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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:

•  Pénzügyi kilátások az önkor-
mányzatnál 2012-ben

•  Ongai Kulturális Egyesület  
2011. évi tevékenységéről

•  Önkormányzati hírek
•  Farsangi karneválok
•  Képek a pálinkaversenyről
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje a következő: 
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.

1%-os felhívás!
Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2012-ben is a lakos-
ság támogatását, segítségét kéri!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az SZJA 
1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület 
céljait, törekvéseit. Az 1%-os felajánlások által a IV. Ongai Regi-
onális Pálinkaverseny jövő évi megszervezéséhez és a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum, illetve annak pálinkáspohár történeti 
gyűjteményének bővítéséhez kérjük 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!

Műfüves pályabérlés Ongán!
A nagyközségi sportpályán található műfüves labdarúgó pálya megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt!
Kiváló borítású pályánkra várunk szeretettel baráti társaságokat, kispályás csapatokat, hogy hódolhassanak kedvenc 
sportjuknak. Igény szerint öltözési és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk.
Pályabérlési igényeket a 06-30-451-5400-as telefonszámon 
lehet leadni Varacskai Istvánnál,  
illetve az ongaimufuves@freemail.hu-s  e-mail címen.

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

Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület Ongán, a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
(Onga, Dózsa Gy. u. 22.) egyik kiállítótermében pálinkáspohár történeti kiál-
lítást rendezett be, a poharak gyűjtése azonban nem fejeződött be, a gyűjte-
ményt folyamatosan 
bővítjük.
Tisztelettel kérünk 
mindenkit, hogy 
akinek birtokában 
van bármilyen régi, 
egyedi, különleges, 
egy-egy település-
hez köthető stb. pá-
linkáspohár, azt 
ajánlja fel a múzeu-
munk számára!

- T. L. -
A pálinkáspohár történeti gyűjtemény (Fotó: T. L.)

Lehet kibérelni (Fotó: T. L.)

az 1900-as 
párizsi világ-
kiállításra 
készült pálin-
kás pohár, 
melyet egy 
Petőfi Sándor 
nevű személy 
készített 
(Fotó: T. L.)
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– folytatás a 2. oldalon –

Rekordszámú nevezés a 
III. Ongai Regionális Pálinkaversenyen

A III. Ongai Regionális Pálinkaver-
senyre összesen 346 nevezett pálin-
ka érkezett hét megyéből (Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, 
Nógrád, Pest, Jász-Nagykun Szol-
nok és Szabolcs-Szatmár-Bereg), de 
neveztek Budapestről, Kecskemét-
ről és Szlovákiából is. Hazánkban a 
pálinkaversenyek közül ennél több 
nevezett minta csak a gyulai, orszá-
gos versenyre érkezik.

A pálinkaverseny ünnepélyes eredmény-
hirdetését Gyuláról Lovász Sándor, az or-

szágos pálinkaverseny főszervezője nyi-
totta meg. A 13 fős, országosan elismert 
szakmai zsűri tagja volt: Lovassy György 
elnök, Adamik Anikó, 
Czakó Gábor, Csobolya 
Attila, Hornung József, 
Komáromi János, Mecsér 
Péter, Nagy Árpád, Nyilasi 
Béla, Pucsok Sándor, 
Pulay Gábor, Szónoczky 
István és Vértes Tibor.

A zsűri január 11-ei 
döntése alapján arany ok-
levelet kapott 19, ezüst 
oklevelet 68, míg bronz 
oklevelet 71 pálinka. 

A nevezett pá-
l inkák/párlatok 
fajta megoszlá-
sa: 1 áfonya likőr, 
3 ágyas cseresz-
nye, 1 ágyas csipke, 
3 ágyas kajsziba-
rack, 2 ágyas körte, 
4 ágyas meggy, 1 
ágyas őszibarack, 1 
ágyas sárgadinnye, 
5 ágyas szilva, 2 
ágyas szőlő, 1 ágyas 
vadcseresznye, 1 ágyas vegyes, 1 ágyas-

mézes alma, 35 alma, 1 fahé-
jas alma, 1 banán, 21 birs, 1 
bodzavirág, 1 bor, 4 borzag, 
13 cseresznye, 2 érlelt alma, 1 
érlelt aszútörköly, 2 érlelt cse-
resznye, 2 érlelt kajszibarack, 
1 érlelt szeder, 3 érlelt szil-
va, 1 érlelt szőlő, 2 érlelt tör-
köly, 1 érlelt vadcseresznye, 
1 faeper, 1 feketeribizli, 1 fe-
keteszeder likőr, 1 galyasági 
virágmézes dió, 28 kajsziba-

rack, 1 keserű diólikőr, 1 kivi, 11 kökény, 
16 körte, 1 madárberkenye, 14 meggy, 

Eredményhirdetés előtt (Fotó: Lanku Máté)

Munkában a zsűri (Fotó: T. L.)
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Rekordszámú nevezés… 
– folytatás az 1. oldalról –

A rendezvény közel 2 millió Ft-ba ke-
rült, amihez több mint 1 millió Ft értékű 
tárgyi, ingyenes szolgáltatás, ajándék fel-
ajánlás társult. Mindez csak a szponzo-
rok, támogatók, barátok, a szándékainkat 
értő, elfogadó és azt támogató partnerek-
kel együtt állhatott a rendelkezésünkre. A 

legnagyobb hálával és köszönettel fordu-
lunk ezúton is feléjük.

A rendezvény főtámogatója: P-Kolor 
Kft. – Onga.

Támogatóink: Onga Nagyközség Ön-
kormányzata, Görgey A. Ált. iskola és 
AMI – Onga, Vino Domus Kft. – Eger, 

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetke-
zet, Bau92 Systeme – Miskolc, Arany-
gombos Fogadó – Telkibánya, Mezőgazda 
Kiadó – Bp., Corvus Telecom Kft. – Mis-
kolc, SZATEV – Szikszó, AVE – Miskolc, 
Palatinus Fürdőszobaszalon – Miskolc, 
Bau Konténer – Miskolc, Cirkont Hulla-
dékgazdálkodási Zrt. – Miskolc, Lovassy 
Pálinka Akadémia, Lovász Rendezvény-
szervező Kft. – Gyula, Göndöcs Benedek 
Szakközépiskola – Gyula, Semmelrock 
Stein+Design, Hollókő Község Önkor-
mányzata, Miskolci Likőrgyár Zrt. – Mis-
kolc, Castrum Boldua – Boldogkőváralja, 
Tyukodi Pálinka – Kistokaj, Trixon B. Kft. 
Sárpusztai Pálinkafőzdéje – Damak kül-
terület, GNR Szolg. és Ker. Bt. –  Miskolc, 
Bíbor Könyvkiadó – Miskolc, Ezüst Gáz-
ló Nonprofit Kft. – Szikszó, Agroinform 
Kiadó – Bp., OPTIMÁL 20 Kft. – Edelény, 
ÁZSIÓ 2000 Kft. – Edelény, Baumax – 
Miskolc, Euro-Ablak Therm Kft. – Onga, 
Gépész Generál Kft. – Onga, Larix Fais-

1 narancs, 3 őszibarack, 1 sárgarépa, 7 
som, 1 sütőtök, 1 szarvasgombás érlelt 
szilva, 1 szarvasgombás vadalma pár-
lat, 5 szeder, 1 szeder likőr, 49 szilva, 1 
szomolyai cseresznye likőr, 33 szőlő, 14 
törköly, 1 vadalma, 2 vadcseresznye, 7 
vadkörte, 14 vegyes és 10 vilmoskörte.

A nevezett pálinkák helyileg 42 külön-
böző főzdében kerültek kifőzésre: Aszaló, 
Boldogkőváralja, Bükkaranyos, Damak, 
Edelény – 110. sz. Pálinkafőzde, Edelény 
– Béke u. 37, Emőd, Erdőtelek, Etes, Fony, 
Garamszentbenedek, Göncruszka, Gyulai 
Pálinkamanufaktúra, Halmaj – Ruszkai, 

Hernádnémeti, Hernádvécse, Ináncs, 
Jászdózsa, Kánó, Karcag, Kistokaj, Kun-
madaras, Lőrinczi, Márkháza, Megyaszó, 
Miskolc – Prekop Főzde, Miskolc, Bartók 
B. u. 82., Miskolc – Vasgyári Szeszfőz-
de, Nyékládháza – Deniker Kft., Onga, 
Pestovateleská Pálenica Kosičanka, Pol-
gár, Sajóhídvég, Szabolcsveresmart, Szik-
szó, Szomolya, Tállya, Tiszadada, Tuzsér 
és Vámosmikola.

Az ünnepélyes eredményhirdetés-
hez kulturális programsorozat is társult, 
melyre január 21-én került sor Ongán, 
az általános iskolában és a művelődé-
si házban. Az ünnepi program része volt 
Dr. Veres László történész, muzeoló-

gus előadása a pálinkás-
poharak és üvegek törté-
netéről, egész este zenélt 
az Agyagbanda zenekar, 
akik táncházat is tartot-
tak, de fellépet Budapest-
ről az ír és kelta zenét ját-
szó MÉZ együttes és a 
helyi kötődésekkel is ren-
delkező Happy Blues Day 
zenekar is.

A gyerekeket játszó-
ház, filcmesék, gyerek-

zumba és kézműves foglalkozások vár-
ták, míg a felnőttek teaházban, a gömöri 
Fruktárium Pálinka Kft. pálinkatermé-
ben vagy a Castrum Boldua középkori 
étterem étkezdéjében pihenhettek meg 
egy kicsit. Árusok, bemutatók, kézműves 
vásár is várta az érdeklődőket.     - T. L. -

Az eredményhirdetés hallgatósága (Fotó: Lanku Máté)

A Fruktárium Kft. pálinkastandja előtt 
(Fotó: Lanku Máté)

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
támogatói és a verseny hátteréről

A regionális pálinkaversenyt közel egy éves folyamatos szervező mun-
ka előzte meg, mely az utolsó hónapokban vált igazán intenzívvé. Sokak 
munkája van benne, hogy 3 év alatt odajutottunk, hogy 346 pálinka és pár-
lat mérettette meg magát határon innen és határon túlról Ongán. Minde-
nekelőtt az Ongai Kulturális Egyesület tagjainak tartozunk köszönettel, 
akik magukévá téve a célt– nevezetesen hogy az egyik legszínvonalasabb, 
a szakmai körökben is hiteles és független regionális versennyé váljunk – 
nem kímélték magukat, és próbáltak tudásuk és lehetőségük szerint min-
dent megtenni a sikerért. Köszönjük Prion Gábornak a segítségét, akivel 
egy saját, nemzetközileg is elismert pálinkabíráló számítógépes szoftvert 
sikerült kifejlesztenünk. Ki kell még emelnünk Onga nagyközség önkor-
mányzatának támogatását, akik segítsége elengedhetetlen volt a lebonyo-
lításhoz. Külön köszönjük az általános iskolánk és igazgatója, Rózsa László 
igazgató úr támogatását, aki türelemmel viseltetett irányunkban, nyugodt 
technikai hátteret és helyszínt biztosított számunkra.



kola – Nyékládháza, Szádelői Flachbart 
Panzió – Szlovákia, Várhosszúréti Jozefína 
Panzió – Szlovákia, Next Unio – Miskolc, 
SZEMTÉSZ Kft. – Bekecs, Mediatus Bt. – 
Onga, Mádi borház – Mád, Hell Energy 
Drink, Domán Csaba – Egyek, Farkas 
László – Onga, Urszin László – Onga, 
Ongai Horgász Egyesület, Onga Kavics 
Kft., Prion Sándor – Onga, Vajon Irén – 
Berzék és Polgári Gábor – Berzék.

Köszönjük közeli és távoli barátaink, 
volt tanulóink, a diák önkéntesek, a pol-
gárőrök és mindazok segítségét, támo-
gatását is, akik szintén hozzájárultak a 
„több fordulós rendezvény” sikeréhez. 

Egyszerre soha annyi különböző te-
lepülésről érkezett vendég, turista, ér-
deklődő nem fordult meg Ongán, mint 

a január 21-ei ünnepélyes eredmény-
hirdetésen. Jöttek külön busszal, autók-
kal, taxival Salgótarjántól kezdve Kar-
cagon, Aszódon, Gödöllőn, Komorón, 
Jászkiséren, Márkházán, Gyulán ke-
resztül Szabolcsveresmarton, Ege-
ren, Nyíregyházán, Etesen, Tiszalökön, 
Tiszavasvárin, Tiszadadán vagy éppen 
Kápolnán át a szomszédos, közeli vagy a 
távolabbi Borsod megyei településig.

Nagy sajnálatunkra az ongai lakosság 
nagy részét továbbra sem sikerült meg-
szólítanunk. Az állandó próbálkozásaink 
újfent kudarcba fulladtak. Pedig nagyon 
szeretnénk, ha a szűk kis környezetünk, 
a településünkön élők aktívabb részesei 
lennének civil kezdeményezéseinknek. 
Hisszük, hogy tartalmas programokban 

vehetnének részt, és egy kicsit talán az ide/
összetartozás-tudatuk/tudatunk is erősöd-
ne. Szükség lenne arra, hogy többen, több-
ször aktívan részt vegyenek a nekik is szóló 
megmozdulásokon, de – tisztelet a kivétel-
nek – egyelőre leginkább csak a fanyalgá-
saik vagy rosszindulatú megjegyzéseik-
kel vannak jelen körünkben. Mi minden 
esetre nem adjuk fel, továbbra is szeretet-
tel várunk minden rendezvényünkre, kez-
deményezésünkre minden ongai lakos-
társunkat! Bízunk benne, hogy jövőre a 
helyiek is olyan lelkesedéssel vesznek részt 
a IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyen, 
mint a más településről érkezők vendé-
geink vagy mi magunk, a szervezők!

- Takács László, 
az Ongai Kult. Egyesület elnöke -

32012. február

A III. Ongai Regionális Pálinkaversenyre összesen 346 
nevezett pálinka érkezett. A zsűri január 11-ei dönté-
se alapján arany oklevelet kapott 19, ezüst oklevelet 
68, míg bronzoklevelet 71 pálinka/párlat. 

Bronzoklevelet kaptak:
Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Baranyai Béla Áfonya likőr 2011

Cacanska Lepotica szilva 2011
Feketeszeder likőr 2010
Magyar kajszibarack  2011
Sárga muskotály szőlő 2011
Sárga muskotály törköly 2011
Vegyes (cseresznye-vadcseresznye) 2009

Baráth Péter Alma 2011
Kökény 2011
Veres szilva 2011

Barna Ottó Ágyas Sárga muskotály szőlő 2011
Ba-Und-Garden Kft. Cseresznye 2011

Jonatán alma 2011
Bene Imre Ágyas cseresznye 2011
Bene Tamás Ágyas meggy 2011
Bicskei Lajos Gönci kajszibarack  2011

Muskotályos Besztercei szilva 2010
Starking alma 2008
Vilmoskörte 2011

Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Borda Pál Bodzavirág párlat 2010

Törköly 2011
Bűdi István Ádám Cacanska Lepotica szilva 2011
Duda Lajos Ágyas körte 2011

Muskotály szőlő 2011
Otelló szőlő 2011

Farkas István - Pap Tibor -  
Pozsa István

Birs 2011

Galajda László Jonatán alma 2011
Vadkörte 2011

Görcsös Norbert Fahéjas alma párlat 2010
Halász Tibor Érlelt cseresznye 2011
Hámori Miklós Kajszibarack 2011
Hamvas Attila Gála alma  2011
Hering László Som 2011
Iván Lajos Körte (Pacham’s Tr.) 2010

Vegyes (birsalma-alma) 2011
Juhász József - Takács László Vadcseresznye 2011
Juhász László Cigánymeggy  2011
Kis Béla Érlelt Irsai Olivér szőlő 2011

Gönci kajszibarack  2011
Sárga muskotály szőlő 2011

Lövey István Érlelt törköly 2011
Madarász Péter Jonatán alma 2010

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny – 2012 eredményei 

Az Agyagbanda zenekar (Fotó: Lanku Máté) Krumplilángosra várva (Fotó: Lanku Máté)
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Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Márkházi Pálinkafőző Társaság Kft. Borzag 2011

Gönci magyar kajszibarack 2009
Kökény 2011

Nagy Péter Cseresznye 2011
Papp Viktor Furmint törköly 2011

Sárga muskotály szőlő 2011
Péli Tibor Kajszibarack 2011
Poroszkainé Urszin Márta Körte 2011
Pucsok Sándor Gála alma  2011

Starking alma 2011
Rácz Attila - Takács László Körte 2011

Sárga muskotály szőlő 2011
Sóvári Károly Cserszegi fűszeres szőlő 2011

Kajszibarack 2011
Szél Norbert Furmint szőlő 2011
Szűk László Szilva 2010
Takács László Szilva 2011

Vilmoskörte 2010
Török Virág Zita Sárga muskotály szőlő 2011
Tőzsér Patrik Csaba Ágyas csipke 2011

Kajszibarack 2011
Szomolyai fekete cseresznye 2011

Tyukodi Péter Narancs párlat 2011
Ujvári Balázs Florina-Idared alma 2011

Kökény 2011
Párisédes alma 2011
Vegyes (alma-szamóca) 2011

Zsoldos Norbert Meggy 2010
Muskotály szőlő 2011

Ezüstoklevelet kaptak:
Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Baranyai Béla Érlelt Furmint törköly  2011

Gönci magyar kajszibarack 2011
Kajszibarack 2011
Starking alma 2011
Szilva  2011
Szomolyai fekete cseresznye likőr 2011

Baráth Péter Cserszegi fűszeres szőlő 2011
Veres szilva 2011

Ba-Und-Garden Kft. Borzag 2011
Becskereki Tamás Madárberkenye 2011

Sárgarépa párlat 2011
Bene Imre Cseresznye 2011
Bene Tamás Ágyas Szomolyai cseresznye  2011

Birsalma 2011
Bicskei Lajos Érlelt aszútörköly 2011

Újfehértói fürtös meggy  2011
Bihari Attila Veres szilva 2011
Borda Pál Sütőtök párlat 2011

Vadcseresznye 2011
Bozó Zoltán Meggy 2010
Bráz Rudolf Szilva 2011
Bűdi István Ádám Furmint törköly 2011
Duda Lajos Jonatán alma 2011

Pinot G. szőlő 2011
Farkas István - Pap Tibor - Pozsa István Alma 2011

Mirabolán szilva 2011
Vegyes (szőlő-berkenye) 2010

Fata Edina - Takács László  Som 2011
Fruktárium Kft. Vadalma 2011
Géczy Gyula Irsai Olivér szőlő 2011

Kökény 2011
Halász Tibor Sárga muskotály szőlő 2011

Szeder  2011
Hering László Kékfrankos törköly 2011

Szomolyai fekete cseresznye 2011
Iván Lajos Szilva 2011
Juhász József - Takács László Vadkörte 2011

Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Kis Béla Irsai Olivér szőlő 2011
Kónya András Szilva 2011
Köteles Béla - Máté Béla Meggy 2011

Muskotály szőlő 2011
Lénárt Dezső Veres szilva 2011
Lövey István Körte 2011
Márkházi Pálinkafőző Társaság Kft. Cseresznye 2011

Meggy 2011
Nagy Péter Faeper 2010
Rácz Attila - Takács László Ágyas Sárga muskotály szőlő 2011

Starking alma 2011
Szőlő 2011

Sándor Lajos Sárga muskotály szőlő 2011
Sárossy András Cseresznye 2011
Sóvári Károly Gála-Golden alma 2011
Stvorecz Viktor Banán párlat 2011
Szőke Péter Törköly 2009
Tarjányi Sándor Feketeribizli 2011
Tóth László Jonatán alma 2011
Tőzsér Patrik Csaba Vilmoskörte 2011
Tyukodi Pálinka Alma 2011

Meggy 2011
Ujvári Balázs Érlelt vadcseresznye 2011

Fürtös meggy 2011
Izabella szőlő 2011
Kivi párlat 2011
Szilva 2011

Vártás József Aszútörköly 2011
Birs 2011

Zsoldos Norbert Kökény 2011
Szeder 2011

Aranyoklevelet kaptak:
Név Pálinka vagy párlat neve Évjárat
Baranyai Béla Pinot noir törköly 2011
Ba-Und-Garden Kft. Irsai Olivér szőlő 2010
Bene Imre Birs 2011
Bene Imre - Kövecses Zsolt Szilva 2011
Bene Tamás Ágyas Beszetrcei szilva  2011
Erdei Sándor Galyasági virágmézes dió 2011
Hámori Miklós Szilva 2011
Hering László Kékfrankos törköly 2011
Juhász József - Takács László Cseresznye 2011
Lippai Dénes Kökény 2011
Madarász Péter Cacanska Lepotica szilva 2011
Poroszkainé Urszin Márta Cacanska Lepotica szilva 2011
Rácz Attila - Takács László Fürtös meggy 2011
Sándor Róbert Aszútörköly 2011
Takács László Ágyas körte 2011

Szeder 2011
Tőzsér Patrik Csaba Cserszegi fűszeres szőlő 2011
Ujvári Balázs Cseresznye  2011

Som 2011

A champion díjak kiosztásához kategóriánként minimum 
10 nevezett mintára volt szükség. Összesen 15 kategóriában 
nyílt lehetőség champion díj meghatározására. A zsűri döntése 
értelmében azonban azokban a kategóriákban, melyben a kellő 
nevezett szám megvolt ugyan, de aranyérmes pálinka nem volt, 
ott csak az adott legjobb fajta-pálinka cím került kiosztásra.

A legjobb pálinkák
Ajándékuk egy-egy ajándékcsomag. Az ajándékcsomagok tar-

talma a Mezőgazda Kiadó, a Mediatus Bt, a Hell Energy Drink, a 
Bíbor Könyvkiadó, a Next Unio, Prion Sándor és az Ongai Kul-
turális Egyesület termékeiből került összeállításra.
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35 alma pálinka közül a legjobb alma 
pálinka címet Tóth László kapta Gödöl-
lőről Jonatán alma pálinkájáért.

16 körte pálinka közül a legjobb kör-
te pálinka címet Lövey István kapta 
Felsőzsolcáról Körte pálinkájáért.

10 vilmoskörte pálinka közül a legjobb 
vilmoskörte pálinka címet Bicskei Lajos 
kapta Komoróról vilmoskörte pálinkájáért.

28 kajszibarack pálinka közül a legjobb 
kajszibarack pálinka címet Baranyai Béla 
kapta Mádról kajszibarack pálinkájáért.

14 vegyes pálinka közül a legjobb ve-
gyes pálinka címet Farkas István - Pap 
Tibor - Pozsa István kapta Sajószöged–
Mezőcsát–Miskolcról vegyes (szőlő-ber-
kenye) pálinkájáért.

10 nevezett párlat közül a legjobb pár-
lat címet Borda Pál kapta Salgótarjánból 
sütőtök párlatáért.

Champion-díjak
21 Birs pálinka közül a champion díjas: 

Bene Imre birs pálinkája Szomolyáról.
Nyereménye: 15 000 Ft értékű gyü-

mölcsfa vásárlási utalvány, mely beváltható 
Nyékládházán, a Larix faiskolában, a Larix 
Bt. felajánlásában és egy ajándékcsomag.

13 Cseresznyepálinka közül a cham-
pion díjas: Juhász József - Takács László 
cseresznye pálinkája Ongáról.

Nyereményük: Egy felöntésnyi ingye-
nes pálinka kifőzés a Sáppusztai Pálinka 
Főzdében, Baranyai Barna a főzde tulaj-
donosának, Damak polgármesterének a 
felajánlásában.

14 Meggypálinka közül a champion 
díjas: Rácz Attila - Takács László fürtös 
meggy pálinkája Ongáról.

Nyereményük: Egy felöntésnyi ingye-
nes pálinka kifőzés a Bükkaranyosi Pá-
linka Kft. főzdéjében, a Bükkaranyosi Pá-
linka Kft. felajánlásában.

49 Szilvapálinka közül a champion dí-
jas: Hámori Miklós szilva pálinkája Mis-
kolcról.

Nyereménye: Egy 3 napos üdülésre 
feljogosító utalvány 2 fő részére a felvidé-
ki várhosszúréti Jozefína panzió tulajdo-
nosától és egy ajándékcsomag.

11 Kökény pálinka közül a champion 
díjas: Lippai Dénes kökény pálinkája 
Karcagról.

Nyereménye: 15 000 Ft értékű gyümölcs-
fa vásárlási utalvány Egyeken, a Domán fa-
iskolában, Domán Csaba felajánlásában és 
egy ajándékcsomag.

Egyéb csonthéjasok kategóriában 20 

pálinka közül a champion díjas: Ujvári 
Balázs som pálinkája Miskolcról.

Nyereménye: Egy felöntésnyi ingyenes 
pálinka kifőzés a Tyukodi Pálinkafőzdé-
ben, Kistokajon, Tyukodi Ferenc felaján-
lásában és egy ajándékcsomag.

Bogyósok kategóriában 10 pálinka kö-
zül a champion díjas: Takács László sze-
der pálinkája Ongáról.

Nyereménye: 2 személyes hétvégi pi-
henés Hollókő múzeumfalujában, melyet 
Szabó Csaba, Hollókő polgármestere, a Fi-
desz országgyűlési képviselője ajánlott fel.

33 Szőlő pálinka közül a champion dí-
jas: Ba-Und-Garden Kft. Irsai Olivér sző-
lő pálinkája Etesről.

Nyereménye: Agroinform és a Bíbor 
Kiadó ajándék szakkönyvcsomagja és 
egy ajándékcsomag.

14 Törkölypálinka közül a champion 
díjas: Sándor Róbert Aszútörköly pálin-
kája Szerencsről.

Nyereménye: 500 kg alma, a Szerencs-
Mezőkövesd Gyümölcs- és Szőlőterme-
lői, Értékesítői és Feldolgozó Szövetkezet 
bekecsi hűtőháza felajánlásában és egy 
ajándékcsomag.

Lovász Sándor különdíja
A tájegység legnevesebb pálinkája, 

azaz a legjobb gönci barackpálinkáért 
egy wellness hétvégi pihenést Gyulán Ba-
ranyai Béla kapta Mádról.

A meghirdetett nagydíjak
A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 

– 2012 legjobb párlata, likőrje: a miskolci 
Erdei Sándor Galyasági virágmézes diója.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgyfa-
hordó. Egy 2 személyes vacsora utalvány 
10 000 Ft értékben Boldogkőváralján a 
Castrum Boldua középkori étteremben, 
melynek felajánlója Péli Tibor, az étte-
rem üzemeltetője és egy uszoda bérlet a 
szikszói városi uszodába az Ezüstgázló 
Nonprofit Kft. felajánlásában.

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny – 
2012 legjobb ongai pálinkája: Poroszkainé 
Urszin Márta Cacanska Lepotica szilva 
pálinkája.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgy-
fahordó. Egy felöntésnyi ingyenes pálin-
ka kifőzés a Prekop Pálinka Főzdében, 
melyet Dr. Oroszné Dr. Prekop Erzsébet 
a Miskolci Likőrgyár ügyvezetője aján-
lott fel.

A III. Ongai Regionális Pálinkaver-
seny – 2012 legjobb ágyas pálinkája: a 

szomolyai Bene Tamás ágyas Besztercei 
szilva pálinkája.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgy-
fahordó. Egy Baumax ajándékcsomag, a 
Baumax miskolci áruházának felajánlá-
sában.

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
– 2012 legjobb érlelt pálinkája: a miskol-
ci Ujvári Balázs érlelt vadcseresznye pá-
linkája.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgy-
fahordó. Két személyes wellness hétvé-
gi pihenés Telkibányán az Aranygom-
bos fogadóban, az Aranygombos Fogadó 
felajánlásában és egy uszoda bérlet a 
szikszói városi uszodába az Ezüstgázló 
Nonprofit Kft. felajánlásában.

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
– 2012 legjobb kereskedelmi bérfőzdéje: 
a Bükkaranyosi Pálinka Kft.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgy-
fahordó. Egy 3 napos üdülésre feljogosí-
tó utalvány 2 fő részére a felvidéki szádelői 
Flachbart panzió tulajdonosától. To-
vábbá Semmelrock kedvezményes tér-
kő vásárlási utalvány a SEMMELROCK 
STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. fel-
ajánlásában.

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
– 2012 legjobb bérfőzetője: Baranyai Béla 
(72 ponttal) Mádról.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgyfa-
hordó. Palacktároló rendszer 75 000 Ft ér-
tékben, az egri Vino Domus Borház Kft. 
felajánlásában. Továbbá Semmelrock ked-
vezményes térkő vásárlási utalvány a SEM-
MELROCK STEIN+DESIGN BURKO-
LATKŐ Kft. felajánlásában. Egy uszoda 
bérlet a szikszói városi uszodába az Ezüst-
gázló Nonprofit Kft. felajánlásában.

A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
– 2012 legjobb pálinkája: a miskolci Há-
mori Miklós szilva pálinkája.

Nyereménye: faragott pálinkás tölgy-
fahordó. A 2012-es pálinka érzékszervi 
bírálati képzésen való ingyenes, 120 000 
Ft értékű képzés, melynek felajánlója a 
képzést szervező Lovassy Pálinka Aka-
démia, a Lovász Reklámiroda és a gyulai 
Göndöcs Benedek Szakközépiskola. To-
vábbá Semmelrock kedvezményes tér-
kő vásárlási utalvány a SEMMELROCK 
STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft. fel-
ajánlásában. Egy uszoda bérlet a szikszói 
városi uszodába az Ezüstgázló Nonprofit 
Kft. felajánlásában.

- T. L. -
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A III. Ongai Regionális Pálinkaver-
seny 346 nevezett pálinkája a 13 fős 
szakmai zsűrit komoly fizikai teher 
elé állította. Délelőtt kilenc órától 
este kilencig folyt a pálinkák érzék-
szervi bírálata, ami számítógépes 
program és kellő háttérmunka ide 
vagy oda, komoly szellemi és fizi-
kai megterhelést jelentett minden-
ki számára. A zsűrizésről, az ongai 
verseny tapasztalatairól, a pálinka 
jövőjéről beszélgettünk a zsűri el-
nökével, Lovassy Györggyel, aki az 
ország egyik legelismertebb pálin-
kás szakembere, többek között nem 
mellékesen okleveles élelmiszer-
ipari mérnök, Pálinka Sommelier, a 
Destillata és más nemzetközi ver-
senyek magyar zsűritagja, hivata-
los pálinka tréner és bíráló, a német 
KOETHE cég hivatalos magyaror-
szági képviselője, a Lovassy Pálinka 
Akadémia ügyvezetője.

– Ongán a zsűri kizárólag a pálinka 
szakma elismert képviselőiből tevődött 
össze. Hogyan sikerült elérni, hogy nem-
zetközileg is elismert, neves szakemberek 
Ongára jöjjenek pálinkát bírálni?

– A legfontosabb érv, hogy a tavalyi év-
ben jól sikerült ongai versenynek a szak-
mában kedvező visszhangja volt. Minden-
ki kíváncsi volt, és szívesen jött egy olyan 
versenyre, amiről a korábbi bírák azt nyi-
latkozták, hogy profi háttérmunka mellett 
csak a bírálatra kellett koncentrálniuk.

Az kevésbé jelentős, hogy némi hite-
lem van a bírálók között, és azt ígértem 
nekik, hogy nagyon profi háttérrel fog-
nak találkozni, és várhatóan sok jó pálin-
kával. Hála Istennek, nem ígértem olyat, 
ami nem teljesült!

– Hogyan értékeled a versenyt?
– Nagyon szervezett, komoly és füg-

getlen. A bírálat pedig szigorú és egye-

temes. Ez utóbbit egy kicsit kifejteném. 
Mindig azt hangoztatjuk, hogy pálinka 
csak egy van. Mindegy, ki, hogyan és mi-
kor készíti, annak mindig ugyanaz a mér-
céje. Igyekeztük a zsűrit a legjobbak kö-
zül összehívni. Ez azt is jelentette, hogy 
ők ugyanazzal a mértékkel mérték a pá-
linkákat, mint az országos, vagy egy nem-
zetközi versenyen. Féltem is a verseny 
előtt, hogy szigorú bírá-
kat szedtem össze, és nem 
lesznek érmek. Ugyanak-
kor bíztam a környékbeli 
főzdékben, mert jó néhá-
nyat ismerek, és tudom, 
mire képesek.

– Milyen minőségű pá-
linkák érkeztek a verseny-
re? 

– Egy versenyre min-
dig vegyes a benevezett 
pálinkák minősége. Az át-
lag színvonal azonban érezhetően gyorsan 
erősödik. Egyre kevesebb, és egyre kevés-
bé súlyos hibával találkozunk. A jók pe-
dig egyre jobbak. A cél, elérni egy olyan 
állapotot, hogy lehetőleg elenyésző legyen 
a hibás termékek aránya, és a hibátlanok 
között kelljen dönteni, melyik a jobb. 

– Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen 
regionális versenyen a 
zsűri munkáját?

– A pálinkák névtele-
nül, sorszámmal ellátva 
jönnek. Ezen kívül a gyü-
mölcsfajtát és az alkohol 
tartalmat ismerjük. Két 
fős bizottságokban dolgo-
zunk, és ennek a kontroll-
jára gyorsbírálóval, bírá-
lókkal. A bizottság tagjai 
önállóan értékelik a pálin-
kát, majd összehasonlítják 

a társukkal, és egy konszenzuson alapuló 
közös értékelést is készítenek. A gyorsbírá-
lók velük párhuzamosan kóstolják ugyan-
azt a pálinkát. Ha bizottság konszenzusos 
eredménye egyezik a gyorsbírálók vala-
melyikével, akkor a pálinkának megvan 
a végeredménye. Ha nem, akkor egy má-
sik bizottság ugyanolyan módon értékeli, 
mint az első. A pálinka azt az eredményt 

éri el, amit legalább két helyen megegye-
zően kap. Ha véletlenül itt sincs döntés, 
vagy a bizottsági tagok véleménye annyi-
ra eltérő, hogy nem tudnak konszenzus-
ra jutni, akkor a csúcszsűri dönt. Ongán 
több mint 40 esetben kellett a csúcszsűri 
elé tovább utalni pálinkát. Az ő döntésük 
végleges, és felülírhat minden előző vé-
leményt. Minden egyes pálinka bírálata 

önálló, nem hasonlítjuk őket egymáshoz. 
Az adott pontok alapján soroljuk őket ka-
tegóriába. 0–13 pont nem érmes, 14–15 
pont bronzérem, 16–17 pont ezüstérem, 
18–20 pont aranyérem. Csak a legvégén, 
amikor a kategória győzteseket kell kivá-
lasztani, történik összehasonlítás. A leg-
jobbak közül egyenkénti nyílt szavazással 
választjuk ki a győztest. Az nyer, akire a 
legtöbben szavaznak. Természetesen még 
ekkor sem ismerjük a pálinkák tulajdono-
sait. A zsűri tagjai ugyanúgy, mint a ne-
vezők, csak az eredményhirdetésen tudják 
meg, melyik pálinkával ki nyert.

– Hogyan tud megbirkózni ekkora szá-
mú nevezett mintával a zsűri?

– Ez jól szervezett háttérmunka nélkül 
nem megy. Ezt maximálisan megkaptuk 
Ongán.

– Mi a legnehezebb a zsűrizésnél? Nem 
fárad-e el idő előtt a zsűritag?

– A legnehezebb, hogy egységesen érté-
keljük a pálinkákat. A zsűri tagok rendsze-
resen tréningeznek, edzenek. Ezeken a tré-
ningeken közösen megbeszéljük a pálinkák 
értékeléseit, ami által igyekszünk egységes 
véleményrendszert kialakítani. A trénin-
gek fontosak abból a szempontból is, hogy 
egy nap egy bíráló akár 80–100 db pálinkát 
is elfogadhatóan értékelni tudjon. Minden-

Nincsenek könnyű helyzetben 
a pálinkaversenyek zsűri tagjai

Lovassy György az eredményhirdetésen értékelte 
a versenyt (Fotó: Lanku Máté)

A zsűri elnök a bírálat során (Fotó: T. L.)
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Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rova-
tunkat, melyben havonta egy-egy 
Ongával kapcsolatos régi képeslapot 
mutatunk be. E havi számunkba egy 
1940-es évek eleji képeslap került, 
melyen a két templomot, egy utca 
részletet, a Hősök szobrát és a Rácz-
üzletházat láthatjuk.

- T. L. -

esetre laikusok számára bármilyen hihetet-
len, de nagyon fárasztó munka a zsűrizés. 
Egész nap oda kell figyelni, nekünk az utol-
só pálinkát is pont olyan figyelmesen, hoz-
záértően és lehetőleg reálisan kell értékel-
ni, mint az elsőt vagy a középsőt.

– Hogyan lehet kiküszöbölni, minimális-
ra szorítani az értékelésnél a szubjektivitást?

– Sok közös gyakorlással, egységes ér-
tékrend kialakításával, a bírálati rendszer 
ilyen irányú tudatos felépítése és folya-
matos fejlesztése mind ezt a célt szolgál-
ják. Úgy vélem az elektronikus bírálatok 
nagy előnye a gyorsaság, s a gyors, vissza-
ellenőrizhető adatkezelés mellett, hogy a 
bírák munkája egyenként és statisztika-
ilag is ellenőrizhető. Ezen kívül is ren-
geteg adat nyerhető belőle, ami mind a 
rendszer fejlesztését teszi lehetővé. Sze-
rintem nem állunk rosszul ezzel a mun-
kával, de mindig van mit fejleszteni. Már 
vannak meglátások és javaslatok, a követ-
kező versenyre mit kellene fejleszteni.

– Sokak kérdése, hogy a kóstolás végére 
nem lesz-e egy kicsit kapatos a zsűritag?

– Nem szabad! Aki berúg, az már nem 
tudja a pálinkákat józanul értékelni. Mi 
nem nyeljük le a minimálisan megkós-
tolt pálinkákat, csak a garatig leengedjük, 
majd kiköpjük. Természetesen a nyálka-
hártyán keresztül is szívódik fel alkohol, 
de az kevés a berúgáshoz. Közben sok víz-
zel öblítünk, sok vizet fogyasztunk, így a 
vesénk folyamatosan intenzíven műkö-
dik. Időnként pedig szünetet tartunk.

– Szerinted milyen jövője van Magyar-
országon a pálinkának, a pálinkaverse-
nyeknek? 

– A piac lassan telítődik, egyre élesebb 
lesz a minőségek közti verseny és az ár-
verseny. Ez mintegy vákuum hozza ma-
gával az egyre jobb minőségre törekvést. 
A terméket el kell adni. Sajnos exportálni 
nagyon nehéz, mert drága és véges meny-
nyiségű a termék. Nem a nagy üzletlán-
cok alsó polcaira való. A gazdasági válság 
legelőször az élvezeti cikkek fogyasztá-
sát érinti, ez sem kedvez a pálinkának. 
Egyszóval a verseny élesedik, és az ma-
rad jobban talpon, aki valami extrát tud 
nyújtani. Ebben pedig hosszú távon a 
legmegbízhatóbb megoldás a folyamatos, 
megbízható, jó minőségű termék.

Csak úgy lehet haladni mindig a jobb 
minőség felé, ha ki merjük mondani 
őszintén a kritikákat, azo-
kat el is tudjuk fogadni, és 
tudunk tanulni belőlük. 
Úgy gondolom, aki egy 
versenyre benevezi a pá-
linkáját, azért teszi, mert 
elfogadja annak az érté-
kelését. A versenyeknek 
pedig két célja van. Első 
a jó pálinkák népszerűsí-
tése, második a minőség 
folyamatos javítása. Azál-
tal, hogy valaki megkap-
ja a kritikát a pálinkájáról, egy egészsé-
ges lökést is kap afelé, hogy megmutassa, 
ő azért is jobbat tud csinálni. Az irányban 
pedig segít a szöveges értékelés is.

Úgy gondolom, hogy négy-öt hason-
ló szintű regionális versenyre lenne szük-
ség, mint ez az ongai, és ezek győzteseit 
kellene egy országos versenynek össze-

gyűjtenie. A gyulai verseny gyakorlatilag 
ennek a szellemében kerül megrendezés-
re. Azzal, hogy nem csak magyar, hanem 
határon túli termékeket is beengedünk 
ezekre a versenyekre, csak a színvonalat 
emeljük.

Az, hogy hosszabb távon az adott ver-
senyekre mennyien jelentkeznek, attól 
fog függeni, mekkora legitimitást tud az 
adott verseny magának kivívni. Milyen 
korrekt a bírálat, mennyire hiteles, mi-
lyen színvonalú az eredményhirdetés, 
milyen a hírértéke. Ezek a legmeghatáro-
zóbb elemei a legitimitásnak.

Ebben az évben a regionális verse-
nyek között a nevezők az ongai verseny-
nek igen nagy bizalmat szavaztak. A 

szervezőkön nem múlott, ők mindenből 
maximálisat teljesítettek. Reméljük, mi, 
zsűritagok sem rossz irányba visszük a 
verseny hitelét. Az igyekezetünkön nem 
múlik, esetleg a tudásunkon igen. Azt pe-
dig igyekszünk folyamatosan fejleszteni.

- T. L. -

Háttérmunka a zsűrizésnél (Fotó: Lanku Máté)
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Új eljárást kell lefolytatnia a Mis-
kolci Törvényszéknek a tábla inst-
rukciói alapján. 

Hatályon kívül helyezte a Debreceni Íté-
lőtábla az ellenem a B.-A.-Z. Megyei Bí-

róságon született elmarasztaló ítéletet, 
2012. január 11-én. A hatályon kívül he-
lyezés oka a megalapozatlanság volt, a 
megismételt eljárás lefolytatásával egy 
másik bírói tanácsot fognak megbízni. 

Elégedett vagyok a táblabíróság hatá-
rozatával, ami kimondta, hogy az elsőfo-
kú ítélet megalapozatlan, a rendelkezés-
re álló „bizonyítékok” alapján vádat sem 
lett volna szabad emelni, büntetőjogi fe-
lelősséget nem lehet megállapítani. Az 
Ítélőtábla ítéletének írásbeli indoklása a 
napokban várható, ez természetesen kö-
telező érvényű az első fokon eljáró bíró-
ság számára. Én az eddigi eljárás során – 
ami már 5 éve tart – folyamatosan bíztam 

abban, hogy ártatlanságom végül bizo-
nyítást nyer. A büntetőeljárás, a vádeme-
lés és az első fokú ítélet komoly nyomás-
ként nehezedett rám, azt még a választási 
kampány során is felhasználták ellenem 
politikai ellenfeleim.

Itt szeretném megköszönni Onga 
nagyközség lakosainak és az általuk meg-
választott régi és új képviselő-testületnek 
azt a sok támogatást, együttérzést, bizta-
tást, bizalmat, ami roppant sokat jelentett 
számomra erkölcsileg és lelkileg a nehéz 
pillanatokban. 

Köszönettel és tisztelettel:
- Madzin Tibor polgármester -

Az önkormányzat január 24-én 
tartotta soron következő ülését, 
alább erről tudósítunk.

A közbiztonsági helyzetről és rendőr-
őrs felállításának kezdeményezéséről

A képviselők külön napirendi pontban 
foglalkoztak a település közbiztonságá-
nak lehetséges javításával. Onga Nagy-
község Önkormányzati Képviselő-testü-
lete kinyilvánította azon szándékát, hogy 
a jobb közbiztonság elérése érdekében a 
település közigazgatási területén rend-
őrőrs felállítását kezdeményezi. Az ön-
kormányzat kötelezettséget vállal, hogy a 
rendőrőrs felállításához a Berzsenyi D. u. 
9. szám alatti épületet biztosítja. Az ön-
kormányzat megbízta a polgármestert, 
hogy a döntéséről a belügyminisztert, az 
országos rendőr-főkapitányt, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapi-
tányt és a miskolci rendőrkapitányt hala-
déktalanul tájékoztassa.

A napirendi pont keretében szó volt 
még többek között a térfigyelő kamerák 
bővítésének lehetőségeiről, egyes közterü-
letek jobb megvilágításáról, az új szabály-
sértési törvényről, a településőrség újbó-
li felállításának lehetőségeiről, a lakosság 
folyamatos közbiztonsági kérdésekben 
történő tájékoztatásáról, a polgárőrség 
helyi elérhetőségének közzétételéről.

A Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása munkájáról 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a Miskolc Kistérség Több-
célú Társulása 2011. évi munkájáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, a tájékoztatót 
elfogadta.

A 2011. évben hozott határozatokról és 
azok végrehajtásáról 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a képviselő-testület által 2011-
ben hozott határozatokról és azok végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 
2011. évi működéséről 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság 2011. évi működéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta, a be-
számolót elfogadta.

ÉRV Zrt-vel történő tárgyalás a 
Hernád Közmű Kft. ügyében

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megbízta Madzin Tibor 
polgármestert, hogy a Hernád Közmű 
Kft-ben (3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.) az 
önkormányzat általi tulajdonrész és üze-
meltetési jogok tekintetében tárgyalásokat 
folytasson az ÉRV Zrt-vel (3700 Kazinc-
barcika, Tardonai út 1.) és a tárgyalások 
eredményét tárja az önkormányzat képvi-
selő-testülete elé. 

Ócsanálosi szennyvíztelep és csatorna-
hálózat üzemeltetése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a jelen HK-2/2011. sz. üze-

meltetési szerződésben szereplő Ócsanálos 
szennyvíztelep és hálózat szakmai üzemel-
tetésével 2012. január 1-től 2012. decem-
ber 31-ig a Hernád Közmű Kft-t (3562 
Onga, Rózsa u. 18.) bízta meg. 

BORSODVÍZ Zrt. üzemeltetési, köz-
szolgáltatási szerződésének elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete, a BORSODVÍZ Zrt. (3501 
Miskolc, Tömösi u. 2. sz.) üzemeltetési, 
közszolgáltatási szerződését megtárgyalta, 
az ivóvízellátás közszolgáltatás és szenny-
vízhálózat szakmai üzemeltetésére az üze-
meltetési, közszolgáltatási szerződést jóvá-
hagyta. Az üzemeltetési, közszolgáltatási 
szerződés alapján 2012. január 1-től 2012. 
december 31-ig a Borsodvíz Zrt-t jelölte ki 
a közszolgáltatás teljesítésére. 

Feladat-ellátási és esélyegyenlőségi 
intézkedési tervek elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Miskolc Kistérség Több-
célú Társulása Közoktatási Feladat-el-
látási és Esélyegyenlőségi Intézkedési 
Tervét megtárgyalta, és a benne foglalta-
kat Onga nagyközségre vonatkozóan ha-
tározatával elfogadta.

Élelmiszer beszerzés tárgyában 
benyújtott legkedvezőbb ajánlat 

elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az „Onga, Élelmiszer be-

ÉRVÉNYTELENÍTVE AZ ÍTÉLET

Önkormányzati ülésről

Madzin Tibor polgármester



92012. február

Az önkormányzat januárban kétszer 
is tartott rendkívüli önkormányzati 
ülést, melyeken három témát érintett.

Várossá válási pályázat
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy 
a városi cím használatát Onga fejlettsége 
indokolja, ezért újfent arról döntött, hogy 
kezdeményezi a nagyközség városi címé-
nek elnyerését, ezért pályázatot nyújtott 
be a belügyminiszter útján a köztársasá-
gi elnök felé.

Út pályázatok
Az önkormányzat bruttó 94 184 477 Ft-os 
pályázatot nyújtott be a Nádas, a Csoko-
nai, a Kölcsey és a Mészáros Lázár utcák 

út és járdafejlesztésére. 
A pályázathoz szükséges 
önerő 5% (4 709 224 Ft), 
amit az önkormányzat az 
idei évi költségvetésében 
biztosít a felújítási mun-
kákra.

Szociális alapszolgálta-
tások fejlesztése

Az önkormányzat bruttó 
96 590 392 Ft-os pályá-
zatot nyújtott be a Szoci-
ális Szolgáltató Központ két épületének 
(József A. u. 5. és Rákóczi u. 28.) felújí-
tására, bővítésére és akadálymentesíté-
sére. A pályázathoz szükséges önerő 5% 

(4 829 520 Ft), amit az önkormányzat az 
idei évi költségvetésében biztosít a felújí-
tási munkákra.

- T. L. -

szerzés” tárgyában meghirdetett pékáru 
és cukrászsütemény beszerzésére benyúj-
tott ajánlatok közül a cukrászsütemény 
beszállítására a Falánk Fanni cukrász-
műhely ajánlatát fogadta el. A pékáru, 
péksütemény beszállítására a ANTALA-
TRANS Kft. (3562 Onga, Rákóczi u. 23.) 
legkedvezőbb ajánlatát fogadta el.

Csapadékvíz átemelő telephez ingatlan 
vásárlás kezdeményezése

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a belvízi csapadékvíz 
elvezetéséhez szükséges átemelő vasúti sín 
alatti földterület megvásárlásáról döntött. 
Az önkormányzat egyetért a csapadékvíz 
átemelő telep Onga 096/8 hrsz-ú ingatla-
non történő elhelyezésével. A csapadékvíz 

átemelő kialakítása érdekében az érintett 
területet kisajátítást helyettesítő adás-vétel 
címén, a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-től meg-
osztás után meg kívánja vásárolni. Felkérte 
a polgármestert, hogy a döntésről a MÁV 
Vagyonkezelő Zrt. a szakági egyeztetések 
megindítása érdekében értesítse, egyúttal 
a terület adás-vételéhez a szükséges intéz-
kedést tegye meg.                            - T. L. -

Sikeres pályázat esetén a Csokonai utca is 
aszfaltburkolatot kap (Fotó: T. L.)

Rendkívüli önkormányzati ülésekről

Azért ragadtam tollat, hogy ez ügy-
ben egy rövidke cikket írjak, mert 
egy fotózás alkalmával, ott jártam-
kor derült ki számomra, hogy a tele-
pülésünk konyhájáról és az ott dol-
gozókról még soha semmilyen cikk, 
fotó nem jelent meg, sőt pár elisme-
rő szó sem hangzott el róluk. Pedig 
van mit megköszönnünk nekik!

Ongán a közétkeztetés a Kóczán kastély-
ban történik. A konyhán dolgozók átlag 
550 főre főznek nap, mint nap. Az isko-
lából 240 gyerek jár át ebédelni, a többi 
adagot házhoz, a két óvodába, a Fogyaté-

kosok Nappali Intézményébe és az Öre-
gek Otthonába szállítják. Az étkezdét 14 
éven át Zsoldos Jánosné (Editke) vezette, 
egészen a nyugdíjba vonulásáig, 2011. de-
cember 27-ig. Ez idő alatt több alkalma-
zott végezte szorgalmasan a munkáját az 
irányítása alatt nagy összhangban, egyet-
értésben. Akik már nyugdíjasok: Juhász 
Józsefné 
(Jolika), 
Ju h á s z 
Józsefné 

(Marika), Mádli Jánosné (Piroska), Tóth 
Jánosné (Irmuska). Akik ma is főznek 
nekünk: Nagy Lászlóné (Eszter), Kerék-
gyártó Pálné (Borika), Nagy Lászlóné 
(Marika), Farkas Bertalanné (Bella) és 
Bányász Zoltánné (Ági). Sokszor hétvé-
gén is készítenek ételt különböző rendez-
vényekre (születésnap, névnap, esküvők, 
bálok stb.)

A tavalyi árvíz idején éjjel-nappal, fel-
váltva álltak helyt fáradtságot nem kímél-
ve, amikor is közel 1200 főre készítettek 
el napi háromszori étkezést. Nagyon szé-
pen köszönjük!

Az érintettek nevében szeretném Edit-
kének megköszönni áldozatos, odaadó 
munkáját, amivel hosszú éveken át ve-
zette élelmezésvezetőként az intézményt. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott nyugdíjas 
éveket kívánunk neked Editke!

2012. január 1-től Jónyer Gergő vette 
át Editke státuszát. Ezúton kívánunk neki 
sikeres, eredményes intézményvezetést.

- Kovácsné Pénzeli Tímea -

Településünk konyhája 

Készül az ebéd (Fotó: Pénzeli Tímea) Fő a krumpli (Fotó: Pénzeli Tímea)
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Iskolai csengőszó
Az onga általános iskola nevelőtestü-

leti értekezleten értékelte az előző féléves 
munkát. Megállapította, hogy az éves 
munkatervben megfogalmazott célok és 
feladatok, az iskolai programok időará-
nyosan teljesültek.

Új SZMK vezetőség! 2012. január 26-án 
ülést tartott az iskolai SZMK. Szabadosné 
Hornyák Anikó értékelte a közösség fél-
éves tevékenységét, megköszönte a szü-
lők eddigi munkához nyújtott segítsé-
gét. Rózsa László igazgató és Tomorszky 
Marianna diákönkormányzat-vezető el-
ismerését fejezte ki az SZMK leköszö-
nő elnökének az iskola támogatásáért. 
A választmány az SZMK új elnökének 
Lőriczniné Szaniszló Editet választotta 
meg, és további hét vezetőségi tagot dele-
gált: Csorbáné Diószegi Margit, Farkasné 
Ferencz Franciska, Kerekesné Szőgyi Il-
dikó, Kissné Vetrik Marianna, Kovácsné 

Pénzeli Tímea, Nagy Anita és Rácz Linda 
személyében.

Iskolánk végzős diákjai közül többen 
is megírták a központi felvételi feladatlap-
jait. Eredményeiket az interneten követ-
hetjük nyomon.

Az osztályközösségek nagy lelkese-
déssel készülnek a hagyományőrző far-
sangi karneválokra. A felsősöké február 
10-én, az alsó tagozaté február 24-én ke-
rül megrendezésre.

Február 6-án a felső tagozat, febru-
ár 7-én az alsó tagozat szülői értekezleté-
re vártuk a Tisztelt Szülőket. Az osztály-
főnökök értékelést és tájékoztatást adtak 
a tanulók teljesítményéről, az iskola elvá-
rásairól, az iskola és a szülői ház együtt-
működéséről.

Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-
ÉRT ALAPÍTVÁNY kérése!

Az alapítvány kuratóriuma nagy tisz-

telettel kéri az adózó szülőket, állampol-
gárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-ának felajánlásával segítsék az iskola 
működési feltételeit, közvetlenül az isko-
la tanulóit. Adóbevallásuknál kedvezmé-
nyezettként az ONGAI ÁLTALÁNOS IS-
KOLÁÉRT ALAPÍTNÁNYT tüntessék 
fel. Adószáma: 18410394-1-05.

NŐNAPI ALAPÍTVÁNYI BÁL!
Az Ongai Általános Iskoláért Alapít-

vány március 10-én (szombaton) rende-
zi meg hagyományosan nagysikerű báli 
rendezvényét a művelődési házban. Báli 
belépők a szervezőknél és az iskolában 
igényelhetők.

Versenysiker!
Iskolánk fiú és lánycsapata egyaránt a 

3. helyen végzett a megyei döntőben a di-
ákolimpia grundbirkózás versenyén, így 
jogot szerzett az országos regionális dön-
tőben való szereplésre. Felkészítő nevelők: 
Kosztopulosz Beatrix és Kajtor Csaba.

- Rózsa László igazgató -

Kedves Szülők, Tisztelt Adófizető Állampolgárok!
Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY nevében mindenek előtt szeretnénk megköszönni az előző évben 

nyújtott támogatásukat. Tisztelettel kérjük, hogy ez évben is adóbevallásuknál az 1%-ról szóló nyilatkozatban az ONGAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT jelöljék meg kedvezményezettként, így támogatva településünk iskoláját, isko-
lás tanulóit. Az Önök által felajánlott SZJA 1%-át az iskola taneszköz fejlesztésre, tanulói jutalmazásra, tanulói progra-
mok és a művészeti iskola támogatására fordítja. Nyilatkozatukban az alábbiakat jelöljék meg:

ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18410394-1-05

Köszönjük támogatásukat!
- Szegedi Sándor az Alapítvány elnöke és Rózsa László iskolaigazgató -

2012-ben megrendelkezésre kerül Ongán az első amatőr csa-
patoknak meghirdetett labdarúgó bajnokság

A lebonyolítás bajnokság keretén belül megy majd végbe. A 
szabályok betartásáról hivatásos játékvezetők gondoskodnak. 
Öltözőt biztosítunk, illetve a torna ideje alatt büfé is működik 
majd. A bajnokságban egy játékos csak egy csapatban szerepel-
het! Minden játékos saját felelősségére lép pályára! A mérkőzé-
sek a műfüves pályán zajlanak!

Az első 3 csapat díjazásban részesül (oklevél, érem és kupa). 
Külön díjat kap a gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb játékos.

A nevezési díj 10 000 Ft, amelyről számlát adunk!
A nevezési határidő: 2012. 03. 01. Nevezni a 06-30-451-

5400-ás telefonszámon, vagy az ongaimufuves@freemail.hu, 
kseonga@freemail.hu e-mail címeken lehetséges.

Az első 20 csapat nevezését tudjuk csak elfogadni!
- Varacskai István szervező

Labdarúgó bajnokság ongaiaknak!
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✳ ✳ ✳
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✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Műfüves pályán (Fotó: Réthy Adrienn)
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2005 és 2008 között már volt egy 
egészségmegőrző cikksorozat-
unt, amelyben hónapról-hónap-
ra közzé tettünk az olvasók, a 
helyi lakosok érdeklődésére szá-
mot tartó, az egészségmegőrzés-
sel kapcsolatos cikkeket. Célunk 
most is hasonló, hogy a mai, egy-
re egészségtelenebb világunkban 
a magunk módján felhívjuk a fi-
gyelmet néhány megelőzhető, kis 
odafigyeléssel kezelhető problé-
mára. Az újra indított egészség-
megőrző rovatunkat most is Gál 
Lászlóné védőnő szerkeszti, írja.

Száraz bőr – egy életen át?

Szervezetünk egyik legnagyobb és 
legbonyolultabb feladatot ellátó szerve a 
bőr, mely megvéd bennünket a külvilág 
ártalmaitól, a hidegtől és a melegtől, az 
apró karcolásoktól egészen a súlyos sérü-
lésekig, s nem utolsósorban az egyre sza-
porodó kémiai ártalmaktól. Bőrünk el-
lenálló képessége teljesen egyéni. Már 
az öröklés folyamán meghatározódik el-
lenanyag rendszerünk összetétele, alkal-
mazkodó képessége. Bőrünk állapotát 
genetikai adottságainkon túl korunk, ne-
münk, faji hovatartozásunk, életmódunk 
és életvitelünk is meghatározza. Egészsé-
günknek bőrünk és közérzetünk pontos 
összhangja egy igen fontos fokmérője. 
Az egészséges, finom, bársonyos tapinta-
tú bőr, kellően pigmentált, rugalmas fel-
színe tompán fénylik. Soha nem szárad ki 
a természetes zsírsavak (gliceridek), és az 
izzadságmirigyek folyamatos működése 
következtében. A száraz bőr felszíne ér-
des, olykor apró lemezek válnak le róla, 
ráncosodik, színe halvány, fénytelen a 
természetes zsírok hiánya miatt. Egyes 
felmérések szerint a hazai lakosság akár 
20%-át is érintheti ez a probléma, mely-
nek görög eredetű elnevezése (atopia) is 
aláhúzza felismerésének és kezelésének 
szükségességét. Jellegzetes tünetei gyak-
ran már csecsemőkorban láthatóvá vál-
nak. A bőr halványszürkés színű, korpá-
zik, vízhiányos, repedezésre hajlamos és 
viszket. A viszketésre természetes mó-
don mindenki először dörzsöléssel, majd 
vakarással reagál, ami szinte önfenntar-
tóvá válik. A beinduló immunválaszt a 
kialakult gyulladás és nedvezés létrejöt-
te igazolja. Az érzékeny bőrű csecsemő 
fejbőrén gyakran tapadós, szürkés foltok 

láthatóak, melyeknek „koszmó” a neve. 
Az arcon a szemöldök szélei hiányoznak, 
alig látható a szőrzet. Az első három hét 
után szokott megjelenni mindkét orcán 
szimmetrikusan a vérbő alapú, beszűrt, a 
szőrtüszők gyulladásával kísért tej- vagy 
tartósítószer okozta gyulladás. Kezdet-
ben a pelenka viselése enyhe gyulladást 
idézhet elő főleg a hajlatokban és a bőrre-
dőkben, amiket esetleg a fürdető-, mosó- 
és öblítő szerek is provokálhatnak. A fo-
gak megjelenésének gyakori előfutára 
az olykor test szerte fellobbanó, viszkető 
bőrgyulladás, főleg a könyök- és a térd-
hajlatokban, valamint nyaktájon. A fo-
gak nehéz áttörése – mint stressz ténye-
ző – gyengíti a bőr védekező rendszerét, 
és felborul a természetes mikro-flóra 
egyensúlya is. Két-három éves korig a 
száraz bőrű kisgyermek gondos testápo-
lás mellett csaknem tünetmentes. Bőre a 
későbbiekben is szinte kezelés nélkül tü-
netmentessé válik nyáron, napozást kö-
vetően, majd állapota ősszel ismét rom-
lani kezd. A legkorábbi jel az ujjbegyek 
kiszáradása, amely szinte valamennyi uj-
jat érintheti a kézen. Gyakori tünet még 
a szájszélek berepedése, kipállása mind-
két szájzugban. Nem ritka a fülcimpák 
berepedése sem, súlyosabb esetekben pe-
dig a már említett térd- és könyökhajla-
tok gyulladása is kialakulhat. Az őszi idő 
beálltával a kézfejeken szárad ki elsőként 
a kisgyermek bőre, ami szürkés barnává 
is alakulhat, ha elhanyagolják. A száraz 
bőrű gyermekeken a természetes véde-
kezés zavarát igazolja a vírusos szemöl-
csök megjelenése a tenyéren, illetve a 
körömágyak körül. Ugyancsak közössé-
gekben, főleg uszodákban fertőznek a kis 
kerek, gombostűfejnyi nagyságú uszo-
da szemölcsök. Nem ritkák az atkás fer-
tőzések sem. Tíz éves kortól a pubertás-
kor végéig, a hormonális rendszer éretté 
válásáig, a száraz bőrön újabb bőrgyul-
ladások alakulhatnak ki. Igen kellemet-
len lehet a száj körüli bőrgyulladás, ami-
nek hátterében emésztési- és felszívódási 
zavarok állnak. Gyakori, hogy az egyéb-
ként is fém érzékeny serdülő bőrén a fog-
szabályzó viselését követően testszerte 
fokozódnak a bőrgyulladások. Feltétle-
nül vegyük figyelembe ezt a tényezőt is 
a fogszabályzó kiválasztásánál. A feszült, 
nehezen alkalmazkodó serdülők tenye-

rén és talpán először viszkető, majd apró 
hólyagos elváltozások keletkezhetnek. 
A napozást vagy a szolárium használa-
tát követően a már lebarnult területeken 
– főleg az arcon, a felkarokon és a válla-
kon – fehéren elkülönülő, apró lemezek-
kel korpázó foltok jelenhetnek meg. Ezek 
a foltok nem gombák, hanem a bőr ter-
mészetes baktériumainak telepei. A ser-
dülők és fiatal felnőttek számára igen 
fontos, hogy testápolóikat, kozmetiku-
maikat kifejezetten a száraz és érzékeny 
bőrűeknek ajánlottak közül válasszák ki. 
Felnőtt korra kialakult védekező rend-
szerünk már csak az igazán nagymértékű 
provokációkra reagál, amik lehetnek ve-
gyi anyagok, táplálékok, gyógyszerek. 
A száraz bőr állapotát tovább súlyosbít-
ják az anyagcsere betegségek, a cukorbe-
tegség, a máj megbetegedései, valamint 
a vérképző szervek betegségei is. Ez ese-
tekben az alapbetegség gyógykezelésé-
vel a bőr állapota is automatikusan javul. 
Az idős ember bőrének zsíralja a kor elő-
re haladtával egyre jobban vékonyodik, a 
felhám cigarettapapír vékonyságúvá vá-
lik, az erek szinte áttetszenek a bőrön. 
Idős korban a bőr általában száraz, gya-
koriak az éjszakai bőrviszketések, amiket 
a nagy mennyiségben szedett gyógysze-
rek is súlyosbíthatnak. A száraz bőr elkí-
sér egy egész életen át. Ne tekintsük be-
tegségnek, hiszen ez egy velünk született, 
természetes biológiai változat! Szerveze-
tünk amúgy is többszörös védőgátakkal 
igyekszik megvédeni bennünket a kü-
lönféle mérgektől és ártalmaktól. Az első 
pillanattól kísérjük figyelemmel kisgyer-
mekünk alkalmazkodását az egyes táplá-
lékokhoz, az otthoni környezethez, a tisz-
tálkodásnál használt anyagokhoz, később 
pedig tágabb környezetéhez, iskolájához, 
munkaköréhez stb. Tudatos odafigyelés-
sel, bőrtípusunknak megfelelő, folyama-
tos, célirányos ápolással, szükség esetén 
szakorvosi segítséggel, kezeléssel bizto-
san megelőzhetjük, hogy a száraz bőr ap-
róbb kellemetlenség mellett komolyabb 
panaszokat, kínzó bőrbetegségeket is 
okozhasson.

Dr. Major Endre bőrgyógyász 

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Egészségmegőrzés


