
A szokatlanul kemény tél után vég-
re itt a tavasz. Az időjárás lassú 
ütemben kezd csak eredeti med-
rébe visszatérni. A hajnali hűvös-
fagyos levegő mindenki számára 
kellemetlen. Nem 
szegheti mindez 
kedvünket, remény-
kednünk kell a gyors 
változásokban. Így 
tettek az általános 
iskola diákjai is.

Hatalmas zajkeltés köze-
pette űzték ki a zord telet 
és a betegségeket települé-
sünkről. A kiszebáb tépett 
alakja a szokásos útvona-
lon közlekedett. Szóltak 
a tülkök, a sípok és a ke-
replők. A hetedik és har-
madik évfolyamos tanu-
lókból válogatott csoport 
előadta a télűző mondó-
kákat és verseket. A mű-
sor keretében mágikus 
erejű tánc hullámzott vé-
gig az iskola udvarán. A 
kiszehajtás szokásos útvo-
nalán bámészkodók kö-
vették a kígyózó csapatot. 
A Bársonyos-patak part-
jára érő diáktömeg aré-
nához illő hangulatban 
visszhangozta az elhang-
zó ismert szövegeket. Ha-
talmas lángokkal lobbant 
lángra a báb. Minden por-
cikája hamuvá vált. Végül 
a megmaradó darabok be-
lehullottak a patak vizébe. 
Elűztük valóban a telet, 
illetve nagyon reméljük, 
hogy nem tér vissza hoz-

zánk a rossz idő. Természetesen a kisze-
hajtás minden ongai kisdiák számára a ta-
vaszi szünet kezdetét is jelezte. 

- Tomorszky Marianna 
Diákönkormányzat támogató - 
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Az önkormányzat március 5-én tartot-
ta soron következő ülését. Alább az 
ülésen elhangzottakról tudósítunk.

KöltségVEtésI szErV KIjElölésE 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete a gazdasági szervezettel nem rendel-
kező költségvetési szervek részére az Ávr. 10. 
§ (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekin-
tetében a tervezési, gazdálkodási, finanszíro-
zási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá 
a működtetésével, üzemeltetésével, a beruhá-
zásokkal, a vagyon használatával, hasznosí-
tásával, védelmével kapcsolatos feladatainak 
ellátására Onga Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal költségvetési szervet jelölte ki.

MunKaMEgOsztásI MEgállapO-
dás ElfOgadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete elfogadta az önállóan működő és gaz-
dálkodó Onga Nagyközség Polgármesteri Hi-
vatal költségvetési szerv, valamint az önállóan 
működő Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, 
a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény,  a Szociális Szol-
gáltató Központ költségvetési szervek közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjé-
ről szóló munkamegosztási megállapodást. 

az önKOrMányzatI adósság 
törlEsztésE

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete a saját bevételei összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét jóváhagyta. 

az önKOrMányzat 2012. éVI 
KöltségVEtéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés (f) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva a 2012. évi pénzügyi tervéről 
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotta. 

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testület-

re, annak bizottságaira, a polgármesteri hiva-
talra és az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre (intézményekre), vala-
mint a támogatásban részesített magánszemé-
lyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 

2012. évi költségvetését:
1.172.289 E Ft Költségvetési bevétellel
1.262.891 E Ft Költségvetési kiadással
90.602 E Ft
78.256 E Ft
12.346 E Ft

Költségvetési hiánnyal
- ebből működési
 felhalmozási

állapította meg.

A hiány belső finanszírozására rendelke-
zésre áll a 2011. évi várható pénzmaradvány 
63.942 E Ft összegben, hiteltörlesztésre szük-
séges 21.000 E. Ft, így külső finanszírozásként 
47.660 E Ft bevonása válik szükségessé. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés 

végrehajtásáért a polgármester, a könyvveze-
téssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegy-
ző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése ér-
dekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a 
bevételek növelésének lehetőségeit. 

(3) A költségvetési szerveknél a jutalma-
zásra fordítható és kifizethető összeg nem ha-
ladhatja meg a rendszeres személyi juttatá-
sok előirányzatának 5%-át. Ennek fedezetére 
a személyi juttatások évközi megtakarítása és 
a személyi juttatások előirányzatának növelé-
sére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 
napon túli, elismert tartozásállományának 
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirány-
zatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, 
és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 
30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv 
a költségvetési szervnél önkormányzati biz-
tost jelöl ki.. 

(5) A költségvetési szerv vezetője e rende-
let 16. mellékletében foglalt adatlapon köteles 
a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A 
költségvetési szerv az általa elismert tartozás-
állomány tekintetében – nemleges adat esetén 
is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfe-
lelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az ön-
kormányzat jegyzője részére köteles adatszol-
gáltatást teljesíteni.

(6)  A 2. § (1) bekezdésében kimutatott 
költségvetési hiány fedezetének megterem-
tése érdekében a képviselő-testület elrende-
li, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő 
az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott 
önkormányzati kiegészítő támogatás benyúj-
tásához szükséges igénybejelentést, és elő kell 
készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitel-
kérelmet.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és ki-

adásainak módosításáról, a kiadási előirány-
zatok közötti átcsoportosításról a képviselő-
testület dönthet. 

(2) Amennyiben az önkormányzat év köz-
ben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a 
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester 
a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az 
éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal mó-
dosítja a költségvetési rendeletét. Ha év köz-

ben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot 
érintő módon – a hozzájárulások, támogatá-
sok előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően ha-
ladéktalanul a képviselő-testület elé kell ter-
jeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott 
kiemelt előirányzatokat valamennyi önálló-
an működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
valamint a munkamegosztási megállapodás-
ban foglalt előirányzatok felett rendelkező 
önállóan működő költségvetési szerv köteles 
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi fe-
lelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben 

meghatározott bevételi és kiadási előirányza-
tai felett az intézmények vezetői előirányzat-
felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési 
szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló sze-
mélyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsoló-
dó járulékok és egyéb közterhek előirányzata-
ival minden esetben, egyéb előirányzatokkal 
a képviselő-testületi határozattal elfogadott 
munkamegosztási megállapodásban foglal-
taknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv által az önállóan működő 
költségvetési szerv számára ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálko-
dó költségvetési szerv nyilvántartásaiban el-
különített előirányzatok szolgálnak, amelyet 
az önállóan működő költségvetési szerv érde-
kében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési 
szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, 
hogy az biztosítsa az önállóan működő és gaz-
dálkodó költségvetési szerv költségvetésében 
részére megállapított előirányzatok takarékos 
felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezető-
je köteles belső szabályzatban rögzíteni a mű-
ködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a 
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, 
a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembe vételével, illetve a szükséges mó-
dosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli 
hiányosságért, a felelősség a mindenkori in-
tézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hi-
vatal, valamint a költségvetési szervek az év-
közi előirányzat-módosításokról a jegyző ál-
tal elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezeti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellen-
őrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szer-
vek ellenőrzése a belső kontrollrendszer ke-
retében valósul meg, melynek létrehozásáért, 
működtetésért és továbbfejlesztéséért az ön-

Önkormányzati ülésről
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kormányzat esetében a jegyző, az intézmé-
nyek esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőr-
zés kialakításáról a Miskolc Kistérség Több-
célú Társulás Belső ellenőrzési egysége útján 
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és 
a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni.

önHIKI bEnyújtása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormány-
zatok támogatására.

a szOcIálIs EllátásOKról szóló 
rEndElEt MódOsításáról

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete meghatározta a Szociális Szolgáltató 
Központ 2012. évi térítési díjait.

A nettó csökkentett intézményi térítési díj + 
ÁFA (27%-os) összesen: 247,65 Ft/nap/adag.

Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 500 Ft/óra
A képviselő-testület az intézményi térítési 

díjat csökkenti 0 Ft/órára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj 133 Ft/nap/készülék.
A képviselő-testület az intézményi térítési 

díjat 10 Ft/nap/készülékre csökkenti.
A képviselő-testület az intézményi téríté-

si díjat 10 Ft-ban állapítja meg a szociálisan 
rászorultak és a szociálisan nem rászorultak 
esetében is.

Támogató szolgálat
Intézményi térítési díj.
Személyi segítés: 85 Ft/óra.
Szállítás: 20 Ft/km.
A képviselő-testület által csökkentett in-

tézményi térítési díj szociálisan rászorultak és 
a szociálisan nem rászorultak esetén:

Személyi segítés: 10 Ft/óra.
Szállítás: 10 Ft/km.

Tanyagondnoki szolgálat
A falu-, tanyagondnoki szolgáltatás térí-

tésmentes.

Nappali ellátás
Idős nappali ellátás

Fogyatékosok nappali ellátása

A nettó csökkentett intézményi térítési díj + 
ÁFA (27%-os) összesen: 247,65 Ft/nap/adag.

szOcIálIs szOlgáltató KözpOnt 
szaKMaI prOgraMjánaK 

KIEgészítésE
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete elfogadta az általa létrehozott 
önállóan működő költségvetési intézmény a 
Szociális Szolgáltató Központ szakmai prog-
ramjának kiegészítését.

60 lItErEs KuKáK
Az idei évtől az egyedülállók 60 literes kuká-
kat is alkalmazhatnak a szemétszállítás során, 
melynek ürítési díját az önkormányzat 216 Ft/
ürítés/db+ÁFA összegben határozta meg.

Onga – ócsanálOs árVízVédElMI 
fEjlEsztésE

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 
azonosító számú „Onga – Ócsanálos árvíz-
védelmi fejlesztése” című projekt megvalósí-
tásához kapcsolódó FIDIC mérnök/műszaki 
ellenőri tevékenység ellátására kiírt közbe-
szerzési eljárás tárgyában az Ázsió 2000 Kft. 
(3780 Edelény, József Attila út 12.) ajánlattevő 
által benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogad-
ta el. A vállalási ár: 15.000.000 Ft + 4.050.000 
Ft ÁFA = 19.050.000 Ft.

A projekt támogatási szerződése szerint a 
tevékenység 25%-os ÁFA figyelembevételével 
100%-os támogatásban részesül. Onga Nagy-
község Önkormányzati Képviselő-testülete az 
ÁFA mértékének 27%-ra történő emelkedése 
miatt szükséges 300.000 Ft önerőt költségve-
tése terhére biztosítja.

pénzügyI bIzOttság taKaréKOs-
ságI jaVaslataInaK ElfOgadása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján a 2012. évi költségvetés egyensúlyának 
biztosítása érdekében az alábbi intézkedése-

ket teszi.
- A dolgozók részére továbbra is biztosít-

ható étkezési költségtérítés címen az Erzsébet 
utalvány 5000 Ft/hó/fő értékben. 

- Iskoláztatási támogatás nem adható a 
2012. évben. 

- Dolgozók jutalmazása az egyes intéz-
ményvezetők kérésére a Pénzügyi Bizottság 
javaslata alapján csak a képviselő-testületi jó-
váhagyást követően történhet. 

- A Pénzügyi Bizottság kimutatást kér a 
bérbe adott ingatlanok, földek bérleti szer-
ződéseiről és a befizetett összegekről április 
30-ig. A kimutatás elkészülte után a bérleti 
szerződéseket áttekinti, adott esetben új szer-
ződésekre tesz javaslatot.

- Az értékesíthető és a bérbe nem adott ingat-
lanok kimutatását térképpel együtt kéri kimutat-
ni április 30-ig, azok hasznosítása céljából.

- A Madách I. és Kölcsey F. utcai telkek vé-
gén lévő önkormányzati tulajdonú földterüle-
teket elővásárlási joggal fel kell ajánlani az ott 
lakók részére megvásárlásra.

- Az Oprendek S. és az Arany J. utcán la-
kók figyelmét fel kell hívni az önkormányzati 
tulajdonú, használatukban lévő telkek lehet-
séges megvásárlására.

- A költségalapú bérlakások között alka-
lom adtán több üresen áll. Programot kell ki-
dolgozni azok hasznosítására a Berzsenyi D. 
u. 9. szám alatti lakással egyetemben. 

- A bizottság javaslata alapján a sport egye-
sület részére betervezett éves 5,4 millió forint-
ból az első félévben csak 3 millió forint támo-
gatás utalható át. 

- A Pénzügyi Bizottság javaslatára a képvi-
selők és az alpolgármester tiszteletdíja 20%-kal 
került csökkentésre 2012. március 1-től. A pol-
gármester költségtérítésének csökkentésére tett 
javaslatot a képviselő-testület nem fogadta el.           

- T. L. -
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Intézményi 
térítési díj

Képviselő-
testület által 
csökkentett 
nettó intézmé-
nyi térítési díj 

- elvitel esetén
- helyben 
fogyasztva
- kiszállításnál 
házaspár ese-
tén az egyik fél

- elvitel esetén
- helyben 
fogyasztva
- kiszállításnál 
házaspár ese-
tén az egyik fél

Kiszállí-
tás díja

440 Ft/fő/nap 195 Ft/fő/nap* 20 Ft/fő/
nap

*Az intézményi térítési díj az ÁFA-t (27%-os) nem tartal-
mazza, az ÁFA 52,65 Ft/nap/adag. 

Ellátási forma

Képviselő-testület által csökkentett intézményi térítési díj

Idős nappali ellátásban 
részesülő

Idős nappali ellátásban és szociális 
foglalkoztatásban részesülő

Idősek Klubja 0 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap

Ellátási forma

Képviselő-testület által csökkentett nettó intézményi 
térítési díj

fogyatékos nappali 
ellátásban részesülő

fogyatékos nappali ellátásban 
és szociális foglalkoztatásban 
részesülő

Fogyatékosok Nappali Intézménye 0 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap*

Fogyatékosok Nappali Intézménye
ebéd térítési díja 195 Ft/nap 195 Ft/nap

Az intézményi térítési díj az ÁFA-t (27%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 52,65 Ft/nap/adag.
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Egy olyan Ongán élő fiatal szak-
embert szeretnék bemutatni a 
kedves olvasóknak, aki fiatal kora 
ellenére nívós szakmai eredmé-
nyek birtokosa. Mindemellett nap, 
mint nap komoly odafigyelést és 
felelősségtudatot igénylő mun-
kát végez. Nem más ő, mint Dobai 
Kinga kozmetikus, aki a 2012. 
március 11-én megrendezésre ke-
rülő Kézműves Kupán összesítés-
ben a dobogó legfelső fokára áll-
hatott fel extrém menyasszonyi és 
nappali titkárnő sminkjeivel. Ez az 
első helyezés korántsem az egyet-
len, fiatal kora ellenére egész sor 
ehhez hasonló szakmai elismerés-
ben részesült már.

– Hogyan döntöttél a kozmetikus hiva-
tás mellett?

– Mindig is erre a pályára készültem. 
Mivel én magam is sokat adok a külső meg-
jelenésemre, az ápoltságra, ezért úgy gon-

doltam, jó lenne, ha segítségemmel mások 
is szépülhetnének. Szeretek emberek kö-
zött lenni, emberekkel foglalkozni, ezért 
könnyen döntöttem a kozmetikus szak-
ma mellett. Az sem volt utolsó szempont, 
hogy a szépségiparban tevékenykedőkre – 
véleményem szerint – mindig szükség lesz, 
ezért egy jó szakembernek nem kell félnie 
attól, hogy tud-e majd boldogulni az élet-
ben vagy sem. 2005-ben nappali tagozaton 
beiratkoztam a szikszói Fodrász és Koz-
metikus Szakképző Iskolába, amit 2007-
ben végeztem el. Jó emlékekkel gondolok 
vissza erre az időszakra, hiszen sok taná-
romtól kaptam támogatást, jó tanácsot, út-
mutatást. Külön hálával tartozom mes-
teremnek, Csörgő Zsuzsának és az iskola 
igazgatónőjének, Budai Béláné Zsóka né-
ninek, akiknek mindig volt egy jó szavuk 

hozzám. Az iskola elvégzése után kozme-
tikusi tevékenységemet egy miskolci szép-
ségszalonban kezdtem, jelenleg is ott dol-
gozom, nem ritkán a hét minden napján.

– Már tanulóéveid alatt belekóstoltál 
a versenyzésbe, nem is akármilyen ered-
ménnyel! Mire vagy a legbüszkébb?

– A legelső sminkversenyen nem ér-
tem el helyezést, ami először kicsit el-
kedvetlenített, de aztán mégis újra pró-
bára tettem magam. 2007-ben a Szabolcs 
Kupán „alkalmai kikészítés a retro je-
gyeiben” számban már első helyezést ér-
tem el. Szintén ebben az évben a Kézmű-
ves Kupán hordható nappali sminkemet 
a legjobbnak ítélte a zsűri. Fantasztikus 
érzés volt! Megerősítést kaptam ezzel ab-
ban, hogy jó úton járok, jól csinálom, 
amit csinálok. 

– Tanulóéveid befejezése után már fel-
nőtt versenyeken indultál. Miben más fel-

nőttként versenyezni? 
– Minden verseny más. 

Más a modell, más a téma, 
és az is, ahogy a megál-
modott sminket megva-
lósítom. A smink kivite-
lezése mellett fontosak a 
kellékek, a modell viselke-
dése is, azaz el tudja-e ját-
szani a sminkhez tartozó 
szerepet. A verseny előtt a 
megálmodott smink arcon 
történő realizálása mellett 
fontos begyakorolni, hogy 
a megadott szűkös időke-

reten belül a lehető legtökéletesebben meg 
tudjam csinálni. A versenyen már nem 
szabad hibázni, minden mozdulatnak 
előre begyakoroltnak kell lennie. Számos 

hasznos tanácsot kaptam a felkészüléseim 
során mesteremtől, Csörgő Zsuzsától.

A sminkelést szerencsére a hétköznapo-
kon is gyakran gyakorolhatom, mert ren-
geteg esküvői, báli, alkalmi smink elké-
szítésében van részem. 

– Legutóbb a Kézműves Kupán értél el 
kimagasló eredményt. Mivel és hogyan ké-
szültél?

– Verseny előtt kb. két hónappal tudom 
meg a versenykiírást, és azt, mi lesz a téma. 
Ilyenkor először próbálom fejben eldön-
teni, mit is akarok. Aztán kezdem a gya-
korlást. Amikor csak tehetem, gyakorlok. 
Az elején nehezen megy, mert sajnos nem 
mindig sikerül elsőre gyakorlatban meg 
megvalósítanom azt, amit elképzeltem. 
Rengeteg kitartás, energia kell hozzá, és 
ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a mun-
ka mellett. Sok szempontot kell figyelembe 
venni, pl. jól álljon a forma a modellem-

nek, menjen az egyéniségé-
hez. Az összhatásra is nagy 
hangsúlyt kell fektetnem, 
hiszen a zsűrizésnél ez is 
fontos szempont. A smink-
kel összhangban kell len-
nie ruhának, frizurának, 
körömnek, kiegészítőknek. 
Rengeteg szabálynak meg 
kell felelni, és mindemellett 
a legfontosabb, hogy a ver-
senyen időre kell elkészíte-
ni a sminket.

A legutóbbi versenyen 
a téma hordható nappa-

Még fiatal, de már sikeres

Dobai Kinga állandó modelljével

Pasztell ragyogás

Rózsaszín mámor
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li smink kategóriában titkárnő, fantá-
zia sminkben pedig extrém mennyasz-
szony volt. Nagyon tetszett ez a téma, és a 

modellemnek is, és ez nem utolsó szem-
pont, ilyenkor sokkal intenzívebben fog-
lalkoztat. Itt szeretném megemlíteni mo-
dellemet, Képes Nórát, akinek sokat 
köszönhetek, kitartóan tűri a rengeteg 
gyakorlást, rászánja az idejét, és a verse-
nyeken is úgy viseli a sminket, öltözéket, 
frizurát stb., mint egy profi!

– A versenyzés mellett a hétközna-
pi munkában is remekül helyt állsz. An-
nak ellenére nem rég vagy a pályán, ko-
moly vendégkörrel büszkélkedhetsz. Mi a 
titkod?

– Eleinte nehéz volt, de kb. fél év után 
összeállt a vendégköröm, a befektetett 
munka kezdte meghozni a várt ered-
ményt. Én abban hiszek, hogy a jó koz-
metikus legyen pontos, precíz és a biztos 
szakmai tudása meglátszódjon a munká-
ján. Fontos, hogy rendelkezzen felelős-
ségtudattal, folyamatosan képezze magát 

az újdonságok terén, legyen szakmailag 
naprakész. Mindemellett ez egy bizalmi 
szakma, tudni kell bánni a vendégekkel, 

akik azonban meg-
hálálják a törődést.

– Ha jól tudom, 
szakmailag újabb elő-
relépésben volt ré-
szed, már a katedrá-
ra is felállhattál?

– Igen, valóban. A 
GIGI termékcsalád-
dal dolgozom és an-
nak nyíregyházi kép-
viselete, Budai Zoltán 

és Budainé Méhész Erzsébet felkért, hogy 
a tanfolyamokon, bemutatókon én tart-
sam a smink bemutatókat, előadásokat. 
Nagyon örültem neki és nagy megtisz-
teltetés ez engem, de egyben kihívás is, 
hiszen új szerepben próbálhatom ki tu-
dásomat. Az első januárban volt itt Mis-
kolcon tanulóknak és kozmetikus kol-
léganőknek. Nagyon furcsa, de jó érzés 
volt! Úgy érzem, bele kell még rázódom. 
A legközelebbi ilyen megmérettetés nyá-
ron júniusban lesz Telkibányán egy 2 na-
pos tanfolyam.

– Nem nehéz összeegyeztetni a sminkes 
és a kozmetikus hivatást?

– Valójában egyszerre igyekszem mind-
kettőnek megfelelni, szakmám mindkét 
ágazatát nagyon szeretem, nem lennék 
boldog kizárólag sminkesként vagy csak 
kozmetikusként. Szeretem ezt a kettősé-
get, ami remélem, sokáig jellemzi majd 
pályafutásomat.

– Milyen terveid vannak még?
– A legnagyobb álmom egy saját sza-

lon megnyitása, erre azonban egyelőre 
még várnom kell. De céljaim között sze-
repel a mestervizsga megszerzése. A ver-
senyzői pályafutásomat úgy szeretném 
fejleszteni, hogy más, eddig nem próbált 
helyszíneken mérettetem meg magam.

Ami viszont a legfontosabb, hogy ki-
tartóan járok továbbképzésekre, maxi-
mális odafigyeléssel igyekszem bánni a 
vendégeimmel, újabb szakmai kihíváso-
kon teszem magam próbára. 

– Személyesen tapasztalom hétről hét-
re, hogy szakmai hitvallásának megfele-
lően pontos, precíz, megbízható innovatív 
szakemberre bízhatom magam hétről hét-
re. Gratulálok az eredményeidhez és to-
vábbi sok sikert!

- Fata Edina -

Dobai Kinga 
eddig elért eredményei

Tanuló
2007 Miskolc Paradicsom Madár fantázia smink VI. hely
2007 Miskolc Hordható Nappali Smink I. hely
2007 Miskolc összetett II. hely
2007 Nyíregyháza Retro Alkalmi smink I. hely

Felnőtt
2008 Miskolc Nappali VIII. hely
2008 Miskolc Fantázia smink VI. hely
2008 Miskolc Összetett VII. hely
2009 Nyíregyháza Misztikus utazás fantázia smink IV. hely
2009 Nyíregyháza Alkalmi smink VII. hely
2009 Miskolc Nappali smink Londoni iskolás lány I. hely
2009 Miskolc Fantázia smink Pasztell ragyogás I. hely
2009 Miskolc Összetett I. hely
2010 Nyíregyháza Fantázia smink Varázslatos Színek III. hely
2010  Nyíregyháza Szabadon választott  

alkalmi smink I. hely
2010 Miskolc Nappali smink Ballagó diáklány V.
2010 Miskolc Fantázia smink Párizsi éj I. hely
2010 Miskolc Összetett II. hely
2011 Nyíregyháza Fantázia smink III. hely
2011 Alkalmi smink VIII. hely
2011 Miskolc Fantázia smink Rózsaszín mámor III. hely
2011 Miskolc Hordható nappali smink Menedzser IV. hely
2011 Miskolc Összetett III. hely
2012 Nyíregyháza Pillangókisasszony Fantázia III. hely
2012 Nyíregyháza Szabadon választott alkalmi II. hely
2012  Miskolc Fantázia Extreme  

Menyasszonyi smink II. hely
2012 Miskolc Hordható nappali smink titkárnő I. hely
2012 Miskolc Összetett I. hely

80-as évek disco Szépítész magazin: 
legyen az év sztár sminkesünk

Pillangó kisasszony

Párizsi éj
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Az Ongai Kulturális Egyesület 
2012-ben egy tematikus, 8 elő-
adásból álló képzési sorozatot in-
dított a „A jó pálinka titka, a pálin-
kahibák felismerése és javításuk” 
címmel. Az első foglalkozásra 
március 30-án, az általános iskola 
média termében került sor. 

Az egyes képzések célja, hogy a pálinka-
főzésben érdekeltek, a minőségi pálinkát 
fogyasztók és készítők olyan gyakorla-
ti és elméleti alapismereteket kapjanak a 
pálinkák, a gyümölcs- és borpárlatok ér-
zékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a 
cefrézés és a pálinkafőzetés minőségja-
vító lehetőségeiről, a pálinkák szakszerű 
bírálatáról, melyet a gyakorlatban hasz-
nosítani tudnak, ismereteik elmélyülhet-
nek, érzékszervi bírálatuk finomodhat. 

A márciusi képzésen az almatermésű – 
közte számos országosan is érmes és keres-
kedelmi forgalomban is kapható – pálin-
kák kerültek terítékre. 4 általános alma, 5 

fajta megjelölt alma, 3 vadalma és 3 birsal-
ma került elemzés alá, illetve a képzés vé-
gén a tanultak alkalmazásáról számot adva 

egy ismeretlen alma pálinka fajtáját kellett 
felismerni és lebírálni. A képzést – melyen 
közel 40-en vettek részt – Lovassy György 
okleveles élelmiszeripari 
mérnök, nemzetközi pá-
linkabíráló, az idei orszá-
gos pálinkaverseny ver-
senyigazgatója vezette. A 
résztvevők a januári pálin-
kaversenyhez hasonlóan 
az ország legkülönbözőbb 
településéről érkeztek 
hozzánk, többek között 
Sárospatakról, Gödöllőről,  
Nyíregyházáról, Kazinc-
barcikáról, Szirmabesenyő-
ről, Sajópetriből, Miskolcról, Mezőcsátról, 
Kistokajból, Bükkaranyosról, Hejőpapi-
ból, Sajószögedről, Szabolcsból és Mádról. 
Az egyesületi tagokat leszámítva sajnos az 
ongai pálinkabarátok ezúttal nem tisztel-

ték meg jelenlétükkel a rendezvényt. Talán 
majd a következő alkalommal, azaz április 
27-én (péntek), amikor a körték, vilmos-

körték és vadkörték kerül-
nek bemutatásra.

Az egyes képzéseken 
az elemzett pálinkamin-
ták száma később is 10 és 
15 között alakul. A kép-
zéshez a szervezők egy tál 
étel vacsorát biztosítanak. 
Ez alkalommal az egyesü-
let által készített házi kol-
bász, gulyásleves, rétes és 
alma volt a menű. A kós-
tolás során pedig a bevett 

gyakorlatnak megfelelően ásványvíz, kifli, 
sajt, keksz, mogyoró és alma volt az íz kö-
zömbösítő.

A képzés következő alkalmainak ter-
vezett tematikája:

Április 27. (péntek) 18.00 óra: körték, 
vilmoskörték, vadkörték.

Május: cseresznyék, meggyek, vadcse-
resznyék stb.

Június: kajszibarackok, őszibarackok 
stb.

Szeptember: szilvák, vadszilvák stb.
Október: erdei és vadon termő gyü-

mölcsök stb.
November: szőlők, törkölyök, borpár-

latok stb.
December: vegyes pálinkák, likőrök 

stb. 
Részvételi díj: 5000 Ft/fő/alkalom. 
Jelentkezési határidő: az egyes meg-

hirdetett képzési időpontok előtt egy hét-
tel, legközelebb 2012. április 21. 

A képzésekre jelentkezni lehet és in-
formáció kérhető Takács Lászlótól, az 
Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. E-
mail cím: okeonga@upcmail.hu

További információ: www.okeonga.hu

- T. L. -

Pálinka bírálat gyakorlása (Fotó: T. L.)

A képzésen (Fotó: T. L.)

A jó pálinka titka

Pálinka bírálat gyakorlása (Fotó: T. L.) Birsalma érzékszervi bírálata (Fotó: T. L.)
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Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
(Onga, Dózsa Gy. u. 22.) egyik kiállítótermében pálinkáspohár történeti 
kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azonban nem fejeződött be, 
a gyűjteményt folyamatosan bővítjük.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy akinek birtokában van bármilyen 
régi, egyedi, különleges, egy-egy településhez köthető stb. pálinkáspo-
hár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!                                     - T. L. -

Megkezdődött az utánpótlás korosz-
tályok létszámbővítése. A jelenlegi 78 fős 
taglétszámot 120 főre szeretnénk bővíteni. 
6 korosztályos csapattal rendelkezünk. Ők 
az U7, U9, U11, U13, U16 és U19. A csa-
patokhoz folyamatosan nevezünk ki edző-

ket, akik ügyelnek a gyerekek fejlődésére, 
biztosítják a szakmai előmenetelt, illetve 
koordinálják a gyerekek felkészítését. Je-
lenleg utánpótlásban dolgozók névsora: 
Berta Tamás (U7), Molitorisz Zoltán (U9), 
Praták Péter (U16) és Varacskai István 
(U11, U13, U19). További két edző felvé-
telét tervezzük. Vannak már kiszemelt em-
berek, de amennyiben bárki jelentkezni 
szeretne, szívesen fogadjuk jelentkezését.

Március 15-én megrendezésre került a 
II. Ongai Műfüves Torna. Az egész napos 
rendezvényen 8 amatőr csapat vett részt. 
A bajnokság során a csapatokat előbb két 
4-es csoportra osztottuk, majd a végső 
helyezéseket helyosztókkal döntötték el 
a csapatok. A végeredmény: 1. Bodnár 
SE, 2. Hernád BT, 3. Miskolci Haladás. A 
torna legjobb játékosa Ruzsvánszki Ró-
bert volt, a legjobb kapusnak pedig Ko-
vács Krisztián lett megszavazva. Mind a 
két játékos az egyesületünk labdarúgója. 

Március 16-án toborzó edzéseket tar-
tottunk U7, U9, U11 és U13-as, két nap 
múlva pedig az U16 és az U19-es kor-
osztályban. Sajnos nagyon kevesen lá-
togattak ki a pályára. Amennyiben va-
laki kedvet kapott mégis ehhez a szép 

sporthoz, kérem je-
lentkezzen Varacskai 
Istvánnál telefonon, a 
30-451-5400-ás tele-
fonszámon, vagy írjon 
e-mailt a kseonga@
freemail.hu-s e-mail 
címre. A korosztá-
lyok a következőek: 
U7 (2007–2005 kö-
zött született gyere-
kek), U9 (2004–2003 
között született gye-
rekek), U11 (2002–

2001 között született gyerekek), U13 
(2000–1999 között született gyerekek), 
U16 (1998–1996 között született gyere-
kek), U19 (1995–1991 
között született gye-
rekek). Az U7, U9, 
U11-es korosztályban 
várjuk olyan lányok 
jelentkezését is, akik 
szívesen rúgnák a bőrt 
heti 3 alakalommal. 

Március 20-án 
szakemberek érkeztek 
hozzánk, akik felmér-
ték a pályánk jelenle-
gi állapotát és javasla-
tokat tettek arra, mit 
tegyünk a pályával, hogy javuljon annak 
állapota. Tanácsaikra hallgatva haszná-
latba vesszük az eddig használatlan edző-
pályát. A pályák kialakítása már el is kez-
dődött.

Egyesületünk együttműködési szerző-
dést írt alá a helyi polgárőr, illetve a hor-
gász egyesülettel. Ebben a felek rögzí-
tették, hogy segítik egymás működését. 
Terveink között szerepel, hogy a helyi in-
tézményekkel is felvesszük a kapcsolatot, 
hogy velük is tudjunk kötni együttműkö-
dési szerződéseket. 

Március 27-én munkahelyi elfoglaltsá-
gai miatt Földesi Károly távozott a felnőtt 
csapat edzői posztjáról. Budapesten ka-
pott egy jobb ajánlatot egy másik egyesü-
lettől, illetve az U17-es női válogatottnál 
is fog dolgozni. Helyét Varacskai István 
vette át, aki eddig az egyesület utánpótlá-
sában tevékenykedett.

Március 30-án szponzori estet ren-
deztünk, ahol a meghívott vendége-
ket tájékoztattuk elképzeléseinkről, rö-
vid és hosszú távú céljainkról, majd az 
előadás után egy közös vacsorára került 
sor. Sajnos a meghívott vendégek nagy 
része nem tette tiszteletét a rendezvé-
nyen, de a résztvevők bizonyára nagyon 

jól érezték magukat, és reméljük, hogy 
sikeresen együtt tudunk majd működ-
ni velük. 

- Varacskai István -

A torna győztes csapata (Fotó: Réthy Róbert)

A sportegyesület hírei

A Miskolci Haladás valójában ongaiakkal (Fotó: Réthy Róbert)

✳ ✳ ✳
✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳
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Iskolai 
csengőszó

bEIratKOzás!
Április 26-án és 27-én (csütörtökön és 
pénteken) 8–16 óráig lesz a leendő első-
sök beiratkozása az általános iskolában. A 
szülőktől kérjük, hogy hozzák magukkal 
az óvodai szakvéleményt, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyá-
ját és lakcímkártyáját.

Újdonság a diákigazolványok elkészítésé-
nek folyamatában, hogy a szülőknek elő-
ször fényképet kell készíttetni a gyerekek-
ről az okmányirodában, ahol kapnak egy 
kódot, amit be kell hozni az iskolába + 
550 Ft-ot. (A fényképkészítés ingyenes, 
de vigyék magukkal a gyerek születési 
anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyá-
ját.) Ezután tudja az iskola a diákigazol-
vány igénylését elindítani. (Tehát papír 
igazolványképre már nincs szükség!)

Iskolánk a következő tanévben is széles és 
változatos képzési kínálatot nyújt tanulói 
számára. Az iskolaotthonos tanítási for-
mában emelt szintű angolt és néptáncot 
tanítunk már az első osztálytól kezdve. A 
jól felszerelt szaktantermekben az infor-
matika alapjait sajátíthatják el tanulóink. 
A műfüves pályával is rendelkező sport-
telepen a verseny- és tömegsport feltét-
elei biztosítottak.

Március 10-én az Ongai 
Általános Iskoláért Alapít-
vány ismét megrendezte si-
keres nőnapi bálját. 

Az ONGAI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNY kuratóriuma tisz-
telettel köszöni és várja az 
adófizető állampolgárok 
SZJA 1%-os felajánlásait.
Alapítványunk adószáma: 
18410394-1-05

Alsós munkaközösségünk sikeres – meg-
hívásos – nyelvtan helyesírási versenyt 
rendezett. A március 24-én lebonyolított 
vetélkedésen tizennyolc iskola legjobb 3. 
és 4. osztályos tanulói vettek részt.

Bűnmegelőzési előadások az iskolában! 
Április 11-én – az iskolarendőr szerve-
zésében – a Miskolci Városi Rendőrka-
pitányság ifjúságvédelmi szakembere tart 
előadást tanulóink számára.

Április 27-én tantestületünk nevelési érte-
kezletet tart.

OrszágOs sIKEr!
Iskolánk tanulója, Urszin Csanád 8. a osz-
tályos tanuló országos bajnokságot nyert 
a diákolimpia 100 m-es mellúszásában. 
A kiemelkedő képességű és kitartású ta-
nulónk Hódmezővásárhelyen érte el ezt a 
nagyszerű sikert, mely példamutatást je-

lent valamennyi iskolásnak. Megemlíten-
dő, hogy Csanád elindult az országos fel-
nőtt úszóbajnokságban is, többek között 
egy futamban úszott Gyurta Dániel két-
szeres világbajnokkal. További sok sikert 
kívánunk fiatal tehetségünknek! (A döntő 
futam megtekinthető a következő linken, 
Csanád a 4. pályán úszik: http://www.
youtube.com/watch?v=ZTH6e-4gnSA) 

további versenyeredmények:
Nyelvtan-helyesírás (Ongán): 2. hely – 
Szabados Evelin 4. a. Felkészítő tanító: 
Máté Béláné.
„Aprók szava” mesemondó verseny 
(Kisgyőr): 1. Rácz Boróka 1. b (verses 
mese), felkészítő: Kovácsné Garadnai 
Éva. 1. Matisz Jázmin 1. b (mese), fel-
készítő: Kovácsné Garadnai Éva. 2. Ju-
hász Balázs 2. b (verses mese), felkészítő: 
Kovácsné Nagy Ágnes.

- Rózsa László igazgató -

8 2012. április

✳ ✳ ✳

Második éve futó programba kap-
csolódott be általános iskolánk. A 
kiskertekbe kerülő vetőmag cso-
magokat nagy örömmel és lelke-
sedéssel vették át a kertészkedés-
hez kedvet érző diákok.

A Vesd Bele Magad Programot a Fiatal 
Gazdák Szövetsége indította el 2011-ben. 
A program sikerességén fellelkesedve az 
idei év tavaszán ismételten elindult ez a 
kezdeményezés. A felhíváshoz örömmel 
csatlakozott a Görgey Artúr Általános Is-
kola és AMI is.

Országosan 339 intézmény több mint 
20 ezer tanulója részesült vetőmag ado-
mányban. A szervezők elsődleges célja a 

házi kiskertek új felvirágoz-
tatása. A hagyományos falu-
si önellátás és az ehhez kap-
csolódó magas minőségű 
gyümölcsök és zöldségek ter-
mesztéséhez szükséges kultú-
ra újraélesztése. Településün-
ket sem kerülte el az a káros 
tendencia, amit a korai, a leg-
több esetben külföldi és mi-
nőségileg silány termékek 
dömpingje miatt kialakult. 
A kiskertek gondozása szinte 
megszűnt. A növénytermesz-
téshez kapcsolódó munkafo-
lyamatok ismerete nem ala-
kult ki az új generációkban. A 

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Vesd Bele Magad!

A bál megnyitása (Fotó: T. L.)
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A Görgey Artúr Általános Iskola és 
AMI immár 16. alkalommal ren-
dezte meg nyelvtan- helyesírás 
versenyét az alsó tagozat 3–4 év-
folyamosai számára. A versenyt 
ebben az esztendőben is kiemelt 
érdeklődés övezte.

A magyar nyelv ápolása kiemelt iskolai fela-
dat. A Szép magyar beszéd verseny alkal-
mat ad a beszélt nyelv gondozására. A he-
lyi megmérettetésen vers, mese és olvasás 
kategóriákban vesznek részt a diákok. Az 
íráskészség fejlesztésére is hatalmas szük-
ség van. A magyar nyelv nem tartozik a 
könnyű nyelvek közé. A helyesírás tekin-
tetében kifejezetten nehéz dolga van an-
nak, aki pontos és kifejező szeretne lenni. 
Nem lehet elég korán kezdeni a helyesírási 
készség fejlesztését. Már kisiskolás korban 
komoly eredményeket lehet elérni tudatos 
felkészüléssel és vasszorgalommal.

A körzetben működő iskolák alsó ta-
gozatos harmadik és negyedik évfo-
lyamosai számára évek óta szervezünk 
nyelvhelyességi versenyt. Az elmúlt 15 év 
tapasztalatai alapján elmondható, hogy 
az ongai versenynek komoly tekintélye 
van. Az ide érkező versenyzők felkészíté-
sét az elért eredmények alapján nagyon 
alaposnak, szakmailag magas színvona-
lúnak mondhatjuk. A verseny jellegzetes-

sége, hogy a versenyzők legfontosabb fel-
adata a hibák elkerülése. A legkevesebb 
hibát vétőnek van esélye a dobogó tetejé-
re állni. A verseny ideje alatt a felkészítők 
kötetlen szakmai megbeszélésen oszthat-
ják meg egymással tapasztalataikat. A 
versenyzőket minden alkalommal igyek-
szünk megjutalmazni. A helyezettek ér-
tékes könyvjutalomban részesülnek.

A 2012. március 24-én megrendezett 
16. nyelvtan helyesírás versenyen 18 ál-
talános iskola képviseltette magát. Ez a 
szám nagyon tekintélyesnek mondha-
tó, hiszen a versenyeztetés és az utaztatás 
költségei miatt egyre kevesebben vállalják 
ezeket a terheket. A verseny eredménye-
it részletesebben bemutatva elmondható, 
hogy az első 3–3 
helyezésen 5 is-
kola osztozott. 
Tehát területileg 
széles merítéssel 
találunk tehet-
séges helyesírót 
térségünkben.

A harmadik 
évfolyamon 1. 
helyezést ért el 
Takács András 
(Miskolc, Görög 
Katolikus Általá-
nos Iskola); 2. he-

lyezést ért el Korpás Miklós (Alsózsolca, 
Herman Ottó Általános Iskola); 3. helye-
zést ért el Gyulai Réka (Miskolc, Kazin-
czy Ferenc Általános Iskola). A negyedik 
évfolyamon 1. helyezést ért el Antal Réka 
(Miskolc, Kazinczy Ferenc Általános Is-
kola); 2. helyezést ért el Szabados Eve-
lin (Onga, Görgey Artúr Általános Iskola 
és AMI); 3. helyezést ért el Vizi Boglárka 
(Bükkaranyos, Általános Iskola).

Gratulálunk a helyezetteknek. Kíván-
juk nekik, hogy a későbbiekben is sikeres 
és élményekkel teli kalandozásokat tegye-
nek a magyar nyelv érdekes világában.

- Kacsándiné Bokor Ildikó 
versenyszervező -

legtragikusabb, hogy a fiatalok már meg 
sem ismerhették azokat az ízeket, ame-
lyek hajdanán messze földön híressé tet-
ték a magyar zöldséget és a gyümölcsöt.

Valóban jókor érkezett ez a kezdemé-
nyezés! Talán még megtanulhatják a fi-
atalok azokat a termesztési szokásokat, 

amelyek birtokában nagyszüleik egész-
ségesen élhettek és táplálkozhattak. Re-
ménykedésre adhat okot a programhoz 
csatlakozók lelkesedése. Iskolánkból 100 
tanuló részesült vetőmag csomag ado-
mányban. A tanulók beszámolói alapján 
tudjuk, hogy a magok a földbe kerültek.

Várjuk az időjárás kedvező alakulását, 
hogy munkájukat siker koronázza. Bí-
zunk a kis kertészek kitartásában is, hi-
szen a föld nem adja könnyen gyümöl-
cseit.

- Kovács György 
iskolai koordinátor - 

Megmérettették magukat a legjobb helyesírók

A vetőmagok kiosztása (Fotó: K. Gy.)Vesd Bele Magad akció (Fotó: K. Gy.)

Szabados Evelin átveszi a 2. helyezettnek járó díjat (Fotó: K. Gy.)
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A hagyományos tavaszi parkosí-
tásra az idén április 1-én került 
sor. Az önkormányzat környe-
zetvédelmi alapjának anyagi tá-
mogatásával az Ongai Kulturális 
Egyesület az általános iskolával 
közösen ismét szépítette az isko-
la udvarát és a település köztere-
it. Az iskolásokat az 5. b osztály 
teljes egészében, illetve nyolcadi-
kos és hetedikes diákok egy része 
képviselte. 

A csapat egyik fele az általános iskola 
Muskátli utca felöli kerítése mentén32 db 
smaragd tuját, a tornaterem előtti rózsák-
kal szegélyezett területre 4 magas törzsre 
oltott kecskerágót és a Balaton utcai be-

járat mellé egy hatalmas csüngő puszta 
szilt ültetett el. A fásításban résztvevők 
másik fele a Főtér és a sorompó környé-
két, illetve a Berzsenyi utcai fasort (a ta-
valyi belvíz okozta fa kiszáradást pótlan-
dóan) vette célba. A parkosítás részeként 
e három terület összesen 15 gömbkőris-
sel, 20 gömbjuharral, 10 ámbrafával, 5 
vérszilvával és 5 magyallal gazdagodott.

A Szőlőhegy bekötőútjának kiszáradt 
fái pótlásaként a 8 db platán fa elültetése 
már az önkormányzat műszaki csoportjá-
ra hárult. A közterületi ültetéshez is segít-
séget nyújtott a műszaki csoport, kistrak-
torral szállítva a vizet, meggyorsítva és 
megkönnyítve ezzel a diákok munkáját.

Reményeink szerint az időjárás és az 
ongai lakosság is kegyes lesz hozzánk, és 
az elültetett növények hamarosan min-
denki megelégedésére településünk dí-
szévé válnak.                                   - T. L. -

Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatun-
kat, melyben havonta egy-egy Ongával 
kapcsolatos régi képeslapot mutatunk be. 
E havi számunkba egy 1940-es évek ele-
jéből származó képeslap került, melyen 
a református templomot, a Kóczán kas-
télyt, a Hangya népházat, az iskolát és egy 
utca részletet láthatunk.

- T. L. -

Tavaszi parkosítás, fásítás

A Berzsenyi utcai park hiányzó fáinak 
pótlása (Fotó: Radványi Alexandra)

A fák kihordása (Fotó: Radványi Alexandra)
Smaragd tuják ültetése az iskola udvarán 

(Fotó: Radványi Alexandra)

A sorompó környékének parkosítása 
(Fotó: Radványi Alexandra)
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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 világunk-
ban a magunk módján felhívjuk 
a figyelmet néhány megelőzhe-
tő, kis odafigyeléssel kezelhe-
tő problémára. Az újra indított 
egészségmegőrző rovatunkat 
most is Gál Lászlóné védőnő szer-
keszti, írja.

a nEVEtés ErősítI 
az IMMunrEndszErt

Mi lehet az, ami enyhíti az autoimmun 
betegségek tüneteit, csökkenti a fájdal-
mat, javítja a véráramlást és még maga-
biztos fellépést is kölcsönöz? Az igazi, 
szép mosoly és a nevetés. Számos kísérlet 
bizonyította a nevetés pozitív élettani ha-
tásait, amelyeknek ma már a rendezetle-
nebb fogak sem jelenthetnek akadályt.

a nEVEtés pOzItíV strEssz

Negyven éve ismert, hogy egy jóízű ne-
vetés enyhíti az autoimmun betegsé-
gek tüneteit – ahogyan azt egy Norman 
Cousins nevű kutató megfigyelte. Ez a 
kutatás folytatódott a ’80-as években is, 
amikor dr. Lee S. Berk leírta, hogy a ne-
vetés csökkenti a stresszhormonok szint-
jét és serkenti a védő hatású immunsejtek 
termelődését. Sőt, ekkor már úgy fogal-
mazott, hogy a nevetés élettani hatásai 
nagyjából megfelelnek a közepes intenzi-
tású testmozgásénak. Milyen változáso-
kat eredményez tehát a legjobb orvosság-
nak is nevezett felszabadult kacagás?

–  erősíti az immunrendszert
–  csökkenti a stresszhormonok és 

„rossz” koleszterin szintjét
–  növeli a védő hatású koleszterin 

szintjét
–  csökkenti a feszültséget, segít ki-

lábalni a lelki mélypontokról, így 
megóv a krónikus betegségektől

–  hatására kevesebb kortizol és dopa-
min nevű hormon termelődik, ame-
lyek így kevésbé gátolják az immun-
rendszert, vagyis a sokat nevető 

emberek ellenállóbbak a fertőzések-
kel szemben

aKtíV MOzgás és érVédElEM 
EgybEn

Jó hír lehet a kevésbé elszánt spor-
tolóknak, hogy a nevetés valóságos 
kardioedzés is. Egy amerikai tanulmány 
szerint mindössze 1 percnyi kacagással 
olyan szívritmus gyorsulást érhetünk el, 
mintha 10 percig dolgoztunk volna az 
evezőgépen. Ráadásul ilyenkor a vérnyo-
más is megemelkedik, számos izmunk 
megfeszül, és a gyorsuló lélegzés hatásá-
ra a szövetek oxigén- és tápanyagellátása 
is javul. Sőt, a nevetéssel sokkal több ka-
lóriát is égethetünk.

A sok nevetés az erek állapotára is jó 
hatással van. Ez egy olyan kísérletben bi-
zonyosodott be, amelyben 
egy humoros és egy felkava-
ró videoklipet néztek végig 
a kísérleti alanyok. Kide-
rült, hogy rossz hangulatú 
film megtekintése után át-
lagosan 35%-kal csökkent 
az ereket bélelő hámszö-
vetben a véráramlás, míg a 
vicces film után 22%-kal ja-
vult. Vagyis ha nevetünk, 
egészségesebbek maradnak 
az érfalak, ami viszont döntő jelentőségű 
az érszűkület megelőzése szempontjából.

nEVEtVE KönnyEbb

Ma már egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy a nevetés, a boldogság, de legalább-
is a pozitív életszemlélet képes „átállíta-
ni” az agy reakcióit a minket érő ingerek-
re. A pozitív lelkiállapotban könnyebben 
elviseljük, sőt jelentéktelenebbnek látjuk 
a mindennapok kellemetlenségeit, és a 
negatív események kiváltotta élettani re-
akciók sem annyira súlyosak. Ennek hát-
terében valószínűleg a nevetés hatásá-
ra felszabaduló endorfin, az úgynevezett 
„boldogsághormon” áll.

Ezen kívül a nevetéssel, a magabiztos 
mosollyal eleve pozitív képet sugárzunk 
magunkról, mintegy azt üzenjük: elége-
dett vagyok magammal és a világgal. Így 
pedig sokkal szívesebben közelednek fe-
lénk mások is, könnyebben nyílnak meg 

a kapuk, úgy is mondhatnánk: mosolygás 
vs. összeszorított száj: 1:0.

lEHEt szEbb Egy MOsOly?

Sokan egyszerűen azért nem mernek ön-
feledten nevetni, mert nem elégedettek a 
fogaikkal. Holott nincs olyan rendezet-
len, vagy éppen csak kis, esztétikai hibá-
val rendelkező fogsor, amelyet ne lehet-
ne szebbé, harmonikusabbá varázsolni. 
A fogak, és ezeken keresztül a mosoly 
és az arc harmóniájának tökéletesítése 
ma már megvalósítható különféle spe-
ciális esztétikai fogászati, bőrgyógyásza-
ti, kozmetológiai beavatkozásokkal. - is-
merteti dr. Hatházi Katinka, az Oxygen 
Medical mosolytervező specialistája.

Az arc és mosoly harmóniájának meg-
teremtésében fontos szerepet játszik az 

arc egyes vonásainak összetett elemzése. 
Az arcformának, szimmetriának, a pu-
pillák távolságának, az ajkak íveltségének 
figyelembevétele elengedhetetlen egy 
adott archoz illő mosoly, fogsor megal-
kotásában. Legyen akár szó a saját fogak 
minimális korrekciójáról, vagy komo-
lyabb beavatkozásokról, mint a koronák, 
nagyobb elülső hidak cseréje, készítése.

A tervezési folyamatban nagy segít-
séget nyújt egy olyan számítógépes mo-
dellező program, melynek képi megjele-
nítésével, a páciensről készített arcfotók 
alapján páciens és fogorvos együtt ele-
mezhetik, beszélhetik meg a tervezett át-
alakításokat, beavatkozásokat, a tervezett 
mosoly ívét, fogak formáját, stílusát. A vi-
zuális tervezés következtében a végered-
mény biztosan és rövidebb idő alatt meg-
születik, megkímélve pácienst és orvost a 
hosszas próbáktól, alakítgatásoktól.

Forrás: www.oxygenmedical.hu
- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Egészségmegőrzés
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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:

•  Bemutatkozott az iskola és az óvoda
•  Horgászegyesület hírei
•  Önkormányzati hírek
•  A jó pálinka titka – pálinka képzés
•  Ongai Kulturális Egyesület  

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

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje a következő: 
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

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!

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 

Labdarúgó mérkőzések időpontja
Felnőtt, U19

2012. 04. 14. Szombat 16:30 Abaújszántó - Onga
2012. 04. 21. Szombat 17:00 Onga - Sajóbábony
2012. 04. 25. Szerda 17:00 Sajószentpéter - Onga
2012. 04. 28. Szombat 17:00 Onga - Sátoraljaújhely
2012. 05. 05. Szombat 17:00 Encs - Onga
2012. 05. 12. Szombat 17:00 Onga - MVSC-TS Hungária
2012. 05. 16. Szerda 17:00 Mád - Onga
2012. 05. 19. Szombat 17:00 Onga - Szikszó–Tomor-Lak
2012. 05. 26. Szombat 17:00 Onga - Tállya
2012. 06. 02. Szombat 17:00 Aszaló - Onga
2012. 06. 09. Szombat 17:00 Onga - Tiszalúc
2012. 06. 16. Szombat 17:00 BTE Edelény - Onga

Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt találkozó kettő órával korábbi kezdési időpontban.

Bozsik tornák: 2012. 04. 20. Péntek Zsolca, 15.00. – 2012. 05.11. Péntek Bőcs, 15.00.

Autószerviz benzin és diesel
Pálfi Sándor autószerelő mester

Autószerviz-anyagbiztosítással, szervizkönyv-vezetéssel 
DIESEL-adagolók és porlasztók bemérése, javítása.

Magasnyomású diesel-porlasztók és injektorok tisztítása ultrahangos technológiával.
Vizsgára való felkészítés.

Telephely: Onga, Lévay u. 9. – Tel.: 46/465-080; 20-983-6573

Áramszünet
Április 16-án 11 órától 
15 óráig áramszünet 
lesz Ongán a villamos 
hálózat karbantartási 
munkái miatt.


