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Melléklet: 2012-es falinaptár
Az Ongai Kékdaru indulásától, azaz 
1999-től szokás, hogy a decembe-
ri számban mellékletként mindig 
fellelhető egy A2-es falinaptár, 
amely valamilyen módon kötődik 
Onga múltjához, az adott év civil, 
kulturális vagy sport eseményei-
hez. Ezt a hagyományt most sem 
szakítjuk meg, köszönhetően te-
lepülésünk önkormányzatának és 
támogatóinknak, akiknek segítsé-
gét, anyagi hozzájárulását ezúton 
is nagy tisz-
telettel kö-
szönjük!

Ez alkalommal a 
II. Ongai Regioná-
lis Pálinkaverseny 
képeiből válogat-
tuk a falinaptár il-
lusztrációit, egy 
kicsit kedvcsiná-
lóként szánjuk azt 
az idei év januári 
versenyéhez is.

Közeledve az 
év végéhez, min-
den Kedves Ol-
vasónknak áldott 
karácsonyt, sike-
rekben, boldog-
ságban és egész-
ségben gazdag 
2012-es eszten-
dőt kívánunk! Kö-
szönjük, hogy az 
elmúlt nehéz év-
ben is megtisztel-
tek bennünket az-
zal, hogy lapunkat 
vagy annak inter-
netes változatát 
olvasták.

A 2011-es évet lassan magunk mögött 
hagyva most is a korábbi évekhez hason-
lóan köszönünk el minden kedves olva-
sónktól, barátunktól, egyesületünkkel 
szimpatizáló, azt támogató lakostól, má-
sutt élő honfitársainktól. „Adjon az Isten 
mindannyiunknak erőt, egészséget, tisz-
tességet és alázatot! A jövőben is tegyünk 
minél többet lakóhelyünk felemelkedésé-
ért, ONGÁ-ért!”

- Takács László, 
az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -
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Az önkormányzat november 15-
én tartotta soron következő ülé-
sét, alább erről tudósítunk.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
éves tevékenységének értékelése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta, de nem 
fogadta el a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. Azt kevésnek, érdemben ér-
tékelhetetlennek tartotta.

A 2011. évi III. negyedéves 
gazdálkodásról 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta az önkormány-
zat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót.

A költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása

A 2011. július 1. és szeptember 30. között 
pótelőirányzatként biztosított állami tá-
mogatások, átvett pénzeszközök, valamint 
a saját bevételek előirányzatának növelé-
se miatt az önkormányzat a 2/2011. (II. 
16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében 
megállapított kiadási főösszeget 78.519 E 
Ft-tal, a bevételi főösszeget 78.519 E Ft-
tal megemelte, és az önkormányzat 2011. 
évi módosított kiadási főösszegét 915.386 
E Ft-ban, a módosított bevételi főösszegét 
915.386 E Ft-ban állapította meg.

A kiadási főösszegen belül a módosí-
tott kiemelt előirányzatokat

328.357 E Ft Személyi jellegű juttatások
82.771 E Ft Munkaadókat terhelő járulék

174.940 E Ft Dologi kiadás
4.992 E Ft Egyéb folyó kiadások

0 E Ft Pénzmaradvány átadás
159 E Ft Támogatásértékű működési kiadás

73.337 E Ft Működési célú pénzeszközátadás 
államháztart. kívülre

0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés

161.114 E Ft Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
0 E Ft Kamatkiadások
0 E Ft Előző évi maradvány visszafizetése

15.098 E Ft Felújítás
5.757 E Ft ebből EU-s támogatás

19.657 E Ft Intézményi beruházási kiadások
6.078 E Ft ebből EU-s támogatás

0 E Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek 
kiadásai

3.227 E Ft Általános tartalék
45.734 E Ft Céltartalék

6.000 E Ft Hitelek kamatai
0 E Ft Egyéb kiadások
0 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítot-
ta meg.

A bevételi jogcímen belül a módosí-
tott kiemelt előirányzatokat

26.967 E Ft Intézményi működési bevétel
226.769 E Ft Önkormányzat sajátos működési bevételei

E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
464.019 E Ft Támogatások és kiegészítések

92.165 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök

150 E Ft Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, 
értékpapír bev.

55.316 E Ft Finanszírozási bevételek 
50.000 E Ft Előző évi pénzmaradvány 

0 E Ft Forráshiány 
jogcímenkénti megoszlásban állapítot-
ta meg.

A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves 
létszám előirányzatát 195 főben állapítot-
ta meg.

A 2012. évi költségvetési koncepció 
elfogadása 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a 2012. évre 
szóló költségvetési koncepciót, és azt el-
fogadta. 

Közmeghallgatás anyagának 
elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 2011. évi közmeghall-

gatás anyagát elfogadta és a közmeg-
hallgatás időpontját az alábbiak szerint 
állapította meg: 

2011. december 13-án 17.00 órától 
Ongán, a művelődési házban.

2011. december 13-án 18.30 órától 
Ócsanáloson, a Közösségi Házban.

Az önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési tervének módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2011. évre vonat-
kozó belső ellenőrzési tervet a 2011. ok-
tóber 31. és november 4. között a Gör-
gey Artúr Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben oktatási 
statisztika, tanügyi dokumentumok, tan-
tárgyfelosztás ellenőrzésének elmaradása 
miatt módosította. 

Az ellenőrzéssel érintett időszakban 
a Miskolci Kistérség Többcélú Társulá-
sának munkaszervezete a rendelkezésre 
bocsátott belső ellenőri kapacitást soron 
kívüli munkavégzésre (2012. évi norma-
tíva felmérés, adatszolgáltatás ellenőrzé-
se) veszi igénybe, emiatt a tervezett sza-
bályszerűségi ellenőrzés elmarad, a 2011. 
évi belső ellenőrzési tervből a 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. rendelet 32/B. § (6) be-
kezdésében foglaltak alapján következő 
ellenőrzés törlésre került.

A Szociális Szolgáltató Központban 
munka-rehabilitációs foglalkoztatás

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a 

Önkormányzati ülésről

Nem voltak elégedettek a Cigánytelepen folyt munkával (Fotó: T. L.)
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Szociális Szolgáltató Központ telephelyén 
(3562 Onga, Rákóczi. u. 28.) a szociális 
foglalkoztatáson belül a fejlesztő-felké-
szítő foglalkoztatás mellett munka-reha-
bilitációs foglalkoztatási forma működte-
téséhez az alábbi megosztásban:

-  fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás:  
30 fő,

-  munka-rehabilitációs foglalkoztatás 
30 fő.

A Szociális Szolgáltató Központ 
SZMSZ, alapító okirat és szakmai 

programjának módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a Szociális Szol-
gáltató Központ Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának, alapító okiratának és 
szakmai programjának módosítását, me-
lyek kiegészültek a munka-rehabilitációs 
foglalkoztatással.

Közúthálózat fejlesztése
Onga Nagyközség Önkormányzatának 
az Új Széchenyi Terv Észak-Magyaror-
szági Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „Onga Nagyközség 
belterületi közúthálózatának helyreállí-
tása és fejlesztése” című ÉMOP-3.1.2/E-
11-2011-0047 jelű pályázatát 69.860.535 
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítél-
ték. A projekt elszámolható összköltsége: 
73.537.406 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete a megvalósításhoz 
szükséges 5% önerőt, 3.676.871 Ft-ot a 
2011–2012. évi költségvetési rendeleté-
ben biztosítja. A vállalt önerő forrása: sa-
ját forrás.

Az Észak-Magyarországi Operatív 
Program Irányító Hatósága a tervezés 
elszámolható költségét 1.610.000 Ft-tal 
csökkentette. 

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete az elszámolható 
költségek csökkentése miatt a projekttel 
érintett belterületi önkormányzati úthá-
lózat burkolat megerősítés, csapadékvíz 

elvezetés kiviteli tervének elkészítésére 
a TRANSDOWELL Zrt-vel (3527 Mis-
kolc, Tüzér u. 12.) megkötött tervezési 
szerződés 1.420.000 Ft +355.000 Ft ÁFA 
= 1.775.000 Ft vállalási árra történő mér-
séklését elfogadta.

A képviselő-testület a tervezési szer-
ződés módosításával kapcsolatos felada-
tokkal megbízta Madzin Tibor polgár-
mestert.

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még egy 
mobil-gátrendszer esetleges árvizi alkal-
mazásáról, annak pályázat útján történő 
előteremtéséről, a NFÜ-gel folyó 17 mil-
liós perünkről, települési pályázati lehe-
tőségekről, az ócsanálosi Közösségi Ház 
udvarának tavaszi füvesítéséről, gondno-
ki munkájáról, a Főtéren parkoló munka-
gépek okozta problémák megoldásáról, a 
sporttelep kézilabda kapunak hollétéről, 
a hétvégeken előforduló hangosabb bu-
lizásokról, a körömi szennyvíztelep bő-
vítéséről és arról, hogy polgármesterünk 
peres ügyében január 6-án lesz a követ-
kező bírósági tárgyalás.

Bursa Hungarica
November 28-án az önkormányzat Pénz-
ügyi Bizottsága elbírálta az önkormány-
zathoz beérkezett Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíjpályázatokat. A 
beérkezett pályázatok közül 27 „A” és 6 
„B” típusú pályázat kapott 2000 Ft/hó tá-
mogatást.

- T. L. -

Tevékenység: Pályázat 
költségvetése

Megítélt 
támogatás

Előkészítés
Tervezés 4 735 000 Ft 3 125 000 Ft

Közbeszerzés 1 578 750 Ft 1 462 500 Ft

Szolgáltatások

Projektmenedzsment 1 578 750 Ft 1 462 500 Ft

Műszaki ellenőrzés 1 578 750 Ft 1 462 500 Ft

Jogi szolgáltatások biztosítása 393 750 Ft 365 625 Ft

Könyvvizsgálat biztosítása 393 750 Ft 365 625 Ft

Nyilvánosság biztosítása 788 750 Ft 731 250 Ft

Építés

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos 
tevékenységek

15 791 250 Ft 15 791 250 Ft

Belterületi közúthálózat fejlesztése 52 107 500 Ft 48 771 156 Ft

Összes költség/összes elszámolható költség 78 946 250 Ft 73 537 406 Ft

ROP forrásból származó támogatás (95%) 74 998 937 Ft 69 860 535 Ft

Önerő (5%) 3 947 313 Ft 3 676 871 Ft

Az idén felújított Major utca (Fotó: Kovács Tamás)
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2011 képekben
Az alábbi képes beszámoló 2011-ben nagyközségünk életének – a teljesség igénye nélkül – néhány fontosabb eseményéből sze-

mezget. Olyan fotókat válogattunk össze, amelyeket folyóiratunk hasábjain eddig még nem tettünk közzé. - T. L. -

Az idén a legtöbb gondot a belvíz okozta (Fotó: T. L.) Belvízi egyeztetés (Fotó: T. L.)

Az általános iskola alsós épülete előtti rész parkosítva lett (Fotó: T. L.) Földkitermelés a II-es és IV-es tavak mögött (Fotó: T. L.)

Rovásírás névtáblákat kapott településünk (Fotó: T. L.) A felújított ócsanálosi Közösségi Ház átadása (Fotó: T. L.)

Interaktív táblák kerültek az ált. iskola felső 
tagozatának tantermeibe (Fotó: T. L.) Fásítás a sporttelepen (Fotó: Galyas Ferenc)
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A sporttelepi nyárfák kivágásra 
kerültek (Fotó: T. L.)

Megemlékezés a Trianon emlékmű 
előtt (Fotó: T. L.)

A Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum kamrájának kiállító 

teremmé alakítása (Fotó: T. L.)

Megújult a Tompa utca (Fotó: Kovács Tamás) A Major utca felújítása (Fotó: Kovács Tamás)

Ásatás a Heinlein-tanyánál (Fotó: Melecski Zoltán) Hollókői hagyományőrzők a II. Reg. Pálinkaversenyen (Fotó:Tüdő)

Árvízi fotókiállítás az Ongai Kult. Napokon (Fotó: T. L.) Beindult a műfüves focipálya (Fotó: Réthy Adrienn)
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Településünk határában a Hal-
mokkal kapcsolatban számta-
lan legenda ismert, de valójában 
senki sem tudja, hogy pontosan 
mi célból is vannak ott, ahol van-
nak. Nemrégiben méréseket vég-
ző geológusokat láttunk dolgozni 
a Halmok körül, köztük az ongai 
Ládi Esztert, akit szerkesztősé-
günk felkért, hogy ossza meg az 
olvasókkal, hogy milyen vizsgá-
latban vett részt.

2011. október végén három napos in-
tenzív munka eredményeként sikerült a 
Halmok egy részének magnetométeres 
vizsgálatát elvégezni. Az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemről Pethe Mihály dok-
torandusszal és Finta Péterrel, a debrece-
ni egyetemről pedig Dr. Tóth Csabával, 
a szakdolgozati témavezető tanárommal 
alkottuk a 4 fős munkacsapatot.

A magnetométeres vizsgálat a talaj 
bolygatottságát mutatja meg. A vizsgá-
lat első részében Dr. Tóth Csabával 50x50 
m²-es területet jelöltünk ki. Egy-egy ilyen 

négyzetben mé-
terenként mé-
rőszalagot he-
lyeztünk el. 
Ezek mentén 
haladtak méter-
ről méterre az 
ELTE-sek. Ez 
egy elég hossza-
dalmas művelet 
volt. Majd a mű-
szer által jegy-
zett eredménye-
ket számítógépre 
vitték, és az ada-
tokból kapott 
térkép megmutatta, hogy a 
talajban található üledék hol 
volt megbolygatva az évszá-
zadok során.

Ez a vizsgálat nem azt 
mutatja meg, hogy mi van 
a talajban, hanem azt, hogy 

az üledék 
m á g n e s e s 
tere hol tér el 
a környezete 
mágneses te-
rétől. Az ada-
tok által kapott térképen 
több, 10–14 méter átmérő-
jű szabályos kör található a 
Halmok hátsó előterében, 
másfél méterrel a földfel-
szín alatt. Ez találgatásokra 
ad okot, vajon ki és miért 

csinálhatott ilyen szabályos építménye-
ket. De erre csak egy régészeti vizsgálat 
adhat kielégítő választ. Amíg ez nem tör-
ténik meg, csak a találgatás marad, hogy 
mi lehetett elődeink célja ezekkel a kör 
alakú építményekkel.

Az utolsó napon talajmintákat vettünk 
a hátsó halom körül lévő árokból és a szán-
tóföldről. Ennek vizsgálata még folyamat-
ban van, aminek egy részét én végzem a 
Debreceni Egyetem Geoinformatikai In-
tézetének kémiai laborjában.

Nagyon örültem, hogy részt vehettem 
ebben a munkában, hisz nem sok ember 
mondhatja el magáról, hogy egy ilyen 
nem mindennapi kutatás részese lehet. A 
közeljövőben valószínűleg folytatódik a 
Halmok többi részének vizsgálata is.

Talán a szerencsének köszönhetem, 
hogy éppen ebben az éven végezték ezt 
a vizsgálatot, mert így ezt választhattam 
szakdolgozati témának. Köszönöm a ku-
tatást vezető Dr. Tóth Csabának, hogy le-
hetőséget adott a tudományos munkában 
való részvételre.

- Ládi Eszter -

A Halmok tavasszal (Fotó: T. L.)

Ládi Eszter a kutatáson (Fotó: T. L.)

Magnetométeres vizsgálat (Fotó: T. L.)

Négyzetméterenként feltérképezve (Fotó: T. L.)

A Halmokat vizsgáltuk
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Nyugdíjas búcsúztatás!
Közel harminc éves közalkalmazotti 

munka után vonult nyugállományba Ma-
joros Józsefné, az ongai általános iskola 

takarítója. Az intézmény kollektívája kis 
ünnepség keretében köszönt el a példa-
mutató munkát végzett munkatársától.

Nyílt tanítási napok az iskolában!
November 15–16-án nyílt tanítási na-

pot tartott az általános iskola. A szülők és 
a hozzátartozók betekintést nyerhettek a 
tanítási folyamatba, megtapasztalhatták 
tanulóink, gyermekeink munkafegyel-
mét, tanórai aktivitását. 
A felső tagozaton első 
ízben láthatták az új in-
teraktív táblák nyújtot-
ta új oktatási lehetősé-
geket. Különösen nagy 
számban tisztelték meg 
jelenlétükkel az 1. b és a 
2. b osztály szülői az is-
kola meghívását.

Az iskola igazgató-
ja óvodai-szülői érte-

kezleten tájékoztatta a leendő első osz-
tályosok szüleit az iskola működéséről, 
személyi és tárgyi feltételrendszeréről, a 
többletképzési kínálatáról. Továbbra is 

folytatja iskolánk az idegen nyel-
vi oktatást – emelt szinten – az 
első osztálytól, bevezette min-
den évfolyamán az informatikai 
képzést, és lehetőség van hely-
ben a művészeti oktatás nyújtot-
ta képzésre is. A tárgyi és szemé-
lyi feltételek az oktatás és nevelés 
minden területén kiemelkedő 
szinten biztosítottak.

A tantestület őszi nevelési értekezletén 
tárgyalta meg az új Köznevelési Törvény 
koncepcióját. Az iskola igazgatója ismer-
tette a nevelőtestület törvényi feladatait. 
Az értekezleten Molitorisz Zoltán tanár 
úr bemutatta a digitális tananyag és az in-
teraktív tábla nyújtotta lehetőségeket.

Az iskolai Szülői Munkaközösség el-
nöke és a választmány ismét megrendezte 

hagyományos Katalin-bálját a művelődé-
si házban. Az iskolavezetés gratulál és 
köszönetet mond Szabadosné Hornyák 
Anikó SZMK elnöknek és a választmány 
tagjainak a színvonalas, meglepetés nyi-
tótáncért és a rendezvény sikeres lebo-
nyolításáért.

Szép kiejtési versenyeket rendeztünk 
az elmúlt időszakban alsós és felsős ta-
nulóink számára. Versmondás, mese-
mondás, helyes- és szépírás, olvasás és 
népdaléneklés kategóriákban versenyez-
hettek tanulóink, produkcióikat szakmai 
zsűri bírálta el.

Téli iskolai programok:
•  december 6-án: mikulás programok,
•  december 15-én: karácsonyi koncert 

(művelődési házban),
•  december 21-én: karácsonyi ünnep-

ség (művelődési házban).

Téli szünet: 2011. december 22-től 
2012. január 2-ig tart.

- Rózsa László igazgató -

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

Kiváló borítású pályánkra várunk szeretettel baráti társaságo-
kat, kispályás csapatokat, hogy hódolhassanak kedvenc sport-
juknak.

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

mon 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.

Majoros Józsefné búcsúztatása (Fotó: K. Gy.)

A Katalin-bál nyitótánca (Fotó: Gondosné Erzsike) Az SZMK bálon (Fotó: Gondosné Erzsike)

Műfüves pályabérlés Ongán!

• • •

Iskolai csengőszó

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

A műfüves pályán (Fotó: Réthy Adrienn)
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2011. október 11-én részt vettünk a 
SZEPSI NAPOK keretében rendezett 
sportversenyen, Szikszón. A gyerekek iz-
gatottan várták a verseny napját. Több 

napon keresztül „edzettük” nagycso-
portosainkat, hogy eredményesen sze-
repeljünk. Tíz különböző gyorsasági- és 
ügyességi feladatot kellett teljesíteniük. 
(Váltófutás, pókjárás, célba gurítás, rol-
lerezés, nagylabda terelés, egymás tolása 
gördeszkán, karikákon átbújás, mászás 
alagúton keresztül, ugrálás füles labdá-
val, karika célra helyezése.) A gyerekek 
minden erejüket beleadták, hogy elhoz-
zuk a kupát. A verseny izgalmas volt, de 
kis csapatunk végig magabiztosan veze-
tett. Újra egy évig őrizzük a vándorkupát, 
reméljük, hogy az jövőre is visszakerül 
Ongára. A versenyzőket a Hétszínvirág 
nagycsoportból választottuk ki, mely-
nek tagjai: Budai Napsugár, Garai Bog-
lárka, Mádli Marcell, Lőrinczi Dávid, 
Urszin Csaba és Szamkó Attila. Felké-

szítő óvodapedagógusok: Bóta Ilona és 
Szabadosné Hornyák Anikó.

- Szabadosné Hornyák Anikó -

Az Ongai Kékdaru 1999. februári első megjelenése óta változatlan áron (100 Ft/lap) jelenik meg. Egyszer sem emeltük az 
árát, pedig mondanunk sem kell, hogy az előállítás nyomdai költségei évről évre mennyit nőttek. Arra buzdítjuk tisztelt olvasó-
inkat, hogy újságunk megvásárlásával továbbra is járuljanak hozzá a nyomdai költségek előteremtéséhez, de még jobb, ha elő-
fizetnek lapunkra, amivel pénzt, időt, utánajárást takarítanak meg.

A kiadó Ongai Kulturális Egyesület 2012-ben is lehetőséget ad arra, hogy az olvasók egy évre előfizessenek az Ongai Kékda-
rura. Az előfizetési díj továbbra sem változik, egy évre 1000 Ft. Ez 200 forintos megtakarítást jelent az előfizetőnek. A havonta 
megjelenő újságot minden hónap 10–12. között juttatja el egyesületünk az előfizető címére. A nem nagyközségünkben élő elő-
fizetőknek az előfizetéshez 3500 Ft/év postaköltséget is hozzá kell számítani, azaz nekik az előfizetés éves díja 4500 Ft. Az elő-
fizetés történhet átutalással, vagy az OKE számláját vezető helyi takarékszövetkezeti fióknál (3562 Onga, Rákóczi u. 22.) kész-
pénzes befizetéssel, a közlemény rovatban feltüntetve az előfizető pontos nevét és címét, illetve, hogy Kékdaru előfizetés 2012. 
Az egyesület bankszámlaszáma: 54500198-10000719. Az előfizetés postai csekken történő befizetéssel is megoldható bárme-
lyik postahivatalban, az OKE-tól igényelt csekken, a közleményben feltüntetve: Kékdaru előfizetés 2012.  - OKE -

Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti a III. Ongai Regionális Pálinkaver-
senyt, mely 2012 januárjában kerül megrendezésre.

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

Nevezési határidő: 2012. január 9. 
Nevezési minta: fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: 1. nevezett pálinka: 1000 Ft, minden további nevezett pálin-

ka: 500 Ft/db.
Nevezési minták átvétele: Az ongai általános iskola média termében (3562 

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

Nevezési feltételek: A versenyen a kiírásban szereplő megyék bérfőzetői és 
pálinkafőzdéi vehetnek részt a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésé-
vel. A párlatok leadásával egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bér-
főzetési lap másolatát vagy a 2010-es és 2011-es pálinkák esetében az otthon 
főzött pálinkával kapcsolatos nyilatkozatott. (Lehetőség van két személy együt-

tes nevezésére is, amennyiben a cefrézést együtt vé-
gezték. Itt is követelmény azonban az egyikük nevére 
kiállított hivatalos bérfőzési lap.) A versenyre bene-
vezni kizárólag a 33/2010. (XI.25.) VM rendelet sze-
rint lehet.

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

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 -

III. Ongai Regionális Pálinkaverseny – versenyfelhívás

Felhívás újság előfizetésre

Ismét nálunk a kupa!

A kupával (Fotó: Kosnyíder Csaba)Verseny szünetében (Fotó: Kosnyíder Csaba)
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Odaítélhető díjak: A III. Ongai Regio-
nális Pálinkaverseny – 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 ítélhető oda, ha az adott 
fajta pálinkából legalább 10 nevezett 
minta került értékelésre.)

• Arany-, ezüst- és bronz oklevelek, 
személyre szabott érmek

• Esetleges egyéb különdíjak
Az odaítélt címek mellé 1–1 darab 

egyedi, faragott pálinkás tölgyfahordó, 

egyéb ajándékok és szponzori felajánlá-
sok, a Champion-díjak mellé ajándék-
csomagok, illetve szponzori felajánlások 
kapcsolódnak. Az eddigi felajánlások, 
szponzori támogatások révén – többek 
között – a díjazás része lesz fődíjként egy 
pálinka palacktároló rendszer 70 000 Ft 
értékben, négy darab egyenként egy felön-
tésnyi ingyenes pálinkakifőzés, wellness 

hétvége 2 fő részére Telkibányán, két sze-
mélyes hétvégi pihenés Hollókő múze-
umfalujában, 500 kg alma vagy körte 
gyümölcs pálinkafőzéshez, 2 db 15 000 Ft 
értékű gyümölcsfa vásárlási utalvány, 

2 személyes vacsora Boldogkőváralján a 
Castrum Boldua középkori éttermében, 
15 db 15–20 000 Ft értékű ajándékcso-
mag és Baumax ajándékcsomag.

Egyéb kedvezmények: Az a bérfő-
zető magánszemély, akinek pálinkája a 
III. Ongai Regionális Pálinkaversenyen 
arany-, ezüst- vagy bronzérmet nyer, a 
Magyar Országos Pálinka és Nemzetközi 
Gyümölcspárlat Versenyen (Gyula, Bu-
dapest) ugyanazon versenypálinka ne-
vezési díjából 30%, 20%, ill. 10% kedvez-
ményt kap az Ongai Kulturális Egyesület 
és a Lovász Rendezvényszervező Szolgál-
tató és Kereskedelmi Kft. között létrejött 
szerződés értelmében.

A tervezett 2012. január 21-ei ünne-
pi programból: 

• Megnyitó: 
• Eredményhirdetés
• Dr. Nagy Balázs földrajztudós, Ant-

arktisz kutató előadása távoli vidékek 
(Nepál, Dél-Amerika stb.) alkoholairól, 

alkoholfogyasztási 
szokásairól

• Dr. Veres László 
történész, muzeoló-
gus előadása a pálin-
káspoharak és üvegek 
történetéről

• Agyagbanda ze-
nekar táncháza

• MÉZ együttes 
kelta, ír zenei kon-
certje

• Happy Blues Day 
együttes koncertje

• Játszóház, kézműves foglalkozás, 
filcmesék, filmvetítés gyerekeknek

• Teaház
• Bemutatkozik a Fruktárium Pálinka 

Kft. Gömőrből – pálinkaárusítás és kós-
tolás

Tervezett árusok, bemutatók:
• sajtok: Egerből
• kolbász, hús, tepertő: Szihalomból
• lekvár: Szomolyáról
• méz: Sajópetriből
• fatálak, faragott áruk: Sajókazáról
• bor és palacktárolók: Egerből
•  pálinkásüvegek, poharak gravírozá-

sa: Miskolcról
• szakmai könyvek: Budapestről
•  ongai könyvek, ajándéktárgyak, kür-

töskalács: Ongáról
• görhe ételek, sütemények: Ongáról
•  étel, ital: Castrum Boldua Boldogkő-

váralja

A II. Ongai Regionális Pálinkaverseny odaítélhető díjai, 
az eredményhirdetés tervezett programja 

A fődíjak egyike, egy CAVINO 
pálinkás palacktároló rendszer 

(Fotó: T. L.)

Készülőben az érmek (Fotó: T. L.)

A Méz együttes

A díjazásra váró pálinkáshordók (Fotó: T. L.)
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2005 és 2008 között már volt egy 
egészségmegőrző cikksorozatunt, 
amelyben hónapról-hónapra köz-
zé tettünk az olvasók, a helyi lako-
sok érdeklődésére számot tartó, az 
egészségmegőrzéssel kapcsola-
tos cikkeket. Célunk az volt, hogy a 
mai, egyre egészségtelenebb vilá-
gunkban a magunk módján felhív-
juk a figyelmet néhány megelőz-
hető, kis odafigyeléssel kezelhető 
problémára. Az újra indított egész-
ségmegőrző rovatunkat most is Gál 
Lászlóné védőnő szerkeszti, írja.

INfluENZA A KüSZÖBÖN!
Európában napjainkban is az influen-

zát tartják a legnagyobb járványokat oko-
zó megbetegedésnek. Ez az ősi vírus már 
80 millió évvel ezelőtt megjelent boly-
gónkon. Jellemzője a mutabilitás, azaz 
változékonyság (emiatt kell a védőoltáso-
kat is gyakran változtatni).

A betegség járványos előfordulásairól 
négy évszázadra visszamenőleg rendel-
kezünk feljegyzésekkel, melyek rendkí-
vül súlyos járványokról is tanuskodnak. 
1918-ban az ún. spanyolnátha modern 
korunk mind ez ideig legnagyobb bioló-
giai katasztrófája volt, ugyanannyi áldo-
zatot követelt, mint az I. világháború.

1957-ben az ázsiai influenza szedte ál-
dozatait, az 1968-as ún. hongkongi vírus 
ugyancsak veszélyes volt, de a kórokozó-
val szemben némi védelmet nyújthatott 
az előző járványban szerzett immunitás. 
1977 az orosz influenza éve volt, amely 
főként az 1957 után, az addig domináló 
H1N1 vírus eltűnését követően születtek. 
1997 óta váltak közismertté a madár-inf-
luenzavírusok (avian), melyek hatalmas 
pusztítást végeztek a baromfi-állomány-
ban, sőt egyes törzsek (H5N1) súlyos hu-
mán betegséget is okozhatnak, ezért in-
dokolt a fokozott elővigyázatosság a 
baromfi-telepeken és feldolgozókban.

Egy tanulmány szerint ha a fél és 5 éves 
kor közötti gyerekek legalább fele kap-
na influenza elleni védőoltást, töredékére 
csökkene a járványveszély a gyermekintéz-
ményekben – óvodákban és bölcsödékben 
– és közvetettek a családokban.

Az influenza legfontosabb tünetei:
-  hirtelen magas, akár 40°C feletti láz, 

amely több napig is eltarthat,
-  gyorsan fellépő, erős levertség, gyen-

geség, amely egyik pillanatról a má-
sikra ágyba dönti a beteget,

- erős fej- és végtagfájdalom,
-  eleinte száraz, erős, gyakori és ro-

hamszerű köhögés,
- esetleg hányinger és hányás,
- száraz torok,
- felső légúti panaszok.
Fontos tudnunk, hogy nem jellemző rá 

az erős orrfolyás és tüsszögés. Az influen-
za idős, legyengült betegeknél életveszé-
lyes is lehet, fokozottan veszélyeztetettek 
az asztmában és krónikus tüdőbetegség-
ben szenvedők, a hivatalból sok emberrel 
kapcsolatot tartók és a krónikus beteg-
ségben szenvedők. Az esetek 1-2 %-ában 
szövődményként tüdőgyulladás, szív- és 
idegrendszeri betegségek léphetnek fel.

Az influenza kezelésében kiemelten 
fontos az ágynyugalom, a folyadékpótlás, 
a magas láz csökkentése, a köhögés, fej- és 
torokfájás, esetleges gyulladás csillapítása 
gyógyszerekkel, melyek kiegészítésére al-
ternatív módszereket – például gyógynö-
vény vagy omega-3 zsírsav-tartalmú ké-
szítményeket - is igénybe vehetünk.

(Forrás: Prof. Dr. Budai József egyete-
mi tanár, az Infektológiai Szakmai Kollé-
gium elnöke)

Megelőzés!
A WHO folyamatosan monitorozza 

a világban cirkuláló influenza vírusokat. 
Virológiai vizsgálatok alapján választják 
ki, hogy az északi, illetve a déli féltekén 
mely vírustörzsek a legalkalmasabbak a 
vakcina elkészítésére.

Magyarországon az ÁNTSZ influen-
za figyelőszolgálatának mintegy 1500 há-
ziorvos hetente jelenti az influenzaszerű 
megbetegedések számát. Közel 100 kije-
lölt háziorvos pedig a jellegzetes tünetet 
mutató betegektől – a vírus kimutatása 
céljából – mintát küld az Országos Epi-
demiológiai Központ Influenza Labora-
tóriumába.

Az évenkénti influenza elleni védőol-
tás feltétlenül javasolt a fokozottan veszé-
lyeztetetteknek:

- krónikus szív-, keringési, légzőszer-
vi, vese-, illetve anyagcsere-betegségben 
szenvedők,

- betegség vagy orvosi kezelés (általá-
nos szteroid-, illetve rosszindulatú daga-
nat elleni terápia) miatt csökkent immu-
nitásúak, különösen 60 év felett,

- egészségügyi intézményben ápoltak,

- 60 éven felüliek – egészségi állapo-
tuktól függetlenül,

- baromfifeldolgozókban foglalkozta-
tottak,

- egészségügyi és szociális intézmé-
nyek dolgozói.

Ugyancsak javasolt az oktatási intéz-
mények dolgozói és hallgatói, a diákott-
honok, kollégiumok lakói és más közös-
ségek tagjai körében a védőoltás.

Hazánkban 8 influenza elleni oltó-
anyagot törzskönyveztek. Ezek nem tar-
talmaznak élő vírusokat, így senki nem 
fertőződhet meg a védőoltástól! A gyógy-
szertári forgalomban beszerezhető vakci-
nákért 75%-os térítési díjat kell fizetni.

GONdOlATOK A SZErETETről
Egyszer egy évben nem lehet szeretni! 

Az ember vagy szeret, vagy nem szeret. 
Egy évben csakis egy alkalommal – ez 
nem működik. Ha az ember igazán sze-
ret, akkor az egész életén át tart, vagy leg-
alábbis nagyon hosszú ideig…

Az igazi szeretet egy egész életet kér 
magának, nem lehet egy pillanat alatt 
előidézni mondván: - ma eljött az a nagy 
nap, amikor szeretni kell!

Ilyenkor sajnos gyorsan lelepleződik 
szeretet nélküli életünk, mert a legtöb-
ben elkezdenek kapkodni, pánikszerű-
en látszat-megoldásokkal pótolni mind-
azt, ami egész évben elmaradt. Aki ritkán 
éli meg, az nem tudja, hogy a szeretet 
egy bensőséges lelkiállapot. Egy mosoly-
gó pillantás, egy kézfogás, egy simoga-
tás, egy csók, egy ölelés, pusztán az, hogy 
csendben a másik mellett állunk, ezer-
szer több szeretetet rejt magában, mint 
amikor 30 kiló ajándékot a kezébe nyo-
munk valakinek. Óriási félreértés azt 
hinni, hogy tárgyak képesek közvetíteni 
azt, amit az életnek kell közvetítenie.

Karácsonynak egy olyan ünnepnek 
kellene lennie, ahol semmilyen tárgynak 
még látszódnia sem szabadna. A tárgyak 
nem a szeretethez tartozó dolgok! Kará-
csony nem a tárgyak világáról szól, főleg 
nem a kereskedelemről, az üzletről, a ha-
szonról és arról a lelkifurdalásról, hogy 
kinek mekkora, hány kilós értéket kell 
adnom. Persze mindebbe belevegyül az 
az ügyetlenség, hogy a szeretetemet csak 
úgy tudom kifejezni, ha a másiknak vala-
mit a kezébe nyomok, aminek közel sem 

Egészségmegőrzés
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biztos, hogy örül. Karácsonyi ajándék-
nak – ha az meglepetés - valójában rit-
kán örülünk, mert az ember vagy többet 
vár, vagy nem igazán találják el az ízlését, 
ha esetleg érzékeny a lelke, s ajándékát az 
év során elszenvedett szeretetnélküliség 
kárpótlásának érzi.

Karácsonykor eleve ráállunk arra, 
hogy ajándékot kell adni, mert ha ezt el-
mulasztjuk, akkor megszégyenülünk, 
vagy ha túl keveset adunk, akkor a másik 
megharagszik. Világ életemben mérhe-
tetlenül ellene voltam a tárgyaknak, mert 
mindig azt éreztem, hogy megmérgezik 
a szeretetet, hiszen az érdekszférába von-
ják be azt a magasztos érzést, ami kifejez-
hetetlen, ami Istent.

Gyerekkori karácsonyaimnak mindig 
volt egy mese része, aminek nagyon örül-
tem, és volt az ajándék része, ami mindig 
egy kis csalódás volt számomra. Valahogy 
mindig egy kicsit többet vártam, mint 
amit kaptam, talán ott kezdett a lelkem 
elromlani a karácsonyfa alatt, amikor az 
ajándékokat bontogattam. Ott lettem egy 
kis haszonleső, aki később felnőtt, és még 
jobban eluralkodott benne ez az érzés. Ott 
a karácsonyfa alatt fedeztem föl magam-
ban először a haszonleső tekintetet. Elő-
ször volt egy gyönyörű mese, volt a Jézus-
ka, volt a csillagszóró, volt egy gyönyörű 
álomvilág, és egyszer csak ki kellett bonta-
ni egy dobozt, és megnézni, milyen érték 
van benne. Olyan mintha azt nézném egy 
házasságban, mennyi vagyona van az ille-
tőnek, és milyen házam és autóm lesz, ha 
elveszem. Tudom, hogy az emberek jó ré-
sze ezt is nézi, sőt ettől a Karácsonyt sem 
kíméljük meg.

Nagyon nagy családom van, öt uno-
kám, s jó, hogy mind együtt vagyunk, mert 
igazán ritkán jövünk össze. Az álmomat 
azonban soha nem tudtam megvalósíta-
ni, pedig már 70 éves vagyok. Mindig arra 
vágytam, hogy fogjuk meg egymás kezét, 
egyszerűen álljunk ki a hóesésbe, emeljük 
föl az arcunkat, és hagyjuk, hogy a csodá-
latos puha hó ráhulljon a fejünkre, és ott, 
ebben a csendes, csodálatos néma kézfo-
gásban, az égbolt alatt egy picit adjuk át 
magunkat valaminek, ami több mint mi 
vagyunk - és nem áruházlánc, nem poli-
tika, nem bevásárlóközpont, hanem Isten. 
Hát ez erről szólna…

Nem is tudom, hogyan jutott az em-
berek eszébe ez az ajándékozási őrület. 
Ez egy mérhetetlen szegény pillanatnak a 
megismétlése – egy istállóban nincs sem-

mi egyéb, mint az állatok, és a szalmában 
ott fekszik egy pucér gyerek. Vajon kinek 
jutott először eszébe, hogy ennek csak ak-
kor lehet örülni – azzal a feltétellel –, ha 
melléteszünk egy halom élettelen tárgyat, 
vagyis „ajándékot”. Mindig fájdalommal 
tölt el, hogy a legbensőségesebb időszakot 
az év legzajosabb ünnepévé tettük. Ráadá-
sul sokszor még ebben a „zajban” is magá-
nyosak vagyunk, mert nem találunk igazi 
társra. Hogyan is találhatnánk, amikor sa-
ját magunkkal is rossz viszonyban élünk, 
amikor bennünk is tombol a diszharmó-
nia, a káosz, s ez árulkodó módon kivetül, 
amikor kétségbeesett módon keressük pá-
runkat, és az év e sötét időszakában az el-
veszett fényt is.

Akinek a lelkében zűrzavar és zaj van, 
az nem tudja megélni a csendet. Nincs 
rajta olyan gomb, 
amit megnyomhat-
na, hogy a káoszt 
egyszeriben felváltsa 
a harmónia. Csen-
det teremteni önma-
gunkban és magunk 
körül, az egy nagyon 
komoly – gyermek-
korunktól kezdve 
egész életünkön át 
tartó – munka ered-
ménye, melyet nyu-
galom gyakorlatnak 
hívnak.

Hogyan is élhet-
nénk meg a csend 
csodálatos hatalmát, 
amikor környeze-
tünk, a tv, rádió, a 
telefonok, a család, a 
munkahely, az utca, 
a társadalom, a tör-
ténelem zűrzavar-
ra nevel bennünket 
- zaklatottságra, ide-
gességre, rohanás-
ra, kényszeres cse-
lekvések sorozatára, 
s mindezt egyre fel-
pörgetettebb mó-
don. Nem csoda, 
hogy a mai ember 
viszolyog, sőt fél a 
csendtől, azt hiszi, 
az a halál.

A sokak által áhí-
tott fény egy nagyon 
gazdag szimbólum, 

minden esetben az átlátottság jelképe, 
a teremtés, az eredet szimbóluma. Igazi 
fény nem létezhet szeretet nélkül! Ezt pe-
dig az embernek magának kell megszül-
nie! Ez az a pillanat, amikor nekem be-
lülről kell magamnak világítanom. Ez a 
Karácsony értelme, szimbolikusan, koz-
mikusan a lélek útján az ember elkezd be-
lülről fényleni, nem elfogadó, hanem adó 
lesz, megszüli a fényt. Életem során talál-
koztam már néhány igazi fényemberrel, 
ők azok, akik nem szégyellik bevallani, 
hogy mérhetetlen nagy küzdelmet foly-
tatnak, hogy legyőzzék magukban a sö-
tétséget. 

(Forrás: Müller Péter)

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Régi képeslap Ongáról
Októbertől új rovatot nyitottunk, melyben havonta egy-egy 
Ongával kapcsolatos régi képeslapot mutatunk be. E havi 
számunkba egy 1930-as évekbeli képeslap került, mely a re-
formátus templomról készült. - T. L. -
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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:

• Közmeghallgatás volt a településen
•  Az önkormányzat  

2012. évi munkaterve
•  2012. évi díjtételek
•  A házhoz menő szelektív hulladék-

gyűjtés 2012-es menetrendje 
•  III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 

ünnepi programja
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív 

hulladékgyűjtés 
menetrendje a 

következő: 
•  December 28. szerda

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. 
könyv 2000 Ft-os, 
míg a honismereti dvd-rom 3000 Ft-os 
áron kapható 
az egyesület 
tagjainál és 
az általános 
iskolában.

Közmeghallgatás
A szokásos évi közmeghallgatásra Ongán 2011. de-
cember 13-án 17.00 órától a művelődési házban, 
míg Ócsanáloson, az idén felújított Közösségi Ház-
ban ugyanaznap 18.30 órától kerül sor.

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

• Egyedi bútorok készítése
• Nyílászárók gyártása

Telefon: 30/6391-110

GÉPÉSZ GENERÁL KFT.
Épületgépészeti magánvállalkozás

• Vízvezeték szerelés
• Fűtésszerelés (radiátor, padló, fal)

• Gázvezeték szerelés, tervezés
• Klímaszerelés, beüzemelés

Tel: 46/464-942; 20/9387-595

Vino Domus Kft.
• Pincék építése, berendezése

• Bor- és pálinkatároló állványok 
forgalmazása

www.vinodomus.hu
info@vinodomus.hu
Tel.: 06-20-230-6886

Pihent Ön már Telkibányán?

Jöjjön el az Aranygombos Fogadóba,
• Sétáljon, túrázzon a Zemplénben,
• Relaxáljon a masszázságyon, 
•  Kóstolja meg a Telkibányi ragulevest 

házi cipóval és a Ház desszertjét,
•  Élvezze egy pohár Hegyaljai bor mellett 

a természet csendjét!

www.aranygombosfogado.hu 


