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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:

• Polgármesterünk peres ügyéről
•  A III. Ongai Regionális  

Pálinkaversenyről
•  Pénzügyi kilátások az  

önkormányzatnál 2012-ben
•  Önkormányzati hírek
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje a következő: 
- Január 25. szerda - Február 22. szerda - Március 28. szerda 

- Április 25. szerda - Május 23. szerda - Június 27. szerda 
- Július 25. szerda - Augusztus 22. szerda - Szeptember 26. szerda 

- Október 24. szerda - November 28. szerda - December 27. 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.

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 

Pálinkáspoharak 
gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület 
Ongán, a Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum (Onga, Dózsa Gy. u. 22.) 
egyik kiállítótermében pálinkás-
pohár történeti kiállítást rendezett 
be, a poharak gyűjtése azonban 
nem fejeződött be, a gyűjteményt 
folyamatosan bővítjük.
Tisztelettel kérünk mindenkit, 
hogy akinek birtokában van 
bármilyen régi, egyedi, különle-
ges, egy-egy településhez köthető 
stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel 
a múzeumunk számára!

1%-os felhívás!
Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 
2012-ben is a lakosság támogatását, segít-
ségét kéri!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallá-
suknál az SZJA 1%-ról rendelkező nyilatko-
zatukban támogassák az egyesület céljait, 
törekvéseit. Az 1%-os felajánlások által a 
IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny jövő évi 
megszervezéséhez és a Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum, illetve annak pálinkáspohár 
történeti gyűjteményének bővítéséhez kér-
jük segítségüket! 
Nyilatkozatukban a következőket legyenek 
szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 

Adószám: 18430983-1-05
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az 
egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és 
továbbra is számít rájuk!



A Csokonai Vitéz Mihály Művelő-
dési Ház és Könyvtár Zs. Papp Fe-
renc előadására hívta meg nagy-
községünk lakóit december 14-én. 
Az est témája az erdélyi Szépmíves 
Céh munkássága volt, az az irodal-
mi könyvkiadó vállalkozás, mely a 
két világháború között, 1924-ben 
létesült Kolozsváron.

Bár előadónk nem hetedhét határon túl
ról érkezett (csak a szomszédból, hiszen 
a felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 
Városi Könyvtár vezetője), mégis alapo
san feltarisznyázta magát. Osztogatott is 
bőkezűen a magával hozottakból. Meg
osztotta a gondolatit a hallgatókkal a 
közelebbi és a távolabbi múltról, a ma
gyarságról és a hazaszeretetről. Kaptunk 
példát az erdélyi Szépmíves Céh alapítói
tól, akik 1924ben Kolozsvárott indítot
tak könyvkiadót, hogy a magyar írók szá
mára megjelenési lehetőséget, a magyar 
nyelvű olvasóknak pedig értékes szelle
mi táplálékot nyújtsanak. Kós Károly ve
zetésével megtették mindazt, amit adott 

helyzetben tehettek a közösségükért. 
Hallottunk sok érdekes tudnivalót a céh

ről, amely 1924–1944 között 166 művet 
adott ki. A szerzők között ott volt a két vi
lágháború közötti romániai magyar iro
dalom minden jelentős alkotója (többek 
közt Áprily Lajos, Dsida Jenő, Karácsony 
Benő, Nyírő József, Tamási Áron és Wass 
Albert). 

Csodás könyvek is előkerültek a fene
ketlen tarisznyából. A kiadó neve nem vé
letlen Szépmíves Céh, a kiadványaik nem
csak az észnek és szívnek, de a szemnek is 
kedvesek. Mivel Zs. Papp Ferenc család

ja a hajdani előfize
tők közt volt, haliná
ba és vászonba kötött 
könyvritkaságokat is 
kézbe vehettünk a pa
pírkötésű egyszerűbb 
kiadások mellett, sőt 
a ritkaságnak szá
mító, Kós Károly ál
tal illusztrált kicsi ka
lendáriumok néhány 
példányát is láthattuk.

Az est hangulatát 
még kellemesebbé tet

ték Simon Lívia királyhelmeci énekes által 
előadott népdalok. 
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Tartalomból:
•  Közmeghallgatás volt  

a településen
•  2012. évi díjtételek
•  Az önkormányzat  

2012. évi munkaterve
•  Az erdélyi magyar  

irodalom jeles íróiról  
és költőiről 

•  A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés 2012-es 
menetrendje 

•  III. Ongai Regionális 
Pálinkaverseny  
– versenyfelhívás 

•  A III. Ongai Regionális 
Pálinkaverseny odaítélhe-
tő díjai, az ünnepi ered-
ményhirdetés tervezett 
programja 

•  Katalin-bál, már 24. éve!
•  Műfüves pályabérlés 

Ongán!
•  Önkormányzati ülésről
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  1%-os felhívás!
•  Hirdetések

– folytatás a 2. oldalon –

Zs. Papp Ferenc előadó (Fotó: T. L.)

Az erdélyi magyar irodalom 
jeles íróiról és költőiről

Kézben a könyvek (Fotó: T. L.)



Maga Zs. Papp Ferenc népművelő, 
történelem szakos középiskolai tanár. 
Szerkesztő, műsorvezető, közéleti szemé
lyiség, a felsőzsolcai Közművelődési In
tézet és Városi Könyvtár vezetője. Elvé
gezte a tanárképző főiskola népművelő 
és földrajz szakát, majd a debreceni egye
temen, a Kossuthon a történelem szakot. 
2006ig a Zsolcai Hírmondó szerkesztő
je volt, a Zsolca táncegyüttes alapítója, 

a felsőzsolcai közművelődési, kulturális 
élet, irodalmi találkozók, beszélgetős mű
sorok, kiállítások szervezője. Több mint 
húsz éve vezet nemzeti beszélgetéseket 
jeles közéleti személyiségekkel, írókkal, 
költőkkel, zenészekkel és a mai napig 
szerkesztője a Sajóparti Nemzeti Esték
nek, amelynek házigazdája is. Festő és 
grafikusművészek kiállításainak, a Mu
zsikás Együttes és más felvidéki, kárpát
aljai és erdélyi művészek kárpátmeden
cei körútjának szervezője. A Szépmíves 

Kiadó tulajdonosaként a kulturális jelle
gű könyvek kiadásának elkötelezett híve. 
Az egyetemes magyar szellemi és kultu
rális örökséget igyekszik ápolni és közép
pontba állítani. Wass Albert születésének 
100. évfordulójára, 2008 decemberében a 
megyeházán rendezett kiállítás alkalmá
ból Erdélyi Magyar Örökség Oklevelet 
kapott Dr. Ódor Ferenc, akkori megyei 
közgyűlés elnökétől, országgyűlési kép
viselőtől.

- Poroszkainé U. Márta - 
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Az erdélyi magyar irodalom… 
– folytatás az 1. oldalról –

A 2012. évi térítési díjak megállapítása 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete megtárgyalta és elfogad
ta a 2012. évi díjtételeket.

Vízi közmű díjához támogatási igény 
bejelentése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a Borsodvíz Zrt. által ki
dolgozott, a támogatási kérelemben kö
zölt, fajlagos költségráfordítási adatokat 
elfogadta, és tudomásul vette a támogatá
si igény bejelentését.

A 2012. évi munkaterv elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete elfogadta az önkormány
zat 2012. évi munkatervét.

Közterület-felügyeleti 
együttműködésről szóló társulási 

megállapodás megszűnéséről
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép
viselőtestülete megtárgyalta az „ Önkor
mányzatok közötti közterületfelügyeleti 

együttműködésről szóló társulási megál
lapodás”, megszűntetéséről szóló javasla
tot, melyre az alábbi határozatot hozta: 
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép
viselőtestülete a közterületfelügyele
ti feladatok ellátására létrejött társulá
si megállapodás (tagok: Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Felsőzsolca 
Város Önkormányzata, Onga Nagyköz
ség Önkormányzata, Sajólád Községi 
Önkormányzata és Bőcs Községi Önkor
mányzata) tárgyában a társulási megálla
podás 27. c.) pont szerinti megszünteté
séhez hozzájárult. 

Önköltségszámítási szabályzat
Onga Nagyközség Önkormányzatá
nak Képviselőtestülete a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény alapján jóvá
hagyta a Polgármesteri Hivatal Szerve
zeti és Működési Szabályzata IV. fejezet 
8.1 pontjának a gazdálkodás vitelét elő
segítő belső szabályzatok kiegészítését az 
önköltségszámítási szabályzattal. 

A köztisztviselők 
teljesítménykövetelménye

Az önkormányzat a 2012ben a köztiszt
viselői teljesítménykövetelmények alap
ját képező célokat az alábbiak szerint ál
lapította meg:
  A képviselőtestületi ülések szakmai 

igazgatási és jogi előkészítése, a lebo
nyolítás feltételeinek biztosítása.

  A polgármester, illetőleg a jegyző fel
adat és hatáskörébe tartozó önkor
mányzati és államigazgatási ügyek elő
készítése.

  A Ktv.ből eredő feladatok ellátása.
  A szociális igazgatásról és szociális ellá

tásokról, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény és 
végrehajtási rendeleteik módosításából 
eredő feladatok végrehajtása.

  Az önkormányzat gazdálkodására vo
natkozó rendelkezések maradéktalan 
betartása.

  Az önkormányzat fizetési kötelezettsé
geinek rendszeres, határidőben törté
nő teljesítése, a költségvetés pénzügyi 
egyensúlyának biztosításához szüksé
ges feladatok ellátása.

Önkormányzati ülésről
Az önkormányzat december 13-án tartotta soron következő ülését, 

alább erről tudósítunk.

Simon Lívia énekelt (Fotó: T. L.)Az előadáson (Fotó: T. L.)
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Onga  Nagyközség  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az  alábbiakban 
előre  tervezett  időpontokban,  15  órai 
kezdettel  tartja  üléseit  a  felsorolt  na-
pirendi pontok szerint a Polgármesteri 
Hivatal tanácskozótermében.

2012. január 24.
•  Tájékoztató a Miskolci Többcélú Kistérségi 

Társulás működéséről Onga önkormány-
zatánál – Előadó: polgármester

•  Képviselő-testület által hozott határoza-
tokról és azok végrehajtásáról szóló je-
lentés megtárgyalása – Előadó: polgár-
mester

•  Közbiztonság helyzete Ongán – Előadó: 
polgármester

• Bejelentések

2012. február 14.
•  2012. évi költségvetés megtárgyalása – 

Előadó: jegyző
•  Adóigazgatási tevékenység értékelése – 

Előadó: jegyző
• Bejelentések

2012. március 20.
•  2011. évi költségvetés módosítása – Elő-

adó: jegyző 
•  2012. évi költségvetés elfogadása – Elő-

adó: jegyző
• Bejelentések

2012. április 17.
•  2011. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló jelentés megtárgyalása (zárszám-
adás) – Előadó: jegyző

•  Szociálpolitikai támogatási rendszer ala-
kulása – Előadó: jegyző 

•  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatokról – Előadó: jegyző, 
Hadházi Ferencné intézményvezető

•  Beszámoló a fogyatékosok nappali intéz-
ményének működéséről – Előadó: intéz-
ményvezető, jegyző

•  VII. Ongai Kulturális Napok megtárgyalá-
sa – Előadó: Gondos Andorné, könyvtá-
ros-művelődésszervező

•  Bejelentések

2012. május 15.
•  Onga nagyközség közbiztonságának 

helyzete – Előadó: rendőrkapitányság, 
Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka

•  Ongai Polgárőr Egyesület tájékoztatója 
éves tevékenységéről – Előadó: polgárőr 
egyesület elnöke 

•  Ongai Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 
éves tevékenységéről – Előadó: tűzoltó 
egyesület elnöke

•  A Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztató-
ja éves tevékenységéről – Előadó: klub-
vezető

•  Ongai Kulturális Egyesület tájékoztatója – 
Előadó: Takács László, egyesületi elnök

•  Tájékoztató a közterület-felügyelők te-
vékenységéről  – Előadó: Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Közterület-felügyeleti, Rendészeti 
és Ellátási Főosztály vezetője

•  Bejelentések

2012. július 31.
•  Az általános iskola igazgatói pályázatá-

nak elbírálása – Előadó: polgármester
•  Bejelentések

2012. augusztus 21.
•  2012. I. félévi gazdálkodás értékelése – 

Előadó: jegyző
•  Tájékoztató a sportegyesület éves tevé-

kenységéről – Előadó: sportegyesület el-
nöke

•  Beszámoló a nagyközség közművelődé-
séről, tervezett programokról, feladatok-
ról – Előadó: könyvtáros 

•  Bejelentések

2012. szeptember 18.
•  Tájékoztató a nagyközség egészségügyi 

helyzetéről – Előadó: I–II. körzetek há-
ziorvosai, gyermekorvos, fogorvos, I–II. 
körzet védőnői

•  Beszámoló a Hernád Közmű Kft. munká-
járól – Előadó: polgármester

•  Bejelentések 

2012. október 16.
•  Beszámoló az iskolai és óvodai oktató-, 

nevelő munkáról – Előadó: iskolaigazga-
tó, óvodavezető

•  Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves 
tevékenységének értékelése – Előadó: ki-
sebbségi önkormányzat elnöke

•  Bejelentések

2012. november 20.
•  2012. III. negyedéves gazdálkodás érté-

kelése – Előadó: jegyző
•  2013. évi költségvetési koncepció meg-

tárgyalása – Előadó: jegyző
•  Közmeghallgatás anyagának megtárgya-

lása – Előadó: polgármester
•  Bejelentések

2012. december 11.
•  2013. évi térítési díjak megállapítása – 

Előadó: jegyző
•  2013. évi munkaterv megtárgyalása – 

Előadó: polgármester, jegyző
•  Bejelentések

KÖZMEGHALLGATÁSOK:  előre  jelzett  és 
meghirdetett  időpontokban  Ongán  a 
művelődési  házban,  ill.  Ócsanáloson  a 
közösségi házban.

Bükkaranyos kiválása a házi 
segítségnyújtásból

Bükkaranyos önkormányzatának az in
tézményfenntartói társulásból történő 
kilépését az önkormányzat elfogadta.

A Szociális Szolgáltató Központ 
SZMSZ, alapító okirat és szakmai 

programjának módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete elfogadta a Szociális Szol
gáltató Központ Szervezeti és Működé
si Szabályzatának, alapító okiratának és 
szakmai programjának módosítását.

Projektmenedzsment szolgáltatás 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a KEOP2.1.2/2F/09
1120110002 azonosító számú „Onga–
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” című 
projekt megvalósításához kapcsoló
dó projektmenedzsment szolgáltatás el

végzésére kiírt közbeszerzési eljárás tár
gyában a KRODA Kft. (3527 Miskolc, 
BajcsyZs. út 17.) ajánlattevő ajánlatát 
fogadta el. A vállalási ár: 15.000.000 Ft + 
3.750.000 Ft ÁFA = 18.750.000 Ft
A pályázat a projekt támogatási szerző
dése értelmében az elszámolható költsé
gek vonatkozásában 100%os támogatás
ban részesül. 

Jegyző helyettesítése Arnót községben
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete hozzájárulását adta, hogy 
Farkas Lászlóné jegyző 2012. január 1
től távollétéig helyettesítse, Bodnár Ka
talin, Arnót község önkormányzatának 
jegyzőjét. 

A sport támogatási összeg megemelése 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete kemény viták, névszerin
ti szavazás után hozzájárult ahhoz, hogy 

2011 decemberében Onga Nagyközsé
gi Sport Egyesülete részére 759.000 Ftot 
kölcsön formájában, előlegként a 2012. évi 
önkormányzati sportegyesületi támogatás 
terhére a képviselőtestület átutaljon.

Közbiztonság, közterület felügyelet
A képviselők hosszas vitában foglalkoz
tak a település egyre romló közbiztonság, 
a közterület felügyelők munkavégzésé
nek hiányosságainak kérdéseivel, a tér
figyelő kamerák bűnmegelőzési szerepé
vel. Januárban önálló napirendi pontként 
az önkormányzat visszatér a témára. 

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még többek között a ci
gány kisebbségi telepen a bejárások nem 
kellő hatékonyságáról, a Bölcsőde Fenn
tartó Alapítvánnyal folyamatban lévő pe
res ügyről.

- T. L. -

Az önkormányzat 2012. évi munkaterve
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December 13-án került sor a szo-
kásos évi közmeghallgatásra te-
lepülésünkön. Ongán a művelő-
dési házban 17, míg Ócsanáloson 
az idén felújított közösségi ház-
ban 19 órától tehették fel telepü-
lésünk elöljáróinak kérdéseiket, 
észrevételeiket a lakosok. A köz-
meghallgatáson a polgármeste-
ri tájékoztatót az Ongai Kulturális 
Egyesület által készített fotómon-
tázsból készült film illusztrálta, a 
hagyományoknak megfelelően 
az idén is kézzelfoghatóvá, látha-
tóvá téve az elmúlt egy év legfon-
tosabb történéseit. A filmet újsá-
gunk hasábjain most sem tudjuk 
közzétenni, de talán nem érdek-
telen a fotókhoz kapcsolódó szö-
veg megismerése minden érdek-
lődő számára.
A felvetett kérdéseket és a ráadott 
polgármesteri válaszokat ezúttal 
is kommentár nélkül, távirati stí-
lusban közöljük. 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI ÉS 
ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

A következő néhány percben fényképekkel 
illusztrált beszámolót láthatnak és hallhat
nak képviselőtestületünk, önkormányzatunk 
2011. évi tevékenységéről, munkájáról, tele
pülésünk fejlesztéséről, elért eredményeink
ről, gondjainkról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
Vis maior pályázatunkból az árvízi védeke
zés során sérült aszfaltburkolatok helyreállí
tása elkészült 22 millió forint értékben. A vis 
maior támogatást úgy adták, hogy csak és ki
zárólag az árvíz előtti állapot helyreállítására 
volt fordítható. Ezért van az, hogy teljes körű 
felújításra nem kerülhetett sor. 

A további árvízben megrongálódott utak 
felújítására is sikerrel pályáztunk, amelyek 
felújítása tavasszal várható mintegy 74 millió 
forint értékben. 

Településünk újabban kiépült részén a 
Csokonai és a Mészáros Lázár utak aszfaltozá
sára szintén pályázatot nyújtunk be, amennyi
ben pályázatunk eredményes lesz, az említett 
utak a jövő év során szintén megépülnek. 

A Nádas utcán 95 méter járdát építettünk.
2012 tavaszán teljes felújításra kerül a 

3701es jelű, Onga–Szikszó összekötő út (a 
sorompótól egészen a M3as útig terjedő kö
zel 6 kmes útszakasz). Ez a felújítás már évek 
óta húzódik a szinte állandósulni látszó vis 
maior helyzetek miatt. 

A Főtéren forgalomszabályozásokra fog 
sor kerülni: úgymint körforgalom kialakítása, 
buszmegálló áthelyezése.

A veszélyes belterületi útszakaszokon ún. 
fekvőrendőröket kívánunk elhelyezni.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Nagyközségünkben mind a mai napig az ön
kormányzat a legnagyobb munkaadó. Az ön
kormányzat költségvetési szerveinél 19 fő köz
tisztviselő, 106 fő közalkalmazott, 5 fő munka 
törvénykönyve szerint foglalkoztatott mun
kavállaló áll alkalmazásban. 253 főt nem ál
landó jelleggel, különböző időtartamig, mint 
közmunkást foglalkoztattunk. A közfoglal
koztatottak munkájának eredménye: közterü
leteink rendezettsége, tisztasága, szépsége.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
TERÜLETÉN:

A II. számú Rózsa Ferenc utcai orvosi rende
lőt teljes egészében, európai szinten felújítot
tuk, akadálymentesítettük, valamint új a XXI. 
század követelményeinek megfelelő műsze
rekkel és eszközökkel szereltük fel.

Az I. számú Arany János utcai háziorvosi 
rendelőbe is új eszközöket szereztünk be.

A Szociális Szolgáltató Központunk integ
rált szociális és gyermekvédelmi alapszolgál
tatási feladatokat ellátó intézmény. 

Önkormányzatunk a Szociális Szolgálta
tó Központ intézménye keretében a szociá
lis alapszolgáltatások körében kötelező és ön
ként vállalt feladatokat is ellát.

Onga közigazgatási területén ellátott köte
lező szociális alapszolgáltatási feladatok a kö
vetkezők: szociális étkeztetés, házi segítség
nyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
tanyagondnoki szolgálat és idősek klubja.

Önként vállalt feladatként a Miskolc Kis
térség Többcélú Társulás 3. számú Szakmai 
Központjaként intézményünk „Intézmény
fenntartó Társulás” formájában a Szociális 
Szolgáltató Központján keresztül a következő 
szociális alapszolgáltatásokat látja el: család
segítés, melynek ellátási területe 2 település, 
gyermekjóléti szolgálat, melynek ellátási terü
lete szintén 2 település,  házi segítségnyújtás 
és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bizto
sítása 12 településen, támogató szolgálat mű
ködtetése 13 településen, Fogyatékosok Nap
pali Intézményének működtetése és szociális 
intézményen belüli foglalkoztatás ellátása a 
Miskolci kistérség 40 településén.

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
szociális intézményhálózatunk túlnőtt Onga 
nagyközség ellátási körzetén és jelentős térsé
gimikrokörzeti feladatokat lát el.

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
Az általános iskola 1. számú épületét felújítot
tuk. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a hom
lokzat hőszigetelése, a tantermek berendezé
sének, bútorzatának cseréje.

Az iskolaépület a tetőszerkezet átalakításá
val tájjellegű új arculatot kapott.

A munkák pályázati és alapítványi pénz
ből, jelentős szülői és tanári társadalmi mun
kával, valamint közhasznú munkások szak
munkájával valósultak meg.

A „Digitális kompetenciafejlesztés infrast
rukturális feltételeinek biztosítása az ongai ál
talános iskolában” című pályázat keretén belül 
az iskola átfogó infokommunikációs meg
újítása valósult meg. A nyertes pályázatunk 
eredményeképpen általános iskolánk 28 db 
számítógépes iskolai munkaállomással, vala
mint 9 db tantermi csomaggal gazdagodott. 
Egy tantermi csomag 1 db interaktív táblát, 1 
projektort és 1 vezérlő notebookot tartalmaz. 
A pályázat értéke 15 millió forint volt.

Iskolánk infrastrukturális és oktatástech
nikai felszereltsége az elmondottak alapján 
mindenben megfelel a XXI. század követel
ményeinek. 

2006. szeptember 1től Onga nagyközség
ben gimnáziumi oktatás folyik.

A KULTÚRA TERÜLETÉN:
Ócsanáloson átépítettük és teljesen felújítot
tuk a közösségi házat. A munkák finanszí
rozásában többek között részt vett a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Tu
dományos Akadémia, a Szerencsejáték Zrt., 
a Duna Televízió, a Magyar Nemzeti Bank, a 
Roche Magyarország Kft., a B.A.Z. Megyei 
Közgyűlés, Onga Nagyközség Önkormány
zata és még sokan mások. Erdélyi szervezetek 
támogatásával új harangláb és székely kapu is 
készült. Köszönjük mindazoknak, akik ebben 
a szép és nemes célt szolgáló munkában részt 
vettek és segítséget nyújtottak. 

A Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház 
és Könyvtárban közmegelégedésre működik a 
teleház és az eMagyarország pont.

A könyvtárunk csatlakozott az országos 
„Márai” programhoz, aminek keretén be
lül 164 db szak és szépirodalmi könyv került 
a könyvtár állományába összesen 400.000 Ft 
értékben.

Ápoljuk hagyományainkat, megrendezzük 
a nőnapot, az Idősek Hetét az Ongai Kulturá
lis Napokat és a szüreti felvonulást.

A kultúrház pályázat útján hangtechnikai 
felszereléssel bővült. A belső tér közmunká
sok által festésre került, amivel az elmúlt évi 
vihar okozta beázást sikerült eltüntetni. 

Országos elismertségre tett szert az ongai 
pálinkafesztivál, amely hagyományainkhoz 
híven január 22én a Magyar Kultúra Napján 
kerül megrendezésre.

A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és asztalitenisz 
szakosztálya eredményesen működik, a ké

Közmeghallgatás 
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zilabda szakosztály átmenetileg szünetelteti 
működését.

Labdarúgó csapatunk a 2011–2012es baj
noki idényben ismét a megyei I. osztályban 
szerepel. Felkerülésükhöz gratulálunk, és sok 
sikert kívánunk.

Kiemelt szerepet játszik egyesületünkben 
és iskolánkban az utánpótlás nevelés és a di
áksport.

Folyamatban van a sportpályánk teljes re
konstrukciója.

Első ütemben elkészült a center és az edző
pálya új kerítése, valamint megépült egy kivi
lágítható, műfüves kispálya.

A jövőben szeretnénk az öltöző épületét is 
teljesen felújítani.

Az egész beruházás nagyközségi önerő 
nélkül, pusztán adományból valósult meg.

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Településünkön térfigyelő kamerarendszert 
építettünk ki, amely nagymértékben szolgál
ja a bűnmegelőzést és a felderítést egyaránt. 
A rendszer már több alkalommal bizonyította 
eredményességét és hatékonyságát különböző 
trükkös lopások, rongálások és egyéb bűncse
lekmények felderítése során.

Az Ongai Polgárőr Egyesület taglétszáma 
megnőtt, így naprólnapra találkozunk tagja
ikkal, akik szolgálatot teljesítenek. A település 
rendezvényein akár rendőri segítség nélkül is 
teljes biztosítást nyújtanak.

A polgárőrség munkáját a pályázati úton 
nyert járőrautó segíti.

NAGYKÖZSÉGÜNK ARCULATA ÉS A 
KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

Folyamatosan parkosítunk, szépítjük, virágo
sítjuk, gondozzuk nagyközségünk köztereit.

A településünk határában lévő tavak is
mert horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, 
hanem térségi vonzerővel is rendelkeznek.

Onga Nagyközség Önkormányzata már 
korábban pályázott a Környezet és Ener
gia Operatív Program keretén belül Onga–
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése vonatko
zásában, az előírt biztonságú árvízvédelmi 
mű létrehozására. 

Nem kis büszkeséggel jelentem be a tisztelt 
falugyűlésnek minden idők ez idáig legna
gyobb mértékű ongai pályázati nyereményét. 
Az ócsanálosi gát megvalósításához mintegy 
877 millió forintot nyertünk. 

A támogatási szerződést már megkötöt
tük, a projekt megvalósítása elkezdődött. A 
megvalósulás végleges időpontja sok tényező
től függ, pl. különböző eljárások lefolytatása, 
úgymint: kisajátítás, lőszermentesítés, meg
előző mentő régészet, örökségvédelmi hatás
tanulmány és közbeszerzési eljárások. A gát 
megépítésével végleg, vagy legalábbis hosz
szú évekre elfelejthetjük az árvízi védekezés
sel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket és a 
területen élő lakosság életében is beköszönt a 
várvavárt nyugalom. 

Önkormányzatunk a 2010. májusi, illetve 
júniusi árvizek nyomán extrém módon meg
emelkedett talajvízszint miatt 2010 decem
berétől folyamatos belvízi védekezési mun
kálatokat folytat: szivattyúzással, vízelvezető 
árkok ásásával, tisztításával, mederrendezés
sel, az ongai tavak lecsapolásával.

Mindazonáltal folyamatos kapcsolatot tar
tunk az Északmagyarországi Vízügyi Igaz
gatósággal, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel és a Katasztrófavédelmi Igaz
gatósággal. Az önkormányzat külső szakem
berek bevonásával helyszíni bejárásokon, ta
nulmányúton, képviselőtestületi ülésen, 
valamint több rendkívüli képviselőtestületi 
ülésen folyamatosan próbált a kialakult két
ségbeejtő helyzeten segíteni. A törekvések és a 
befektetett munka a folyamatos talajvíz után
pótlás miatt jelentős eredményt nem hozott. 
Önkormányzatunk a talajvízmentesítésre 
több mint 10 millió forintot költött.

A szakemberek véleménye szerint, helyze
tünkre megnyugtató megoldást a korabeli tér
képeknek megfelelő eredeti lejtésviszonyok 
visszaállítása, a belvíznek az öntözőcsatorna
ként kiépített Bársonyoscsatornába történő 
bevezetése jelentené. Mindez több százmillió 
forintos beruházást igényel, amelynek meg
valósítására településünk önerőből sajnos 
nem képes. Ezért a belvíz elvezetés megoldá
sára is pályázni kívánunk, amelyhez a helyszí
nen kértük Illés Zoltán környezetvédelmi ál
lamtitkár úr és Dr. Ódor Ferenc országgyűlési 
képviselőnk segítségét. Segítségünkben bízva 
reméljük, hogy ez a roppant aggasztó belvízi 
probléma belátható időn belül megoldódik.

Eredményeink túlnyomó többsége a sike
res pályázati munkának köszönhető. A 2011
ben élő 11 pályázatunkból 7 pályázat nyert, 
összesen 1.021.682.000 Ft értékben. Két pá
lyázatunk támogatói döntésre vár, ezek értéke 
144.377.000 Ft. Két darab pályázatunk sajnos 
nem volt sikeres, ezek értéke 1.362.000 Ft.  

2011ben településünk ismételten pályá
zott a városi címre. 

Nem vigasztal minket, hogy az összes pá
lyázó – 9 település – pályázata elutasításra ke
rült. A jelenlegi politikának az az álláspontja, 
hogy az önkormányzati és közigazgatási re
form megvalósítása után pályázhatunk újra 
új feltételekkel. Természetesen pályázni is fo
gunk, ehhez kérem a lakosság és a tisztelt fa
lugyűlés támogatását. 

Úgy gondolom, hogy az ország helyzete és 
a gazdasági világválság ellenére nagyközsé
günk fejlődése nem állt meg. Az elmondottak 
alapján bizakodva tekintünk a jövőbe, bízunk 
abba, hogy lakosságunk életkörülményei úgy 
alakulnak, ahogy azt szeretnék és bízunk ab
ban is, hogy Onga törekvését a várossá válás 
tekintetében siker koronázza. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 Madzin Tibor polgármester  

OngA
Kérdés: Tavaly is kérdeztem, miért kell sár

ban, mocsárban járni a sorompósi bolt előtt?
Válasz: ÁFÉSZ területe, hatásköre. Jelezzük 

nekik ismét.
K.: Nagyobb határozottság kell az önkor

mányzattól nem csak az ÁFÉSZnál, de más 
ügyeknél is. A Kölcsey és a Bem utcák sarká
ban süllyed az aknafedél, nagy ott a lyuk, ami 
balesetveszélyes. Hogy létezik, hogy a Kölcsey 
utca kertjeinek végéből eltűnt egy út, és egy 
zsolcai vállalkozó telephelyet akar ott létesíte
ni? A munkákat már meg is kezdte, holott az 
szántóföld, ahol nem lehet építkezni. Kemény, 
szigorú lépést várunk az önkormányzattól.

V.: Határozott lépéseket teszünk, sürgetjük 
Zsolcát, mivel az az ő közigazgatási területük. 
Telephely létesítése nem lehet ötletszerű, ahhoz 
hatósági engedélyek kellenek, ahogy kerítés lé-
tesítéséhez is.

K.: A Bethlen Gábor utca egyre járhatatla
nabb. A csapadékelvezetést is meg kellene ott 
oldani. Az Oprendek utcában is van megsüly
lyedt akna.

V.: Útfelújításnál nem felejtjük el azt az ut-
cát sem. Az árkok be lettek temetve, készül a 
belvíz elvezetési terv, amivel pályázni akarunk.

K.: A Főtéren oktatási intézményekhez kö
zel, hogy lehet 3 helyen is szeszesitalt fogyasz
tani nyilvánosan? Katasztrofális a Főtér és 
környékének közbiztonsága.  

V.: Sokszor foglalkoztunk a kérdéssel. Nem 
tudom hogy, de megoldjuk.

K.: Gyakori a fiatalok randalírozása a Főté
ren, 8–10 fős csoportok rongálnak, esténként 
inzultálják a hölgyeket. A rendőri intézkedé
sek hatástalanok. Gettósodási folyamatot meg 
kell állítani! A szabálysértési eljárások nem ha
tékonyak.

V.: Rendkívüli képviselő-testületi ülésen is 
foglalkoztunk az üggyel, rögtön jelezni kell a 
problémákat.

K.: Nem hatékony a közmunka. Kivonul
nak a seprűsétáltatók, meg vissza. A csatorná
kat ki kellene takarítani.

V.: Egyetértünk. nem motiváltak, nem kérdez-
nek meg minket, hogy miként kellene csinálni.

K.: Milyen a falu pénzügyi helyzete? Jelzá
logok?

V.: Stabil, de el vagyunk adósodva. Bízunk 
abban, hogy jobbra fordul a helyzet. Az intéz-
mények működtetése stabil. Vészhelyzetben in-
gatlan értékesítés is lehetséges. 

ÓcsAnálOs
K.: Szemetes nincs a buszmegállóban. Az 

utak egy része továbbra is rossz. Sok a szemét
díj. Egy egyedülálló miért fizet annyit, mint 
egy 4–5 fős család?

V.: Útfelújításnál csak az eredeti állapotokat 
lehetett visszaállítani. Megnyert pályázat révén 
jövőre lesz új út. Lesz szemetes. A szemétszál-
lítás kötelező közszolgáltatás. 60 literes kukák 
bevezetését akarjuk.

 T. L. 
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A nagyközség képviselő-testülete 
2011. decemberi ülésén döntött a 
2012-re vonatkozó közérdekű díj-
emelésekről, amelyeket alább te-
szünk közzé. A közölt összegek 
2012. január 1-étől érvényesek. A 
részletes rendeletek megtekint-
hetők a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a nagyközség honlapján: 
www.onga.hu.

Az oktatási, nevelési intézményekben 
fizetendő térítési díjak összege

Térítési díj:
– Általános iskolában napközi: 340.Ft.
– Általános iskolában ebéd: 210.Ft.
– Óvodákban ebéd: 277.Ft.
A 2012. január 1től a fizetendő téríté

si díj az ÁFAt nem tartalmazza. Az ok
tatási és nevelési intézményekben fize
tendő térítési díjak összegéből az alábbi 
kedvezmények vehetők igénybe:

Az iskolában és óvodában 100%os té
rítési díjkedvezményben részesül:

– az az óvodás gyermek, aki rendsze
res gyermekvédelmi kedvezményben ré
szesül,

– a rendszeres gyermekvédelmi ked
vezményben részesülő 1–6. évfolyamos 
tanuló, továbbá 2010. szeptember 1től a 
7. évfolyamos tanuló. 2011. szeptember 
1től a 8. évfolyamos tanuló.

50%os kedvezményben részesül:
– az az óvodás, aki 3 vagy több gyer

mekes családban él, illetve tartós beteg,
– az a 8. évfolyamos tanuló, aki rend

szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, 

– az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy 
több gyermekes családban nevelkedik,

– az a 1–8. évfolyamos tanuló, aki tar
tós betegségben szenved,

– az iskolaotthonos oktatásban része
sülő tanulók.

A vendég ebéd térítési díj összege: 
630.Ft. 

Az intézményekben dolgozók részére 
az étkezési térítési díjak mértéke az alábbi
ak szerint határoztatott meg: alkalmazotti 
ebéd térítési díja: 353.Ft, napközi konyhai 
alkalmazottak kötelező étkezési térítési díja 
(3 xi étkezés) maradt 364.Ft. A térítési díj 
a fizetendő ÁFAt nem tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérleti díjai
– Az összkomfortos szolgálati lakás 

lakbér mértéke: 220.Ft/m²/hó.

– A komfortos szolgálati lakás lakbér 
mértéke: 180.Ft/m²/hó.

– A nem lakás céljára szolgáló helyi
ség esetében a lakbér mértéke: 150.Ft/
m²/hó.

– A költségalapon meghatározott lak
bér összege: 530.Ft/ m²/hó.

A temetőről és a temetkezési 
tevékenységről 

A fizetendő díj az ÁFAt nem tartal
mazza.

– A ravatalozó használati díja: 4800.Ft.
– A sírmegváltás díja: 12 000.Ft.
– Egyéb vállalkozók által a temető

ben végzett – engedélyezett – munkála
tok idejére fizetendő energia ill. vízdíj sír
emlékenként: 17 800.Ft.

– Az egyéb vállalkozók által a temető
ben végzett – engedélyezett – munkála
tok idejére fizetendő óvadék: 19 000.Ft.

– Alapravatalozás díja: 9000.Ft.
– Egyszemélyes sírhely: 15 700.Ft.
– Sírfelbontás: 10 500.Ft.
– Kriptahely: 43 000.Ft.
– Kriptahely megváltás. 36 000.Ft.
– A sírtisztítási és sírfelújítási munká

latok engedélykötelesek lettek, melynek 
díja: 2500. Ft

Közterület használati díjak
– A közterületbe benyúló üzlethom

lokzatok (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirde
tő berendezés (fényreklám), cég és cím
tábla. 1700.Ft/év/m²

– Árusító és egyéb fülke: 650.Ft/m²/hó.
– Gépjárművek, bérkocsik állomáshe

lye gépkocsinként (járműszerelvényen
ként): 20 000.Ft/év/tgk. + szerelvényen
ként: 25 000.Ft/év. 

– Építési munkával kapcsolatos építő
anyagok és törmelékek (lakásépítés, lakó
épület javítása esetén): 55.Ft/m²/nap.

– Idényjellegű, alkalmi és mozgóáru
sítás: 230.Ft/m2/nap.

– Film és televíziófelvétel: 230.Ft/m²/
nap.

– Vendéglátóipari előkert: 55.Ft/m²/hó.
– Mutatványos tevékenység: 450.Ft/m²/

nap.
– Gázközműre történő rácsatlakozás 

céljából történő közterületigénybevétel 
egyszeri díja (ingatlanonként): 58 000.Ft.

A TELEHÁZ szolgáltatási díjai
– Regisztrációs díj: 1500.Ft/félév.
– Számítógép használat és Internet: 

ingyenes.

Az intézmények helyiségeinek bérleti díja

Időtartam művelődési ház nagyterem+ mellékhelyiség 
(Ft) Előtér (Ft)

0–2 óra 8800 4400

0–4 óra 13 200 6500

0–8 óra 16 500 8500

0–24 óra 22 000 11 000

Esküvő összes helyiséggel: 40 000.Ft/nap 
Ócsanálos közösségi ház 11 000.Ft/alkalom
Oktatási intézmények
 általános iskola tornaterme 4000.Ft/óra 
 oktatási helyiségek 4000.Ft/óra
 napközi étkezdéje 4500.Ft/alkalom

 napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással 
(0–4 óra) 5500.Ft/alkalom

 napközi esküvőre összes helyiséggel és 
szolgáltatással 40 000.Ft/alkalom

 műfüves pálya 5500.Ft/óra
 sportpálya öltözővel 5500.Ft/alkalom

2012. évi díjtételek Ongán
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2011. november 26án, immár 24. éve 
rendezte meg a Szülői Munkaközösség 
jótékonysági bálját. Mindez a szülői hoz
záállásnak és támogatóinknak köszön
hető. A bál estéjén a Slágerduó zenekar 
szolgáltatta a jó hangulatú zenét. A bü
fében a Cápa bisztró tulajdonosa várta 
a szomjazó vendégeket, az asztalon lévő 
gyümölcsöket Nyisztorné Jolika, a po
gácsát pedig a Máté Pékség ajánlotta fel. 
Az előtérben az általunk meghirdetett 
Téli népszokások című rajzpályázat díja
zottjainak kiállítását lehetett megtekinte
ni. Ennek előkészítésében Nagy Attiláné 
nyújtott segítséget. Rózsa László igazga
tó úr megnyitó beszéde után, a CSHCS, 
azaz a Csujogatók Hagyományőrző Cso
portjának műsorát láthatták vendégeink, 
melynek tagjai nem mások voltak, mint a 
Szülői Munkaközösség lelkes tagjai. Egy 
hónapon keresztül, heti három alkalom
mal próbáltunk a művelődési házban, és 
készültünk a meglepetés műsorral. A ko
reográfiát, mely sárközi karikázóból és 
délalföldi eszközös táncból állt, jóma
gam tanítottam be. Itt szeretném hang
súlyozni, hogy ilyen ügyes és vállalkozó 
szellemű szülők nélkül ez nem műkö
dött volna. Köszönöm szépen, hogy kö
zösen létrehoztunk valami maradandót, 
ami úgy gondolom, örök élmény ma
rad mindenki számára. A fellépő ruhák 
megvarrásában Buzásné Horváth Julian
na és Hornyák Tiborné segített. Fellépő

ink név szerint: Potoczkiné Antall Jutka, 
Nagy Anita, Farkasné Franciska, Pénze
li Tímea, Buzásné H. Julianna, Vincze Il
dikó, Lőrincziné Sz. Edit, Kissné V. Mari
ann, Árvainé Betti, Kerekesné Sz. Ildikó, 
Szabadosné H. Anikó és Szabados Zsolt.

A mutatós és ízletes vacsora után 
mindenki táncra perdült, és hajnal né
gyig szórakoztak vendégeink. Éjfélkor 
tombolsorsolásra került sor, a nyerő
szelvényeket Tomorszky Mariann tanító 
néni árusította, akinek ezúton is köszö
nöm a segítségét. A nehéz anyagi helyzet 
ellenére is rengeteg felajánlást kaptunk, 
az itt felsoroltak jóvoltából: Madzin Ti
bor polgármester, Farkas Lászlóné jegy
zőnő, Rózsa László igazgató, Polgármes
teri Hivatal, Zsoldos János, Kiss Zoltán 
és Kissné Vetrik Mariann, „sorompósi” 
Coop, Farkas Jánosné, Varászdiszkont, 
Enikő bolt, Pálfi gumis, takarékszövet
kezet, Orchidea ajándék és virágbolt, 
Nagy István, Máté Béla, Czifrus Péterné, 
Répási kocsma, Kozma János, Ongai 
Kulturális Egyesület, Szegedi Sándor, Jo
ker bár, Máté Viktor, Papp Balázs, AAA 
Trans Kft., Dr. Sárai Katalin, Dr. Nagy 
Zsuzsanna, Dr. Katona Pál, gyógyszer
tár, Ronyeczné Jolika, Nyisztorné Jolika, 
Fülöp Miklósné, Mulatóné Terike, Dobai 
Kinga, Tucsa János, Nádas bisztró, Pálin
kás István, ifj. Pálinkás István, Bársonyos 
Óvoda, Sollerné Jedi Katalin, Boszi sza
lon, Plósz Zsuzsa, Kádár Éva, Kenéz Éva, 

Garainé Zsuzsa, Kovácsné Nagy Ágnes, 
Lőrincziné Szaniszló Edit, Klausz Gyula, 
Hornyák Tiborné és Szabados Zsolt.

Köszönöm szépen azoknak is, akik tá
mogatói jegy vásárlásával hozzájárultak 
bálunk bevételéhez, mely ez alkalommal 
158.000 Ft lett. Azt gondolom, hogy ez 
nagyon szép összeg, és manapság minden 
forintnak örülnünk kell. Végezetül pár 
idézettel zárnám soraimat, melyet vendég
könyvünkben olvashattunk a bál után:

„Gratulálunk a bál szervezéséhez. Kü
lön köszönet az SZMK választmány 12 
tagjának, akik színvonalas néptáncuk
kal emlékezetessé tették a rendezvényt!” 
/Rózsa László igazgató és neje /

„Minden bál jó, de legjobb a Katalin
bál. Jó a zene, jó a buli! Szeretünk itt len
ni!” /Klemáék/

„Először voltunk Ongán, nagyon jól 
éreztük magunkat. A bál és a tombo
la feledhetetlen volt! Köszönjük!” /Me
zőcsátról Anita és Béla /

Ilyen és ehhez hasonló gratulációkat 
kaptunk, így azt gondolom már megér
te ez az este, és nem utolsó sorban a tán
cos próbák alkalmával nagyon jó közös
ség kovácsolódott össze.

Bízom benne, hogy utódom a követ
kező évben is folytatja ezt a szép hagyo
mányt és ezután is lesz még soksok Ka
talinbál.

- Szabadosné Hornyák Anikó 
SZMK elnök -

– Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db 
könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönözhe
tő 3 hétre, mely indokolt esetben kétszer 
meghosszabbítható.

Térítéses szolgáltatások és díjak:
– Elveszett olvasójegy pótlása: 300.

Ft/olvasójegy.
– Fénymásolás: A/4 20. Ft, kétolda

las: 25 Ft, A/30 Ft, kétoldalas: 40 Ft.
– Nyomtatás Internetről, CDROM

ról: 40.Ft/oldal.
– Floppy az Internetről történő letöl

téshez: 150.Ft/lemez.
– CD az Internetről történő letöltés

hez: 300.Ft/lemez.
– Könyvtárközi kölcsönzés: a doku

mentumot küldő könyvtár által megha
tározott összeg és a postaköltség.

– Kártérítés: a dokumentum minden
kori beszerzési értéke vagy ugyanarról a 

kiadásról készült fénymásolat köttetve, 
illetve annak költsége. Végső esetben bí
rósági eljárást kezdeményez a könyvtár. 

Az önkormányzati tulajdonú VÍZI 
KÖZMŰ-ből a Hernád Közmű Kft. 

által szolgáltatott csatorna díja 
Ócsanáloson

A Hernád Közmű Kft. (szolgáltató) ál
tal biztosított csatornadíja: 1684,50 Ft/
m³ről 1753 Ft/m³re nőtt. A megállapí
tott díj az általános forgalmi adót és a víz
terhelési díjat nem tartalmazza. A megál
lapított díjat a szolgáltatónak a lakossági 
fogyasztók esetében olyan mértékben kell 
csökkenteni, amilyen mértékű támoga
tást az állami költségvetésben előirány
zott összegből a Tárcaközi Bizottság dön
tése alapján kap. A megállapított díjjal a 
számlázást gazdálkodó szervezet felé ha

vonta, a lakosság felé kéthavonta a bekö
tési vízmérőóra állására alapozva kell al
kalmazni.

Ivóvíz és csatornahasználati díjak
Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna hasz

nálati díja nem emelkedett, az változat
lan maradt.

Szemétszállítás díja
A szemétszállítás díja 2012 januárjá

ban egyelőre nem változott. 

Kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás

A kéményseprési díjak – kéménytí
pustól függetlenül – egységesen 4%kal 
emelkedtek. 

 T. L. 

Katalin-bál, már 24. éve!
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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 Championdíjak. (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 eddigi felajánlások, szponzori tá

mogatások révén – többek között – a dí
jazás része lesz fődíjként az országos pá
linka érzékszervi képzés 2012es ingyenes 
részvételi díjának (100 000 Ft) átválalása, 
egy pálinka palacktároló rendszer 70 000 
Ft értékben, négy darab egyenként egy 
felöntésnyi ingyenes pálinkakifőzés, 
wellness hétvége 2 fő részére Telkibányán, 
két személyes hétvégi pihenés Hollókő 
múzeumfalujában, 500 kg alma vagy kör
te gyümölcs pálinkafőzéshez, 2 db 15 000 
Ft értékű gyümölcsfa vásárlási utalvány, 
2 személyes vacsora Boldogkőváralján a 
Castrum Boldua középkori éttermében, 
úszoda bérletek, Semmelrock kedvez
ményes térkő vásár
lási lehetőség, 15 db 
20 000 Ft értékű aján
dékcsomag, benne pá
linkákkal, borokkal, 
pálinkás szakköny
vekkel, csokikkal stb., 
Agroinform ajándék 
szakkönyvcsomag és 
Baumax ajándékcso
mag. 

Egyéb kedvezmé
nyek: Az a bérfőzető 
magánszemély, aki

nek pálinkája a III. Ongai Regionális Pá
linkaversenyen arany, ezüst vagy bronz
érmet nyer, a Magyar Országos Pálinka és 
Nemzetközi Gyümölcspárlat Versenyen 
(Gyula, Budapest) ugyanazon versenypá
linka nevezési díjából 30%, 20%, ill. 10% 
kedvezményt kap az Ongai Kulturális 
Egyesület és a Lovász Rendezvényszerve
ző Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 
létrejött szerződés értelmében.

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

16.3016.40 Ünnepélyes megnyitó 
(műv. ház)

www.mezogazdakiado.hu

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

A pálinkaverseny fő támogatója:

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 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.

További információk: részletes nevezési feltételek, 
verseny szabályzat, odaítélhető díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, letölthe-
tő nevezési lap, elérhető az egyesület honlapján: www.okeonga.hu ill. további fel-
világosítás 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

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

Tölgyfa pálinkáshordók díjazásra várva (Fotó: T. L.)Ajándék szakkönyvek is a díjak között lesznek
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16.4017.30 Ünnepélyes eredményhirde
tés (műv. ház)

17.3018.15 Dr. Nagy Balázs földrajztu
dós, Antartisz kutató előadása távoli vidé
kek (Nepál, DélAmerika stb.) alkoholairól, 
alkoholfogyasztási szokásairól (ált. iskola)

18.1519.00 Dr. Veres László történész, 
muzeológus előadása a pálinkáspoharak és 
üvegek történetéről (ált. iskola)

18.0019.00 Agyagbanda zenekar tánc
háza (ált. iskola tornaterme)

19.0020.30 MÉZ együttes ír, kelta zenei 
koncertje (ált. iskola tornaterme)

20.3022.00 Happy Blues Day együttes 
blues koncertje (ált. iskola tornaterme)

Egész este: játszik az Agyagbanda zene
kar, játszóház, filcmesék, gyerekzumba, kéz
műves foglalkozások stb. gyerekeknek (ált. 
iskola)

Teaház és kávézó (ált. iskola)
Bemutatkozik a gömöri Fruktárium Pá

linka Kft. – pálinkaárusítás és kóstolás (ált. 
iskola)

Árusok, bemutatók, kézműves vásár (ált. 
iskola)

Tervezett árusok, bemutatók:
– bükki sajtok: Egerből
– kolbász, hús, tepertő: Szihalomból
– lekvár: Szomolyáról

– méz: Sajópetriből
– fatálak, faragott áruk: 

Sajókazáról
– bor és palacktárolók: 

Egerből
– pálinkásüvegek, poha

rak gravírozása: Miskolcról
– szakmai könyvek: Bu

dapestről
– ongai könyvek, aján

déktárgyak, kürtöskalács: 
Ongáról

– görhe ételek, sütemé
nyek: Ongáról

– étel, ital: Castrum Bol
dua Boldogkőváralja

Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk 
e rovatunkat, melyben havon
ta egyegy Ongával kapcsolatos 
régi képeslapot mutatunk be. 
E havi számunkba egy 1970as 
évek eleji képeslap került, me
lyen a Kóczán kastélyt, a régi is
kolát és a katolikus templomot 
láthatjuk.

 T. L. 

Készülőben a személyre szabott érmek (Fotó: T. L.)

A fődíjak egyike, egy CAVINO 
pálinka és bor palacktárolóA budapesti MÉZ együttes
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2005 és 2008 között már volt egy 
egészségmegőrző cikksorozatunk, 
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.

Ne energiaitallal dobd fel magad!
Erős hányingert, hányást, mellkasi fájdal
mat, szapora pulzust, nyugtalanságot, ál
matlanságot, esetenként pánikrohamot 
is okozhat a túlzott koffeinbevitel. A ma
napság egyre népszerűbb energiaitalok
ban akár 4–5 csésze kávénak megfelelő 
koffein is lehet!

Fáradtságűzőnek, aktivitásokozónak: 
mozgás – nevetés – gyümölcs.

A hazai lakosság átlagos napi koffe
inbevitele a szokásos forrásokból (kávé, 
tea stb.) 120 mg körüli érték, míg a rend
szeresen energiaitalt fogyasztók esetében 
ez elérheti akár a több száz mgot is. Az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ), valamint az Orszá
gos Élelmezés és Táplálkozástudományi 
Intézet (OÉTI) egyetértett a népegész
ségügyi termékadó bevezetésével, mert 
így a legveszélyeztetettebb korosztály, a 
fiatalok feltehetően kevesebb energiaitalt 
fogyaszt majd.

Felgyorsult világunkban egyre töb
ben fogyasztanak energiaitalokat fáradt
ságűzőként, aktivitásfokozóként. Ne fe
ledjük: az energiaitalok koffeint és más, 
a koffein hatását felerősítő összetevőket 
is tartalmaznak. Koffeintartalmú ital fo
gyasztásához nem szokott, illetve 18 év 
alatti gyermekek esetében a túladagolás 
akár halálhoz is vezethet! Az OÉTI labo
ratóriumi vizsgálatai szerint, a hazánk
ban forgalomba lévő energiaitalok kof
feintartalma 12–120 mg/100 ml között 
változik, ami megfelel 30–300 mg koffe
innek adagonként (250 ml).

A koffein stimulálja a központi ideg
rendszert és az anyagcserét, értágító, 
hörgőtágító, szívfrekvencia és össze
húzódásnövelő hatása van. A koffein
nel szemben hamar kialakul a tolerancia, 

ezért ugyanazon hatáshoz egyre nagyobb 
adag szükséges, ekkor azonban már je
lentkezhetnek a mellékhatások is.

Ahogy a kávéfogyasztás indukálhat
ja a dohányzásra való rászokást, úgy az 
energiaital az első lépést jelentheti az al
kohol vagy drogfüggőséghez. A koffein 
dehidrációs hatását a fizikai aktivitás is 
fokozza, így az intenzív sportolás közben 
elfogyasztott energiaital hatására, az erő
teljes izzadás következtében olyan mérté
kű folyadékvesztés is felléphet, ami akár 
hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

A koffeintartalmú energiaital fogyasz
tása – felborítva az alvás és ébrenlét ritmu
sát – egészségromboló, alkohollal kombi
nálva pedig még veszélyesebb hatású.

A fiatalok körében szinte minden
naposnak tekinthető, hogy tanítás vagy 
munka előtt és alatt rendszeresen fogyasz
tanak energiaitalt, s a korábban megszo
kott 250 mles helyett gyakran a 1,5–2 li
terest választják, ami megsokszorozza 
a hatást. Az OÉTI által végzett 2010es 
vizsgálat szerint, a 10–14 éves gyermekek 
egy ötöde energiaitalt iszik reggelire.

A szakmai szervezetek a következőkre 
hívják fel a lakosság figyelmét:

A gyermekeket, fiatalokat oktató, el
látó intézmények (iskolák, kollégiumok, 
otthonok) területén ne értékesítsenek, és 
ne fogyasszanak ilyen italokat!

A szülők ne adjanak gyermekeiknek 
energiaitalt!

Az energiaital nem pótolja a napi fo
lyadékbevitelt, ezért senki ne igya azt 
üdítőital vagy víz helyett!

A forgalomban lévő energiaitalok leg
többjének koffeintartalma magas, akár 
3szorosa is lehet egy csésze kávéénak.

Várandós nők és szoptató anyák ne fo
gyasszanak energiaitalt! A túlzott koffe
inbevitel a magzatra, a csecsemőre egész
ségkárosító hatású lehet.

Ne fogyassza együtt az energiaitalokat 
alkohollal, gyógyszerekkel, étrendkiegészí
tőkkel, kábítószerekkel, egyéb tudatmó
dosító szerekkel, mert ez kiszámíthatatlan, 
előre megjósolhatatlan következmények
kel járhat!

Intenzív fizikai terhelés, sporttevékeny
ség során fogyasztott energiaital életve
szélyes szívritmuszavarhoz vezethet!

Az energiaital által előidézett mes
terséges pörgés megterheli a szerveze

tet, felborítja a normál életritmust, ami 
újabb és újabb energiaital fogyasztására 
ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy ki
merült, energiáját vesztett szervezet lesz, 
ami egészségkárosodással végződik.

Az egészséges életmód, a rendszeres 
fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás 
és a megfelelő mennyiségű alvás együtte
sen biztosítja az igazi energiát és jelenti 
az egészség megőrzését!

A koffein, a taurin és a glukuronolakton 
nem szükségesek a szervezet számára. 
Így az energiaitalok fogyasztását semmi
lyen táplálkozási cél nem indokolja.

A fizikai és mentális teljesítőképesség 
fokozásának népegészségügyi szempont
ból lényegesen támogathatóbb eszköze az 
egészséges életmód, melynek nem része 
az energiaital fogyasztása.

(Forrás: OÉTI–ÁNTSZ)

Ne sózz!
A földi élet a sós őstengerekben kelet
kezett, ezért minden élőlény testnedvei 
sósak. Emberi életünk kezdete is a sós 
magzatvízben zajlik, melynek nátrium/
kálium aránya ugyan olyan, mint a ten
gervízé. Miért kell mégis korlátoznunk 
sófogyasztásunkat?

Egy átlagos emberi test kb. 250 gramm 
sót tartalmaz. A benne lévő nátriumnak 
fontos szerep jut szervezetünk és szer
veink életfolyamatainak irányításában. 
Sóra szükségünk van a tápanyagok szál
lításánál, az idegi impulzusok továbbítá
sánál, valamint az izmok összehúzódásá
nál, ideértve a szívizmot is. Ha azonban 
a nátriumszint túlságosan magasra emel
kedik, a szervezet több vizet tart visz
sza (az arány biztosítása érdekében), et
től megnő a keringő vér térfogata, így a 
vérnyomás is.

Idővel a folyamatosan magas vérnyo
más miatt a szívnek erőteljesebben kell 
szivattyúznia (többet dolgozik, és ez 
megemeli az erekben lévő nyomást, hogy 
a sejtek megkapják a megfelelő táplálé
kot), ami fenyegeti az ereket, megnő a 
szívbetegség és a stroke (agyvérzés, szél
ütés) kockázata és a vese a vér szűrője so
kat károsodik.

Az emberi szervezet napi 12–20 
gramm sót igényel, ez kb. 4,8–8 gramm 
nátriumot tartalmaz. A magyar étkezé
si szokások miatt, e mennyiség többszö

Egészségmegőrzés
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Műfüves pályabérlés Ongán!
A nagyközségi sportpályán található műfüves 
labdarúgó pálya megnyitotta kapuit a nagykö-
zönség előtt!
Kiváló borítású pályánkra várunk szeretettel 
baráti társaságokat, kispályás csapatokat, hogy 
hódolhassanak kedvenc sportjuknak.
Igény szerint öltözési és zuhanyzási lehetősé-
get 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. A műfüves pálya (Fotó: Réthy Adrienn)

rösét fogyasztjuk el. Ha a sótartót meg
emeljük, és egy könnyed mozdulattal 
egyszer megbillentjük, már meg is van az 
egész napi szükséglet, ám mi ezt a moz
dulatot többször megismételjük, így túl 
sok sót juttatunk szervezetünkbe.

Mit okoz a túlzott sófogyasztás az em
beri szervezetben?

Gyorsítja a magas vérnyomás kialaku
lását.

Szerepe van a szív és agyi érbetegsé
gek megjelenésében.

Rontja a magas vérnyomás, és egyéb 
szívérrendszeri betegségek kezelésének 
hatékonyságát.

Kedvezőtlenül hat a vese működésére.
Befolyásolja az emésztőrendszeri be

tegségek kialakulását, az anyagcserét, a 
szervezet hormonális működését.

Nagymértékben rontja a savlúg 
egyensúlyt.

Fentiekre tekintettel érdemes lemon
danunk a megszokásról, és tudatosan 
korlátozni sófogyasztásunkat.

(Forrás: Paramedica 2011)

Egészséges szokások, hosszabb élet!
Eddig is közismert volt, hogy az egész
séges életmód jobb életminőséget, gyor
sabb gyógyulást, sőt akár hosszabb életet 
is eredményezhet. A legújabb kutatások 
szerint, akár 15 évvel is tovább élhetnek 
azok, akik figyelnek az egészségükre.

Az American Journal of Clinical Nutri

tion című lapban jelent meg a cikk, mely 
a Maastrichti egyetem tudósainak kuta
tásairól számolt be. A szakemberek szerint 
azok a nők, akik mediterrán diétát folytat
tak, nem dohányoztak, és megtartották az 
egészséges testsúlyukat, 15 évvel tovább 
élnek, mint kevésbé egészségesen élő tár
saik. Érdekes, hogy ugyanilyen összeha
sonlításban az egészségtudatosabb férfiak 
szintén hosszabb életre számíthattak, de 
„csak” 8,5 évvel.

A kutatók így összegezték a négy leg
fontosabb egészséges életmódfaktort: 
dohányzás, fizikai aktivitás, táplálkozás és 
testsúly. A kutatás vezetője szerint, eddig 
csak kevesen tanulmányozták ezen fakto
rok kombinációjának és a halálozásoknak 
az összefüggését. Ők maguk ezt több mint 
120 000 személy megkérdezésével tették, 
akiket 1986 óta, tehát immár 15 éven át 
vizsgáltak ebből a szempontból.

A 4 legfontosabb egészséges életmód-
faktor

A vizsgálatok eredményeképpen a kö
vetkező tényezők bizonyultak döntőnek 
a hosszabb, egészségesebb élet elérésének 
szempontjából:

– A dohányzás mellőzése.
– Legalább napi 30 perces fizikai akti

vitás.
– Az egészséges testsúly megőrzése 

(ami a testtömeg indexszel, vagyis BMI
vel számítva a 18,5–25 közé esik).

– Leginkább a mediterrán étrend sze
rinti táplálkozás, vagyis főként zöldsége
ket, gyümölcsöket, olajos magvakat, ha
lat, egyszeresen telített zsírokat, kevés 
húst fogyasztani, és az alkoholbevitelt is 
korlátozni.

Amikor összehasonlították a legegész
ségesebben élő nők adatait a legkevésbé 
egészségesen élőkkel, a tudósok arra ju
tottak, hogy az utóbbiaknak megnégy
szereződött a halálozási rizikója, míg a 
férfiaknál 2,5szer nagyobb volt az esély a 
végzetes kimenetelű betegségre, ha nem 
a 4 faktor szerinti életmódot folytatták.

Az életmód gyógyít.
Mára bizonyított tény, hogy az egész

séges, megfelelően kialakított életmóddal 
nem csak megelőzni, de gyógyítani is le
het a már kialakult betegségeket.

Mielőtt azonban bárki meggondolat
lanul belevágna a megterhelő edzések
be, fontos lenne tájékozódni az általános 
egészségi állapotáról. Az életmód orvos
lás éppen azt a célt szolgálja, hogy akár 
alapbetegségek, akár kevésbé jó fizikai ál
lapot esetén – alapos felmérés és tesztek 
után – mindenki számára kialakíthas
sa a részére legoptimálisabb életmódot, a 
mozgás és étkezési programmal együtt.

(Forrás: Dr. Babai László, 
a Budai Allergiaközpont igazgatója)

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -


