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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:

•  Kemence és filagóriát épül a falumú-
zeum udvarán

•  Helyi civil szervezetek munkájáról
•  Bemutatkozott az óvoda és az iskola 
•  Ballagó nyolcadikosok tablója
•  Horgászegyesület hírei
•  Önkormányzati hírek
•  A jó pálinka titka – pálinka képzés
•  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: 
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 lakosság 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 Regionális 
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!

Labdarúgó mérkőzések időpontja
Felnőtt, U19

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 torna: 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

Felhívás lomtalanításra!
Értesítjük Onga nagyközség lakosságát, hogy a tele-
pülés  területén  2012.  május  15-én  (kedden)  lomta-
lanítás lesz.
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásban felesleges-
sé vált eszközöket (kivéve a veszélyes hulladékokat pl. 
gumiabroncs, akkumulátor, azbeszt származék) az in-
gatlanjaik elé kirakni szíveskedjenek.

- Polg. Hiv. -
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Föld napja 2012 Onga

Iskolánkban már 
hagyománya van a 
Föld napja mozga
lomnak. Volt, ami
kor vetélkedő for
májában került 
megrendezésre, tar
tottunk videóval tá
mogatott színvona
las előadást. Idén, 
az önkéntesség évé
ben igyekeztünk a 
gyerekeket úgy be
vonni a program
sorozatba, hogy ők maguk is tehetnek a 
környezetünk tisztasága és rendezettsége 
érdekében.

Az osztályok „tavaszi nagytakarítás” 
címen kitakarították a saját osztályter
meiket. Lemosták a székeket, lesúrolták a 

padok felületét, letö
rölgették a polcok
ról és a könyvekről a 
port. Egy kicsit ma
gukénak érezhették, 
hogy tiszta környe
zetet teremtettek. 
Az iskola a második 
otthonuk, az ember 
pedig szereti, hogy
ha otthonában rend 
és tisztaság van.

– folytatás a 2. oldalon –

A mozgalom rövid története: 1970. április 22-én Denis Hayes amerikai 
egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmében. Már mozgal-
mának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig 
szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezer-
nél több szervezet vesz részt benne. A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó ak-
ciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Húsz év-
vel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra 
pusztulását, az ipari szennyezést, az esőerdők irtását, a sivatagok terjesz-
kedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a 
túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kez-
deményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös fele-
lősségre hívják fel a figyelmet.

Fák locsolása és kapálása (Fotó: T. L.)

Munka a falumúzeum udvarán (Fotó: T. L.)
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Rendkívüli önkormányzati ülésről
Az önkormányzat március 30-án 
rendkívüli önkormányzati ülést 
tartott, mely öt témát érintett.

A Hernád Közmű Kft-ben fennálló 
üzletrész értékesítése 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete felhatalmazta a polgár
mestert, hogy az önkormányzat Hernád 
Közmű Kftben fennálló tulajdonjogával 
kapcsolatos adásvételi szerződést meg
kösse, és a névértéken nyilvántartott üz
letrészt 4.640.000 Ftos áron értékesítse az 
Északmagyarországi Regionális Vízmű
vek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 
út 1.) részére. Egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Hernád Közmű Kft. 
taggyűlésén a további tulajdonosok üzlet
részéhez kapcsolódó elővásárlási jogáról a 
képviselőtestület nevében lemondjon.

Sportkoncepció
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete Onga Nagyközség Sport
koncepciójának felülvizsgálatát és a sport
egyesület utánpótlás sportkoncepciójával 
történő kiegészítését, továbbá a sportlé
tesítmény felújítási programját megtár
gyalta és elfogadta.

 
Ócsanálos szennyvíz közmű 

üzemeltetéséről
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi
selőtestülete a szennyvíz közmű üzemelte
tésének tárgyában az alábbi döntést hozta:

A képviselőtestület megtárgyalta az 
Északmagyarországi Regionális Vízmű
vek ZRt. (ÉRV ZRt. 3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1.) Ócsanálos külterületi la
kott hely szennyvíz közmű üzemeltetésé
re tett ajánlatát (1.000.000 Ft + ÁFA), mely 

feladatot a korábbiakban a Hernád Közmű 
Kft. lát el. Felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az ÉRV ZRtvel a folyamatos üzemel
tetés biztosítása érdekében üzemeltetési 
szerződést kössön. Felhatalmazta a polgár
mestert, hogy a Hernád Közmű Kft. tag
gyűlésén az üzemeltetés jogának ÉRV ZRt. 
részére történő átadásához hozzájáruljon.

Sport infrastruktúra-fejlesztés pályázat
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a 4/2012. (III.1.) BM ren
delet alapján az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúrafejlesztését, felújítását célzó 
pályázat benyújtását elfogadta. A pályázat a 
092 hrszon található kivett sportpálya, öl
töző művelési ágú ingatlan felújítását, férfi
női és akadálymentes vizes blokkal történő 
bővítését, épületgépészeti korszerűsíté
sét, tetőfelújítását és héjazat cseréjét tartal
mazza. Az igényelt vissza nem térítendő tá
mogatás: 19.946.925 Ft. Onga Nagyközség 
Önkormányzati Képviselőtestülete a meg
valósításhoz szükséges önerőt, 2.216.325 
Ftot a 2012. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. A képviselőtestület nyilatkozott 
arról, hogy a támogatásból megvalósuló 
beruházást/felújítást annak megvalósításá
tól számított 5 évig az eredeti rendeltetés
nek megfelelően hasznosítja, az intézményt 
5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja 
át a fenntartói jogát nem állami fenntartó 
részére, kivéve, ha – települési önkormány
zati rendeleten kívüli – jogszabályváltozás
ból adódóan változik az intézmény fenn
tartója. A képviselőtestület nyilatkozott 
arról, hogy a beruházás eredményeként 
létrejövő ingatlanvagyont 10 évig nem ide
geníti el, kivéve, ha az elidegenítést műsza
ki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és 
az abból származó ellenértéket a támoga

tási cél szerinti további feladatokra fordít
ja. A képviselőtestület nyilatkozott arról, 
hogy az építéssel járó beruházás megvaló
sítása során a támogatási összeg 5%ának 
mértékéig határozott idejű közfoglalkozta
tottat alkalmaz.

Közbiztonság növelését szolgáló pályázat 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi
selőtestülete a 4/2012. (III.1.) BM rende
let alapján a közbiztonság növelését szolgá
ló fejlesztéseket célzó pályázat benyújtását 
elfogadta. A pályázat egy új polgárőr gép
jármű beszerzését és a település térfigyelő 
kamera rendszerének fejlesztését, bővítését 
tartalmazza. Az igényelt vissza nem térí
tendő támogatás: 9.893.373 Ft. Onga Nagy
község Önkormányzati Képviselőtestü
lete a megvalósításhoz szükséges önerőt, 
1.099.264 Ftot a 2012. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. A képviselőtestü
let nyilatkozott arról, hogy a támogatásból 
megvalósuló beruházást annak megvalósí
tásától számított 5 évig az eredeti rendelte
tésnek megfelelően hasznosítja, 5 évig nem 
szünteti meg, illetve nem adja át a fenntar
tói jogát nem állami fenntartó részére, kivé
ve ha – települési önkormányzati rendele
ten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan 
változik az intézmény fenntartója. A képvi
selőtestület nyilatkozott arról, hogy a be
ruházás eredményeként létrejövő ingatlan
vagyont 10 évig nem idegeníti el, kivéve ha 
az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok 
teszik szükségessé, és az abból származó el
lenértéket a támogatási cél szerinti továb
bi feladatokra fordítja. A képviselőtestület 
nyilatkozott arról, hogy az építéssel járó be
ruházás megvalósítása során a támogatási 
összeg 5%ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatottat alkalmaz.         - T. L. -

Folytak terepen is munkálatok. A ta
nulók egy része a sportpályán tevékeny
kedett. Megmetszették a vérszilva fákat, 
megkapálták a tövüket és több zsáknyi 
szemetet gyűjtöttek össze.(A borosüveg
től a rossz cipőig minden megtalálható 
volt.) A falumúzeumnál is komoly mun
kálatok zajlottak. Itt főleg – a hetedikes és 
nyolcadikos fiúk – földmunkákban vettek 
részt és tereprendezési feladatokat láttak 
el. Nagyon jól forgatták az ásókat és a la

pátokat. A nyolcadikos lányok egy része 
a Berzsenyi utcai fasornál gallyaztak, tör
ték le a vadhajtásokat, másik részük a fa
lumúzeum udvarán gyomlált. 

Összegzésként azzal szeretném zárni 
a gondolataimat, hogy a gyerekek vidá
man, jókedvűen vettek részt a munkála
tokban, nem fanyalogtak és kerestek ki
fogásokat, hogy ők nem vennének részt 
a feladatokban. Nagy szerepünk van ne
künk, felnőtteknek, hogy, már gyerek
korban szokjanak hozzá, hogy ők is so
kat tehetnek településük szebbé és jobbá 

tételében. Mindenki egy kis „település
fejlesztő legyen”. (A településfejlesztés a 
település társadalmi és gazdasági erőfor
rásainak, környezeti minőségének, mű
szaki, anyagi és humán ellátásának olyan 
fejlesztése, amely a fenntartható fejlő
désérdekében megteremti a település la
kossága számára az életszínvonal növe
kedésének, az életminőség javulásának 
egyensúlyi feltételeit.)

„Gondolkodjunk globálisan, cseleked
jünk lokálisan!”

- Molitorisz Zoltán -

Föld napja… 
– folytatás az 1. oldalról –
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Az önkormányzat április 17-én 
tartotta soron következő ülését. 
Alább az ülésen elhangzottakról 
tudósítunk.

A 2011. éVI KöltSégVEtéS 
mÓdOSítáSA

A képviselőtestület a 2011. október 1. 
és december 31. között pótelőirányzat
ként biztosított állami támogatások, át
vett pénzeszközök, valamint a saját be
vételek előirányzatának növelése miatt a 
2/2011. (II. 16.) számú rendelet 3.§ (1) 
bekezdésében megállapított kiadási fő
összegét 88.952 E Fttal, bevételi főössze
gét 88.952 E Fttal megemelte, és az ön
kormányzat 2011. évi módosított kiadási 
főösszegét 1.004.338 E Ftban, módosí
tott bevételi főösszegét 1.004.338 E Ft
ban állapította meg.

A 2011. éVI pénzügyI tErV 
VégrEHAjtáSárÓl

Az önkormányzat képviselőtestülete az 
államháztartásról szóló, többször módo
sított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §
ában meghatározott jogkörében eljárva a 
2011. évi költségvetési zárszámadásáról a 
következő rendeletet alkotta. Az önkor
mányzat képviselőtestülete a 2011. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zár
számadást 883.139. E Ft költségvetési 
bevétellel, 944.877 E Ft költségvetési ki
adással, 63.933.E Ft helyesbített pénzma
radvánnyal hagyta jóvá.

SzOcIálpOlItIKAI 
támOgAtáSI rEndSzEr 

AlAKuláSárÓl 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete elfogadta a szociálpoliti
kai támogatási rendszer alakulásáról szó
ló beszámolót.

A gyErmEKjÓlétI éS 
gyErmEKVédElmI fElAdAtOK 

EllátáSárÓl 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete elfogadta a gyermekjólé
ti és gyermekvédelmi feladatok ellátásá
ról készült átfogó értékelést. 

SzOcIálIS SzOlgáltAtÓ 
KözpOnt műKödéSéről

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi
selőtestülete elfogadta a Szociális Szol
gáltató Központ 2011. évi működéséről 
szóló beszámolót. 

SzOcIálIS éS EgéSzSégügyI 
BIzOttSágI tAg 
mEgVálASztáSA

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi
selőtestülete Horváth Anikó Szociális és 
Egészségügyi Bizottsági tagságról való le
mondását 2012. március 20. napjával tu
domásul vette, és eddigi tevékenységét 
megköszöni. A képviselőtestület a Szo
ciális és Egészségügyi Bizottság tagjának 
Kovács Árpád önkormányzati képviselőt 
2012. április 17. napjával megválasztotta.

mAgASABB VEzEtőI pályázAt 
KIíráSA

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi
selőtestülete megtárgyalta a Görgey Artúr 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetok
tatási Intézmény magasabb vezetői pályá
zatának kiírását, annak feltételrendszerét.

önHIKI BEnyújtáSA
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi
selőtestülete pályázatot nyújtott be az ön
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

A 2011. éVI BElSő EllEnőrzéSI 
jElEntéS 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete megtárgyalta és elfogadta 
az önkormányzat és a felügyelete alá tar
tozó költségvetési szervek 2011. évi belső 
ellenőrzési kötelezettségének teljesítésé
ről szóló éves ellenőrzési jelentés és ösz
szefoglaló jelentést.

A 2012. éVI BElSő EllEnőrzéSI 
tErV mÓdOSítáSA

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2012. évre vonatko
zó – 82/2011. (X. 17.) sz. képviselőtes
tületi határozattal elfogadott – belső el
lenőrzési tervet a 2012 áprilisára Onga 
Nagyközség Önkormányzatának Polgár
mesteri Hivatalába tervezett közüzemi 
költségek elemzése tárgyú ellenőrzés el
maradása miatt módosította.

Az ellenőrzéssel érintett időszakban a 
Miskolci Kistérség Többcélú Társulásának 
munkaszervezete műszaki jellegű belső 
ellenőrzési munkát kapacitáshiány nem 
tud vállalni, emiatt a tervezett szabálysze
rűségi ellenőrzés elmarad, a 2012. évi bel
ső ellenőrzési tervből az törlésre került.

SzmSz éS AlApítÓ OKIrAtOK 
mÓdOSítáSA

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete módosította az önkor
mányzat Szervezeti és Működési Szabály
zatát, a Polgármesteri Hivatal, a Bárso
nyos Napközi Otthonos Óvoda, a Görgey 
Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mű
vészetoktatási Intézmény és a Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratát.

OngA - ÓcSAnálOS árVízVé-
dElmI fEjlESztéSE

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a KEOP2.1.2/2F/09
1120110002 azonosító számú „Onga  
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” című 
projekt megvalósításához kapcsolódó 
BorsodAbaújZemplén Megyei Múze
umi Igazgatóság (3529 Miskolc, Görgey 
A. u. 28.) régészeti feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés tervezetét megtár
gyalta és azt elfogadta. A pályázat a pro
jekt támogatási szerződése értelmében az 
elszámolható költségek vonatkozásában 
100%os támogatásban részesül. 

Az EgyES SzABálySértéSEK HA-
tályOn KíVül HElyEzéSéről

Onga Nagyközség Önkormányzata Képvi
selőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése által megállapított feladatköré
ben a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. 
§ (2) bekezdése által adott felhatalmazás 
alapján eljárva a következőket rendelte el:

A rendelet hatálybalépésével egyide
jűleg hatályát veszti:

A községi címer és zászlóhasználatról 
szóló 9/1995.(V.22.) önkormányzati ren
delet 9. §, temetőről és a temetkezési te
vékenységről szóló 20/2000.(IX.20.) ön
kormányzati rendelet, 12. §, a közterület 
használatról szóló 10/2001.(IV.25.) ön
kormányzati rendelet, 10. § (1) bekezdése, 
a települési szilárd és folyékony hulladék 
kezeléséről, az egyes helyi közszolgáltatás
ok kötelező igénybevételéről és a köztisz
taság fenntartásáról szóló 4/2003.(III.12.) 
önkormányzati rendelet 13  13./A. §, az ál
lattartás szabályairól szóló 3/2008.(II.13.) 
önkormányzati rendelet 12. §.

Ez a rendelet 2012. április 18. napján 
lépett hatályba.                                - T. L. -

Önkormányzati ülésről
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„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
szükséges, hogy vers írassék,
különben meggörbülne a világ gyémánt
tengelye.”

József Attila

József Attila már több mint 100 éve, 
1905. április 11én, Budapesten látta meg 
a napvilágot. Huszadik századi magyar 
költő, a magyar költészet egyik legki
emelkedőbb alakja.

Hazánkban 1964 óta József Attila szü
letésnapján, április 11én ünnepeljük 
meg a költészet napját. „Költő vagyok – 

mit érdekelne engem a költészet maga?” 
– kezdte Ars poetica Német Andornak 
című versét József Attila, aki nem tud
hatta, hogy születésének napja egykoron 
a költészet napjává, s egyben a magyar 
irodalom ünnepévé válik majd.

1964től minden év április 11én elő
adások, felolvasások és versmondó verse
nyek keretében emlékeznek meg ország
szerte a poétikáról, s egyik legnagyobb 
költőnkről. Sokan azonban nem tudják, 
hogy nem csak József Attila született ezen 
a napon, hanem Márai Sándor is, aki csu
pán öt évvel volt idősebb a költőnél.

„Mikor meghalt, nem volt semmije. És 
ma – költők tudják csak igazán! – egész 
világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt 
a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül 
senki többé el nem vehet tőle.” Írta Pilinsz
ky János József Attila emlékkönyvébe.

„Minden, ami költészetünkben ad
dig volt, beleolvad József Attilába; min
den, ami azóta van, vele kezdődik” – írta 
László Zoltán.

E napon az ország számos pontján 
kulturális programok sokasága várja az 
érdeklődőket. A településünk és a Cso

konai Vitéz Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár vendége volt Gyenes Klára köl
tőnő, aki bemutatta az alkotót. Vele be
szélgetett Papp Ferenc irodalomszerve
ző, népművelő. Erre a jeles alkalomra 
hívtuk meg a település több családját. Az 
est témája a magyar irodalom, ezen be
lül a költészet volt az ünnep alkalmából. 
Vendégeink a szomszédos településről 
érkeztek. Gyenes Klára Felsőzsolcán él, 
Szendrőn született, iskoláit is a közeli vá

rosokban végezte. 
Papp Ferenc maga 
is foglalkozik az 
irodalommal, így 
közeli barátok
ként érkeztek, aki 
kérdéseivel fel
vázolta a költőnő 
eddigi munkássá
gát és további ter
veit, elképzelése
it. Már több éve ír, 
de csak 2011ben 
jelent meg önálló 
verseskötete Vala
mi szép címmel. 
Nem csak vers

írással foglalkozik. Több irodalmi elisme
résben részesült már. Írásai rendszeresen 
jelennek meg antológiákban és kulturális 
kiadványokban. 

A költőnő val
lomása önma
gáról: Az írást 
komoly felelősség
nek tekintem. Hi
szem, hogy min
den irodalommal 
foglalkozó ember
nek feladata, hogy 
szavai „mankók” 
legyenek a világ
ban. Írásaimban 
rögzíteni igyek
szem az adott pil
lanatot annak tel
jes valójában. Foglalkoztatnak az emberi 
személyiség sokszínűségének kérdései, a 
társadalom kérdéseire adható válaszok 
feltárása, a nemzeti öntudat és a hovatar
tozás.

Verseiben saját gondolatait fogalmaz
za meg, igaz hatással volt rá József Attila 
stílusa. Mivel itt él környezetünkben, ver

seiben megjelennek a területi hatások. Ír 
szülőfalujáról, a zsolcai árvízről, gyerme
ke születéséről, édesanyjáról, aki mai na
pig biztos támasza, és még sorolhatnám 
a szívét megérintő hatásokat, amit versbe 
foglal. Elmondása szerint nincs elég idő a 
benne felgyülemlett mondanivalók leírá
sára. Nőként nehéz ebben a társadalom
ban írónak, főleg versírónak lenni, mivel 
ez is inkább férfias tevékenység. Nehezen 
tudta elfogadtatni magát az írótársada
lommal.

Így egy kötetlen beszélgetésen vehet
tek részt azok, akik megtiszteltek meg
hívásunk elfogadásával. A költőnő sa
ját előadásában hallgathattunk meg több 
verset, ami felejthetetlen élményt nyúj
tott. Papp Ferenc is tolmácsolta az ő ked
ves versét a kötetből. Rohanó világunk
ban több alkalom is kellene ilyen és 
ehhez hasonló beszélgetésekre, mert az 
írónő szerint is elidegenednek az embe
rek főleg a nagyvárosokban, és tudjuk jól, 
helyi szinten is, mikor még a szomszéd 
nevét sem tudjuk.

„Ha egy költő lidércek elűzésére vál
lalkozik, s teszi ezt a szépség jegyében, 
erős hátországot sejtet. A szerzőnek 
nincs más hátországa, csak a saját szíve, 
lelke – ereje sem táplálkozhat másból. Jó
akarat, tisztesség, önzetlen átadása tudás

nak, hitnek: ezek jellemzik Gyenes Klára 
kötetét.” – Írta Gyimesi László, a Magyar 
Írószövetség tagja Gyenes Klára verses
kötetének ajánlására.

Köszönjük, hogy elfogadták meghívá
sunkat és megtiszteltek jelenlétükkel.  

- Gondos Andorné könyvtáros -

Április 11. a költészet napja

Az előadók (Fotó: Gondos Andorné)

 A hallgatóság (Fotó: Gondos Andorné)
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A Felsőzsolca és Vidéke Takarék-
szövetkezet Onga részközgyűlési 
körzet részközgyűlését idén ápri-
lis 18-án tartotta tagjai számára.

A mostani részközgyűlés különleges al
kalom volt, a takarékszövetkezet 5 éves 
gazdálkodási periódusa zárult az idén, 
és a 2007. év tavaszán megválasztott kül
döttek mandátumának lejárata miatt kül
döttválasztásra is sor került.

A takarékszövetkezet képviseleté
ben Alakszainé dr. Oláh Annamária, a 
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetke

zet elnökügyvezetője köszöntötte a szép 
számban megjelent tagokat. 

Ezt követően az ongai Görgey Artúr 
Általános Iskola és AMI 4. osztályos ta
nulói meglepetés műsorát láthatták az 
egybegyűltek. Felkészítő tanárok Buzás 
Zoltánné és Máté Béláné voltak. A tanu
lók színvonalas táncbemutatója után Ke
rekes Petra és Kerekes Dominik pénzről 
szóló közmondásokat, szólásokat olva
sott fel, majd az igazgatóság beszámoló
ja következett a takarékszövetkezet gaz
dálkodásának elmúlt öt évéről. Az ongai 
kirendeltség múlt évi gazdálkodásáról a 

kirendeltség vezető, Kertész Judit adott 
számot. 

A beszámolókat követően sor került a 
küldöttek megválasztására. A tagság kül
döttnek választotta Farkas Lászlónét, 
Onga nagyközség jegyzőnőjét, Zsoldos Já
nost, Tóth Tibor Zsoltnét, Klemáné Árvai 
Erikát és Szikoráné Fidrus Erzsébetet.

A részközgyűlés végén a takarékszö
vetkezet dolgozói vendégül látták a meg
jelent tagokat, ahol lehetőség nyílt kö
tetlen beszélgetésre a résztvevők és a 
takarékszövetkezet dolgozói között.

- Kertész Judit -

Értesítés óvodai beiratkozásról!
A 2012/2013-as tanévre az ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

2012. május 08–21-ig lesz a KÖZPONTI ÓVODÁBAN (Hunyadi út 43.) 8–16 óráig.

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki az 5. életévét 2012. december 31-ig betölti.
- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet részközgyűlése

Alakszainé dr. Oláh Annamária tájékoztatója (Fotó: T. L.) Keringősök fellépése (Fotó: T. L.)

Farkas Lászlóné jegyzőasszony hozzászólása (Fotó: T. L.) Szavazás a részközgyűlésen (Fotó: T. L.)
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Április 20–22. között került megren
dezésre a I. Pálinka, Gyümölcs és Bor
párlat Világ Kupa /Gyula, Budapest/, va
lamint a XX. Magyar Országos Pálinka 
és Törkölypálinka, Gyümölcs és Borpár
lat Verseny és Pálinkafesztivál, melynek 
legnagyobb regionális előversenye a ja
nuári ongai volt. A regionális versenyek 
közül az ongai verseny résztvevői közül 
vettek részt messze a legtöbben az or
szágos megmérettetésen. A következők
ben egy kicsit pozícionálni szeretnénk az 

ongai pálinkafeszivál megmérettetését, 
hogy a település lakói is el tudják helyez
ni a versenyt a hasonló szervezések kö
zött. Természetesen nem lehet célunk az 

országos versenyhez hasonlítani magun
kat, de számszaki összevetések segítséget 
nyújthatnak helyi versenyünk erősségé
ről, színvonaláról való tájékozódásban.

Az országos versenyen 1123, míg az 
ongain 346 nevezett pálinka került a zsű
ri elé. A zsűri (Gyulán 24 fős, Ongán 12 
fős, akik közül 9 fő az országos versenyen 
is zsűrizett) döntése alapján arany okleve
let kapott Gyulán 92 pálinka/párlat (a ne
vezettek 8,2%a), Ongán 19 (a nevezettek 
5,5%), ezüst oklevelet Gyulán 246 (a neve

zettek 22%a) Ongán 
68 (a nevezettek 19,6%
a), míg bronzoklevelet 
Gyulán 274 (a nevezet
tek 24,3%a) Ongán 71 
(a nevezettek 20,5%
a). Az arányok azt mu
tatják, hogy az ongain 
talán az országos ver
senynél is nehezebb 
volt érmeket szerezni, 
ami szigorú szakmai 
zsűri tevékenységet fel
tételez.

Az országos versenyhez hasonló
an Ongán (a regionális versenyek közül 
egyedüliként) is számítógépes szoftver 
segítségével folyt a pálinkák minősítése.

Az Ongára is nevezett 116 nevező
ből 31 fő nevezett az országos verseny
re. Hogy hány pálinkával és minden eset
ben ugyanazokkale amivel Ongára is, 
azt sajnos nem tudjuk. Az érmesek ösz
szevetése alapján annyi azonban biztos, 
hogy 62 olyan pálinka/párlat van, ami
vel kapcsolatosan tudjuk, hogy mindkét 
versenyen indult és valamelyiken érmet 
szerzett. A 62 minta közül 28nak meg
egyezett az érmes minősítése, 18nál az 
országos verseny szakmai zsűrije feljebb, 
16nál lejjebb értékelte a pálinkát. 

A helyiek erősségét jelzi, hogy az or
szágos versenyre nevezett ongaiak szá
mos érmet hoztak el. Sőt! Takács Lász
ló és Juhász József cseresznye pálinkája 
az országos versenyen champion díjas 
lett, azaz az ország legjobb (beleértve a 
nagy kereskedelmi főzdéket is) cseresz
nye pálinkája ongaiak által, tisztán ongai 
cseresznyéből készült. Magyarország 
legeredményesebb bérfőzetője, azaz or
szágos bajnok az idén Takács László lett.

A számok, a zsűritagok és a közönség 
visszajelzése alapján regionális versenyün
ket a pálinkás szakma és a közvélemény 
hitünk szerint magasra árazta be, amely
nek szeretnénk a jövőben is megfelelni. 

- F. E. -

Név Pálinka fajta Érem Ongán Érem Gyulán Eltérés fel vagy le
Baranyai Béla szőlő (sárgamuskotály) Bronz Bronz
Baranyai Béla törköly (sárgamuskotály) Bronz Ezüst 
Baranyai Béla Kajszibarack (gönci magyar) Ezüst Bronz 
Baranyai Béla szilva (négy szilva) Ezüst Ezüst
Baranyai Béla érlelt törköly (furmint) Ezüst Ezüst
Baráth Péter szilva (veres) Bronz Bronz
Baráth Péter szilva (veres) Ezüst Ezüst
Baráth Péter szőlő (cserszegi fűszeres) Ezüst Ezüst
Ba-Und-Garden Kft. alma (jonatán) Bronz Bronz
Ba-Und-Garden Kft. cseresznye Bronz Bronz
Bene Imre-Kövecses Zsolt szilva Arany Ezüst 
Bene Tamás ágyas szilva (besztercei) Arany Ezüst 
Bene Tamás ágyas meggy Bronz Ezüst 
Bene Tamás birsalma Ezüst Bronz
Bene Tamás ágyas cseresznye (szomolyai) Ezüst Bronz 
Bicskei Lajos alma (jonatán) nem érmes Ezüst 
Bicskei Lajos alma (starking) Bronz Ezüst 
Bicskei Lajos szilva (muskotályos besztercei) Bronz Ezüst 
Bicskei Lajos meggy (újfehértói fürtös) Ezüst Ezüst
Borda Pál vadcseresznye Ezüst Ezüst
Borda Pál sütőtök Ezüst Arany 
Bráz Rudolf szilva Ezüst Bronz 

Az ongai és az országos verseny tudott érmes pálinkáinak összehasonlító táblázata az eredmények ismeretében

Hova pozícionáljuk a regionális pálinkaversenyünket? 

Takács László az országos pálinkaverseny díjátadóján (Fotó: Fata Edina)
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Az Ongai Kulturális Egyesület 2012ben egy tematikus, 8 
előadásból álló képzési sorozatot indított a „A jó pálinka tit
ka, a pálinkahibák felismerése és javításuk” címmel. Az egyes 
képzések célja, hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, a minősé
gi pálinkát fogyasztók és készítők olyan gyakorlati és elméleti 
alapismereteket kapjanak a pálinkák, a gyümölcs és borpárlat
ok érzékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés és a pá
linkafőzetés minőségjavító lehetőségeiről, a pálinkák szakszerű 
bírálatáról, melyet a gyakorlatban hasznosítani tudnak, ismere
teik elmélyülhetnek, érzékszervi bírálatuk finomodhat. 

Április végén a körték, vilmoskörték és vadkörték kerültek 
bemutatásra. Május 11én a cseresznyék, meggyek, vadcseresz
nyék következnek, június 1jén a barackoké a terep.

A képzést továbbra is Lovassy György okleveles élelmiszer
ipari mérnök, nemzetközi pálinkabíráló, az idei országos pálin
kaverseny versenyigazgatója vezeti. 

A képzéshez a szervezők előételt és egy tál étel vacsorát bizto
sítanak. A kóstolás során pedig a bevett gyakorlatnak megfelelő
en íz közömbösítő harapnivalók és italok állnak rendelkezésre.

A képzés következő alkalmainak tervezett tematikája:
Június 1. (péntek): 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 idő

pontok előtt egy héttel, legközelebb 2012. május 28. 
A képzésekre jelentkezni lehet és információ kérhető Takács 

Lászlótól, az Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. Email cím: 
okeonga@upcmail.hu

További információ: www.okeonga.hu

Név Pálinka fajta Érem Ongán Érem Gyulán Eltérés fel vagy le
Bűdi István Ádám szilva (cacanska lepotica) Bronz Ezüst 
Bűdi István Ádám törköly (furmint) Ezüst Ezüst
Duda Lajos szőlő (otelló) Bronz Arany 
Duda Lajos szőlő (pinot gris) Ezüst Bronz 
Fata Edina - Takács László som Ezüst Ezüst
Fruktárium Kft. vadalma Ezüst Arany 
Fruktárium Kft. birs nem érmes Ezüst 
Fruktárium Kft. kökény nem érmes Ezüst 
Géczy Gyula kökény Ezüst Ezüst
Halász Tibor szeder (fekete) Ezüst Bronz 
Halász Tibor szőlő (sárga muskotály) Ezüst Bronz 
Juhász József-Takács László cseresznye Arany Arany
Juhász József-Takács László vadcseresznye Bronz nem érmes
Juhász József-Takács László vadkörte Ezüst Bronz 
Lénárt Dezső szilva (veres) Ezüst Bronz 
Lippai Dénes kökény Arany Ezüst 
Madarász Péter szilva (cacanska lepotica) Arany Bronz 
Márkházi Pálinkafőző Társ. Kft. birs nem érmes Ezüst 
Rácz Attila-Takács László meggy (fürtös) Arany Arany
Rácz Attila-Takács László körte Bronz Bronz
Rácz Attila-Takács László szőlő (sárga muskotály) Bronz Ezüst 
Rácz Attila-Takács László alma (starking) Ezüst Ezüst
Rácz Attila-Takács László szőlő Ezüst Bronz 
Sándor Lajos szőlő (sárgamuskotály) Ezüst Arany 
Sándor Róbert törköly (aszú) Arany Arany
Stvorecz Viktor banán Ezüst Ezüst
Takács László szeder Arany Ezüst 
Takács László vilmos körte Bronz Bronz
Tőzsér Patrik Csaba szőlő (cserszegi fűszees) Arany Ezüst 
Tőzsér Patrik Csaba cseresznye (szomolyai fekete) Bronz Bronz
Tőzsér Patrik Csaba kajszibarack Bronz Bronz
Tőzsér Patrik Csaba ágyas csipke Bronz Ezüst 
Tőzsér Patrik Csaba vilmos körte Ezüst Ezüst
Ujvári Balázs meggy (fürtös) Ezüst Arany 
Ujvári Balázs szilva Ezüst Ezüst
Ujvári Balázs szőlő (kunkordi) nem érmes Bronz 
Ujvári Balázs szőlő (izabella) Ezüst Ezüst
Ujvári Balázs kivi Ezüst Ezüst
Zsoldos Norbert szőlő (muskotály) Bronz Ezüst 
Zsoldos Norbert szeder Ezüst Bronz 

A jó pálinka titka – jönnek a cseresznyék és meggyek, majd a barackok!
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✳ ✳ ✳

Örömmel jelentem, hogy egyesületünk 
igazolt sportolóinak száma elérte a 100
as határt, jelenleg 102 aktív taggal büsz
kélkedhetünk. Az edzői stáb is kibővült, 
Jónyer Gergely lett az U13as csapat veze
tőedzője. Sok sikert munkásságához.

Amennyiben valaki kedvet kapott eh
hez a szép sporthoz, kérem jelentkezzen 
Varacskai Istvánnál telefonon, a 0630
4515400s telefonszámon, vagy írjon e
mailt a kseonga@freemail.hu email cím
re. A korosztályok a következőek: U7 
(2007–2005 között született gyerekek), 
U9 (2004–2003 között született gyere
kek), U11 (2002–2001 között született 
gyerekek), U13 (2000–1999 között szü
letett gyerekek), U16 (1998–1996 között 
született gyerekek), U19 (1995–1991 kö
zött született gyerekek). Az U7, U9, U11
es korosztályban várjuk olyan lányok je
lentkezését is, akik szívesen rúgnák a 
bőrt heti 3 alakalommal.

Április 8án a sportcentrumunkban 
kispályás tornát szerveztek a helyi kisebb
ség tagjai. Meghívást kaptak a környező 
települések csapatai is. Egyesületünk se
gítette a rendezvény lebonyolítását.

Egyesületünk 2000–2001es korosztá
lyából több gyereket is kikértek „Kiemelt 
tehetségek alközponti foglalkoztatása” 
nevű programhoz. A program részeként 

a félév során a gyerekek 3 edzésen vesz
nek részt Bőcsön. 

Április 20án megrendezésre került 
a II. tavaszi Bozsik torna Felsőzsolcán. 
Csapataink jól szerepeltek, az U7es kor
osztály 4. helyen végzett, az U9 3. helyen, 
az U11 szintén a harmadik lett. Vezető
edzők: Berta Tamás (U7), Molitorisz Zol
tán (U9) és Varacskai István (U11). 

Április 29én a sportcentrumban ta
lálható 7 x 2es kapuk festésre kerültek. A 
munkához a festéket Sallai Róbert és Nagy 
Károly ajánlotta fel, sőt segítettek a festés
ben is. Támogatásukat, segítségüket ez
úton is szeretném megköszönni! A mun
kálatokat segítette még Kókai Zsolt is. 

Április 30án megrendezésre került a 
III. Ongai Műfüves Torna. Sajnos erre a 
rendezvényre csak 4 csapat adta le a ne
vezését, ám a hangulatra így sem volt pa
nasz. Mindenki nagyon jól érezte magát 
a rendezvényen, ahol az idő is kegyeibe 
fogadta a labdarúgókat. 

A torna végeredménye: I. hely: Gép
állat SC (aszalóiak), II. hely: Bodnár SE 
(gesztelyiek), III. hely Miskolci Haladás 
(ongaiak). A torna gólkirálya Varga Máté 
(Gépállat SC), a legjobb játékos Bazsányi 
Péter (Bodnár SE), a legjobb kapus pe
dig Kovács Krisztián (Miskolci Haladás) 
lett. Büszkén jelenthetjük ki, hogy min

den csapatban képviseltette magát egye
sületünk, sőt, a legjobb kapus újra az ifjú
sági csapatunk kapusa lett.

Május 1én nagy élményben volt ré
sze utánpótlásunk néhány lelkes tagjának. 
Varacskai István szakosztályvezető nyert 
20 jegyet a Magyar Kupa döntőjére, így a 
fiúk élőben tekinthették meg a döntő mér
kőzést. Itt ragadnánk meg az alkalmat és 
mondanánk köszönetet az utazásban nyúj
tott segítségért Madzin Tibornak, az ön
kormányzatnak és Kosnyíder Csabának. 

- Varacskai István -

Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatun
kat, melyben havonta egyegy Ongával 
kapcsolatos régi képeslapot mutatunk be. 
E havi számunkba egy 1941es képeslap 
került, melyen a Kóczán kastélyt és udva
rát, kerítését láthatjuk.

- T. L. -

Onga Községi Sportegyesület hírei

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳
✳ ✳ ✳

A kapuk átfestése (Fotó: Varacskai István)
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2012. április közepén ismét elláto-
gattunk a Halmokhoz, hogy foly-
tassuk az ősszel elkezdett vizsgá-
latot. A múltkori eredményekhez 
hasolóan újabb 10 méter átmérő-
jű köröket találtunk a Halom kör-
nyezetében. (A magnetométeres 
vizsgálat a talaj bolygatottsá-
gát mutatja meg másfél méteres 
mélységig.)

Mivel a szántó területére még semmit 
sem ültettek, így a felszínre bukkantak a 
régi korokból származó cserépdarabkák 
és paticsmaradványok. Ezekből „gombáz
tunk” össze egy szatyornyit, amikről majd 
a régészek állapítják meg, milyen korúak 
lehetnek. Újabb talajmintákat is vettünk, 
hogy a laborosok tovább folytathassák a 
vizsgálódást, illetve korvizsgálatot végez
hessenek. Erre azért volt szükség, hogy 
megállapíthassuk a Halmok korát.

Több magnetométeres vizsgálat már 
nem lesz ebben az évben, így a kisebb ha

lom és környékének ilyen jellegű feltárá
sa még várat magára.

Feltételezések még mindig vannak az
zal kapcsolatban, hogy mi célból keletkez

hetett ez az ikerhalom. Remélhetőleg a kö
zeljövőben már biztosat is mondhatunk.

- Ládi Eszter -

Iskolai csengőszó
Beiratkozás az iskolába!
A 2012/2013as tanévben – a leendő elsősök beiratkozása alap

ján – negyvenen kezdik el az általános iskolai tanulmányaikat az 
ongai iskolában. Két osztályban, iskolaotthonos oktatás keretében 
tanulnak majd a legfiatalabb tanulók. Az egyik osztályban emelt 
szintű angol és néptánc oktatás is szerepel a képzési kínálatunk
ban. Az iskolánk továbbra is lehetőséget biztosít az alapfokú mű
vészeti oktatásban való részvételre, a minőségi és tömegsportra. 
Az iskola tárgyitechnikai felszereltsége a legkiválóbbak között 
van, a jelen követelményeinek mindenben megfelelő színvonalú.

A leendő elsősök szüleinek megbeszélést tartunk május 22
én (kedden) 17 órakor az iskolában. A tanévkezdés összes rész
letkérdése napirendre kerül majd ezen a találkozón.

Az iskola védőnője szűrővizsgálatot tartott, amely után tájékoz
tattuk a szülőket a vizsgálat eredményéről. Kérjük a szülőket, a 
megadott határidőre vigyék gyermekeiket a szakorvosi vizsgálatra.

BEMUTATKOZIK AZ ISKOLA!
Május 18-án (pénteken) du. 5 órakor kezdődően kulturális 

programmal várja az iskola településünk felnőtt lakosságát és a 
szereplő tanulók hozzátartozóit.

Felsős tanulóink május 25én kiránduláson vesznek részt. Ter
veik szerint gyalogos túrán ismerkednek Szlovákiában a Szádelő
völgyével.

Az évvége programjaiból:
 Május 21-én (hétfőn) du. 5 órakor felsős, 22én (kedden) 

du. 5 órakor alsós szülői értekezletet tartunk.

 Május 26-án (szombaton) délelőtt a Magyar Autóklub regi
onális KRESZ versenyt rendez az általános iskolában.

 Május 30-án (szerdán) a 4., 6. és 8. évfolyamos tanulóink 
országos felmérésen vesznek részt. (OKÉV mérés.)

 Június 4-én (hétfőn) az iskolarádióban emlékezünk meg a 
trianoni békediktátumról.

 Június 11–15-ig a diákönkormányzati napok eseményei 
lesznek az iskolában.

 A 8. osztályok ballagási ünnepsége június 16-án (szomba
ton) lesz.

VERSENYEREDMÉNYEK!
Kiemelkedő atlétika sikerek Ongán. Az eddigi városkörnyé

ki döntők alapján két csapatunk és több egyéni versenyzőnk ju
tott be a diákolimpia megyei döntőibe. A részletes eredmények
ről a következő lapszámban számolunk be.

Mesemondó verseny (Alsózsolca): 1. helyezett: Dendők Ta
más 3. a, felkészítő: Tomorszky Marianna.

Rajzpályázat (Alsózsolca): 1. helyezett: Szabados Evelin 4. a, 
felkészítő: Máté Béláné.

- Rózsa László igazgató –

Az OngAI áltAlánOS ISKOláért AlApítVány 
kérése!

Az alapítvány kuratóriuma nagy tisztelettel kéri az adó
zó szülőket, állampolgárokat, hogy személyi jövedelem
adójuk 1%ának felajánlásával segítsék az iskola működé
si feltételeit, közvetlenül az iskola tanulóit. Adóbevallásuknál 
kedvezményezettként az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT 
ALAPÍTNÁNYT tüntessék fel. Adószáma: 18410394105.

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

Újra a Halmoknál

Itt még a tavalyi októberi vizsgálaton (Fotó: T. L.)

✳ ✳ ✳
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I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 1911
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 762
a) Alapítóktól 22
b) Államháztartás más alrendszeréből 0
c) Személyi jövedelemadó 1%a 221
d) Egyéb támogatások 519
2. Pályázati úton elnyert támogatás 312
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 837
4. Egyéb bevétel 0
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0
6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 1911
D) Közhasznú tevékenység költségei 2720
E) Vállalkozási tevékenység költségei 0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 0
F) Összes tevékenység költségei 2720
G) Adózás előtti eredmény 809
H) Adófizetési kötelezettség 0
I) Tárgyévi eredmény 809
II. Költségvetési támogatás felhasználása 0
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben 
nem részesült.
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Eszközök 5128
Befektetett eszközök 4369
1. Immateriális javak 0
2. Tárgyi eszközök 4369
3. Befektetett pénzügyi eszközök 0
Forgóeszközök 759
1. Készletek 0
2. Követelések 0
3. Értékpapírok 0
4. Pénzügyi eszközök 759
Források 5128
Saját tőke 4798

1. Induló tőke 10
2. Eredmeénytartalék 5597
3. Tárgyévi eredmény 809
Céltartalék 0
Kötelezettségek 330
1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0
2. Rövidlejáratú kötelezettségek 330
IV. cél szerinti juttatások kimutatása
A) Személyi jellegű ráfordítások 0
1. Bérköltség 0
2. Megbízási díjak 0
3. Tiszteletdíjak 0
4. Személyi jellegű egyéb költségek 0
5. Személyi jellegű költségek közterhei 0
B) Anyagjellegű ráfordítások 2327
C) Értékcsökkenési leírás 353
D) Egyéb ráfordítások 0
E) A szervezet által nyújtott támogatások 40
Összes ráfordítás 2720
V. Kapott támogatások 
1. Onga Nagyközség Önkormányzatától 0
2. Pályázatok 312
B.A.Z. mi Mecénás keretből 150
Nemzeti Civil Alapprogram 162
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 50
3. Társadalmi szervezetek támogatása
4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó 221
5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás 9
6. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás 510
Összes támogatás 1052
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 0
Adott költségtérítés 0 
Bér 0
Útiköltség, napidíj 0
Egyéb költségtérítés, juttatás 0
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben 
nem részesült.

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 
2012. január 30-án.

Pálinkáspoharak 
gyűjtése!

Az Ongai Kulturális Egyesület a Darvas Közösségi Ház és Mú
zeum (Onga, Dózsa Gy. u. 22.) egyik kiállítótermében pálinkás
pohár történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azon
ban nem fejeződött be, a gyűjteményt folyamatosan bővítjük.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy akinek birtokában van 
bármilyen régi, egyedi, különleges, egyegy településhez köthető 
stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!

- T. L. -

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011. évre (E Ftban)
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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.

folytatódik a szűrővizsgálat
Magyarországon a méhnyakrák által 

okozott halálozás – az évtizedek óta foly
tatott „nőgyógyászati rákszűrés” ellené
re – hosszú évek óta lényegesen nem vál
tozott, viszonylag magas szinten van. A 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ada
tai szerint évente mintegy 500 nő hal meg 
méhnyakrák következtében. 2009ben a 
Nemzeti Népegészségügyi Program célul 
tűzte ki, hogy a korszerű, a szakterület mai 
állásának megfelelő szervezett, lakossá
gi méhnyakszűrés feltételei Magyarorszá
gon is megteremtődjenek. A hazai gyakor
lat eltér a mértékadó nemzetközi szervezet 
ajánlásaitól és a szűrésben eredményes 
országok gyakorlatától, ahol a „szűrés” 
nem azonos a „nőgyógyászati vizsgálat
tal”, hanem csak a bizonyítottan hatásos 
méhnyakszűrésre szorítkozik. Módszere 
a kenetvizsgálat, amelyet az alapellátásban 
dolgozók, szakdolgozók végeznek. A nő
gyógyász szakorvosok szerepe csak a má
sodik lépésben, az esetleges rendellenesség 
felismerése után kezdődik. Az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint 
évente a méhnyakszűrésre meghívott nők
nek csak mintegy 5 százaléka jelent meg 
a szervezett szűrővizsgálaton. A tapasz
talatok szerint az elhanyagolt, halálos ki
menetelű méhnyakrákos esetek többsége 
a hátrányos társadalmi, gazdasági helyze
tű, alacsonyabb iskolázottságú, szűrővizs
gálatban korábban még nem részesült nők 
körében fordul elő. Különösen fontos e cél
csoport megnyerése a méhnyakszűrésen 
való rendszeres részvételre. Ehhez fontos 
növelni a méhnyakszűréshez való hozzá
férhetőséget, különösen a falvakban élők 
számára. Szükséges a személyes megszó
lítás, bevonás, az együttműködésre ösz
tönzés. Ez a feladat a területi védőnői te

vékenységben valósítható meg leginkább. 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztior
vosi Szolgálat – az Országos Onkológi
ai Intézettel együttműködve – Védőnői 
Méhnyakszűrő Mintaprogramot indított 
2009ben, melyhez csatlakoztam. Az el
múlt években számos ongai nő élt a szűrés 
lehetőségével. Nagyközségünkben 2012
ben 78 nő kapott személyre szóló meg
hívólevelet a vizsgálatra. Várom tisztelet
tel az egészségükért felelősen gondolkodó 
szűrővizsgálatra jelentkezőket! Szűrésre 
csak az ÁNTSZ által behívólevéllel rendel
kező nők jogosultak. A szűrővizsgálat he
lye: Onga I. sz. Védőnői Szolgálat, Onga, 
Arany J. u. 18. A vizsgálat minden szerdai 
napon: 15–17ig tart. 

- Gál Lászlóné védőnő -

Kellemetlen élősködők
A környezetünkben élő állatok néme

lyike kifejezetten finom falatnak tartja az 
embert. Ne gondoljunk vérengző feneva
dakra, inkább apró vérszívókra. Némelyik 
ragaszkodik az emberhez, de többségük 
nem túl válogatós, mindegy, csak melegvé
rű legyen az áldozata. Az embert is „meg
kóstoló” élősködők csípése rendszerint fáj
dalmat nem okoz, de a rovar nyála, ami 
lehetővé teszi a vérszívást, viszketést, sú
lyosabb esetben allergiás reakciót válthat 
ki. Ennél is veszélyesebb, amikor az élőskö
dő a vérszívás közben betegséget terjeszt.

Fejtetű
A fejtetvesség évről évre visszatérő je

lenség a gyermekközösségekben, elsősor
ban az általános iskolákban és az óvodák
ban. Bár a fejtetű jelen ismereteink szerint 
nem terjeszt fertőző betegséget, de a vaka
rózás következtében kialakuló sebek felül
fertőződhetnek. A fejlett higiénés körül
mények ellenére előfordulási aránya évek 
óta változatlan, bizonyítva, hogy a fejtet
vesség nem elsősorban a szociális hely
zet függvénye. Fennmaradásában szere
pet játszik a személyes tapasztalat hiánya 
a felismerésben, és a tetvesség eltitkolá
sa. Pedig nem szégyellni kell, hanem ke
zelni! Gyermekközösségekben a védőnők 
rendszeres időközönként ellenőrzik a fej
tetvességet, ha szükséges, a kezeléseket is 
elvégzik, ebben indokolt esetben az Álla
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol
gálat (ÁNTSZ) városi intézetei is közre

működnek. Jó tudni, hogy a tetű könnyen 
átjut az egyik emberről a másikra a fejek 
szoros érintkezése révén, széktámlák, fé
sűk, kefék, hajjal kapcsolatba kerülő tár
gyak, törülközők, sapkák közvetítésével, 
és gyorsan elszaporodik. Petéit (serkéit) 
a hajszálak tövében helyezi el, leggyak
rabban a halánték és tarkótájon. Fejtet
vességnél a haj kezelése a legfontosabb, 
de a hajjal kapcsolatos használati tárgyak 
– például fésű, hajkefe, sapka, fejkendő – 
hatásos fertőtlenítését is el kell végezni.

Kullancs
Erdőben, kertben, parkokban talál

kozhatunk kullanccsal. A zárt ruházat 
és a rovarriasztó ellenére is előfordul
hat, hogy észrevétlenül a bőrünkbe fú
ródik egy vérszívó. A legjobb azonnal el
távolítani, és feljegyezni a kullancscsípés 
dátumát. Szerencsés esetben semmilyen 
következménye nem lesz ennek a találko
zásnak. De ha később bármilyen lázas ál
lapot vagy ízületi panasz jelentkezik, ér
demes emlékezni arra, hogy mikor volt 
a kullancscsípés. A leggyakoribb beteg
ség, amit ez az élősködő terjeszt, a Lyme
kór. Jellemző tünete a koncentrikus kör
ben jelentkező, vándorló, halvány bőrpír. 
Egyéb panaszt is okozhat, például ízüle
ti fájdalmakat, de az idejében felfedezett 
fertőzés antibiotikummal jól gyógyítha
tó. Ritkábban fordul elő, de nagyobb ve
szélyt jelent a kullancs terjesztette agyve
lőgyulladás. A fertőzést követő 7–14 nap 
múlva influenzára emlékeztető tünetek 
jelentkeznek, majd egy hét után panasz
mentes lesz a beteg. De a betegség má
sodik fázisa magas lázzal kezdődik, majd 
fejfájással, heves hányingerrel, komoly 
rosszulléttel folytatódik. A betegek 15–20 
százalékánál maradandó szövődményt 
okoz a fertőzés, 1–2 százalékuk pedig a 
leggondosabb kezelés ellenére is meg
hal. A kullancs által terjesztett agyvelő
gyulladás ellen azonban van védőoltás. 
Az előírás szerint több lépésben beadott 
vakcina akkor hatékony, ha megfelelő el
lenanyagszint alakul ki az oltottak szer
vezetében. Érdemes már most gondolni 
a védekezésre, hogy jövőre ne kelljen ag
gódni az agyhártya, illetve agyvelőgyul
ladás miatt!

Forrás: Gyógyhír magazin
- Szerk.: Gál Lászlóné védőnő -
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