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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:

•  Elfogadva az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése

•  Takarékossági intézkedések a költség-
vetésben

•  Önkormányzati hírek
•  Szurkolói ankéton elhangzottakról
•  Télűző kisze
•  Nőnapi köszöntő
•  Bál az iskoláért
•  A jó pálinka titka – pálinka képzés
•  Ongai Kulturális Egyesület közhasznú-

sági jelentése
•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje a következő: 
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.

Változó indulású 
buszjárat
A Borsod Volán Zrt. tájékoztaja az utazó 
közönséget, hogy az Onga, Ócsanálosról 
naponta 20.35-kor induló buszjárat április 
1-től 5 perccel korábban indul a Bosch-ban 
dolgozók gyorsabb átszállása és pontosabb 
munkába érkezése érdekében. 

Akác, tölgy kalodás 
tűzifa rendelhető!

A kaloda mérete: 1,25m x 1m x 0,80 m, amiben 
sorba rakott hasogatott fa van.

13000 Ft/kaloda akció +1 kaloda fa ingyen, ha 
rendel 15 kalodával, akkor 16-ot kap.

Telefon: +36-20-529-7719 



Március 3-án, Buda-
pesten rendezték 
meg a grundbir-
kózó diákok orszá-
gos bajnokságá-
nak döntőjét, ahol 
nagyközségünk ál-
talános iskolájának 
két csapata is érde-
kelt volt.

A lányoknál és fiúknál is 
8–8 csapat küzdött meg 
a végső győzelemért. A címvédő ongai 
lánycsapat a csoportmérkőzéseket sor-
ra nyerte, így első helyezettként jutott to-

vább a legjobb 4 közé. A döntőbe jutá-
sért Egerág csapatával küzdöttek meg a 
lányok, ahol fölényes győzelmet aratva 
várták az aranyéremért való küzdelmet. 
Ellenfelük a miskolci Szent Imre Ált. Is-
kola csapata volt. Szoros küzdelemben az 
ongai lányok maradtak alul, így az ezüst-
éremnek örülhettek. A 3. helyezett a Ka-
zincbarcika csapata lett.

A fiúk a csoportmérkőzések során a 
2. helyről várhatták a folytatást. Ellenfe-
lük a másik csoport győztese, Szombat-
hely csapata lett. Szoros küzdelemben az 
ongai fiúk nyerték a mérkőzést, így nekik 
is a miskolci Szent Imre Ált. Iskola csa-
patával kellett megmérkőzniük az első 

hely megszerzéséért. 
A fiúk mindent bele-
adva küzdöttek, de a 
miskolci csapat erő-
sebbnek bizonyult, 
így az ő nyakukba is 
ezüstérem került. A 3. 
helyen Budapest csa-
pata végzett.

Gratulálunk a szép 
eredményekhez!

- Kosztopulosz 
Beatrix -

XIV. évfolyam 3. szám – 2012. március Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból:
•  A III. Ongai Regionális 

Pálinkaverseny képekben
•  Rendőrőrs felállításának 

kezdeményezése
•  Ezüstérem az országos 

grundbirkózó versenyen!
•  Itt a farsang áll a bál…
•  Szárazfű és avartüzek 

megelőzése
•  Változások a községi 

sportegyesületnél
•  Egyesületi ankét
•  A jó pálinka titka –  

felhívás képzésen való 
részvételre

•  Tájékoztató az Ongai 
Kulturális Egyesület  
2011. évi tevékenységéről

•  Műfüves pályabérlés 
Ongán!

•  Önkormányzati ülésről
•  Egészségmegőrzés 
•  Óvodai közlemények
•  Régi képeslap Ongáról
•  Pálinkáspoharak gyűjtése!
•  Iskolai csengőszó
•  1%-os felhívás!
•  Hirdetések

Ezüstérem az országos 
grundbirkózó versenyen!

Az országos 2. helyezett lány csapat (Fotó: K. Gy.)

Az országos 2. helyezett fiú csapat (Fotó: K. Gy.

Bemelegítés a verseny előtt (Fotó: K. Gy.)
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A III. Ongai Regionális 
Pálinkaverseny képekben

A januári III. Ongai Regionális Pálinkaversenyre összesen 116 nevezőtől, 48 tele-
pülésről 346 nevezett pálinka érkezett hét megyéből, de neveztek a verseny meghir-
detésének körén kívül Budapestről, Kecskemétről és Szlovákiából is. Hazánkban a 

pálinkaversenyek közül ennél több 
nevezett minta csak a gyulai, orszá-
gos versenyre érkezik.

Magáról a versenyről a múlt havi 
számunkban már tudósítottunk. 
Most képes beszámolóban sze-
retnénk a zsűrizés, az ünnepélyes 
eredményhirdetés és a hozzá kap-
csolódó programsorozat néhány 
pillanatát feleleveníteni, egyfajta 
kedvcsinálóként is a jövő évi ver-
senyhez és fesztiválhoz. - T. L. -

A zsűri 3. számú bizottsága Vértes Tiborral 
és Nagy Árpáddal (Fotó: T. L.)

Czakó Gábor a Bestillo pálinkától, 
Boldogkőváraljáról zsűrizés közben (Fotó: T. L.)

Kézműves foglalkozáson (Fotó: Lanku Máté)

Dr. Veres László előadása a pálinkásüvegekről 
(Fotó: Lanku Máté)

A MÉZ zenekar (Fotó: Lanku Máté)

Az Agyagbanda zenekar (Fotó: Lanku Máté)
Az eredményhirdetés hallgatósága 

(Fotó: Lanku Máté)
Az egri Vino Domus Kft. standja 

előtt (Fotó: Lanku Máté)

Az aranyérmes pálinkát készítők (Fotó: T. J.)
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A Happy Blues Day zenekar (Fotó: Lanku Máté) Arcfestés (Fotó: Lanku Máté)

Az eredményhirdetés megnyitása (Fotó: T. J.) Az OKE standja előtt (Fotó: Lanku Máté)

Bükki sajt kóstolása (Fotó: Lanku Máté) A házi lekvárok standja előtt (Fotó: Lanku Máté)

Mézes stand előtt (Fotó: Lanku Máté) Gyerekzumba (Fotó: Lanku Máté) A regisztrációs pultnál (Fotó: T. L.)
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Januárban az Ongai Kulturális 
Egyesület is megtartotta éves ren-
des taggyűlését, ahol az OKE tag-
sága többek között elfogadta az 
egyesület 2011-es tevékenységét. 
Alább ebből a beszámolóból tesz-
szük közzé a legfontosabb megál-
lapításokat.

• Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 
2011-ben alakulása óta az egyik legnehe-
zebb évét élte meg. Az országos gondok, 
a gazdasági válság az egyesület anyagi 
helyzetét is hátrányosan érintette. A for-
rások, a szponzori támogatások, a pályá-
zati lehetőségek beszűkültek, eltűntek, 
ami nagyban visszavetette az egyesület 
által szervezett korábbi években megszo-
kott programok számát és sokszínűsé-
gét. Ugyanakkor mégis tavaly szerveztük 
meg az OKE történetének eddigi legna-
gyobb tömeget vonzó rendezvényét, a II. 
Ongai Regionális Pálinkaversenyt, mely 
négy megyére terjedt ki, és az idei, janu-
ári III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
előkészületeinek döntő része is 2011-re 
esett, ahol országosan is figyelemre mél-
tó, 346 nevezett pálinka mérettette meg 
magát. A 2012-es verseny már hét me-
gyére terjed ki, de neveztek Budapestről, 
Kecskemétről és Szlovákiából is.

• A II. Ongai Regionális Pálinkaver-
seny a Magyar Kultúra Napjához kapcso-
lódó programsorozat részeként 2011. ja-
nuár 22-én került lebonyolításra, melyet 
Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Európa parlamen-
ti képviselő nyitott meg. A pálinkaverse-
nyen Észak-Magyarország bérfőzetői és 
bérfőzdéi vehettek részt. A 168 nevezett 

pálinka magas száma is jelzi a verseny 
színvonalát. A 4 megye 28 településéről, 
81 nevezett versenyző által érkezett pálin-
kák közül 18 kapott arany, 34 ezüst, míg 
28 bronz oklevelet. Az ünnepi eredmény-

hirdetést gazdag kulturális fesztivál prog-
ramok színesítették, melyet több száz, az 
ország különböző régiójából érkezett lá-
togató tekintett meg. A rendezvénysoro-
zatot a média részéről is kiemelt érdek-
lődés követte. Az elektronikus és az írott 
média is jelen volt a televíziótól kezdve, a 
rádión át a nyomtatott sajtó képviselőiig.

A nap folyamán igazi vásári-, fesztivál-
hangulat uralkodott a fő helyszínt biztosító 
általános iskola udvarán. Pelczné Dr. Gáll 
Ildikó Európa parlamenti képviselő asz-
szony ünnepi megnyi-
tó beszédét követően 
volt ott karikás ostor, 
honfoglaláskori és tü-
zes harci bemutató az 
Ignium Hungarorum 
előadásában. Fellé-
pett a Tardi- és a Hol-
lókői Hagyományőr-
ző Csoport, a felvidéki 
Krasznahorkaváraljai 
Férfikórus. Egész nap 
zenélt az Agyagban-
da zenekar. Lehető-
ség volt a történelmi tanösvénytúra hintón 
való végigjárására, díjnyertes görhe ételek 
kóstolására. Frissen sült tepertő, pálinkák, 
forralt borok, meleg teák és kirakodó vá-
sár várta az ide látogatókat. Az iskola mé-
dia termében a gyerekek kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt, megtekinthették 
a Kalamajka Bábszínház Ludas Matyi elő-

adását, „filcmeséket” 
hallgathattak Kulcsár 
Katától, de volt me-
sefilm vetítés, cso-
portos internetezési 
lehetőség és az érdek-
lődők megtekinthet-
ték az Ongán élő em-
berekről az általános 
iskola média tansza-
kosainak munkáiból 
nyílt portréfotó kiál-
lítást. A Csokonai Vi-
téz Mihály Könyvtár 

és Művelődési Ház nagytermében „Bor-
sör-pálinka” címmel nyílt kiállítás a B.-
A.-Z. Megyei Levéltár dokumentumaiból, 
melyet Somorjai Lehel, a B.-A.-Z. Megyei 
Levéltár igazgatója nyitott meg. Lovassy 

György Pálinkafőzés nagyüzemben és ott-
hon címmel tartott szakmai előadást, míg 
Bellus István humorista, Dumaszínház 
és Showder Klub tag előadói estje a vidá-
mabb perceket volt hivatott biztosítani. A 
II. Ongai Regionális Pálinkaverseny ün-
nepélyes eredményhirdetését együttkoc-
cintás, közös tepertős, kolbászos kósto-
ló követte. Közben bor- és pálinkadalokat 
énekelt a Krasznahorkaváraljai Férfikórus. 
Az este moldvai táncházzal ért véget, ahol 
a talpalávalót az Agyagbanda zenekar szol-

gáltatta. A Darvas Közösségi Ház és Múze-
um helytörténeti kiállításai és pálinkáspo-
hár gyűjteménye is sokakat vonzott, ahol 
tárlatvezetés várta az odalátogatókat.

• 2011 más területen is a pálinka éve 
volt az egyesületnél. Pálinka érzékszervi 
bírálati tréningeket szerveztünk, folytat-
tuk a pálinkáspohár történeti gyűjtemény 
bővítését, megtörtént a poharak leltáro-
zása, digitalizálása, az egyesület a 2012-es 
versenyre saját pálinkát készített.

• Az OKE előbb március 5-én, majd au-
gusztus 27-én tartott egész napos képzést 
a „Pálinka megismerése” címmel. A kép-
zés célja volt, hogy a pálinkafőzésben ér-
dekeltek, a minőségi pálinkát fogyasztók 
és készítők olyan gyakorlati és elméleti 
alapismereteket kapjanak a pálinkák, gyü-
mölcs- és borpárlatok érzékszervi minősí-
téséről, fajtajellegéről, a cefrézés és a pá-
linkafőzetés minőségjavító lehetőségeiről, 
melyet a gyakorlatban hasznosítani tud-
nak, ismereteik elmélyülhetnek, érzék-
szervi bírálatuk finomodhat. Bemutatás-
ra kerültek a főbb pálinka fajták, szó volt 
azok sajátosságairól, az egyes gyümölcsök 
fajtajellegéről. A jó cefrézési és technoló-

Hollókői hagyományőrzők a tavalyi pálinkaversenyen (Fotó: T. J.)

Az Ongai Kulturális Egyesület 
2011. évi tevékenységéről

Takarítás a falumúzeum kamrájában (Fotó: T. L.)
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giai tanácsok mellett számos pálinkahiba 
került bemutatásra. A kóstolt minták alap-
ján a hibák okairól és kiküszöböléseinek 
lehetőségeiről is volt konzultáció. 

• A megyei önkormányzat szervezésé-
ben került megrendezésre a II. Rákóczi 
Autós Pálinkatúra, melynek egyik állo-
mása Onga volt. A Darvas Közösségi Ház 
és Múzeumban várták a feladatok a neve-
zett versenyzőket – köztük számos neves 
közéleti személyiséget, vállalkozót, olim-
piai bajnokot –, akik a pálinkáspohár 
gyűjteményt is megtekintették 2011. má-
jus 21-én. A házigazda Ongai Kulturális 
Egyesület a gyűjteményhez kapcsolódó 
feladatot állított össze a rallysoknak. 

• Az ősz folyamán Mádon voltunk ta-
nulmányúton, ahol a bor és pálinkakészí-
tés rejtelmeivel ismerkedtünk. 

• Munkánk nagyobb része az elmúlt 
évben a kevésbé látványos teendők felé 
tolódott el: leltárak, honismereti anyagok 
digitalizálása és helytörténeti kutatás.

• Az OKE folytatta a Darvas Közössé-
gi Ház és Múzeum épületében az átala-
kítási munkálatokat. Befejezés előtt áll a 
2010 júniusában átadott Darvas Közös-
ségi Ház és Múzeum ún. kamrájának, 
az eddig raktárként, lomosként használt 
helyiségnek impozáns kiállító teremmé 
való átalakítása. Az elmúlt évben új fa-
lakat, tűzálló mennyezetet, téglákból ra-
kott padlóburkolatot és új festést kapott 
a helyiség, ahol a tervek szerint a paraszti 
gazdálkodás tárgyi emlékei mellett helyet 
kap majd az egyre bővülő pálinkáspohár 
történeti gyűjtemény és egy időszaki ki-
állítóhely is. A helyi önkormányzat ál-
tal támogatott beruházás révén a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum kiállító helyi-
ségeinek száma négyről ötre emelkedik. 

• A múzeumban az általános iskola 
felsős osztályának múzeumpedagógiai 
órát tartottunk, de számos külföldi ven-
déget is vendégül láttunk az intézmény-
ben, ahol esküvői fotózásokra, bemuta-
tókra is sor került.

• A múzeum anyagát beleltároztuk, 
minden kiállított tárgyat lefotóztunk, di-
gitalizáltunk.

• Részt vettünk a VI. Ongai Kulturá-
lis Napok megrendezésében, ahol előbb 
Sólyom Ferenc rovásírás-kutató tartott 
egy közel 3 órás, vetítéssel egybekötött 
előadást a rovásírásról az általános isko-
la média termében, majd CSANÁLOS 
VÍZBEN 2010 címmel az Ongai Kultu-
rális Egyesület fotóarchívumának válo-

gatott képeiből nyílt fotókiállítás. A ké-
peket Kovács György és Takács László 
készítette. A 2010-es sajnálatos esemé-
nyek mozgóképen is megörökítésre ke-
rültek. Mintegy negyedórás, az árvízi 
védekezésről szóló, az egyesület által ké-
szített árvízi film vetítése egészítette ki a 
programot. A helyszín ugyancsak az álta-
lános iskola média terme volt.

• Az árvízi fotókiállítás és a film be-
mutatásra került az országos média előtt 
is, amikor is június 23-án ünnepélyes 
keretek között átadásra került a felújí-
tott közösségi ház Ócsanáloson. A Duna 
Televízió, a Roche Magyarország Kft., a 
Szerencsejáték Zrt., valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával, 
összesen 41 millió forint értékben újította 
fel és alakította át az ócsanálosi közössé-
gi házat az Ökumenikus Segélyszervezet. 
Az eseményt – kivétel nélkül a nagyköz-
ség egész éves, egyéb közéleti rendezvé-
nyeivel egyetemben – az OKE dokumen-
tálta fotókkal és videofelvételekkel.

• Két alkalommal parkosítottunk az 
általános iskolával közösen a települé-

sen, az általános iskola udvarán, a sport-
telepen, a Berzsenyi utcai fasor mentén 
és a Főtéren. Tavasszal díszfák és cserjék 
(magas törzsre oltott magnóliák, külön-
féle gömb és kúszó terülő tuják, magas 
törzsre oltott gömbkecskerágók, smaragd 
tuják, sárga, zöld és fodros levelű kecs-
kerágók, loncok, hyperiumok, pimpók, 
madárberkenyék, tiszafák és aranysár-
ga eupogónia tuják) kerültek elhelyezés-
re egy előre elkészített koncepció alap-
ján az általános iskola alsós épülete elé. A 
parkosítás részeként pótoltuk a Trianon 
emlékmű mögötti hiányos vérszilvafá-
kat is, illetve a nagyközségi önkormány-
zattal közösen mintegy 200 db vérszilva-
fa került elültetésre a sporttelep kerítése 
mentén végig. Az ősz folyamán pótoltuk 

a kipusztult, kiszáradt növényeket az ál-
talános iskola egyes számú épület előt-
ti parkban, illetve a Főtér gazdagodott új 
tujákkal, fákkal és díszcserjékkel.

• Az OKE volt a lebonyolítója a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram keretében a „Digitális kompetencia-
fejlesztés infrastrukturális feltételeinek 
biztosítása az ongai általános iskolában” 
című projekt sajtó előtti nyilvános záró-
eseményének, az intézmény felső tagoza-
tán a kor követelményeinek mindenben 
megfelelő oktatási eszközök átadásának. 

• Továbbra is minden hónapban meg-
jelentettük az OKE helyi közéleti folyó-
iratát, az Ongai Kékdarut és annak inter-
netes változatát.

• A helyi közéleti eseményeket képileg 
továbbra is archiváltuk (fotók és videofel-
vételek).

• Az egyesület készítette el a közmeg-
hallgatásra a település önkormányzatá-
nak éves munkájáról szóló filmet.

• Megjelentettük Onga 2012-es kultu-
rális fali naptárát.

• Az OKE által kialakított fotóstúdió-
ban 2011-ben az OKE 
fotózta le az a ballagó 
nyolcadikosokat, készí-
tette el tablóképeiket.

• Technikai esz-
közeinkkel segítséget 
nyújtottunk az álta-
lános iskolában folyó 
médiaoktatáshoz.

• Egyesületünk segí-
tette a helyi kulturális, 
közéleti rendezvények 
és események lebonyo-
lítását, megrendezését 

(közmeghallgatás, kulturális napok stb.).
• Egyesületünk lehetőségein belül – jó-

részt könyvekkel, kiadványokkal, naptá-
rakkal – támogatta a nagyközség intézmé-
nyeit, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

• Az Ongáról készült új könyveket, ki-
adványokat, az Ongai Kékdaru minden 
egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkor-
mányzathoz, a szomszédos települések-
hez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk 
az ongai boltok, üzletek segítségével.

• A moldvai csángó magyarok – Bulaj 
Celesztin – oktatásának támogatását to-
vább folytattuk, részeseiként az un. Ke-
resztapa programnak.

- Takács László OKE elnök -

Az iskola alsós épülete előtti parkosítás (Fotó: Galyas Ferenc)
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A múlt havi számunkban már tu-
dósítottunk arról, hogy az önkor-
mányzat a közbiztonság javítása 
érdekében kezdeményezte egy 
rendőrőrs felállítást az illetékes 
megyei és országos szerveknél.

A képviselők decemberi ülésükön, majd 
a januári képviselő-testületi ülésen is – 
külön napirendi pontban – foglalkoz-
tak a település közbiztonságának lehet-
séges javításával. Ennek egyik elemeként 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy a jobb közbiztonság elérése 
érdekében a település közigazgatási terü-
letén rendőrőrs felállítását kezdeményezi. 
Az önkormányzat a rendőrőrs felállításá-
hoz a Berzsenyi D. u. 9. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú épületet felajánlotta. 
A döntéséről a belügyminisztert, az orszá-
gos rendőrfőkapitányt, a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei rendőrfőkapitányt és a 
miskolci rendőrkapitányt is tájékoztatták.

A február 10-ei önkormányzati ülé-
sen ismét előkerült a téma, ahol szemé-
lyesen jelen volt Dr. Bogyay Ferenc alezre-
des, a Miskolci Városi Rendőrkapitányság 
parancsnoka és Bukszár Zsolt őrnagy, a 
Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnoka is. 
Mindketten tudomásul vették a közbizton-
ság érdekében tett önkormányzati lépése-
ket, de az adott kezdeményezéssel kap-
csolatosan jelezték, részletesen kifejtették, 
hogy azt szakmai érvek nem indokolják, 
arra anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. 

A képviselő-testület a március 5-ei ülé-
sén tárgyalta a belügyminiszter úr meg-
bízásából az országos rendőrfőkapitány 

által a kezdeményezésre adott választ. 
Dr. Hatala József rendőr altábornagy tu-
datta az önkormányzat képviselő-testüle-
tével, hogy egy ongai rendőrőrs létreho-
zását nem tartja indokoltnak.

„Onga nagyközség a rendőrőrs illeté-
kességi területéhez tartozó más telepü-
lésekhez képest bűnügyi szempontból 
az egyik legkevésbé fertőzött település, a 
közbiztonság helyzete átlagosnak mond-
ható. A településen az ismertté vált bűn-
cselekmények számának 
alakulásában 2009–11. 
évben változás nem ta-
pasztalható (2009. évben: 
106, 2010. évben: 96 és 
2011. évben: 106). A fen-
tiek alapján a nagyköz-
ség „a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetét – a 
települési, illetve a kistér-
ségi szinten mutatkozó 
igényekre figyelemmel – 
leginkább javító, a pre-
venciót előtérbe helyező rendőri intéz-
kedések megtételére kiadott intézkedési 
tervben foglaltak alapján a veszélyezte-
tettnek nem minősülő települések közé 
került besorolásra. Összességében meg-
állapítható, hogy a Miskolci Rendőrkapi-
tányság, illetve a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
a jelenlegi humánerőforrások és techni-
kai eszközök hatékony alkalmazásával a 
megfelelő szinten biztosítja a nagyköz-
ség közbiztonsági helyzetét. Az illetékes 
rendőri szervek a továbbiakban is min-

dent megtesznek annak érdekében, hogy 
Onga lakosságának szubjektív biztonság-
érzetén javítsanak, melyhez természete-
sen szükségünk van az önkormányzat és 
a lakosság további támogatására. A fen-
tiekre figyelemmel Onga nagyközségben 
rendőrőrs létrehozását nem tartom indo-
koltnak.” – olvashatjuk a 2012. február 
22-én kelt altábornagyi válaszlevélben.

A tájékoztatást az önkormányzat kép-
viselő-testülete tudomásul vette.

A lakosság a következő telefonszám-
okon tehet bejelentést az általa tudomá-
sára jutott bűncselekményekről:

Általános segélykérő szám: 112
Telefontanú száma: 80-555-111
Felsőzsolcai rendőrőrs: 80-555-111
Felsőzsolcai Rendőrőrs ügyfélszolgá-

latán szerdánként 10-től 11 óráig várják 
az állampolgári bejelentéseket, szemé-
lyes észrevételeket vélt vagy valós bűn-
cselekményekről.

- T. L. -

Az elmúlt évben is, és már az idén 
is többször riasztották parancs-
nokságomat szabadban való 
szabálytalan tűzgyújtás követ-
keztében. Az óriási anyagi, ter-
mészeti károk megelőzése érde-
kében a következőkre hívjuk fel a 
lakosság figyelmét!

1. Biztosítani kell a késedelem nélkü-
li tűzjelzési lehetőségeket a hivatásos tűz-
oltóság és a területen működő önkéntes 
tűzoltó egyesületek felé.

2. A jogszabályban megengedett ese-
tekben a szabadban történő égetéseket 
jelentsék be a tűzoltóság híradóügyele-

tére, megadva tűzgyújtás pontos helyét, 
idejét, terjedelmét, s a felelős személyek 
nevét, és a tűzoltás módjára vonatkozó 
információkat.

3. Vonalas létesítmény (közút, vasút, 
töltés, árok bevágás stb.) mentén – a lé-
tesítmény tengelyétől számított 100 mé-
teren belül – bármely növényzet égetése 
tilos, valamint lábon álló növényzet, tar-
ló, illetve növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék égetése is ti-
los kivéve, ha egyéb jogszabály másképp 
nem rendelkezik. A magánszemélyek 
esetében a rendelet megszegőivel szem-
ben a területileg illetékes jegyző szab-
hat ki bírságot, míg egyéb esetekben az 

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség jár el. (306/2010. (XII. 23.) Kormány-
rendelet)

4. Az engedélyezett égetéseket csak 
szélcsendes időben, nappal, felügyelet 
mellett, az oltáshoz szükséges személyi 
feltételek biztosítása, eszközök, felszere-
lések készenlétben tartása esetén szabad 
végezni úgy, hogy környezetére gyújtási 
veszélyt ne jelentsen.

- Dr. Szabó Péter tű. alezredes 
B.-A.-Z. M. Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Miskolci 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

mb. kirendeltség vezetője -

Egyelőre nem lesz ongai rendőrőrs (Fotó: T. L.)

Szárazfű és avartüzek megelőzése

Rendőrőrs kezdeményezése
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Az önkormányzat február 10-én 
tartotta soron következő ülését, 
alább az ülésen elhangzottakról 
tudósítunk.

Az önkormányzat 2012. évi költség-
vetésének elfogadásához intézkedések 

meghatározása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bi-
zottság véleményével a 2012. évi költség-
vetés tervezetét, azt elfogadásra javasolta. 

A 2012. évi költségvetés elfogadásá-
hoz az alábbi javaslatokat tette:

- Az önkormányzati kötelező felada-
tok átértékelése történjen meg.

- Az intézmények törekedjenek a költ-
ségcsökkentés végrehajtására.

- Az önkormányzat vizsgálja meg a 
helyi bevételeinek növelését, ingatlan-
hasznosításait.

- A közüzemi díjak felülvizsgálatát vé-
gezze el.

- Szociális juttatások áttekintése.
- Az egyes szakfeladatok költséghaté-

konyságának elemzése, takarékossági ja-
vaslatok. 

Adóigazgatási tevékenység
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
2011. évi adóigazgatási tevékenység, adó-
behajtási feladatokról szóló beszámolót.

Borsodvíz Zrt. üzemeltetési szerződé-
sével kapcsolatos lépések 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a Borsodvíz ZRt.-vel 
(3501 Miskolc, Tömösi u. 2. sz.) köten-
dő üzemeltetési, közszolgáltatási szerző-
dés jóváhagyása tárgyában meghozott 
10/2012. (I. 24.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezte. A képviselő-testület a 
Vízi-közmű törvény 6.§ alapján utasította 
a polgármestert az üzemeltető kiválasztá-
sa és az ivóvíz közmű tulajdoni helyzeté-
nek rendezése érdekében 2011. évi CCIX. 
törvény alapján történő eljárásra. Ez azt 
jelenti, hogy a képviselő-testület új ivóvíz 
szolgátatóval akar szerződést kötni, töb-
bek között, hogy a lakosság által fizeten-
dő díjak kedvezőbbek legyenek.

Közbeszerzési terv elfogadása
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak 
értelmében az ajánlatkérők éves összesített 
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete elfogadta az ezzel kapcsolatos 
2012. évi közbeszerzési tervet, a közbeszer-
zési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottságba 
a tervben szereplő tagokat jelölte ki. Abban 
a törvényi előírásoknak megfelelően 2012-
ben már nem lehet döntéshozóként jelen 
önkormányzati képviselő. A bíráló bizott-
ságokban a Polgármesteri Hivatalt Dr. Ne-
velős Gábor aljegyző képviseli, míg csak 
tanácskozási joggal vehet részt az üléseken 
Madzin Tibor polgármester és Rózsa Lász-
ló képviselő.

Onga – Ócsanálos árvíz-
védelmi fejlesztése

Onga Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testüle-
te a KEOP-2.1.2/2F/09-11-
2011 -0002 azonosító számú 
„Onga – Ócsanálos árvízvé-
delmi fejlesztése” című pro-
jekt megvalósításához kap-
csolódó PR szolgáltatás 
elvégzésére az Intermezzo 
Bt. (3534 Miskolc, Köztár-
saság út 62.) által benyújtott legkedvezőbb 
ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 2.500.000 
Ft + 675.000 Ft ÁFA = 3.175.000 Ft.

A projekt támogatási szerződése sze-
rint a tevékenység 25%-os ÁFA figyelem-
bevételével 100%-os támogatásban része-
sül. Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az ÁFA mértékének 
27%-ra történő emelkedése miatt szük-
séges 50.000 Ft önerőt költségvetése ter-
hére biztosítja.

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2011-0002 azonosító számú „Onga – 
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” című 
projekt megvalósításához kapcsolódó te-
rületszerzéssel kapcsolatos ügyvédi fel-
adatok ellátására a Boschánszky Ügyvé-
di Iroda (3530 Miskolc, Városház tér 22. 
I/1.) által benyújtott legkedvezőbb aján-
latot fogadta el. A vállalási ár: 1.500.000 
Ft + 405.000 Ft ÁFA = 1.905.000 Ft.

A projekt támogatási szerződése sze-
rint a tevékenység 25%-os ÁFA figyelem-
bevételével 100%-os támogatásban része-
sül. Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az ÁFA mértékének 
27%-ra történő emelkedése miatt szüksé-
ges 30.000 Ft önerőt költségvetése terhé-
re biztosítja.

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-
11-2011-0002 azonosító számú „Onga 
– Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” 
című projekt megvalósításához kapcso-
lódó lőszermentesítési szolgáltatás elvég-
zésére a Detektor Plussz 11 Lőszermen-
tesítő Kft. (3400 Mezőkövesd, Mihály u. 
24.) által benyújtott legkedvezőbb ajánla-
tot fogadta el. A vállalási ár: 2.340.000 Ft 
+ 631.800 Ft ÁFA = 2.971.800 Ft.

A projekt támogatási szerződése szerint 

a tevékenység 25%-os ÁFA figyelembevé-
telével 100%-os támogatásban részesül. 

Egészségterv elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a Partnerségi Együttműködés 
Onga település Egészségtervéért partner-
ségi csoport tagjainak közreműködésével 
aktualizált és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete által megvalósí-
tásra alkalmasnak talált Onga nagyközség 
egészségtervét elfogadta, annak megvaló-
sítását támogatja.

Ingatlan bérbeadása 
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 41/53. hrsz.-ú kivett 
művelési ágban nyilvántartott közterü-
let megnevezésű, 3 hektár 4450 m² nagy-
ságú ingatlant forgalomképessé nyilvánít-
ja és bérbe adja a Borsodi Vajda Nonprofit 
Kft (3527 Miskolc, Vereckei u. 27.) részére. 
Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről 
a kérelmezőt a bérleti szerződés megköté-
se érdekében a szükséges adatok megkül-
désével értesítse.

- T. L. -

Önkormányzati ülésről

A fejlesztés révén remélhetőleg a jövőben már nem 
veszélyeztet az ár Ócsanáloson (Fotó: T. L.)
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Itt a farsang, áll a bál…
Hatalmas farsangi karnevállal ünnepelte az általános iskola alsó tagozata a tél 

végét. A szokásos keretek között mutatták be színes produkcióikat közönségük-
nek az iskola apró tanulói. Gyönyörű keringőkkel búcsúztak az alsó tagozatos 
társaiktól a negyedik évfolyamosok.

Hagyományőrző programok talán legtöbb várakozással várt eseménye a farsang. 
Ebben az időszakban mindenki igyekszik mássá válni, mint ami. Különös helyzetet 
teremt, ha mindez nem csupán egyéni átváltozás, hanem egy csoportos akarat meg-
valósítása. Bátran kijelenthetjük, hogy a csoda az idei farsang alkalmával is megszü-
letett. Láthattunk különleges lényeket, kalózcsapatot, boszorkákat, tündéreket és ke-
selyűket. A csoportok színvonalas előadásaikkal kápráztatták el közönségüket. Az 
egyéni jelmezesek ötletességükről győzték meg a zsűri tagjait. A két napos rendez-
vény nyitó- és záró táncai ámulatba ejtették a nézőket. A fellépők hagyományosan 
tortaevéssel, majd tombolasorsolással koronázták meg ezeket a napokat. Köszönet 
illeti a felkészítő nevelőket a színvonalas műsorszámokért. A szülőket a rendezvény 
lebonyolításában adott segítségért és a tanulókat a felkészülésért. 

- Tomorszky Marianna a Diákönkormányzat segítője - 

Keringő a 4-esektől (Fotó: T. L.) Csingiling és barátai (Fotó: T. L.)

Boszorkák szellemekkel (Fotó: T. L.) Elsős kalózok (Fotó: T. L.)

A 2. b keselyűi (Fotó: K. Gy.) Keringősök csoportképe (Fotó: T. L.)

Keresztes lovagok (Fotó: T. L.)
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Iskolai csengőszó
Farsangi karneválok! Nagysikerű far-

sangi karneválokat rendezett az általá-
nos iskola diákönkormányzata. A felső-
söké az iskolában, az alsósoké március 
1-én és 2-án a művelődési házban került 
lebonyolításra. Mindkét napon teltházas 
programokat láthattak az érdeklődők. 
A negyedik évfolyamos tanulók nyitó-
tánca – Máté Béláné, Buzás Zoltánné és 
Kacsándiné Bokor Ildikó vezetésével – 
nagy közönségsikert aratott.

Beiskolázás! A 2012/13-as tanévre tör-
ténő beiskolázás jegyében iskolaveze-
tésünk második alkalommal adott tájé-
koztatást az óvodában. Az iskola képzési 
kínálatát, a lehetőségeket nem csak szó-
ban, hanem írásos formában is meg-
kapták a leendő elsősök szülei. A közel-
jövőben az iskolában látjuk vendégül a 
nagycsoportos óvodásokat.

Az Ongai Iskoláért Alapítvány márci-
us 10-én ismét megrendezte nőnapi bál-
ját a település művelődési házában. A bál 
bevételét a kuratórium az iskola további 
fejlesztésére kívánja fordítani.

Lassan véget érnek a továbbtanulók 
felvételi vizsgái. Az eredményekről hama-
rosan tájékozódni lehet az interneten, il-
letve egyéb módon.

Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulójára az iskola ünnepi 
műsorral készül, melyre tisztelettel meg-
hívja településünk lakóit. Az ünnepség 
ideje március 14. (szerda) délután 16 óra, 
helye a művelődési ház, illetve az előtte 
lévő szoborpark.

A hátrányos helyzetű tanulók „Út a 
középiskolába” ösztöndíjprogramjában a 
2011/12. tanévben harminc 7. és 8. osztá-
lyos tanuló és hét mentor-tanár vesz részt. 
A program célja: elősegíteni ezen tanulók 
iskolai előrehaladását az érettségiig.

Március 24-én (szombaton) rendez-
zük a területi nyelvtan-helyesírás versenyt 
a 3. és 4. osztályos tanulók részére. Ezen 
a napon két felsős osztály bemutató óráit 
tekinthetik meg a tantestület tagjai.

SPORTSIKER! Nagyszerű ongai ered-
ménnyel zárult a diákolimpia országos 
döntője. A Budapesten rendezett grund-
birkózó döntőben fiú és lánycsapatunk 
is érdekelt volt. Az izgalmas versenyen 
mindkét csapatunk 2. helyen végzett. A 
csapat tagjai: Csontos Luca, Horváth La-
ura, Szamkó Georgina, Molnár Szabi-
na, Horváth Márta, Horváth Martina, 
Orlóczki Anna, Horváth Diána, Horváth 
Vilma, Buzás Máté, Horváth Ferenc, Hor-
váth Róbert, Radics Levente, Budai Ti-
bor, Horéna József Milán, Horváth Krisz-
tián, Kótai Ádám, Lakatos Krisztofer és 
Horváth Ádám. Felkészítő testnevelők: 
Kosztopulosz Beatrix és Kajtor Csaba.

- Rózsa László igazgató -

Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Darvas Közösségi Ház és Múze-
um (Onga, Dózsa Gy. u. 22.) egyik kiállítótermében pálinkáspo-
hár történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azon-
ban nem fejeződött be, a gyűjteményt folyamatosan bővítjük.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy akinek birtokában van bár-
milyen régi, egyedi, különleges, egy-egy településhez köthető 
stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!

- T. L. -

Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatun-
kat, melyben havonta egy-egy Ongával 
kapcsolatos régi képeslapot mutatunk 
be. E havi számunkba egy 1980-es évek-
beli képeslap került, melyen a reformá-
tus templomot, a Kóczán kastélyt és a 
tanácsházát láthatjuk.

- T. L. -

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳



10 2012. március

Komoly változásokat éltek meg nagy-
községünk sportegyesületének tagjai. 
Tavaly év végén lemondott tisztségéről 
Papp Balázs, labdarúgó szakosztályunk 
volt szakosztályvezetője, és szintén távo-
zott Juhász József, egyesületünk volt tit-
kára is. Ezt követően a tisztújító taggyű-
lésre 2012. február 24-én került sor, ahol 

a jelölőbizottság az egyesületi elnök pozí-
cióra Madzin Tibort, egyesületi alelnök-
nek Tucsa Jánost, egyesületi titkárnak 
Tóth Tivadart, labdarúgó szakosztályve-
zetőnek Varacskai Istvánt, asztalitenisz 
szakosztályvezetőnek Jónyer Andrást és 
a kézilabda szakosztályvezetőnek Takács 
Lászlót jelölte. A jelölteket a közgyűlés 

megszavazta, akik közül egyedül Takács 
László nem vállalta el a rábízott pozíciót. 

Másik fontos változás az alapszabály 
módosítás volt, amelyet egyhangúan el-
fogadott a közgyűlés.

- Varacskai István -

Március 6-án szurkolói ankétot tartott 
a községi sportegyesület labdarúgó szak-
osztálya. A rendezvénynek a Csokonai 
Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tár adott otthont. Az ankéton tisztele-
tét tette Madzin Tibor egyesületünk el-
nöke, Tucsa János alelnök, Tóth Tivadar 
titkár, Varacskai István szakosztályveze-
tő, Földesi Károly edző, Tóth Gergő, a fel-
nőtt csapat csapatkapitánya, Tóth Viktor, 

az ifjúsági csapat csapatkapitánya, Juhász 
Dávid, az ifjúsági csapatunk csapatkapi-
tány helyettese és Péli Tibor. 

Az ankét során Varacskai István rövi-
den ismertette az egyesület vezetőségében 
bekövetkezett változásokat, bemutatta az 
új játékosokat és beszélt a jövőben terve-

zett eseményekről. Ezt követően Földesi 
Károly szólt az egybegyűltekhez, majd a 
jelenlévők kérdéseire válaszoltak a meg-
hívott vendégek és a vezetők. 

- Varacskai István -

Óvodai közlemények
Az Ongai Óvodásokért Alapítvány által 2012. február 4-re szervezett jótékonysági bálunkat elhalasztottuk. Az extrém hideg 

és az előre jelzett hófúvás várható következményei miatt döntöttünk úgy, hogy nem kockáztatjuk a bál jó hangulatát, vendégeink 
komfort érzetét és ellátását. Ezúton is megértésüket és elnézésüket kérjük!

Bálunk várható időpontja október 2. szombatja, ahol már az időjárás nem jelenthet gondot.
Köszönjük mindazoknak a Kedves Szülőknek és Támogatóinknak, akik az elmaradt rendezvény ellenére is felajánlották alapít-

ványunknak pénzbeli támogatásukat!
Ősszel szeretettel várjuk vendégeinket egy remélhetőleg jó hangulatú, színvonalas óvodai bálra!

- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik a tavalyi évben adójuk 1%-át alapítványunk javára ajánlották fel, ami 91.500 Ft volt, 
melyet gyermeknapi programok finanszírozására használunk fel.

Tisztelettel kérjük, hogy az idén is támogassák óvodánkat adójuk 1%-ával!
ONGAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

adószáma: 18436130-1-05
- Köszönettel : Buzás Lászlóné, az alapítvány elnöke -

Az új vezetőség első nyilvános bemutatkozása (Fotó: Gondos Andorné)

Változások a községi sportegyesületnél

Egyesületi ankét

Az ankét hallgatósága (Fotó: Gondos Andorné)
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2005 és 2008 között már volt 
egy egészségmegőrző cikksoro-
zatunk, amelyben hónapról-hó-
napra 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.

A férfiak egészsége a nők kezében van?
Az Amerikai Egészségügyi és Szociá-
lis Minisztérium kampányában a nők fi-
gyelmét igyekszik felhívni a férfiakat ve-
szélyeztető kockázati tényezőkre, mivel 
adataik szerint ők azok, akik a legtöb-
bet tehetik az erősebbik nem egészségé-
ért. A női magazinok sokat foglalkoznak 
egészséggel, életmóddal, és – felmérések 
szerint – a hölgyek gyakrabban vesznek 
részt szűrővizsgálatokon. A férfiak vi-
szont hajlamosak legyinteni az enyhe pa-
naszokra, és csak a nők unszolására men-
nek el orvoshoz, sőt a legtöbb esetben a 
párjukkal érkeznek a rendelésre. A férfi-
ak gyakrabban teszik kockára testi épsé-
güket és hajlamosabbak a dohányzásra és 
az alkoholfogyasztásra. A női gondosko-
dás jelentősége épp az életmódból adó-
dóan bekövetkező egészségügyi prob-
lémák megelőzésében, illetve a korai 

felismerésében rejlik. Hazai adatok sze-
rint, a férfiak körében a legtöbb halál-
eset szív- és érrendszeri, valamint daga-
natos megbetegedések miatt következik 
be. A harmadik helyen az emésztőszer-
vi betegségek, a negyediken pedig a bal-
esetek szerepelnek. A szív- és érrendsze-
ri betegségek férfiak körében jellemzően 
50 év alatt jelentkeznek gyakrabban. Az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet ada-
tai alapján a legfőbb rizikófaktorok a ma-
gas koleszterinszint, a helytelen táplálko-
zási szokások, a mozgásszegény életmód, 
a fokozott stressz, az elhízás és a dohány-
zás. Az életmódbeli tényezőkön kívül lé-
teznek olyan, a szív- és érrendszert érintő 
néma, de kockázattal járó elváltozások, 
melyek gyakran hosszú ideig nem okoz-
nak panaszt, váratlanul jelentkezhetnek 
és sajnos gyakran végzetes következmé-
nyekkel is járhatnak. Emellett kiemelten 
fontos az öröklődés szerepe is: azok ese-
tében, akiknél megfigyelhető a szív- és 
érrendszeri problémák családon belüli 
halmozódása, fokozott a betegség kiala-
kulásának kockázata. A kockázati ténye-
zők csökkentése érdekében a nők sokat 
segíthetnek párjuknak a dohányzásról 
való leszokásban, a vérnyomás-, vércu-
kor- és koleszterinszint ellenőrzésében, 
normalizálásában, illetve a testsúly kont-
rolljában. Leginkább a nőkön múlik, mi 
kerül az asztalra, tehát szorgalmazhat-
ják a friss zöldségek és gyümölcsök, tel-

jes kiőrlésű gabonafélék, alacsony zsír-
tartalmú tejtermékek, szárnyasok és 
halak rendszeres fogyasztását. Száműz-
hetik a telített- és transzzsírokat, hozzá-
adott cukrot és sót tartalmazó fogáso-
kat az étrendből. Valóban a nőké a vezető 
szerep az étrendi előírások betartásában, 
hiszen valljuk be, a férfiak többsége való-
színűleg nem grillezett csirkét választana 
a rántott hús helyett, s köretként is szíve-
sebben fogyaszt sült krumplit, mint salá-
tát. Rendszeres testmozgás terén is jó pél-
dát mutathatnak a nők, s be is vonhatják 
párjukat a közös tréningbe. Sokan azon-
ban jelentős túlsúllyal kezdik az életmód-
váltást, s ne feledjük, a hosszú évek moz-
gásszegény életmódját nem lehet egyik 
napról a másikra felszámolni. A hirtelen 
megkezdett, intenzív mozgás nem csak 
az ízületek, de a keringési rendszer szá-
mára is jelentős megterhelést jelent. Ilyen 
esetekben egy jól felépített, egyénre sza-
bott terápiára van szükség, amely a páci-
ens állapotát figyelembe véve, fokozato-
san biztosítja a kívánt eredmény elérését. 
Együtt könnyebb! A nők valóban fontos 
szerepet tölthetnek be a férfiak egészsé-
gének megóvásában. Az életmódváltás is 
sikeresebb lehet, ha van egy társ, aki bá-
torít a kezdeteknél és segít, amikor egye-
dül feladnánk.

Dr. Marton Anna, kardiológus főorvos 
cikke alapján.

- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Egészségmegőrzés

Korábbi képzésen (Fotó: T. L.)

Az Ongai Kulturális Egyesület 2012-ben egy 
tematikus 8 előadásból álló képzési sorozatot 
szervez a „A jó pálinka titka, a pálinkahibák fel-
ismerése és javításuk” címmel, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel vár.

A képzés célja, hogy a pálinkafőzésben érdekel-
tek, a minőségi pálinkát fogyasztók és készítők 
olyan gyakorlati és elméleti alapismereteket kap-
janak a pálinkák, a gyümölcs- és borpárlatok ér-
zékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés 
és a pálinkafőzetés minőségjavító lehetőségei-
ről, melyet a gyakorlatban hasznosítani tudnak, 
ismereteik elmélyülhetnek, érzékszervi bírálatuk 
finomodhat. 

A képzést havonta egy alkalommal tartjuk, pén-
tek esténként előbb az általános iskolában, majd 
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán. Az 
első foglalkozásra 2012. március 30-án 18.00 órá-
tól kerül sor. 

A képzést Lovassy György okleveles élelmiszer-
ipari mérnök, nemzetközi pálinkabíráló vezeti.

Az egyes képzéseken az elemzett pálinkamin-
ták száma 10 és 15 között alakul. A képzéshez az 
egyesület egy tál étel vacsorát biztosít. 

A képzés tervezett tematikája:
Március: almák, birsek, vadalmák stb.
Április: körték, vilmoskörték, vadkörték.
Május: cseresznyék, meggyek, vadcseresznyék 

stb.
Június: kajszibarackok, őszibarackok stb.
Szeptember: szilvák, vadszilvák stb.
Október: erdei és vadon termő gyümölcsök stb.
November: szőlők, törkölyök, borpárlatok stb.
December: vegyes pálinkák, likőrök stb. 
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/alkalom. 
Jelentkezési határidő: az egyes meghirdetett 

képzési időpontok előtt egy héttel, az első alka-
lommal 2012. március 23. 

A képzésekre jelentkezni lehet és információ 
kérhető Takács Lászlótól az Ongai Kulturális Egye-
sület elnökétől. E-mail cím: okeonga@upcmail.hu

További információ: www.okeonga.hu      - T. L. -

A jó pálinka titka – felhívás képzésen való részvételre


