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

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

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

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

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetrendje a következő:
Augusztus 22. szerda - Szeptember 26. szerda - Október 24. szerda
November 28. szerda - December 27. szerda

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
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2012. augusztus

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
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.

XIV. évfolyam 8. szám – 2012. augusztus

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

Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Nyugdíjba vonul igazgatónk
„Az iskola alapfunkciója, hogy olyan
embereket neveljen, akik megállják a helyüket az élet bármely területén, becsületesen dolgoznak,
példás családi életet élnek.” – vallja Rózsa László, aki öt vezetői cikluson át igazgatója volt a nagyközség
általános iskolájának.
Több mint négy évtized sikerekben, szakmai eredményekben bővelkedő szakmai
pályafutás. Hűség, elhivatottság és következetesség. 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 embert, aki szakmai elképzeléseit egy munkahelyen valósíthatja meg. Természetesen ez Rózsa László esetében nem csupán
a szerencse kérdése volt. A szakmai önmegvalósítás körülményeinek erőskezű megteremtője is volt egyben. Aktív
és megbízható munkatársból megértő,
de következetesen szigorú vezetővé vált.
Szigora sohasem volt öncélú. A vasfegyelem minden felelősséggel végzett munka
alapja. Az oktatás és nevelés területére ez

Az idei ballagáson (Fotó: T. L.)

Rózsa László igazgató (Fotó: T. L.)

különösen igaz. Az önfegyelem elsősorban a jó példával alakítható ki. A jó vezető csak abban az esetben tudja érvényesíteni akaratát, ha önmaga is képes a
legmagasabb szintű és fegyelmezett munkavégzésre. Az ongai Görgey Artúr Általános Iskola minden dolgozója láthatta,
hogy vezetője keményen és fegyelmezetten dolgozik. Ennek a pozitív mintának a
mentén követte őt minden munkatársa.
Pályafutása alatt több
ezer diák került ki az általános iskola falai közül felvértezve tudással és
emberi értékekkel. Az általa vezetett ongai általános iskola garancia volt
a további sikeres tanulmányi és szakmai munkának. Az elért eredmények települési, megyei és
országos szinten is visszhangra találtak.
– folytatás a 4. oldalon –

Önkormányzati ülésről
Az önkormányzat július 31-én tartotta soron következő ülését.
Alább az ülésen elhangzottakról tudósítunk.
Új igazgató
az általános iskolában
Onga Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskola igazgatói (magasabb vezetői)

viselő-testületi határozatával elfogadta a
2012. évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv módosítása a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötése
érdekében vált szükségessé. Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a 2012. évi közbeszerzési
terv kiegészítését, az alábbiak szerint:
A közbeszerzés

Ajánlatkérője

Alkalmazandó/választott eljárás

Típusa

szolgálOnga Nagyközség tatás
Önkormányzata megrendelés

Kovács György az új igazgató (Fotó: T. L.)

munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálását, és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) korm.
rendelet 5.§ (2) bekezdésére figyelemmel
a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaigazgató (magasabb vezető) munkakör
ellátásával 2012. augusztus 01. napjától
2017. július 31. napjáig (7 igen szavazattal) Kovács Györgyöt, iskolánk egyik korábbi igazgató helyettesét bízta meg.
Folyószámlahitel felvétel
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert hogy a Felsőzsolca és Vidéke
Takarékszövetkezetnél 10.000.000 Ft ös�szegű folyószámlahitel felvétele ügyében
intézkedjen. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt 2012.
december 31-ig visszafizeti.
A 2012. évi közbeszerzési terv
módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 20/2012. (II. 10.) sz. kép2

gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű
KEOP-1.1.1/2F/09-11 II. fordulós pályázaton kívül, az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Onga Nagyközség
Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.
Onga Nagyközség Önkormányzati 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 Völgye és Környéke települési szilárdhulla-

Tárgya

Becsült
Értékhatár
nettó értéke
szerint
Ft-ban

MegkezEljárás désének
típusa várható
szerint időpontja
szerint

Fedezetül
szolgáló
pénzeszköz

Települési
szilárd hulladék
összegyűjtése,
elszállítása és
ártalmatlanítása

2011. évi
CVIII tv. II.
106 272 000 rész uniós
értékhatárt
elérő értékű

nyílt

önerő

A közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: dr.
Nevelős Szabolcs, Huszárné Major Zsuzsanna és Fehérné Túróczy Katalin. Póttagok: Sebestyén Gézáné és Lengyel Henrietta. 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-testületi határozatával elfogadott Onga
Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadta.
Nyilatkozat megtétele
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozott arról, hogy a
Környezet és Energia Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-11 kódszámú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívásra, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgye
és Környéke települési szilárdhulladék
2012. augusztus

2012. 06

dék gazdálkodási rendszer fejlesztése”
című pályázati anyagot.
Közbeszerzési eljárás eredményének elutasítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban meghirdetett települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy u. 34. sz.) ajánlatát nem fogadta el. Az eljárást a 2011. évi CVIII.
tv 76.§ (1) bek. c.) pontjára hivatkozva, anyagi fedezet mértékére tekintettel
eredménytelenné nyilvánította.
A Szociális Szolgáltató Központ SZMSZ-ének elfogadása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a Szociális Szolgáltató Központ átdolgozott egységes
szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát.
Szakmai programok a
Szociális Szolgáltató
Központban
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta az általa létrehozott önállóan működő költségvetési

intézmény, a Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítását, mely a személyes adatok kezelését

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok elvég-

Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat céljainak elvi támogatásáról szóló
együttműködési nyilatkozat aláírására.
Ivóvíz-közművek
üzemeltetése
Onga Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az ÉRV Zrt.
(3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. sz.)
szolgáltató ajánlatát Onga ivóvíz-közműveinek üzemeltetésére, melynek révén
vélhetően olcsóbb lesz az ivóvíz szolgáltatás Ongán. Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert – az ÉRV Zrt.
ajánlatának megfelelően – a szolgáltatási
szerződés megkötésére.

A Szoc. Szolg. Központ (Fotó: P. T.)

tartalmazza. A képviselő-testület elfogadta a szakmai program mellékletét képező házirend kiegészítését a személyes
adatok kezelésével, valamint a dohányzásra vonatkozó rendelkezéssel.
Közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az ÉMOP-3.1.2/E-112011-0047 azonosító számú „Onga
Nagyközség belterületi közúthálózatának
helyreállítása és fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott 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 projektmenedzsmenti tevékenység vonatkozásában a
Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) által benyújtott 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 feladatok ellátására a Kemény Ügyvédi Iroda (111 Budapest, Lágymányosi u. 4.
I/8.) által benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 292.500 Ft
+ 78.975 Ft ÁFA = 371.475 Ft.

zésére az Intermezzo Bt. (3534 Miskolc,
Köztársaság u. 62.) által benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. A vállalási ár: 585.000 Ft + 157.950 Ft ÁFA =
742.950 Ft.
A pályázat a projekt támogatási szerződése értelmében az elszámolható költségek vonatkozásában 94,99%-os támogatásban részesül. Onga Nagyközség
Önkormányzati Képviselő-testülete a
94/2011. (XI. 15.) számú képviselő-testületi határozatában a megvalósításhoz
szükséges önerőt a költségvetése terhére
biztosította.

Komplex telep-program
pályázat
Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-11/1
– Komplex telep-program tartalmát
megismerte és kinyilvánította, hogy a pályázaton indulni kíván.
Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még a
Forrás Közösségi Központ házi gondozási kérelmének elutasításáról, az elutasított várossá válási pályázatról, a kisebbségi önkormányzat helyzetéről, az iskola
felújítási pályázat jövőbeni beadásáról, az
egészségügyi intézményekben folyó tisztasági festések állásáról, az átmeneti segélyekhez készült új kérvények formájáról, az ún. Péli büfé lakosokat zavaró za-

Református
pályázat
elvi
támogatása
Onga Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Tiszáninneni Református Egyházkerület „A családi
közösségi kezdeményezések és programok megerősítése”
program keretében
Az önkormányzat drágának tartotta a szolgáltatási díjat (Fotó: T. L.)
benyújtott TÁMOP5.5.1/B-11/2-2011-0230 azonosítószá- jos használatáról, a Bársonyos medrének
mú pályázata keretében megvalósí- elgazosodásáról, a Szőlőhegyre vezető
tani kívánt programokat megismerte, út elgyomosodásáról és a Cigánytelepen
azok megvalósítását támogatja, a pályá- történt telepbejárás tapasztalatairól.
zat céljaival egyetért. Onga Nagyközség
- T. L. 2012. augusztus
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Nyugdíjba vonul igazgatónk
– folytatás az 1. oldalról –

Hitvallását idézve állítjuk példaként
önmagunk elé tevékenységét: „Közalkalmazott vagyok, pedagógusként azt tartom a legfontosabbnak, hogy a köz katonájaként szolgáljam a közoktatást itt,
Ongán.” Biztosak lehetünk abban, hogy a
nyugdíjas éveiben is támogatója és segítője lesz iskolájának.
Jó pihenést, nyugodt és egészségben
teljes nyugdíjas éveket kíván az általános
iskola minden dolgozója.
– Kovács György –

Rózsa László elbúcsúzott a végzős
nyolcadikosoktól (Fotó: T. L.)

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 egyáltalán mód arra, hogy nagyközségünk valaha is várossá válhasson.
Hiába volt tehát, hogy a jelenleg is érvényben lévő önkormányzati törvény és más vonatkozó rendeletek alapján a máig érvényben lévő kiírás feltételeinek megfelelően készült el és adta be pályázatát Onga is. Júliusban
nagyközségünk megkapta a miniszter úrtól a hivatalos választ. Alább ezt
tesszük közzé.
„Madzin Tibor Úr részére!
Polgármester
3562 Onga Rózsa utca 18.
Tárgy: Onga Nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése
Tisztelt Polgármester Úr!
A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 59. §-a alapján
Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 januárjában a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelő miniszter (a továbbiakban:
miniszter) útján kezdeményezte a köztársasági elnöknél a település várossá
nyilvánítását.
A képviselő-testület a kezdeményezést
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) útján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a területszervezési
eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény (a
továbbiakban: Tszt.) 16. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül benyújtotta.
A Kormányhivatal ellenőrizte az eljárás törvényességét és a kezdeményezés
4

törvényi feltételeinek teljesítését, mely
során a beérkezett pályázatot formailag
érvényesnek és érdemi megvitatásra alkalmasnak találta.
A kezdeményezések értékelésére a
Tszt. 17. § (1) bekezdése alapján településtudomány, a közgazdaságtan, a közigazgatás- és műszaki tudományok, az
országos önkormányzati érdekképviseleti 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 kialakítására való tekintettel – nem javasolta.
A 2012. évben a járási rendszer kialakítása még folyamatban van, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, köztük 2013.
január 1-jén a várossá nyilvánításra vonatkozó új szabályok. Az előzőeken túl
a Kormánynak – az Mhötv. 2013. janu2012. augusztus

ár 1. napjától hatályos 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 2013. január
1. napjától hatályos kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet)
kell szabályoznia a területszervezési eljárás szabályait, köztük a várossá nyilvánítási eljárást is.
A több településre kiterjedő feladatok járási szintre helyezésével, a települések tevékenységeinek és a fejlesztéseinek összehangolásával az agglomerációs
kapcsolatok rendezése érhető el. Ezek a
szempontok sarkalatos szakmai kérdései a várossá nyilvánítási eljárásnak, így a
pályázatok értékelésének is.
A fentiekre tekintettel a Tszt. 17. § (1)
bekezdésében rögzítettek alapján új városi címek adományozására – a kezdeményezéseken kívül álló okból – a 2012. évben nem tettem javaslatot Dr. Áder János
köztársasági elnök úrnak. Ennek megfelelően Köztársasági Elnök Úr a várossá nyilvánítás kérdésében a 2012. évben
nem hozott várossá nyilvánításról szóló
határozatot.
A Tszt. 17. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel ezúton tájékoztatom, hogy Onga nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezésének
támogatását a fenti indokokra tekintettel mellőztem, álláspontomat nem a beérkezett pályázat értékelése során feltárt
esetleges településszerkezeti, fejlettségi
vagy térségi ellátási hiányosságokra alapoztam.
A városi címek adományozása a járási rendszer kialakítását, valamint az
Mhötv. várossá nyilvánításával kapcsolatos rendelkezéseinek hatálybalépését,
és a területszervezési eljárás új szabályait tartalmazó Kormányrendelet elfogadását követően tűnik ésszerű, szakmailag és
szakmapolitikailag egyaránt megalapozott döntésnek.
A feltételrendszer elfogadását követően természetesen a nagyközség képviselő-testülete ismételten dönthet a várossá
nyilvánítási kezdeményezésének benyújtásáról.
Budapest, 2012. július. 12.
Tisztelettel:
Dr. Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi
miniszter”
- T. L. -

Búcsú
Pontosan egy hónapja értesültünk örökké életvidám munkatársunk halálhíréről. A tény még ma sem feldolgozható számunkra. Újra és újra arra gondolunk:
hogyan történhetett ez meg? Munkatársunk, kollégánk, barátunk hogyan kerülhetett ilyen rettenetes gyorsasággal a lét és nemlét küszöbére?
Tehetetlenül, döbbenten és mérhetetlen szomorúsággal kellett tudomásul
vennünk, hogy Viola törhetetlen optimizmusával a sors kacérkodni kezdett. Reméltük 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. Emlékét kegyeletteljes méltósággal mindörökké megőrizzük!
– A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
valamennyi dolgozója –

Ha arra kell gondolnunk, hogy Ildikó néni a következő tanévben
nem áll a sorakozó alsó tagozatos
osztályai elé, hogy eligazítsa őket,
akkor azt ma el sem hisszük. Vannak örök érvényű dolgok. A nem
feledhető egyéni humor. A munkában tréfát nem ismerő elszánt
tanító. A tanítványait röntgen alapossággal ismerő nevelő. Aki előtt
nem lehetett titka sem gyermeknek, sem szülőnek. Akinek jó tanácsai hatására életpályák indultak.
Kacsándiné Bokor Ildikó (Ildikó néni)
életében elérkezett az az idő, amikor
nyugdíjba vonulhat. Bár tudjuk, hogy
szíve, minden ízében pedagógus lelkiismerete a továbbmaradás mellett döntött
volna, azonban az ésszerűség (a törvényi változások) azt diktálta, hogy el kell
kezdenie pihenő éveit. A búcsú a megszokott munkahelytől felettébb nehéz.

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

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

Ildikó néni nyugdíjba vonul
Nemcsak a gyerekek éltető közege fog
hiányozni számára, hanem a munkatársak is. A több évtizedes munkaközösségvezetői munka sajátos és szoros munkahelyi kapcsolatokat hozott létre. Az eltelt
idő alatt nemcsak kis tanítványok kerültek ki a keze alól, hanem sok pedagógus
jelölt kezdő lépéseit irányította hol közvetlenül, hol közvetetten. Feledhetetlen iskolai programok felelős szervezőjeként tanulók és szülők százait mozgatta
meg. Voltak farsangok, ahol két nap alatt
több mint ezer fő jelent meg. Aktív irányítása minden apró részletre kiterjedt.
A programok színvonalas lebonyolításáért szponzorok után nézett. Minden esetben meghallgatásra talált. Messze földön
híres precizitását – a közel két évtizedes
múltra visszatekintő – nyelvtan-helyesírás körzeti verseny minden versenyzője

megismerhette. Neve és munkája garancia volt mindenki számára, aki kapcsolatba került vele. Egyéni és egyedi értékeket
képviselő személyisége hiányozni fog az
általános iskola pedagógus palettájáról.
- K. Gy. -

Megbeszélés közben (Fotó: T. L.)

Búcsú az alsósoktól (Fotó: T. L.)
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Szerezzen érettségit munka mellett Ongán!
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 időpontban). Olyan tankötelezettségi korukat betöltött érdeklődőknek kínáljuk, akik munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk 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 bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját. A beiratkozáskor egyösszegű 11.000 Ft/év isk.
fenntartási hozzájárulás fizetendő.
– Takács László tagi. vez. –

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

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

Felújítás a
katolikus templomnál
Az ongai katolikus templom felújítása
2012. július közepén kezdődött. A felújításra körülbelül 2–2,5 millió forint ös�-

szeg folyt be a hívek adományából. Információink szerint – amennyiben lesz
rá fedezet –, az egri székesegyház is hozzájárul a templom felújításához. A munkálatokat végző egyházi
csoport munkáját hátráltatja, hogy egyszerre
két helyszínen is dolgoznak, ezért az állványokat ide-oda szállítják. A szűkös anyagi
lehetőségek miatt egyelőre csak a torony és a
bejárat felöli két oldalt
újítják fel.
A megújuló katolikus templom (Fotó: Melecski Zoltán)
- Melecski Zoltán -
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Felállványozva (Fotó: Melecski Zoltán)

OKE hírek
Pálinka piknik
Júniusban az Ongai Kulturális Egyesület a CIB Bankkal közösen 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 verseny és fesztivál előkészületeinek megkezdéséről.

Pálinka pikniken (Fotó: K. Gy.)

Falumúzeumi munkák
Az egyesület az önkormányzattal közösen a nyáron folytatta 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 elkezdődött az alapozása. Az utcai kerítés fagy okozta hibái kijavításra kerültek, és befejeződött a múzeum terméskőlábazatának fugázása is.
Szilvapálinka
Az egyesületi tagok által szedett Cacanska Lepotica szilvából
elkészült a jövő évi pálinkaverseny hivatalos pálinkája. A szilvát Farkas László ajánlotta fel az egyesületnek, amit ezúton is
nagy tisztelettel köszönünk!

Ismerkedés nemzeti italunkkal (Fotó: K. Gy.)

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. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeumunk számára!
- T. L. -

Szilvaszedés (Fotó: T. L.)

Az OKE Vizsolyban (Fotó: T. L.)

Szennyvízbekötés a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)
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Már hagyomány, hogy újságunk
hasábjain közzétesszük a helyi általános iskolában a tanév során
eredményes munkát végzett tanulók névsorát. Nincs ez másként
az idén sem. A 2011/12-es tanév legeredményesebb diákjainak
neve alább olvasható. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk!
Kitűnő tanulók: 1. b: Rácz Boróka, Száva Renátó, Tóth Petra Katalin, 2. b: Csorba Tamara, Nagy Letícia Vanessza, Nemes Virág, Scholler Ádám, Tiszai Tessza,

Kitűnő és jeles tanulók a
2011/2012. tanévben
4. a: Farkas Gábor, Szabados Evelin, 4. b:
Csontos Luca Csilla, Galvács Máté, 5. b:
Bay Dominik Bánk, 6. c: Frei Gréta, Kerekes Petra, 7. b: Kovács Luca, 7. elt.: Erdei Klaudia, 8. b: Nagy Angelika.
Jeles tanulók: 1. b: Lapis István, 2. b:
Csontos Benedek, Dargai Dorina Csenge, Galyas Mercédesz, Galyas Róbert, Ju-

Az idei tanévzárón (Fotó: T. L.)

Jutalmazták az eredményesen tanulókat (Fotó: T. L.)

Zajlik az útfelújítás
Gőzerővel folynak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott Észak-magyarországi Operatív Program 2009–2013as akciótervének keretén belül a Szikszó–Onga összekötő út felújítási munkái. A munkák várhatóan a nyár végére fejeződnek
be. Az alábbi fotók a Petrovics utca aszfaltozásának munkáiba
engednek bepillantást. (Fotók: Melecski Zoltán)
- T. L. -
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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 Vivien, Pósán Zalán, Török Gergely, 7. b:
Buzás Barbara, 8. a. Urszin Csanád.

2012. augusztus

- PUM -

▶

Korábban is közöltünk már Ongával
kapcsolatos régi térképeket folyóiratunk hasábjain. Az elkövetkezőkben
felelevenítjük e rovatunkat. A település
1867-es tagosítás utáni térképének egyegy térképszelvényét, oldalát fogjuk folytatásokban közzé tenni. Az eredeti térkép
(az egyes szelvények A2-es méretűek) és
a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai

Onga régi térképeken
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 közvetlenül folyó Bársonyost, míg az utóbbi

2012. augusztus

a reformárus templom, a mai Rákóczi és
József A. utca (hajdani Nagysor) környékét eleveníti meg. Külön érdekesség a térképen a jobb felső sarokban megfigyelhető Darvas kastély és a hozzá kapcsolódó
park elhelyezkedése.
- T. L. -
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Egészségmegőrzés: nyári jó tanácsok
Az újra indított egészségmegőrző rovatunkat Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. Célunk, hogy a
mai, egyre egészségtelenebb világunkban a magunk módján felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető
problémára.
Nyári jó tanácsok
vásárláshoz,
ételkészítéshez
A nyár jó lehetőséget kínál a könnyű,
egészséges táplálkozáshoz, hiszen a friss
zöldségek, gyümölcsök változatosságával kényeztet. A nyári meleget, friss tápanyagokat azonban a baktériumok is
kedvelik, így az élelmiszer eredetű megbetegedések is gyakoribbak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
néhány gyakorlati jó tanácsát az alábbiakban adjuk közre.
Bevásárlás
Megbízható helyen vásároljunk!
Az étkezéshez, ételkészítéshez vásárolt alapanyagokat, élelmiszereket mindig megbízható helyről, üzletben, piacon
szerezzük be. Soha ne vásároljunk ellenőrizetlen helyen, alkalmi árustól, még
zöldséget, édességet se. Figyeljünk arra
is, milyen az üzlet tisztasága, az árutárolás 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 minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági
ideje, összetétele (az összetevők csökkenő 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 előállított termékekben az adalékanyagokból,
tartósítószerekből csak annyi található az élelmiszerekben, amennyi azokhoz megengedett, és átlagos mennyiségű fogyasztás esetén egészségártalmat
nem okoz. Aki allergiás valamilyen élelmiszer-összetevőre, vagy adalékanyag10

ra, különös gonddal olvassa el az összetételt. Ne restelljünk szemüveggel, vagy
akár nagyítóval elolvasni a feliratokat, ha
ez szükséges.
Vásárláskor mindig figyeljünk a termékek minőség-megőrzési, ill. fogyaszthatósági idejére, a csomagolás épségére!
Lejárt, sérült csomagolású készítményt ne vásároljunk meg. Hűtendő terméket csak akkor vegyünk, ha azt tényleg
hűtőtérben tárolják. Mélyhűtött termékek csomagolását is figyeljük, ha belül
zúzmarás, a termék tömbbé fagyott benne, inkább ne vegyük meg.
A húsok frissességét a gyakorlott háziasszony is meg tudja ítélni szaga, színe, felülete alapján. Mindig a hűtendő terméket vegyük meg legutoljára, és
utána mielőbb vigyük haza. Vigyünk
magunkkal több zacskót, szatyrot, hogy
a különböző termékek (zöldségek, nyers
húsok, késztermékek) ne szennyezhessék egymást.
Otthoni tárolás
A hazavitt termékek mielőbb kerüljenek a
megfelelő tároló helyre. Hűtendő termékeket hűtőszekrénybe, hűtést nem igénylőket kamraszekrénybe, kamrába, jól
szellőző, hűvös helyre kell tenni. A hűtőszekrény hőfokát ellenőrizzük. Akkor hatásos a hűtés, ha a húsokat, tejet 5 °C fok
alatt tudjuk tárolni, a zöldségek, gyümölcsök számára ennél magasabb (10–15 °C)
előnyösebb. A nyers darált húst még aznap készítsük el, minél tovább tároljuk,
annál veszélyesebb lehet. A hűtőbe a termékeket úgy tegyük be (dobozban, vagy
más csomagolásban), hogy egymást ne
szennyezhessék. A tojást is így elkülönítve tegyük be, de előre megmosni nem
kell, és nem is javasolt; ha szükséges, inkább felhasználás előtt mossuk meg.
Sütés-főzés
Nyáron fokozottan törekedni kell a higiénés konyhai alapszabályok betartására!
– A nyers húst, baromfit az összes
többi élelmiszertől elkülönítve készítsük elő (mossuk, daraboljuk). A nyers
húson bármikor előfordulhat egészségre ártalmas baktérium, akár szalmonella
is. A nyers hús szeleteléséhez tartsunk
külön vágódeszkát és kést. A nyers hússal érintkezett eszközöket (vágódeszka,
2012. augusztus

kés) azonnal mossuk el meleg, mosószeres vízben.
– A legtöbb otthoni ételmérgezést a
nyers húsról, csirkéről, nyers tojásból –
edénnyel, eszközzel, kézzel – a fogyasztásra kész élelmiszerre átvitt láthatatlan
baktériumok okozzák!
– A zöldséget, gyümölcsöt alaposan
mossuk meg. Javasolt két percig tiszta vízben áztatni, aztán szűrőedényben
erős vízsugárral átmosni. Rovarok, földes
szennyeződés, növényvédőszer-maradék
lehet ugyanis rajta.
– Fontos, hogy tiszta konyhában, tiszta eszközökkel dolgozzunk. Az ételkészítés egyes fázisai között (főleg a nyersanya
gok előkészítése után, a tiszta műveletek
előtt) mossunk mi magunk is kezet, mégpedig alaposan!
– Az ételeket, főleg ha húst, tojást tartalmaznak, jól süssük-főzzük át! A sütésfőzés elpusztítja a baktériumokat, vírusokat.
– A megmaradt ételt minél hamarabb
hűtsük le, mert néhány órányi szobahőmérsékleten tárolás veszélyes lehet. Felhasználás előtt forrósítsuk át újra az ételt,
nem elég csak megmelegíteni. Az ételmaradékban a baktériumok már felszaporodhattak, de ismételjük, az alapos átsütés-főzés (átforralás) elpusztítja azokat!
Étrendi tanácsok
Nyáron fogyasszanak könnyű ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt, salátát. Szomjoltásra a tiszta víz is kiváló. A
rendszertelen, kapkodva, útközben elfogyasztott gyors ételek, a csipegetés, eszegetés, nassolás helyett étkezzenek rendszeresen. Legyen helye életükben a közös
asztal melletti, családi, baráti együttlétnek, hiszen az étkezés örömforrás.
Kérdezz-felelek a
SZALMONELLA okozta
megbetegedésekről
Lázzal, hasmenéssel, hányással járó
kórképet hazánkban leggyakrabban
szalmonella okoz. A fertőzésért többnyire a baromfihúsból, sertéshúsból, vagy
nyers tojás felhasználásával készült, nem
megfelelően tárolt vagy hőkezelt ételek
felelősek, de a baktérium bármilyen élel-

miszerre rákerülhet. A betegség a higiénés szabályok betartásával, és az élelmiszerek megfelelő hűtésével, hőkezelésével
megelőzhető.

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

Mi a szalmonellózis,
és milyen tünetei vannak?
A szalmonellózis szalmonella baktérium által okozott fertőző megbetegedés. A baktériumok leggyakrabban élelmiszerrel, ritkábban vízzel, vagy piszkos
kéz közvetítésével kerülnek a szervezetbe. Jellemző tünetei a hasmenés, hányás,
magas láz, de enyhébb esetben csak hőemelkedés, levertség tapasztalható, vagy
a fertőzés tünetmentes is lehet. A tünetek
általában a szennyezett étel elfogyasztását követően 1–2 napon belül (6–48 óra)
jelentkeznek, de akár ennél hosszabb lappangási idő is lehetséges.

Mi a teendő megbetegedés esetén?
A betegség lefolyása, időtartama, súlyossága változó. A megbetegedés a kisgyermekekre, idősekre, legyengült szervezetűekre 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-

Hogyan kerül az ételbe
a szalmonella?
A szalmonella az élővilágban nagyon gyakori, az egészségesnek látszó élőlények
(rovarok, hüllők, madarak, emlősök és az
ember) bélrendszerében is előfordul. A
kórokozó a beteg, vagy tünetmentes fertőzött személy vagy állat székletével, illetve tojással kerül a külvilágba. A levágott
állatok húsán is előfordul. Leggyakrabban a nyers, vagy nem eléggé átsült hús
és tojásételek közvetítik a kórokozót, de
gyakorlatilag bármilyen ételre rákerülhet külső szennyezéssel, nyersanyagról,
eszközről, személyről vagy állatról. A fertőzést elősegíti, ha a baktérium az ételben elszaporodik. Ez hosszabb idejű (2–3
óra), környezeti hőmérsékleten, vagy langyos helyen (8–45 °C fok között) történő
tárolás során megtörténik.

hetik a baktériumot. Ez csak laboratóriumi vizsgálattal deríthető ki. Ha valaki
beteg, vagy vele egy háztartásban élő személy megbetegedett, különösen ügyeljen
az alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre.
Lázas, hasmenéses beteg ételkészítéssel,
étel felszolgálással ne foglalkozzon, nehogy másokat is megfertőzzön! Ha a fenti tüneteket észleli magán, mindenképpen forduljon orvoshoz.
- Szerk.: Gál Lászlóné
védőnő -

Régi képeslap Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatunkat, melyben havonta egy-egy Ongával kapcsolatos régi képeslapot mutatunk be. E havi számunkba nem egy régi, hanem egy kifejezetten új, 2009-es képeslap került.
- T. L. -

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 ellenőrizhetően belsejében is elérte a 75 Celsius-fokot, biztonsággal fogyaszthatók. A megmaradt ételt minél hamarabb le kell hűteni, 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 elkülönítése is. Legalább ilyen fontos a gyakori
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