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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
– Hajas kocsma
– Pékség, Fő tér
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Törpe fagyizó, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Elkezdődik az új iskolai év
•  Sport egyesületünk  

következő évi céljai
•  Pálinka megismerése képzések 

újra indítása
•  Helyi civil szervezetek munkájáról
•  Vizesblokk épül a falumúzeumban
•  Önkormányzati hírek
•  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: 
Augusztus 22. szerda - Szeptember 26. szerda - Október 24. szerda

November 28. szerda - December 27. szerda

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

Egyedi bútorok készítése – Nyílászárók gyártása
Telefon: 30/6391-110

Akác, tölgy kalodás tűzifa rendelhető!
A kaloda mérete: 1,25m x 1m x 0,80 m, 
amiben sorba rakott hasogatott fa van.

11500 Ft/kaloda akció +1 kaloda fa ingyen, 
ha rendel 15 kalodával, akkor 16-ot kap.

Tel.: +36-20-529-7719

GÉPÉSZ GENERÁL Kft.
Épületgépészeti magánvállalkozás

- Vízvezeték szerelés
-  Fűtésszerelés 

(radiátor, padló, fal)
-  Gázvezeték szerelés, 

tervezés
-  Klímaszerelés, 

beüzemelés
Tel.: 46/464-942; 20/9387-595

CORVUS TELECOM Kft.
Miskolc Ifjúság u. 22.

Vezeték nélküli 
szélessávú 

internet-hozzáférés 
szolgáltatás

Telefon: 
40/505-580; 70/9358-800
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Tartalomból:
•  Zajlik az útfelújítás
•  Most sem lettünk város
•  Nyugdíjba vonul  

igazgatónk
•  Felújítás a katolikus 

templomnál
•  Szerezzen érettségit 

munka mellett Ongán!
•  Ildikó néni nyugdíjba 

vonul
•  Búcsú Violától
•  Önkormányzati ülésről
•  Kitűnő és jeles tanulók 

a 2011/2012. tanévben
•  Egészségmegőrzés: 

nyári jó tanácsok
•  Régi képeslap Ongáról
•  OKE hírek
•  Hirdetések

Nyugdíjba vonul igazgatónk

– folytatás a 4. oldalon –

„Az iskola alapfunkciója, hogy olyan 
embereket neveljen, akik megáll-
ják a helyüket az élet bármely te-
rületén, becsületesen dolgoznak, 
példás családi életet élnek.” – vall-
ja Rózsa László, aki öt vezetői ciklu-
son át igazgatója volt a nagyközség 
általános iskolájának.

Több mint négy évtized sikerekben, szak-
mai eredményekben bővelkedő szakmai 
pályafutás. Hűség, elhivatottság és követ-
kezetesség. Hűség az iskolához, hűség a 
pedagógiai elvekhez. Elhivatottság és hit 
az elvégzett munka eredményességében. 
Következetesség azoknak az értékeknek 
a közvetítésében, amely értékek embert 
emberré, értékes emberré tehetnek. 

Szerencsésnek mondhatjuk azt az em-
bert, aki szakmai elképzeléseit egy mun-
kahelyen valósíthatja meg. Természete-
sen ez Rózsa László esetében nem csupán 
a szerencse kérdése volt. A szakmai ön-
megvalósítás körülményeinek erőske-
zű megteremtője is volt egyben. Aktív 
és megbízható munkatársból megértő, 
de következetesen szigorú vezetővé vált. 
Szigora sohasem volt öncélú. A vasfegye-
lem minden felelősséggel végzett munka 
alapja. Az oktatás és nevelés területére ez 

különösen igaz. Az önfegyelem elsősor-
ban a jó példával alakítható ki. A jó ve-
zető csak abban az esetben tudja érvé-
nyesíteni akaratát, ha önmaga is képes a 
legmagasabb szintű és fegyelmezett mun-
kavégzésre. Az ongai Görgey Artúr Álta-
lános Iskola minden dolgozója láthatta, 
hogy vezetője keményen és fegyelmezet-
ten dolgozik. Ennek a pozitív mintának a 
mentén követte őt minden munkatársa. 

Pályafutása alatt több 
ezer diák került ki az ál-
talános iskola falai kö-
zül felvértezve tudással és 
emberi értékekkel. Az ál-
tala vezetett ongai általá-
nos iskola garancia volt 
a további sikeres tanul-
mányi és szakmai mun-
kának. Az elért eredmé-
nyek települési, megyei és 
országos szinten is vissz-
hangra találtak. 

Az idei ballagáson (Fotó: T. L.)

Rózsa László igazgató (Fotó: T. L.)
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Új Igazgató 
az általánOs IsKOlában

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta az álta-
lános iskola igazgatói (magasabb vezetői) 

munkakör betöltésére kiírt pályázat elbí-
rálását, és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény közokta-
tási intézményekben történő végrehajtá-
sáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) korm. 
rendelet 5.§ (2) bekezdésére figyelemmel 
a Görgey Artúr Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény isko-
laigazgató (magasabb vezető) munkakör 
ellátásával 2012. augusztus 01. napjától 
2017. július 31. napjáig (7 igen szavazat-
tal) Kovács Györgyöt, iskolánk egyik ko-
rábbi igazgató helyettesét bízta meg.

FOlyószámlahItEl FElVétEl
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert hogy a Felsőzsolca és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél 10.000.000 Ft ösz-
szegű folyószámlahitel felvétele ügyében 
intézkedjen. Az önkormányzat kötele-
zettséget vállal arra, hogy a hitelt 2012. 
december 31-ig visszafizeti.

a 2012. éVI KözbEszErzésI tErV 
módOsítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a 20/2012. (II. 10.) sz. kép-

viselő-testületi határozatával elfogadta a 
2012. évi közbeszerzési tervet. A közbe-
szerzési terv módosítása a hulladékkeze-
lési közszolgáltatási szerződés megkötése 
érdekében vált szükségessé. Onga Nagy-
község Önkormányzati Képviselő-testü-
lete elfogadta a 2012. évi közbeszerzési 
terv kiegészítését, az alábbiak szerint:

A közbeszerzési eljárásban eljáró Bírá-
ló Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: dr. 
Nevelős Szabolcs, Huszárné Major Zsu-
zsanna és Fehérné Túróczy Katalin. Pót-
tagok: Sebestyén Gézáné és Lengyel Hen-
rietta. Tanácskozási joggal a bírálaton 
részt vesz: Madzin Tibor és Rózsa László.

KözbEszErzésI szabályzat 
módOsítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§-ban 
foglalt kötelezettsége alapján készült, 
49/2012. (IV. 17.) számú képviselő-tes-
tületi határozatával elfogadott Onga 
Nagyközség Önkormányzata közbeszer-
zési szabályzatának módosítását megtár-
gyalta és elfogadta.

nyIlatKOzat mEgtétElE
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete nyilatkozott arról, hogy a 
Környezet és Energia Operatív Program-
ban kiírásra került 1.1.1/09-11 kódszámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” című pályázati fel-
hívásra, a Sajó-Bódva Völgye és Környé-
ke Hulladékkezelési Önkormányzati Tár-
sulás által beadott „Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke települési szilárdhulladék 

gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű 
KEOP-1.1.1/2F/09-11 II. fordulós pá-
lyázaton kívül, az adott projekthez, pro-
jektelemhez kapcsolódóan (hulladékgaz-
dálkodás fejlesztése) Onga Nagyközség 
Önkormányzata nem vesz részt más pá-
lyázatban, támogatási konstrukcióban.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete nem fogadta el a 
társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és a KEOP 
7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció 
keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völ-
gye és Környéke települési szilárdhulla-

dék gazdálkodási rendszer fejlesztése” 
című pályázati anyagot.  

KözbEszErzésI Eljárás ErEd-
ményénEK Elutasítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési eljárás-
ban meghirdetett települési szilárd hul-
ladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására a CIRKONT Hul-
ladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc, 
Zsigmondy u. 34. sz.) ajánlatát nem fo-
gadta el. Az eljárást a 2011. évi CVIII. 
tv 76.§ (1) bek. c.) pontjára hivatkoz-
va, anyagi fedezet mértékére tekintettel 
eredménytelenné nyilvánította. 

a szOcIálIs szOlgáltató Köz-
pOnt szmsz-énEK ElFOgadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a Szociális Szol-
gáltató Központ átdolgozott egységes 
szerkezetbe foglalt szervezeti és működé-
si szabályzatát.

szaKmaI prOgramOK a 
szOcIálIs szOlgáltató 

KözpOntban
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta az általa létre-
hozott önállóan működő költségvetési 

Önkormányzati ülésről
Az önkormányzat július 31-én tartotta soron következő ülését. 

Alább az ülésen elhangzottakról tudósítunk.

A közbeszerzés Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül 
szolgáló 
pénzeszközAjánlatkérője Típusa Tárgya

Becsült 
nettó értéke 
Ft-ban

Értékhatár 
szerint

Eljárás 
típusa 
szerint

Megkez-
désének 
várható 
időpontja 
szerint

Onga Nagyközség 
Önkormányzata

szolgál-
tatás 
megren-
delés

Települési 
szilárd hulladék 
összegyűjtése, 
elszállítása és 
ártalmatlanítása

106 272 000

2011. évi 
CVIII tv. II. 
rész uniós 
értékhatárt 
elérő értékű

nyílt 2012. 06 önerő

Kovács György az új igazgató (Fotó: T. L.)
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intézmény, a Szociális Szolgáltató Köz-
pont szakmai programjának módosítá-
sát, mely a személyes adatok kezelését 

tartalmazza. A képviselő-testület elfo-
gadta a szakmai program mellékletét ké-
pező házirend kiegészítését a személyes 
adatok kezelésével, valamint a dohány-
zásra vonatkozó rendelkezéssel. 

KözÚthálózatánaK hElyrE-
állítása és FEjlEsztésE 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-11-
2011-0047 azonosító számú „Onga 
Nagyközség belterületi közúthálózatának 
helyreállítása és fejlesztése” című pro-
jekt megvalósításához kapcsolódó köz-
beszerzési szakértői tevékenység elvég-
zésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. 
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által be-
nyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el. A vállalási ár: 1.170.000 Ft + 315.900 
Ft ÁFA = 1.485.900 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a projektmenedzs-
menti tevékenység vonatkozásában a 
Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyúj-
tott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 1.170.000 Ft + 315.900 Ft 
ÁFA = 1.485.900 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a jogi szakértői fel-
adatok ellátására a Kemény Ügyvédi Iro-
da (111 Budapest, Lágymányosi u. 4. 
I/8.) által benyújtott legkedvezőbb aján-
latot fogadta el. A vállalási ár: 292.500 Ft 
+ 78.975 Ft ÁFA = 371.475 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a nyilvánosság biz-
tosításával kapcsolatos feladatok elvég-

zésére az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc, 
Köztársaság u. 62.) által benyújtott leg-
kedvezőbb ajánlatot fogadta el. A válla-
lási ár: 585.000 Ft + 157.950 Ft ÁFA = 
742.950 Ft.

A pályázat a projekt támogatási szer-
ződése értelmében az elszámolható költ-
ségek vonatkozásában 94,99%-os támo-
gatásban részesül. Onga Nagyközség 
Önkormányzati Képviselő-testülete a 
94/2011. (XI. 15.) számú képviselő-tes-
tületi határozatában a megvalósításhoz 
szükséges önerőt a költségvetése terhére 
biztosította.

rEFOrmátus 
pályázat 

ElVI 
támOgatása

Onga Nagyközség 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
a Tiszáninneni Re-
formátus Egyház-
kerület „A családi 
közösségi kezdemé-
nyezések és progra-
mok megerősítése” 
program keretében 
benyújtott TÁMOP-
5.5.1/B-11/2-2011-0230 azonosítószá-
mú pályázata keretében  megvalósí-
tani kívánt programokat megismerte, 
azok megvalósítását támogatja, a pályá-
zat céljaival egyetért. Onga Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te felhatalmazta a polgármestert a pá-
lyázat céljainak elvi támogatásáról szóló 
együttműködési nyilatkozat aláírására.

IVóVíz-KözműVEK 
üzEmEltEtésE

Onga Nagyközség Képviselő-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta az ÉRV Zrt. 
(3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. sz.) 
szolgáltató ajánlatát Onga ivóvíz-közmű-
veinek üzemeltetésére, melynek révén 
vélhetően olcsóbb lesz az ivóvíz szolgál-
tatás Ongán. Onga Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazta a polgármestert – az ÉRV Zrt. 
ajánlatának megfelelően – a szolgáltatási 
szerződés megkötésére. 

KOmplEX tElEp-prOgram 
pályázat

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-11/1 
– Komplex telep-program tartalmát 
megismerte és kinyilvánította, hogy a pá-
lyázaton indulni kíván.

Egyéb KérdésEK
Az ülésen többek között szó volt még a 
Forrás Közösségi Központ házi gondo-
zási kérelmének elutasításáról, az elutasí-
tott várossá válási pályázatról, a kisebb-
ségi önkormányzat helyzetéről, az iskola 
felújítási pályázat jövőbeni beadásáról, az 
egészségügyi intézményekben folyó tisz-
tasági festések állásáról, az átmeneti se-
gélyekhez készült új kérvények formájá-
ról, az ún. Péli büfé lakosokat zavaró za-

jos használatáról, a Bársonyos medrének 
elgazosodásáról, a Szőlőhegyre vezető 
út elgyomosodásáról és a Cigánytelepen 
történt telepbejárás tapasztalatairól.

- T. L. -

Az önkormányzat drágának tartotta a szolgáltatási díjat (Fotó: T. L.)

A Szoc. Szolg. Központ (Fotó: P. T.)



„Madzin Tibor Úr részére!
Polgármester

3562 Onga Rózsa utca 18.

Tárgy: Onga Nagyközség várossá nyil-
vánítási kezdeményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 59. §-a alapján 
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2012 januárjában a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügye-
letéért felelő miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) útján kezdeményezte a köz-
társasági elnöknél a település várossá 
nyilvánítását.

A képviselő-testület a kezdeményezést 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal (a továbbiakban: Kormány-
hivatal) útján a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztériumhoz a területszervezési 
eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény (a 
továbbiakban: Tszt.) 16. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott határidőn belül be-
nyújtotta.

A Kormányhivatal ellenőrizte az eljá-
rás törvényességét és a kezdeményezés 

törvényi feltételeinek teljesítését, mely 
során a beérkezett pályázatot formailag 
érvényesnek és érdemi megvitatásra al-
kalmasnak találta.

A kezdeményezések értékelésére a 
Tszt. 17. § (1) bekezdése alapján telepü-
léstudomány, a közgazdaságtan, a köz-
igazgatás- és műszaki tudományok, az 
országos önkormányzati érdekképvise-
leti szervezetek, a KSH képviselőjéből és 
más szakemberekből álló bizottságot (a 
továbbiakban: Bizottság) kértem fel.

A Bizottság a 2012. május 10. napján 
megtartott ülésen került sor a javaslatok 
értékelésére. 

A Bizottság az ülésen meghozott, 
1/2012. (V. 10.) határozata alapján a 2012. 
évben városi cím adományozását – az új 
önkormányzati törvény megalkotására és 
a járási rendszer folyamatban lévő kiala-
kítására való tekintettel – nem javasolta.

A 2012. évben a járási rendszer kiala-
kítása még folyamatban van, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Mhötv.) rendelkezései fo-
kozatosan lépnek hatályba, köztük 2013. 
január 1-jén a várossá nyilvánításra vo-
natkozó új szabályok. Az előzőeken túl 
a Kormánynak – az Mhötv. 2013. janu-

ár 1. napjától hatályos 143. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján – 2013. január 
1. napjától hatályos kormányrendelet-
ben (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
kell szabályoznia a területszervezési eljá-
rás szabályait, köztük a várossá nyilvání-
tási eljárást is.

A több településre kiterjedő felada-
tok járási szintre helyezésével, a telepü-
lések tevékenységeinek és a fejlesztései-
nek összehangolásával az agglomerációs 
kapcsolatok rendezése érhető el. Ezek a 
szempontok sarkalatos szakmai kérdé-
sei a várossá nyilvánítási eljárásnak, így a 
pályázatok értékelésének is.

A fentiekre tekintettel a Tszt. 17. § (1) 
bekezdésében rögzítettek alapján új váro-
si címek adományozására – a kezdemé-
nyezéseken kívül álló okból – a 2012. év-
ben nem tettem javaslatot Dr. Áder János 
köztársasági elnök úrnak. Ennek meg-
felelően Köztársasági Elnök Úr a város-
sá nyilvánítás kérdésében a 2012. évben 
nem hozott várossá nyilvánításról szóló 
határozatot.

A Tszt. 17. § (2) bekezdésében fog-
lalt rendelkezésekre tekintettel ezúton tá-
jékoztatom, hogy Onga nagyközség vá-
rossá nyilvánítási kezdeményezésének 
támogatását a fenti indokokra tekintet-
tel mellőztem, álláspontomat nem a be-
érkezett pályázat értékelése során feltárt 
esetleges településszerkezeti, fejlettségi 
vagy térségi ellátási hiányosságokra ala-
poztam. 

A városi címek adományozása a já-
rási rendszer kialakítását, valamint az 
Mhötv. várossá nyilvánításával kapcso-
latos rendelkezéseinek hatálybalépését, 
és a területszervezési eljárás új szabálya-
it tartalmazó Kormányrendelet elfogadá-
sát követően tűnik ésszerű, szakmailag és 
szakmapolitikailag egyaránt megalapo-
zott döntésnek.

A feltételrendszer elfogadását követő-
en természetesen a nagyközség képvise-
lő-testülete ismételten dönthet a várossá 
nyilvánítási kezdeményezésének benyúj-
tásáról.

Budapest, 2012. július. 12.

Tisztelettel: 
Dr. Navracsics Tibor 

közigazgatási és igazságügyi 
miniszter”

- T. L. -

Hitvallását idézve állítjuk példaként 
önmagunk elé tevékenységét: „Közalkal-
mazott vagyok, pedagógusként azt tar-
tom a legfontosabbnak, hogy a köz ka-
tonájaként szolgáljam a közoktatást itt, 
Ongán.” Biztosak lehetünk abban, hogy a 
nyugdíjas éveiben is támogatója és segí-
tője lesz iskolájának. 

Jó pihenést, nyugodt és egészségben 
teljes nyugdíjas éveket kíván az általános 
iskola minden dolgozója.

– Kovács György –
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Nyugdíjba vonul igazgatónk
– folytatás az 1. oldalról –

Most sem lettünk város
Településünk nem először pályázott a városi cím elnyerésére. Az idén sem 
jártunk sikerrel. Kérdés, hogy a kormányzati szándék megváltozásával, az 
új közigazgatási koncepció megjelenésével a közeljövőben van-e egyálta-
lán mód arra, hogy nagyközségünk valaha is várossá válhasson.

Hiába volt tehát, hogy a jelenleg is érvényben lévő önkormányzati tör-
vény és más vonatkozó rendeletek alapján a máig érvényben lévő kiírás fel-
tételeinek megfelelően készült el és adta be pályázatát Onga is. Júliusban 
nagyközségünk megkapta a miniszter úrtól a hivatalos választ. Alább ezt 
tesszük közzé. 

Rózsa László elbúcsúzott a végzős 
nyolcadikosoktól (Fotó: T. L.)
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Búcsú 
Pontosan egy hónapja értesültünk örökké életvidám munkatársunk halálhíré-
ről. A tény még ma sem feldolgozható számunkra. Újra és újra arra gondolunk: 
hogyan történhetett ez meg? Munkatársunk, kollégánk, barátunk hogyan ke-
rülhetett ilyen rettenetes gyorsasággal a lét és nemlét küszöbére?

Tehetetlenül, döbbenten és mérhetetlen szomorúsággal kellett tudomásul 
vennünk, hogy Viola törhetetlen optimizmusával a sors kacérkodni kezdett. Re-
méltük és bíztunk benne, hogy ez a játék egy rossz álommá foszlik majdan. Ám 
nem így történt! Befejezetlen maradt egy tanév. Befejezetlen maradt egy élet. 
Befejezetlen maradt egy anyai-nagyszülői hivatás. Munkatársak és tanítványok 
sokasága békés nyugodalmat kíván Holábrádiné Györkei Viola tanárnőnek. Em-
lékét kegyeletteljes méltósággal mindörökké megőrizzük!

– A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
valamennyi dolgozója –

Ha arra kell gondolnunk, hogy Il-
dikó néni a következő tanévben 
nem áll a sorakozó alsó tagozatos 
osztályai elé, hogy eligazítsa őket, 
akkor azt ma el sem hisszük. Van-
nak örök érvényű dolgok. A nem 
feledhető egyéni humor. A mun-
kában tréfát nem ismerő elszánt 
tanító. A tanítványait röntgen ala-
possággal ismerő nevelő. Aki előtt 
nem lehetett titka sem gyermek-
nek, sem szülőnek. Akinek jó taná-
csai hatására életpályák indultak. 

Kacsándiné Bokor Ildikó (Ildikó néni) 
életében elérkezett az az idő, amikor 
nyugdíjba vonulhat. Bár tudjuk, hogy 
szíve, minden ízében pedagógus lelkiis-
merete a továbbmaradás mellett döntött 
volna, azonban az ésszerűség (a törvé-
nyi változások) azt diktálta, hogy el kell 
kezdenie pihenő éveit. A búcsú a meg-
szokott munkahelytől felettébb nehéz. 

Nemcsak a gyerekek éltető közege fog 
hiányozni számára, hanem a munkatár-
sak is. A több évtizedes munkaközösség-
vezetői munka sajátos és szoros munka-
helyi kapcsolatokat hozott létre. Az eltelt 
idő alatt nemcsak kis tanítványok kerül-
tek ki a keze alól, hanem sok pedagógus 
jelölt kezdő lépéseit irányította hol köz-
vetlenül, hol közvetetten. Feledhetet-
len iskolai programok felelős szervezője-
ként tanulók és szülők százait mozgatta 
meg. Voltak farsangok, ahol két nap alatt 
több mint ezer fő jelent meg. Aktív irá-
nyítása minden apró részletre kiterjedt. 
A programok színvonalas lebonyolításá-
ért szponzorok után nézett. Minden eset-
ben meghallgatásra talált. Messze földön 
híres precizitását – a közel két évtizedes 
múltra visszatekintő – nyelvtan-helyes-
írás körzeti verseny minden versenyzője 

megismerhette. Neve és munkája garan-
cia volt mindenki számára, aki kapcsolat-
ba került vele. Egyéni és egyedi értékeket 
képviselő személyisége hiányozni fog az 
általános iskola pedagógus palettájáról. 

- K. Gy. -

Ildikó néni nyugdíjba vonul

Holobrádiné Györkei Viola 
utolsó iskolai tablóképe (Fotó: T. L.)

Búcsú az alsósoktól (Fotó: T. L.)Az alsós munkaközösség tanárai között (Fotó: T. L.)

Megbeszélés közben (Fotó: T. L.)
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A Báthori István Középiskola és Szakiskola Ongai 
Tagintézménye felvételt hirdet a 2012/2013. tanévre 
esti tagozatú gimnáziumi oktatásra!

Beiratkozás ideje: 
2012. augusztus 27–31-ig 08:00–16:00 óra
Helye: 
Görgey Artúr Ált. Isk. (3562 Onga, Görgey út 2.)
Érdeklődni: 
Takács László tagi. vez. Tel.: +36-06-30/416-2625
Az esti képzést hetente két alkalommal (kedd és 

csütörtök) tartjuk (15.00 és 20.10 óra közötti időpont-
ban). Olyan tankötelezettségi korukat betöltött érdek-
lődőknek kínáljuk, akik munkájuk vagy egyéb elfog-
laltságuk mellett szeretnék az érettségi bizonyítványt 
megszerezni. (Évfolyamot csak kellő számú jelentkezés 
esetén indítunk.)

Miért érdemes nálunk tanulni?
• Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
•  Családi pótlék igénybe vehető a jogszabályoknak 

megfelelően.
•  Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget 

adunk a tanulmányi idő lerövidítésére.

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával iskolai bizo-
nyítványait, személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kár-
tyáját. A beiratkozáskor egyösszegű 11.000 Ft/év isk. 
fenntartási hozzájárulás fizetendő.

– Takács László tagi. vez. –

Az ongai katolikus templom felújítása 
2012. július közepén kezdődött. A felújí-
tásra körülbelül 2–2,5 millió forint ösz-

szeg folyt be a hívek adományából. In-
formációink szerint – amennyiben lesz 
rá fedezet –, az egri székesegyház is hoz-

zájárul a templom fel-
újításához. A munká-
latokat végző egyházi 
csoport munkáját hát-
ráltatja, hogy egyszerre 
két helyszínen is dol-
goznak, ezért az állvá-
nyokat ide-oda szállít-
ják. A szűkös anyagi 
lehetőségek miatt egy-
előre csak a torony és a 
bejárat felöli két oldalt 
újítják fel.

- Melecski Zoltán -

Felújítás a 
katolikus templomnál

Szerezzen érettségit munka mellett Ongán!

A tavalyi szóbeli érettségin (Fotó: T. L.)

Felállványozva (Fotó: Melecski Zoltán)A megújuló katolikus templom (Fotó: Melecski Zoltán)

A tavalyi írásbeli érettségin (Fotó: T. L.)
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OKE hírek
pálinka piknik

Júniusban az Ongai Kulturális Egyesület a CIB Bankkal kö-
zösen többek között Pálinka piknik elnevezéssel pálinka 
megismerése képzést tartott a CIB Bank prémium ügyfelei 
számára.

abaújban az egyesület
Július 6. és 9. között az egyesület Hernádcéce központtal 
Abaújban vett részt egy kirándulással egybekötött kihelyezett 
taggyűlésen, ahol többek között szó volt a jövő évi pálinka ver-
seny és fesztivál előkészületeinek megkezdéséről.

Falumúzeumi munkák
Az egyesület az önkormányzattal közösen a nyáron folytat-
ta a munkákat a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán. 
Megkezdődött az udvari vizesblokk és wc-k kialakítása. A 
munka részeként megvalósult a szennyvízbekötés, az ivóvíz 
és az áram hátra vitele a majdani új épülethez, melynek elkez-
dődött az alapozása. Az utcai kerítés fagy okozta hibái kijaví-
tásra kerültek, és befejeződött a múzeum terméskőlábazatá-
nak fugázása is.

szilvapálinka
Az egyesületi tagok által szedett Cacanska Lepotica szilvából 
elkészült a jövő évi pálinkaverseny hivatalos pálinkája. A szil-
vát Farkas László ajánlotta fel az egyesületnek, amit ezúton is 
nagy tisztelettel köszönünk!

pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület a Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum (Onga, Dózsa Gy. u. 22.) egyik kiállítótermében pá-
linkáspohár történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűj-
tése azonban nem fejeződött be, a gyűjteményt folyamatosan 
bővítjük.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy akinek birtokában van 
bármilyen régi, egyedi, különleges, egy-egy településhez köt-
hető stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!

- T. L. -

Pálinka pikniken (Fotó: K. Gy.)

Ismerkedés nemzeti italunkkal (Fotó: K. Gy.)

 Az OKE Vizsolyban (Fotó: T. L.)

Szennyvízbekötés a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)Szilvaszedés (Fotó: T. L.)
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Az idei tanévzárón (Fotó: T. L.)

Már hagyomány, hogy újságunk 
hasábjain közzétesszük a helyi ál-
talános iskolában a tanév során 
eredményes munkát végzett ta-
nulók névsorát. Nincs ez másként 
az idén sem. A 2011/12-es tan-
év legeredményesebb diákjainak 
neve alább olvasható. Eredmé-
nyükhöz ezúton is gratulálunk! 

Kitűnő tanulók: 1. b: Rácz Boróka, Szá-
va Renátó, Tóth Petra Katalin, 2. b: Csor-
ba Tamara, Nagy Letícia Vanessza, Ne-
mes Virág, Scholler Ádám, Tiszai Tessza, 

4. a: Farkas Gábor, Szabados Evelin, 4. b: 
Csontos Luca Csilla, Galvács Máté, 5. b: 
Bay Dominik Bánk, 6. c: Frei Gréta, Ke-
rekes Petra, 7. b: Kovács Luca, 7. elt.: Er-
dei Klaudia, 8. b: Nagy Angelika.

Jeles tanulók: 1. b: Lapis István, 2. b: 
Csontos Benedek, Dargai Dorina Csen-
ge, Galyas Mercédesz, Galyas Róbert, Ju-

hász Balázs, Vígh Ottilia, Zombori Milán, 
3. a: Horváth Ákos, 3. b: Budai Zoltán, 4. 
a: Bajcsi Milán, Balabás Botond, Kerekes 
Dominik, 4. b: Horváth Nóra, Juhász Vi-
vien, Pósán Zalán, Török Gergely, 7. b: 
Buzás Barbara, 8. a. Urszin Csanád.

- PUM -

Zajlik az útfelújítás
Gőzerővel folynak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jó-
váhagyott Észak-magyarországi Operatív Program 2009–2013-
as akciótervének keretén belül a Szikszó–Onga összekötő út fel-
újítási munkái. A munkák várhatóan a nyár végére fejeződnek 
be. Az alábbi fotók a Petrovics utca aszfaltozásának munkáiba 
engednek bepillantást. (Fotók: Melecski Zoltán)            - T. L. -

Kitűnő és jeles tanulók a 
2011/2012. tanévben

Jutalmazták az eredményesen tanulókat (Fotó: T. L.)
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▶ Korábban is közöltünk már Ongával 
kapcsolatos régi térképeket folyó-

iratunk hasábjain. Az elkövetkezőkben 
felelevenítjük e rovatunkat. A település 
1867-es tagosítás utáni térképének egy-
egy térképszelvényét, oldalát fogjuk foly-
tatásokban közzé tenni. Az eredeti térkép 
(az egyes szelvények A2-es méretűek) és 
a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai 

Kulturális Egyesület tulajdonában van, 
mely megtekinthető a falumúzeumban.

E havi számunkban a térkép 18. és 20. 
szelvényét tesszük közzé. Előbbi a Hustát 
(ma Kossuth) utcát és a kertek alatt köz-
vetlenül folyó Bársonyost, míg az utóbbi 

a reformárus templom, a mai Rákóczi és 
József A. utca (hajdani Nagysor) környé-
két eleveníti meg. Külön érdekesség a tér-
képen a jobb felső sarokban megfigyelhe-
tő Darvas kastély és a hozzá kapcsolódó 
park elhelyezkedése.                      - T. L. - 

Onga régi térképeken
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Az újra indított egészségmegőr-
ző rovatunkat Gál Lászlóné védő-
nő szerkeszti, írja. Célunk, hogy a 
mai, egyre egészségtelenebb vilá-
gunkban a magunk módján felhív-
juk a figyelmet néhány megelőz-
hető, kis odafigyeléssel kezelhető 
problémára.

nyárI jó tanácsOK 
VásárláshOz, 

étElKészítéshEz

A nyár jó lehetőséget kínál a könnyű, 
egészséges táplálkozáshoz, hiszen a friss 
zöldségek, gyümölcsök változatosságá-
val kényeztet. A nyári meleget, friss táp-
anyagokat azonban a baktériumok is 
kedvelik, így az élelmiszer eredetű meg-
betegedések is gyakoribbak. A Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
néhány gyakorlati jó tanácsát az alábbi-
akban adjuk közre.

bevásárlás
Megbízható helyen vásároljunk!
Az étkezéshez, ételkészítéshez vásá-
rolt alapanyagokat, élelmiszereket min-
dig megbízható helyről, üzletben, piacon 
szerezzük be. Soha ne vásároljunk ellen-
őrizetlen helyen, alkalmi árustól, még 
zöldséget, édességet se. Figyeljünk arra 
is, milyen az üzlet tisztasága, az árutáro-
lás rendje, az eladók ruházata. Ha nincs 
minden rendben, forduljunk ki onnan. 
Az élelmiszerekre sem fordítanak ilyen 
helyen több figyelmet.

Nézzük meg, mit vásárolunk!
A szabályos csomagoláson fel van 

tüntetve – magyar nyelven – a termék 
neve, gyártója vagy forgalmazója, a mi-
nőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági 
ideje, összetétele (az összetevők csökke-
nő mennyisége szerint), tömege (súlya) 
és a tároláshoz javasolt körülmények. Az 
„E-számok” az adalékanyagokat jelzik. 
Tévhit, hogy az un. E-számoktól minden 
esetben félni kell. A szabályosan előállí-
tott termékekben az adalékanyagokból, 
tartósítószerekből csak annyi találha-
tó az élelmiszerekben, amennyi azok-
hoz megengedett, és átlagos mennyisé-
gű fogyasztás esetén egészségártalmat 
nem okoz. Aki allergiás valamilyen élel-
miszer-összetevőre, vagy adalékanyag-

ra, különös gonddal olvassa el az össze-
tételt. Ne restelljünk szemüveggel, vagy 
akár nagyítóval elolvasni a feliratokat, ha 
ez szükséges.

Vásárláskor mindig figyeljünk a ter-
mékek minőség-megőrzési, ill. fogyaszt-
hatósági idejére, a csomagolás épségére!

Lejárt, sérült csomagolású készít-
ményt ne vásároljunk meg. Hűtendő ter-
méket csak akkor vegyünk, ha azt tényleg 
hűtőtérben tárolják. Mélyhűtött termé-
kek csomagolását is figyeljük, ha belül 
zúzmarás, a termék tömbbé fagyott ben-
ne, inkább ne vegyük meg.

A húsok frissességét a gyakorlott há-
ziasszony is meg tudja ítélni szaga, szí-
ne, felülete alapján. Mindig a hűten-
dő terméket vegyük meg legutoljára, és 
utána mielőbb vigyük haza. Vigyünk 
magunkkal több zacskót, szatyrot, hogy 
a különböző termékek (zöldségek, nyers 
húsok, késztermékek) ne szennyezhes-
sék egymást. 

Otthoni tárolás
A hazavitt termékek mielőbb kerüljenek a 
megfelelő tároló helyre. Hűtendő termé-
keket hűtőszekrénybe, hűtést nem igény-
lőket kamraszekrénybe, kamrába, jól 
szellőző, hűvös helyre kell tenni. A hűtő-
szekrény hőfokát ellenőrizzük. Akkor ha-
tásos a hűtés, ha a húsokat, tejet 5 °C fok 
alatt tudjuk tárolni, a zöldségek, gyümöl-
csök számára ennél magasabb (10–15 °C) 
előnyösebb. A nyers darált húst még az-
nap készítsük el, minél tovább tároljuk, 
annál veszélyesebb lehet. A hűtőbe a ter-
mékeket úgy tegyük be (dobozban, vagy 
más csomagolásban), hogy egymást ne 
szennyezhessék. A tojást is így elkülö-
nítve tegyük be, de előre megmosni nem 
kell, és nem is javasolt; ha szükséges, in-
kább felhasználás előtt mossuk meg.

sütés-főzés
Nyáron fokozottan törekedni kell a higi-
énés konyhai alapszabályok betartására!

– A nyers húst, baromfit az összes 
többi élelmiszertől elkülönítve készít-
sük elő (mossuk, daraboljuk). A nyers 
húson bármikor előfordulhat egészség-
re ártalmas baktérium, akár szalmonella 
is. A nyers hús szeleteléséhez tartsunk 
külön vágódeszkát és kést. A nyers hús-
sal érintkezett eszközöket (vágódeszka, 

kés) azonnal mossuk el meleg, mosósze-
res vízben.

– A legtöbb otthoni ételmérgezést a 
nyers húsról, csirkéről, nyers tojásból – 
edénnyel, eszközzel, kézzel – a fogyasz-
tásra kész élelmiszerre átvitt láthatatlan 
baktériumok okozzák!

– A zöldséget, gyümölcsöt alaposan 
mossuk meg. Javasolt két percig tisz-
ta vízben áztatni, aztán szűrőedényben 
erős vízsugárral átmosni. Rovarok, földes 
szennyeződés, növényvédőszer-maradék 
lehet ugyanis rajta.

– Fontos, hogy tiszta konyhában, tisz-
ta eszközökkel dolgozzunk. Az ételkészí-
tés egyes fázisai között (főleg a nyersanya-
gok előkészítése után, a tiszta műveletek 
előtt) mossunk mi magunk is kezet, még-
pedig alaposan!

– Az ételeket, főleg ha húst, tojást tar-
talmaznak, jól süssük-főzzük át! A sütés-
főzés elpusztítja a baktériumokat, víru-
sokat.

– A megmaradt ételt minél hamarabb 
hűtsük le, mert néhány órányi szobahő-
mérsékleten tárolás veszélyes lehet. Fel-
használás előtt forrósítsuk át újra az ételt, 
nem elég csak megmelegíteni. Az ételma-
radékban a baktériumok már felszapo-
rodhattak, de ismételjük, az alapos átsü-
tés-főzés (átforralás) elpusztítja azokat!

étrendi tanácsok
Nyáron fogyasszanak könnyű étele-
ket, sok zöldséget, gyümölcsöt, salá-
tát. Szomjoltásra a tiszta víz is kiváló. A 
rendszertelen, kapkodva, útközben elfo-
gyasztott gyors ételek, a csipegetés, esze-
getés, nassolás helyett étkezzenek rend-
szeresen. Legyen helye életükben a közös 
asztal melletti, családi, baráti együttlét-
nek, hiszen az étkezés örömforrás.

KérdEzz-FElElEK a 
szalmOnElla OKOzta 
mEgbEtEgEdésEKről

Lázzal, hasmenéssel, hányással járó 
kórképet hazánkban leggyakrabban 
szalmonella okoz. A fertőzésért többnyi-
re a baromfihúsból, sertéshúsból, vagy 
nyers tojás felhasználásával készült, nem 
megfelelően tárolt vagy hőkezelt ételek 
felelősek, de a baktérium bármilyen élel-

Egészségmegőrzés: nyári jó tanácsok



112012. augusztus

miszerre rákerülhet. A betegség a higié-
nés szabályok betartásával, és az élelmi-
szerek megfelelő hűtésével, hőkezelésével 
megelőzhető.

mi a szalmonellózis, 
és milyen tünetei vannak?

A szalmonellózis szalmonella bakté-
rium által okozott fertőző megbetege-
dés. A baktériumok leggyakrabban élel-
miszerrel, ritkábban vízzel, vagy piszkos 
kéz közvetítésével kerülnek a szervezet-
be. Jellemző tünetei a hasmenés, hányás, 
magas láz, de enyhébb esetben csak hő-
emelkedés, levertség tapasztalható, vagy 
a fertőzés tünetmentes is lehet. A tünetek 
általában a szennyezett étel elfogyasztá-
sát követően 1–2 napon belül (6–48 óra) 
jelentkeznek, de akár ennél hosszabb lap-
pangási idő is lehetséges.

hogyan kerül az ételbe 
a szalmonella?

A szalmonella az élővilágban nagyon gya-
kori, az egészségesnek látszó élőlények 
(rovarok, hüllők, madarak, emlősök és az 
ember) bélrendszerében is előfordul. A 
kórokozó a beteg, vagy tünetmentes fer-
tőzött személy vagy állat székletével, illet-
ve tojással kerül a külvilágba. A levágott 
állatok húsán is előfordul. Leggyakrab-
ban a nyers, vagy nem eléggé átsült hús 
és tojásételek közvetítik a kórokozót, de 
gyakorlatilag bármilyen ételre rákerül-
het külső szennyezéssel, nyersanyagról, 
eszközről, személyről vagy állatról. A fer-
tőzést elősegíti, ha a baktérium az étel-
ben elszaporodik. Ez hosszabb idejű (2–3 
óra), környezeti hőmérsékleten, vagy lan-
gyos helyen (8–45 °C fok között) történő 
tárolás során megtörténik.

hogyan lehet a megbetegedést 
megelőzni?

A szalmonella baktériumokat az alapos 
sütés-főzés elpusztítja. Az így hőkezelt 
ételek, vagyis ha az étel teljes egészében 
felforrt, vagy ételhőmérővel ellenőrizhe-
tően belsejében is elérte a 75 Celsius-fo-
kot, biztonsággal fogyaszthatók. A meg-
maradt ételt minél hamarabb le kell hű-
teni, és hűtőbe kell tenni (legfeljebb 5 °C), 
mert néhány órányi szobahőmérsékleten 
a tárolás már veszélyes lehet. Felhasználás 
előtt az ételt újra át kell forrósítani, nem 
elég csak megmelegíteni. Nagyon fontos 
a nyersanyagok és késztermékek elkülö-
nítése is. Legalább ilyen fontos a gyakori 

kézmosás. Mindig mosson kezet, mielőtt 
ételkészítésbe kezdene, és mikor befejez-
te a nyersanyagok (húsok) előkészítését. 
Étkezés előtt is mosson kezet!

mi a teendő megbetegedés esetén?
A betegség lefolyása, időtartama, súlyos-
sága változó. A megbetegedés a kisgyer-
mekekre, idősekre, legyengült szerveze-
tűekre különösen veszélyes lehet. Fontos 
megemlíteni, hogy a fertőzötteknél nem 
minden esetben lépnek fel panaszok. 
Mind a tünetmentes fertőzöttek, mind 
a gyógyult betegek még egy ideig ürít-

hetik a baktériumot. Ez csak laboratóri-
umi vizsgálattal deríthető ki. Ha valaki 
beteg, vagy vele egy háztartásban élő sze-
mély megbetegedett, különösen ügyeljen 
az alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. 
Lázas, hasmenéses beteg ételkészítéssel, 
étel felszolgálással ne foglalkozzon, ne-
hogy másokat is megfertőzzön! Ha a fen-
ti tüneteket észleli magán, mindenkép-
pen forduljon orvoshoz.

- Szerk.: Gál Lászlóné 
védőnő -

Régi képeslap Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatunkat, melyben havonta egy-egy Ongával kapcso-
latos régi képeslapot mutatunk be. E havi számunkba nem egy régi, hanem egy kife-
jezetten új, 2009-es képeslap került.

- T. L. -


