyon aktívan kérdezgette éle-
téről, munkásságáról. Szívesen válaszolt 
minden kérdésre. A morcona arc mögött 

egy barátságos, kedves ember rejtőzik, 
akit egy kicsit jobban megismertünk a 
találkozó végére. Elmondta jövőbeli ter-
veit, ami főleg a kisfia körül forog, hisz 
a legutóbb megjelent kötetei is ezt bizo-
nyítják.

Szívesen fogadta el a meghívásunkat, 
mivel a Miskolci Nemzeti Színházban 
októbertől mutatják be a Túl a Maszat-
hegyen című könyvének színházi átdol-
gozását. Természetesen ennek megírásá-
ban is közreműködött. Amikor utazott 
tovább, meglátogatta a darab próbáját.

A könyvtári összefogás hetének egy 
másik fő programja is volt a „Megbocsá-
tás hete”. Ebben az időszakban vártuk a 
felszólított hosszú ideje elmaradott ol-
vasókat a náluk lévő könyvek vissza ho-

zatalára. Sajnos nem sok sikerrel jár-
tunk, mert a FELEDÉKENY olvasók 
még így sem sokan jelentkeztek. Lehet, 
ha kiszámláznánk nekik a napi 15 Ft/db 
könyv árát évekre visszamenőleg, jobban 
elgondolkodnának a határidő betartásán. 
Pedig saját bevallásuk szerint is minden 
nagyobb könyvtárban él ez a gyakorlat. 
Sajnos még meg is sértődnek azon, ami-
ért felszólítást küldtünk.

Köszönöm a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtárnak a lehetőséget, hogy 
az Országos Könyvtári Napok keretében 
„Beszéljünk egymással, tanuljunk egy-
mástól!” címmel benyújtott pályázatát 
a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz 
megosztotta és ebből megvalósíthatta 
könyvtárunk ezt a találkozót. Remélem a 
jelen lévők jól érezték magukat és a talál-
kozó által gazdagabbak lettek.

- Gondos Andorné könyvtáros -

Találkozás Varró Dániellel!

Varró Dániel diákokkal (Fotó: K. T.)
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2011. október 1-jén hatodik al-
kalommal lehettek résztvevői a 
megújult hagyománynak az ongai 
lakosok. A jó idő, a verőfényes 
napsütés kedvezett a felvonulók-
nak. Ennek köszönhetően közel 
150 fő résztvevő fellépő biztosí-
totta a szórakoztató szép felvonu-
lást nagyközségünk apraja nagy-
ja számára. Az idén is meghívott 
vendégekkel kiegészítve járták 
végig a település utcáit a felvo-
nulók. Ez a jeles nap a környékbe-
li településeket is arra ösztönözte, 
hogy ott is megrendezzék az őszt 
jelző eseményt. Több szomszédos 
településen is szüreti felvonulást 
tartottak, ennek ellenére nagy 
öröm volt számomra, hogy a kör-
nyező településekről nagyon sok 
fiatal jött el, hogy szerepeljen, és 
egy kis műsorral színesebbé te-
gye a településünk szürke hétköz-
napjait.

Ebben az évben a felvonulás vendég tánc-
együttesei a Szirmabesenyői Szivárvány 
Mazsorett tánccsoport BÍBOR csoportja 
és a Miskolci Szivárvány Nyugdíjas Egye-
sület volt. A településünk szereplőit sem 
szeretném kihagyni: az elmaradhatat-
lan Barátság Nyugdíjas Klub tagjait, va-
lamint a helyi kisebbségi tánccsoportját. 
Nagy örömömre szolgált, hogy ebben az 
évben több fiatal is csatlakozott hozzánk. 
Az óvodásoknak egy csoportja mondó-
kával köszöntötte az őszt, és iskolás gye-
rekek is segítettek a rendezvény lebonyo-
lításában.

Az aktívan működő Barátság Nyug-
díjas Klub tagjai a munka nagy részé-
ben segítségemre vannak, az előkészü-
letekből is kivették részüket. Köszönet 

érte, hisz az ő tapasztalatuk és régi visz-
szaemlékezésük sokat segít a hagyomá-
nyok felelevenítésében. A kisbíróink eb-
ben az évben is Szoboszlai Krisztián és 
Zsolt volt, akik már rutinosan együttmű-
ködve jelzik a felvonulás megérkezését a 
csomópontokra, és hívják a lakosságot a 
szereplők megtekintésére. Köszönöm a 
munkájukat! Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani a meghívásunkat elfogadó 
felvonulásunkon résztvevő, környező te-
lepülésekről érkező fogatosoknak és há-
tasoknak és nem utolsó sorban a helyi lo-
vas gazdáknak. A 
lovasok és a szeke-
rek Hernádnémeti, 
Belegrád, Tiszalúc 
és Onga települé-
sekről érkeztek. 

Ezeknek az em-
bereknek a meghí-
vása Szakács Lász-
ló, a helyi „Tata 
lovas udvar” veze-
tője által történt, 
aki a szervezésben, 
előkészületekben is 
nagymértékben ki-
vette a részét, nagyon szépen köszönöm 
a fáradhatatlan munkáját.

A fellépők ellátása és az indulása a nap-
közi otthonban volt, amit ezúton meg-
köszönök Rózsa László igazgató úrnak, 
hogy lehetőséget és helyszínt biztosít erre 
a célra. Köszönöm Zsoldos Jánosnénak 
és Kerékjártó Pálnénak /Borikának/ a fi-
nom ebédet. Buzás Lászlóné, Molnár Il-
dikó, Simon Istvánné, Simon Józsefné 
és Varacskai Istvánné segítségét, akik az 
ebéd és a gyors kiszolgálást segítették, és 

a nap végére mindent a helyére is pakol-
tak. Köszönöm a gyerekeket elkísérő szü-
lőknek a segítséget. Bízom benne, hogy 
a következő évekre kedvet kapnak, és 
több gyerek jön el szülőkkel együtt ren-
dezvényünkre. Az autóvezetőnek a fel-
lépők szállítását és az önkormányzatnak 
az anyagi támogatást ennek a napnak a 
megvalósításához. A rendőrségnek és a 
polgárőrségnek az útvonal biztosítását a 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. 

A borok és frissítők kínálói: Molnár Il-
dikó, Ferencz Attila, Gondos Andrea és 

még a többi segítség, akit név szerint nem 
tudok itt felsorolni, de kérem, ne vegyék 
ezt sérelemnek, máskor is szívesen fogad-
juk a segítségüket. A hangosítást, a zenét 
Kozma János szolgáltatta. Kovács Tamás 
készítette a fotókat.

Elnézést kérek azoktól, akiket név-
leg nem említettem meg, de szívből kö-
szönöm a munkájukat, mert egy ilyen 
esemény sok ember együttes munkáját 
igényli, és minden kis dolog sokat számít 
az egész nap összeállásában.

Szüreti felvonulás!

Szekéren (Fotó: K. T.)Lovasok (Fotó: K. T.)

A szüreti menet (Fotó: K. T.)



Nem utolsó sorban szeretném megkö-
szönni két volt képviselő munkáját, akik 
nem csak leírják a kultúra támogatását, 
hanem jöttek és segítettek. Köszönöm 
Buzás Lászlónénak és Zsoldos Jánosnak. 
A többiektől is szívesen fogadjuk a segítő 
kezeket, mivel ilyenkor minden segítség-
re szükség van. Talán majd jövőre! A tá-
mogatók közül kiemelném az AAA+pék 
Kft-t, akik termékeikkel támogatták az 
eseményt. Köszönjük nekik! 

Sajnos a boros gazdák, a pálinka fesz-
tivál nyertesei, az ügyesen sütő háziasz-
szonyok nem kényeztetik el a szereplőket 
és a közreműködőket. A hosszú úton szí-
vesen fogadnák a lakosságtól így az elis-
merést.  

A felvonulók nevében köszönöm a 
lakosság érdeklődését és tapsát, ami-
vel megjutalmazták munkájukat. Le-
gyen tartós ez az érdeklődés, és kívánom, 
hogy, az következő rendezvényeken mi-
nél több érdeklődő és helyi szereplő ve-

gyen részt az ehhez 
hasonló kulturá-
lis rendezvényeken. 
Bízom benne, hogy 
valami elkezdődött 
a településen a régi 
kor hagyományá-
nak felélesztésében, 
és találok majd se-
gítőket, szponzoro-
kat, akik támogatják 
ezen elképzelése-
ket. Együttműködő 
szülőket és gyere-
keket, akik a tele-
pülésen élnek és itt szeretnének valamit 
tenni, megmutatni tehetségükből és to-
vább őrizni eleink hagyományait. Az or-
szág számos települése szervez és rendez 
ilyen napokat, ami országos hírű és szín-
tű. Lehet a mi szűk körben megrendezett 
eseményünk nem ilyen nagy esemény, 
de mégis csak a mi településünkön zaj-

lik, így a miénk. A szint emeléséhez több 
adomány, több hozzájárulás is kellene 
minden téren.

Bízom benne, idővel több helybélit 
fog megmozdítani ez a kezdeményezés, 
és több helybéli szereplővel lesz teljesebb 
ez az esemény. Köszönettel:

- Gondos Andorné művelődésszervező -
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Régi 
képeslap 
Ongáról
A múlt havi számunkban 
új rovatot nyitottunk, melyben 
havonta egy-egy Ongával kapcsolatos 
régi képeslapot mutatunk be. 
E havi számunkba egy 1930-as 
évekbeli képeslap került, 
mely a református lelkészlakról 
készült.

- T. L. -

A Miskolci Szivárvány Nyugdíjas Egyesület (Fotó: K. T.)

A helyi kisebbség bemutatkozása (Fotó: K. T.)Mazsorettek fellépése (Fotó: K. T.)
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Az önkormányzat október 17-én tar-
totta soron következő ülését, alább 
erről tudósítunk.

az óvodai és iskolai oktató-nevelő munka
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete elfogadta a Bársonyos Napközi Ott-
honos Óvoda és a Görgey Artúr Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót.

Bursa HunGarICa ösztöndíjpályázat 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete nyilatkozott arról, hogy csatla-
kozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
A havi támogatás összege: 2000 Ft/fő. A jogo-
sultak részéről benyújtásra kerülő támogatási 
pályázatok elbírálása az önkormányzat Pénz-
ügyi Bizottságának hatáskörébe tartozik. 

a szociális ellátásokról és gyermekvédelem 
helyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása
Módosuló rendelkezések:
1. § A rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja 

„bérpótló juttatás” szövegrész helyébe „foglal-
koztatást helyettesítő támogatás” szöveg lép.

2. § A rendelet 10. § (1) bekezdés d) pont-
tal és a (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy, aki az ellátásra való jogosultság kez-
dő napján

a) egészségkárosodott személynek minő-
sül, vagy

b) az 55. életévét betöltötte, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – 

feltéve, hogy a családban élő gyermekek vala-
melyikére tekintettel más személy nem részesül 
a Cst. szerinti gyermekgondozási támoga-
tásban, gyermekgondozási díjban, terhességi 
gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátá-
sát napközbeni ellátást biztosító intézményben 
[Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, 
rendszeres szociális segélyre jogosult.

d) egészségkárosodása legalább 40%-os 
mértékű, rendszeres szociális segélyre jogosult. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdés d) pontja 
szerinti feltétel az aktív korúak ellátására való 
jogosultság megállapítását követően követke-
zik be, vagy azt követően jut a hivatal tudo-
mására, a jogosult részére a rendszeres szoci-
ális segélyt, az erről szóló érvényes és hatályos 
NRSZH szakhatósági állásfoglalás benyújtá-
sát követő hónap 1. napjától kell folyósítani.

(4) Ha az (1) bekezdés d) pontja szerin-
ti feltétel az NRSZH állásfoglalása vagy szak-
véleménye szerint már nem áll fenn, az erről 
szóló dokumentumnak a hivatalba történő 
beérkezését követő hónap l. napjától az Sztv. 
35. §. (1) bekezdése szerinti együttműködé-
si kötelezettséget kell előírni. A feltétel meg-
szűnésének hónapjára – amennyiben az aktív 
korúak ellátására való jogosultság továbbra is 
fennáll – rendszeres szociális segély jár.

3. § A rendelet 13. § (1) bekezdés a „bér-
pótló juttatás” szövegrész helyébe „foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás” szöveg lép.

a szeszesital fogyasztásról 
1. § A közterület használatáról, védel-

méről és a közterület-használat díjáról szóló 
10/2001. (IV. 25.) számú önkormányzati ren-
deletének 9/A. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:

9/A. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása:
a.) a települési közterületeken
b.) a közönség számára nyitva álló középü-

letekben, közösségi létesítményekben, helyi-
ségekben

c.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve 
építési, felújítási vagy bontás alatt álló nem la-
kott épületekben, amelyek bárki által megkö-
zelíthetőek

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya
a.) az (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt 

helyekre, ha ott a szeszesital értékesítés enge-
délyezett

b.) a közterület-foglalási engedéllyel rendel-
kező vendéglátó egységek (terasz, kitelepülés 
stb.) fogyasztóterére és nyitvatartási időben

c.) az engedéllyel közterületen szervezett 
ünnepi, majális jellegű és más alkalmi ren-
dezvényekre

d.) az esetenként engedélyezett szeszesital 
árusító helyekre

e.) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjé-
nek zártkörű rendezvényeire.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szem-
pontjából

a.) közterület: az út, utca, parkoló, tér, a 
járda, a járdasziget, a közpark, a parkosított 
terület, a játszótér, az autóbusz megállók jár-
daszigete

b.) közösségi létesítmény: önkormányzati 
tulajdonban lévő művelődési ház, klub, sport-
pálya, egyéb sportlétesítmény.

2. § A közterület használatáról, védel-
méről és a közterület-használat díjáról szóló 
10/2001. (IV. 25.) számú önkormányzati ren-
delete 10. § (1) bekezdése a következők sze-
rint módosult. 

/1/ Aki e rendelet 2.§, 3.§, 4.§, 7.§, és 9, 9/
A. §-ában foglalt előírásokat megszegi, sza-
bálysértést követ el, és 3000 Ft-tól 20.0000 Ft-
ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 50.000 Ft-
ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható.

3. § (1) Jelen rendeletben nem érintett ren-
delkezések továbbra is hatályban maradnak.

Költségvetési szerv besorolása, 
alapító okiratának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete a muzeális intézményekről, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § és 76. §-
ban meghatározott feladatok ellátásával ösz-
szefüggő települési könyvtári ellátás és a he-
lyi közművelődés biztosításával összefüggő 
tevékenység ellátására intézkedett a Csoko-
nai Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tár törzskönyvi nyilvántartásba vételéről, és 
elfogadta a Csokonai Vitéz Mihály Művelődé-
si Ház és Könyvtár Alapító okiratát.

a 2012. évi belső ellenőrzési terv 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete elfogadta az önkormányzat 2012. 
évi belső ellenőrzési tervét.

a 2011. évi közbeszerzési terv módosítása
A közbeszerzési terv módosítása a KEOP-
2.1.2/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú 
„Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” 
című projekt támogatási szerződése alapján 
vált szükségessé. 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete elfogadta a 2011. évi közbeszer-
zési terv kiegészítését, az alábbiak szerint:

Önkormányzati ülésről

A közbeszerzés Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül szolgáló 
pénzeszközAjánlatkérője Típusa Tárgya

Becsült nettó 
értéke Ft-ban

Értékhatár szerint
Eljárás típusa 
szerint

Megkezdésének 
várható idő-
pontja szerint

Onga Nagyközség 
Önkormányzata

szolgáltatás 
megrendelés

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi 
projekt mérnöki feladatainak 
ellátása (FIDIC mérnök, műszaki 
ellenőr)

15 000 000
nemzeti értékhatár 
szerinti

egyszerű 2011.11

KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2011-0002 
azonosító számú projekt 
támogatása

Onga Nagyközség 
Önkormányzata

szolgáltatás 
megrendelés

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi 
projekt projektmenedzsment 
feladatainak ellátása

15 000 000
nemzeti értékhatár 
szerinti

egyszerű 2011.11

KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2011-0002 
azonosító számú projekt 
támogatása

Onga Nagyközség 
Önkormányzata építési beruházás

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi 
projekt kivitelezése

578 958 400
nemzeti értékhatár 
szerinti

egyszerű 2011.12

KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2011-0002 
azonosító számú projekt 
támogatása
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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.

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 is-

kola média termében (3562 Onga, Görgey u. 2. új 
épületszárny) 2012. január 9-éig, illetve eljutatható 
postán az egyesület címére (Ongai Kulturális Egye-
sület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a kiírásban sze-
replő megyék bérfőzetői és pálinkafőzdéi vehetnek 
részt a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj befi-
zetésével. A párlatok leadásával egy időben a neve-
zéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzetési lap máso-
latát vagy a 2010-es és 2011-es pálinkák esetében az 
otthon főzött pálinkával kapcsolatos nyilatkozatott. 
(Lehetőség van két személy együttes nevezésére is, 
amennyiben a cefrézést együtt végezték. Itt is köve-
telmény azonban az egyikük nevére kiállított hivata-
los bérfőzési lap.) A versenyre benevezni kizárólag a 
33/2010. (XI.25.) VM rendelet szerint lehet.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2012. január 21. 
A magyar kultúra napjához kapcsolódó kulturális ha-
gyományőrző rendezvénysorozat részeként.

Odaítélhető díjak: A III. Ongai Regionális Pálinka-
verseny – 2012

- legjobb pálinkája
- legjobb bérfőzetője 
- legjobb kereskedelmi bérfőzde
- legjobb ó- és érlelt pálinkája
- legjobb ágyas pálinkája
- legjobb ongai pálinkája 
- legjobb párlata, likőrje cím
- Az aranyérmes mintákból kategória győztes 

Champion-díjak. (A Champion-díj csak akkor ítélhe-
tő oda, ha az adott fajta pálinkából legalább 10 neve-
zett minta került értékelésre.)

- Arany-, ezüst- és bronz oklevelek, személyre sza-
bott érmek

- Esetleges egyéb különdíjak
Az odaítélt címek mellé 1–1 darab egyedi, faragott 

pálinkás tölgyfahordó, egyéb ajándékok és szpon-
zori felajánlások, a Champion-díjak mellé ajándék-
csomagok, illetve szponzori felajánlások kapcsolód-
nak. Az eddigi felajánlások, szponzori támogatások 
révén – többek között – a díjazás része lesz fődíj-
ként egy pálinka palacktároló rendszer 70 000 Ft ér-
tékben, négy darab egyenként egy felöntésnyi in-
gyenes pálinkakifőzés, welnes hétvége 2 fő részére 
Telkibányán, két személyes hétvégi pihenés Holló-
kő múzeumfalujában, 500 kg alma vagy körte gyü-
mölcs pálinkafőzéshez, 2 db 15 000 Ft értékű gyü-
mölcsfa vásárlási utalvány, 2 személyes vacsora 
Boldogkőváralján a Castrum Boldua középkori étter-
mében, 15 db 15–20 000 Ft értékű ajándékcsomag 
és Baumax ajándékcsomag.

Egyéb kedvezmények: Az a bérfőzető magánsze-
mély, akinek pálinkája a III. Ongai Regionális Pálinka-
versenyen arany-, ezüst- vagy bronzérmet nyer, a Ma-
gyar Országos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspárlat 
Versenyen (Gyula, Budapest) ugyanazon verseny-
pálinka nevezési díjából 30%, 20%, ill. 10% kedvez-
ményt kap az Ongai Kulturális Egyesület és a Lovász 
Rendezvényszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
között létrejött szerződés értelmében.

A tervezett 2012. január 21-ei ünnepi programból: 
- Megnyitó: 
- Eredményhirdetés

- Dr. Nagy Balázs földrajztudós, Antartisz kuta-
tó előadása távoli vidékek (Nepál, Dél-Amerika stb.) 
alkoholairól, alkoholfogyasztási szokásairól

- Dr. Veres László történész, muzeológus előadása a 
pálinkáspoharak és üvegek történetéről

- Agyagbanda zenekar táncháza
- MÉZ együttes kelta, ír zenei koncertje
- Happy Blues Day együttes koncertje
- Játszóház gyerekeknek
- Teaház
- Bemutatkozik a Fruktárium Pálinka Kft. Gömőrből 

– pálinkaárusítás és kóstolás
Tervezett árusok, bemutatók:
- sajtok: Egerből
- kolbász, hús, tepertő: Szihalomból
- lekvár: Szomolyáról
- méz: Sajópetriből
- fatálak, faragott áruk: Sajókazáról
- bor és palacktárolók: Egerből
- pálinkásüvegek, poharak gravírozása: Miskolcról
- szakmai könyvek: Budapestről
- ongai könyvek, ajándéktárgyak: Ongáról
- görhe ételek, sütemények: Ongáról
- étel, ital: Castrum Boldua Boldogkőváralja
További információk:  részletes nevezési feltéte-

lek, verseny szabályzat, odaítélhető díjak, nyeremé-
nyek, nevezési kategóriák, letölthető nevezési lap, 
elérhető az egyesület honlapján: www.okeonga.hu 
ill. további felvilágosítás kérhető Takács Lászlótól a 
70/313-3216-os és Juhász Józseftől a 70/313-1454-
es és telefonszámon vagy e-mailben az okeonga@
upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!
- Ongai Kulturális Egyesület -

A közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló 
Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: Madzin 
Tibor, Dr. Nevelős Szabolcs, Rózsa László, Ta-
kács László és Tompa Csaba.

Árvízvédelmi fejlesztés megvalósítása 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 
azonosító számú „Onga - Ócsanálos árvízvé-
delmi fejlesztése” című projekt megvalósításá-
hoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói szol-
gáltatás elvégzésére az OPTIMÁL 20 Kft. (3780 

Edelény, Napsugár út 20.) által benyújtott leg-
kedvezőbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 
5.000.000 Ft + 1.250.000 Ft ÁFA = 6.250.000 
Ft. A pályázat a projekt támogatási szerződése 
értelmében az elszámolható költségek vonat-
kozásában 100%-os támogatásban részesül. 

Turbo-swiss mobilgát rendszer
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete felhatalmazta Madzin Tibor pol-
gármestert, hogy a Water-Stop Kft. által Ma-
gyarországon alkalmazott és kizárólagos 

forgalmazásában lévő Turbo-Swiss mobilgát 
rendszer tekintetében tárgyalásokat folytasson. 

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között még szó volt az ok-
tóberben megvalósuló útfelújításokról (Ma-
jor, Petőfi, Lévai stb.), a Bársonyos mederkot-
rásával kapcsolatban benyújtott pályázatának 
elutasításáról, az ESZA-val folytatott perünk 
állásáról, esetleges bölcsődeindítási felada-
tokról, az azzal kapcsolatos tervezetről. 

- T. L. -


