
Az Ongai Kulturális Egyesület 2013 
első félévében egy tematikus, 3 elő-
adásból álló tréningsorozatot indí-
tott a „A pálinkahibák felismerése 
és javításuk” címmel. Az első fog-
lalkozásra április 12-én került sor, 
amikor is az almák, birsek, körték, 
vadalmák és vadkörték kerültek te-
rítékre. Május 10-én a csonthéjasok 
jönnek. Június elején (később meg-
állapított időpontban) az erdei és 
vadon termő gyü-
mölcsök, szőlők és 
törkölyök vizsgálata 
következik.

Az egyes tréningek célja – 
a korábbi években szerve-
zett tréningek, előadások-
hoz hasonlóan –, hogy a 
pálinkafőzésben érde-
keltek, a minőségi pálin-
kát fogyasztók és készí-
tők olyan gyakorlati és 
elméleti alapismereteket 
kapjanak a pálinkák, a gyümölcs- és bor-
párlatok érzékszervi minősítéséről, fajta-
jellegéről, a cefrézés és a pálinkafőzetés 
minőségjavító lehetőségeiről, a pálinkák 
szakszerű bírálatáról, melyet a gyakorlat-

ban hasznosítani tudnak, ismereteik el-
mélyülhetnek, érzékszervi bírálatuk fino-
modhat. 

Az egyes képzéseken az elemzett pálin-
kaminták száma 20 körül mozog. A képzés-
hez a szervezők egy tál étel vacsorát biztosí-
tanak. A bírálat során a bevett gyakorlatnak 
megfelelően ásványvíz, kifli, sajt, keksz, 
mogyoró és alma lesz az íz közömbösítő.

A képzést Lovassy György okleveles 
élelmiszeripari mérnök, nemzetközi pá-

linkabíráló, a tavalyi országos verseny ver-
senyigazgatója, az Ongai Regionális Pálin-
kaversenyek zsűrijének elnöke vezeti.

Részvételi díj: 6000 Ft/fő/alkalom. 
Jelentkezési határidő: az egyes meghir-

detett képzési időpontok 
előtt három nappal. 

A képzésekre jelent-
kezni lehet és információ 
kérhető Takács Lászlótól, 
az Ongai Kulturális Egye-
sület elnökétől. 

E-mail cím: okeonga@
upcmail.hu

További információ: 
www.okeonga.hu

- T. L. -
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Jelen cikkben Onga Nagyközség Ön-
kormányzata által elnyert beruházá-
si, felújítási jellegű pályázatokat ösz-
szesítettük, és azok előrehaladásáról, 
a projektek jellemző sajátosságairól, 
határidőkről, nyert támogatásokról 
adunk tájékoztatást, mely jól mutat-
ja az önkormányzat ez irányú sokrétű, 
és igen sikeres tevékenységét.

138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a 
vidéki örökség megőrzése jogcímre benyúj-
tott Református templomkert felújítása pro-
jekt előrehaladásának rövid bemutatása

A pályázat célja:
Onga egyik legfőbb nevezetességének, az 

országos védelem alatt álló református temp-
lom kertjének felújítása volt. E projekt során 
a templomkert felújítása, kialakítása történt 
meg a jelenlegi fák megtartásával, új dísznö-
vények, kerti padok, kerékpártároló telepíté-
sével. Nagyközségünk öt frekventált pontján 
helyeztünk el egy-egy településünket bemu-
tató térképes turisztikai-idegenforgalmi in-
formációs táblát. A projekt keretében 3000 
példányban kiadásra került „Zsebkalauz” te-
lepülésünk valamennyi történelmi és termé-
szeti értékét megjelenítő, bemutató kiadvány. 

Az elnyert támogatás nagysága:
A 2009 januárjában benyújtott pályázat-

ra 2010. augusztus 3-án 5.406.191 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert önkormány-
zatunk, mely a projekt nettó összköltségére 
nyújt fedezetet.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

A Zsebkalauz még 2010 őszén elkészült, a 
kifizetési kérelmet 2010 októberében benyúj-
totta önkormányzatunk. A templomkert ker-
tészeti átalakítását tartalmazó tervek és MVH 
kódos költségvetés elkészítése időigényes fo-
lyamat volt. A kertépítő vállalkozó kiválasz-
tásáról 2012 októberében döntött képviselő-
testületünk, a munkaterület átadására 2012. 
november 7-én került sor. A kert és az infor-
mációs táblák műszaki átadás-átvételére 2012. 
december 15-én került sor, így önkormányza-
tunk a nyitva álló kifizetési kérelem benyújtá-
si időszakon belül, még decemberben benyúj-
totta záró kifizetési kérelmét. A támogatás 
felhasználásának végső határideje 2013. au-
gusztus 3. lett volna.

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése 
című projekt előrehaladásának rövid bemu-
tatása

A projekt azonosítószáma: KEOP-2.1.2/ 
2F/09-11-2011-0002

A pályázat célja: 
A projekt alapvető célja hogy Ócsanálos bel-

területét jogszabályban meghatározott magas-
sági biztonságot nyújtó árvízvédelmi mű véd-
je. A gát megépítésével végleg, vagy legalábbis 
hosszú évekre elfelejthetjük az árvízi védeke-
zéssel kapcsolatos anyagi és fizikai terheket és 

a területen élő lakosság életében is beköszönt a 
várva-várt nyugalom. A célkitűzések egyik fon-
tos szempontja a projekt megvalósulását köve-
tően elért célállapot fenntartása is, melyet a 
megvalósítást követően megfelelő üzemeltetés-
sel, a karbantartási munkák elvégzésének biz-
tosításával lehet elérni. Önkormányzatunk pá-
lyázatát (a projekt előkészítő szakaszának ered-
ményeként) 2011. április 14-én nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:
2011. augusztus 12-én született meg a tá-

mogatói döntés, a támogatási szerződés 2011. 
szeptember 26-án került aláírásra. A projekt 
összköltsége: 877 642 300 Ft. A megítélt tá-
mogatás összege: 877 642 300 Ft.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás 
szereplőit a közbeszerzési szakértői tevékeny-
ség ellátására 84/2011. (X. 17.) sz. képvise-
lő-testületi határozatával, a projektmenedzs-
menti tevékenység ellátására 111/2011. (XII. 
13.) sz. képviselő-testületi határozatával, a  
jogi -, a lőszermentesítési fel-
adatok valamint a nyilvános-
ság biztosításának ellátására 
a 21/2012. (II. 10.) sz. képvi-
selő-testületi határozatával, 
a projekt műszaki ellenőri, 
FIDIC mérnöki feladatainak 
ellátására 29/2012. (III. 05.) 
sz. képviselő-testületi hatá-
rozatával, a régészeti felada-
tok ellátására 50/2012. (IV. 
17.) sz. képviselő-testületi 
határozatával majd 97/2012. 
(IX. 18.) sz. képviselő-testü-
leti határozatával jelölte ki.

Gombos Ágnes ingatlanforgalmi szakértő 
szakvéleménye alapján 2011. október 17-i kel-
tezéssel a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal az 
önkormányzat 12 ingatlant érintő kisajátítási 
kérelmének helyt adva meghozta határozatát, 
mely alapján a tulajdonosok és az egyéb jogo-
sultak részére megállapított kártalanítási ösz-
szegek 2012. augusztus 3-ig kifizetésre kerül-
tek, vagy a kijelölt ügygondnokos esetekben 
a Miskolc Városi Bíróságon letétbe helyezés-
re kerültek. Onga Nagyközség Önkormány-
zata árvízvédelmi töltés létesítése céljából a 
jogi szakértő közreműködésével megvásárolt 
23 projekttel érintett ingatlant a magánsze-
mélyektől. Az utolsó szerződések aláírására 
2012. szeptember 12-én került sor.

A Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft. 
a terület lőszermentesítését 2012 áprilisá-
ban elvégezte. A kiadott tanúsítvány szerint 
lőszermentesítési tevékenység alá vont terüle-
tek 8 m-es mélységig katonai-rendeltetésű rob-
banószerkezetet nem tartalmaznak. A kijelölt 
terület 3m-es, a gátak és anyagnyerőhelyek 8 
m-es mélységig lőszermentesek.

A jogszabály által kijelölt szervezettel  
(B.-A.-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság) való 
szerződéskötést követően módosult a kulturá-
lis örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény, mely alapján a régészeti feladatok el-
látásáért fizetendő díj jelentősen csökkent. A 
törvény módosítás következtében a beruházó 
a teljes próbafeltárás, a megelőző feltárás és el-
fedés költségeit maximum a teljes beruházási 
költség bruttó 1%-ig köteles viselni. Az új szer-
ződés aláírására és a korábbi szerződés felmon-
dására 2012. december 17-én került sor. 

Akadálymentes, folyamatosan működő és 
frissülő internetes projekt honlap elkészült.

A közreműködő szervezet illetve a Közbe-
szerzési Felügyeleti Főosztály minőségbiztosí-
tása jelentősen elhúzódott, ezért a közbeszerzés 
lezárásaképpen a DIAMIT Zrt-vel a szerződé-
ses megállapodás aláírására 2013. január 3-án 
került sor. A nyertes ajánlatban a kivitelező 12 
hónapos teljesítési határidőt vállalt, melynek 
értelmében a projekt közreműködő szerveze-
téhez a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 

Központ Nonprofit Kft-hez támogatási szerző-
dés módosítási kérelmet nyújtottunk be 2013. 
február 22-én, kérve a projekt megvalósulá-
sának határidejének 2014. március 31-re tör-
ténő módosítását. Jelenleg a vízjogi létesítési 
engedély meghosszabbítása, a kiviteli tervdo-
kumentáció engedélyeztetése (építési tevékeny-
ség csak kiviteli terv birtokában folytatható), a 
terület átadásának és a régészeti tevékenység 
megkezdésének előkészítése, valamint az ön-
kormányzat tulajdoni lapokon tulajdonosként 
való bejegyzése, ingatlan-nyilvántartásban tör-
ténő átvezetés van folyamatban. 

Onga Nagyközség belterületi közúthálóza-
tának helyreállítása és fejlesztése című pro-
jekt előrehaladásának rövid bemutatása 

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.2/
E-11-2011-0047 

A pályázat célja: 
A projekt keretében sor kerül az árvízi kár-

eseménnyel érintett belterületi közutak helyre-
állítására, fejlesztésére, szilárd burkolattal tör-
ténő ellátására, csapadékvíz elvezető csatornák 

Pályázatok előrehaladásáról

A református templom kertje (Fotó: Szmutku Zoltán)
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kiépítésére, fejlesztésére. Önkormányzatunk 
pályázatát 2011. június 30-án nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:
2011. november 3-án született meg a tá-

mogatói döntés, a támogatási szerződés 2012. 
február 3-án került aláírásra. A projekt össz-
költsége: 74.692.405 Ft. A megítélt támogatás 
összege: 70.957.784  Ft. Önerő: 3.734.621 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül be-
nyújtásra kerülő számlák önerejének biztosí-
tásához elnyert önerő támogatás: 231.965  Ft.

2013. április 10-én a 30 napon belül benyúj-
tásra kerülő számlák önerejének biztosításá-
hoz elnyert önerő támogatás: 3.413.502 Ft.

(A csapadékvíz elvezetésre jutó költségek 
önerejének fedezetére elnyert BM Önerős tá-
mogatásunk az új önerő igénylési rendszer 
alapján – mely valamennyi elszámolható költ-
ség vonatkozásában lehetővé teszi az önerő tá-
mogatás igénylését – csökkentésre kerül majd, 
annak érdekében, hogy ne valósuljon meg az 
önerő két forrásból történő támogatása.)

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

A pályázathoz eredetileg becsatolt tervek 
(Transdowell Zrt.) az útburkolat megerősí-
tési tervekhez csatlakozó szikkasztó árkos 
vízelvezetést tartalmazták, a tervező nyilat-
kozata alapján a meglévő árkok tisztítása, 
gaztalanítása nem minősül vízjogi engedély 
köteles tevékenységnek. Az engedélyező ha-
tóság, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség állásfoglalása alapján azonban az 
ároktisztítás vízjogi engedélyköteles tevé-
kenység, melynek értelmében a terveket ta-
lajmechanikai szakvéleménnyel kellett kiegé-
szíteni. Tekintettel a kedvezőtlen talajfizikai 
jellemzőkre, olyan nagyszelvényű árkokat 
kellett volna kialakítani, mely a helyi geode-
tikus és közmű adottságok miatt nem fért el, 
így szikkasztó kutak kialakítása vált szüksé-
gessé, erre kapott önkormányzatunk vízjogi 
létesítési engedélyt. Az engedély kiegészíté-
sét, módosítását kérte a tervező, így a projekt 
jogerős vízjogi engedéllyel csak 2012. július 
20-án rendelkezett. 

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás 
szereplőit (közbeszerzési szakértő, projekt-
menedzsment szolgáltatás biztosítása, jogi 

szakértő és nyilvánosság biztosításához kap-
csolódó feladatok ellátása) 76/2012. (VII. 31.) 
sz. képviselő-testületi-határozatával, a projekt 
műszaki ellenőrét 96/2012. (IX. 18.) sz. kép-
viselő-testületi-határozatával, könyvvizsgáló-
ját 136/2012. (XII. 11.) sz. képviselő-testüle-
ti-határozatával jelölte ki.

A jogerős létesítési engedély birtokában 
a projekt közbeszerzési szakértője megkezd-
te az ajánlattételi dokumentáció előkészíté-
sét, melyek ajánlattevők részére történő meg-

küldésére 2012. szeptember 
3-án került sor. Az önkor-
mányzat az ajánlattételi fel-
hívás szerint 2012. október 
15-én kötött volna szerző-
dést – a nyertes kivitelező 
céggel – a FEDRID Kft-vel, 
azonban képviselő-testüle-
tünk 2012. október 11-i ülé-
sén adott felhatalmazást az 
eredmény kihirdetésére, a 
közbeszerzési határidők be-
tartásával a szerződés alá-
írására 2012. október 31-én 
került sor. A projekt műsza-

ki ellenőre az aszfaltozási munkákat 2012. no-
vember 15-én időjárási okokra hivatkozva le-
tiltotta. Az önkormányzat műszaki javaslatra 
hozzájárult az aszfaltozási munkák 2013. áp-
rilis 13-ig történő elvégzéséhez. 

A beruházás 70%-ban megvalósult, kiál-
lításra került az engedélyköteles tevékeny-
ségek vonatkozásában a nettó 15.488.640 
Ft-os számla, melynek ÁFÁ-ja fordított adó-
zás hatálya alá esik és a nem engedélyköte-
les tevékenységek vonatkozásában a bruttó 
26.246.277 Ft-os számla, mely számlákat és 
a fordított áfa előzetes megtérítésére irányu-
ló kérelmünket 2013. április 10-én benyújtot-
tuk a projekt közreműködő szervezetéhez. A 
kivitelezési munkák várhatóan 2013 májusá-
ban befejeződnek, a projekt megvalósulásá-
nak határideje: 2013. május 31.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Ongán című projekt előrehaladásának rö-
vid bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.2.1/
A-11-2012-0028

A pályázat célja: 
A projekt eredményeként minden rászo-

ruló számára elérhetővé válnak a jogszabá-
lyokban rögzített ellátási formák, melyek a 
szociális biztonságot garantálják, illetve biz-
tosítják a minőségi ellátás elérhetőségét. A 
projekt keretében a Szociális Szolgáltató Köz-
pont székhely épülete (József A. u. 5.), vala-
mint a gyermekjóléti és családsegítő szolgál-
tatásnak otthont adó épület (Rákóczi u. 28.) 
infrastrukturális fejlesztése: felújítása, bővíté-
se és akadálymentesítése valósul meg. A nap-
pali ellátás keretében működő 35 férőhelyes 
idősek klubja az átalakítás következtében 40 
férőhelyesre bővül. A beruházás lehetőséget 

teremt a szociális alapellátások minél széle-
sebb körben történő elérhetőségére, mely ál-
tal javul a szociálisan rászorulók életminősé-
ge. Önkormányzatunk pályázatát 2012. január 
9-én nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:
2012. június 14-én született meg a támoga-

tói döntés, a támogatási szerződés 2012. októ-
ber 29-én került aláírásra. A projekt összkölt-
sége: 96.590.392 Ft. A megítélt támogatás ösz-
szege: 91.760.872 Ft. Önerő: 4.829.520 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül be-
nyújtásra kerülő számlák önerejének biztosí-
tásához elnyert önerő támogatás: 143.047 Ft.

(Az önerő igénylés rendszere 2013 áprili-
sától megváltozott, mostantól nem a 30 na-
pon benyújtandó számlák önerejére lehet tá-
mogatást igényelni, hanem 2013. április 5-től 
kezdődően a 2013. november 30-ig benyúj-
tásra kerülő elszámolások éves önerejére lehet 
igényt benyújtani. A projekt új önerő igénylé-
sének előkészítése folyamatban van.)

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás 
szereplőit (közbeszerzési szakértő, projekt-
menedzsment szolgáltatás-, nyilvánosság- és 
könyvvizsgálat biztosításával kapcsolatos fel-
adatok ellátása, műszaki ellenőrzés ellátása) 
118/2012. (XI. 20.) sz. képviselő-testületi ha-
tározatával jelölte ki.

A hirdetmény közzététele nélküli tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás 2013. február 15-
én kiküldésre került ajánlattételi felhívásokkal 
kezdődött meg. Önkormányzatunk 26/2013. 
(III. 19.) sz. képviselő-testületi határozatában 
az eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
kivitelezéshez szükséges többlet önerőt 2013. 
évi költségvetésének tartaléka terhére biztosí-
totta. Az összességében legkedvezőbb ajánla-
tot benyújtó Cser-Komkra Kft-vel 2013. áp-
rilis 2-án került a vállalkozási szerződés alá-
írására. A kivitelező 2013. április 18-án élt a 
szállítói előleg (a támogatási szerződésben 
rögzített, kivitelezésre rendelkezésre álló költ-
ségek 10%-a) lehívásának lehetőségével, me-
lyet a projekt közreműködő szervezetéhez a 
MAG Zrt-hez felterjesztett önkormányza-
tunk. A Szociális Szolgáltató Központ előre 
ütemezett NRSZH általi helyszíni ellenőrzése 
miatt a munkaterület átadására 2013. április 
23-án kerül sor. A kivitelezési munkák befeje-
zésének, így a projekt megvalósulásának ha-
tárideje: 2013. június 30.

Kisléptékű településfejlesztés Onga nagy-
községben című projekt előrehaladásának 
rövid bemutatása

A projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.1.3-
11-2012-0091

A pályázat célja: 
Onga nagyközség dél-nyugati részén a 

Csokonai, Mészáros Lázár utcák egy részének 
szilárd burkolattal történő ellátása valamint 
a Nádas és Kölcsey utcák útburkolatának fel-

Aszfalt burkolatot kap a Mészáros Lázár utca (Fotó: Földesi Zsófia)
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újítása és a hozzá tartozó járdák megépíté-
se valósul meg, mely biztonságos közlekedé-
si feltételeket teremt, ugyanakkor hozzájárul 
a településünkön élők életminőségének javu-
lásához, fokozza a lakosság komfortérzetét. 
Önkormányzatunk pályázatát 2012. január 
16-án nyújtotta be.

Az elnyert támogatás nagysága:
2012. augusztus 13-án született meg a tá-

mogatói döntés, a támogatási szerződés 2012. 
október 19-én került aláírásra. A projekt össz-
költsége: 94.184.477 Ft. A megítélt támogatás 
összege: 89.475 253 Ft. Önerő:4.709.224 Ft.

2012. december 18-án a 30 napon belül be-
nyújtásra kerülő számlák önerejének biztosí-
tásához elnyert önerő támogatás: 169.980 Ft.

2013. április 10-én a 30 napon belül benyúj-
tásra kerülő számlák önerejének biztosításá-
hoz elnyert önerő támogatás: 2.239.168 Ft.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

Önkormányzatunk a projekt megvalósítás 
szereplőit (közbeszerzési szakértő, projektme-
nedzsment szolgáltatás biztosítása) 95/2012. 
(IX. 18.) képviselő-testületi-határozatával, a 
projekt műszaki ellenőrét, nyilvánosság biz-
tosításához kapcsolódó feladatok ellátóját és 
könyvvizsgálóját 96/2012. (IX. 18.) sz. képvi-
selő-testületi-határozatával, könyvvizsgálóját 
117/2012. (XI. 20.) sz. képviselő-testületi-ha-
tározatával jelölte ki.

A hirdetmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás 2012. október 
18-án kiküldésre került ajánlattételi felhívá-
sokkal kezdődött meg. Az összességében leg-
kedvezőbb ajánlatot benyújtó Cser-Komkra 
Kft-vel 2012. december 3-án került sor a pro-
jekt keretében elszámolható nettó 67.243.995 
Ft, valamint az el nem számolható (jelen pro-
jekt keretében felújítandó utak két helyen is 
csatlakoznak az országos közúthálózat ré-

szét képező utakhoz, mely a projekt kereté-
ben el nem számolható tétel) nettó 275.000 
Ft-ot tartalmazó vállalkozási szerződések alá-
írására. Az építési munkák előrehaladása el-
érte a szerződés szerinti első ütemet, 25%-ot, 
így a kizárólag engedélyköteles tevékenységet 
tartalmazó (fordított áfa hatálya alá tartozó) 

számla kiállításra és kifizetési kérelem formá-
jában benyújtásra került a Norda Nonprofit 
Kft-hez. A kivitelezési munkák befejezésé-
nek, így a projekt megvalósulásának határ-
ideje: 2013. június 30.

4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az is-
kolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fej-
lesztését, felújítását célzó projekt előrehala-
dásának rövid bemutatása

A pályázat célja:
A pályázat a 092 hrsz-on található kivett 

sportpálya, öltöző művelési ágú ingatlan fel-
újítását, férfi-női és akadálymentes vizes blok-
kal történő bővítését, épületgépészeti korsze-
rűsítését, tetőfelújítását és héjazat cseréjét tar-
talmazza.

Az elnyert támogatás nagysága:
A 2012. április 2-i határidővel benyújtott 

pályázatunk 19.946.925 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásra irányult, ezzel szemben 2012. 
november 15-én 17.951.000 Ft támogatást 
nyert el önkormányzatunk. 

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

Jelenleg az engedélyezési tervdokumentá-
ció elkészítése van folyamatban, melynek en-
gedélyeztetését követően indulhat el a kivite-
lező kiválasztására irányuló közbeszerzési el-
járás. A megvalósítási határidő szoros, mivel 
a támogatás felhasználásának végső határide-
je 2013. június 30., mely határidőig fel nem 
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a 
központi költségvetésbe. A pályázat benyújtá-
sakor vállalta képviselő-testületünk, hogy az 
építéssel járó beruházás megvalósítása során 
a támogatási összeg 5%-ának mértékéig hatá-
rozott idejű közfoglalkoztatottat alkalmaz.

5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján önkor-
mányzati felzárkóztatási támogatást célzó 

projekt előrehala-
dásának rövid be-
mutatása

A pályázat célja:
Az önkormány-

zat tulajdonában 
és kezelésében lévő 
közutakon végzett 
felmérés alapján 300 
m² kátyúzandó te-
rület került felmé-
résre. A kátyúkat a 
közfoglalkoztatot-
tak a projekt kere-
tében beszerzésre 
kerülő eszközök és 
anyagok segítségé-

vel felszámolják, ezáltal munkájuk hozzájárul 
a helyi értékteremtéshez. 

Az elnyert támogatás nagysága:
A 2012. május 2-i határidővel benyújtott 

pályázatra 2012 augusztusában 6.628.343 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert önkor-
mányzatunk.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

A pályázat keretében a település önfenn-
tartó képességének javításához és a helyi fog-
lalkoztatás bővítéséhez, az értékteremtő köz-
foglalkoztatás megvalósításához szükséges 
eszközök beszerzéséről a képviselő-testü-
let 2012 októberében döntött, a Bosch GSH 
27VC bontókalapácsot, az RZ 121 aszfaltvá-
gót és a VVV 600/12 padkahengert 5.760.720 
Ft értékben 2012 decemberében a helyi vállal-
kozó, a Juhász és Társa Bt. leszállította. 

Amennyiben az időjárási körülmények 
megfelelőek, sor kerül az aszfaltozáshoz szük-
séges anyagok (aszfalt, kőzúzalék, bitumen) 
beszerzésére az elnyert 867.623 Ft-ból, a ká-
tyúzási feladatot közfoglalkoztatás keretén 
belül közfoglalkoztatottjaink végzik majd el. 
A megvalósítás időtartama alatt a helyszí-
neket az Ongai Polgárőr Egyesület önkénte-
sei vagyonvédelmi és közlekedésbiztonsági 
szempontból biztosítják majd.

A támogatás felhasználásának végső ha-
tárideje 2013. június 30., mely határidőig fel 
nem használt támogatásrészt vissza kell fizet-
ni a központi költségvetésbe.

NKA pályázati felhívása keretében „Csoko-
nai köztéri szobor megvalósítása és felál-
lítása Ongán a történelmi emlékparkban” 
című projekt előrehaladásának rövid bemu-
tatása

A pályázati azonosító: 3974/00014
A pályázat célja:
A projekt keretében a Berzsenyi utcai Tör-

ténelmi emlékparkban (Onga belterület 666/1 
hrsz ingatlan) egy Csokonai Vitéz Mihályt áb-
rázoló, mészkő talapzaton álló bronz mellszo-
bor kerül kivitelezésre. 

Az elnyert támogatás nagysága:
A 2012. november 14-i határidővel benyúj-

tott pályázatra 2013 februárjában 2.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert önkor-
mányzatunk.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

A 1,5 m magas mészkő posztamensen álló 
80 cm magas bronz mellszobor 2013. augusz-
tus 16-ig történő elkészítése céljából 2013. 
március 7-én kötött önkormányzatunk fel-
használási szerződést Ekker Róbert szobrász-
művésszel. Az agyagmodell 2013. március 
28-ra elkészült, 2013. április 30-ra várható-
an elkészül a gipszforma, mely munkafázist a 
bronz mellszobor öntése követ. A támogatás 
felhasználásának végső határideje 2013. októ-
ber 10. A tervek szerint a szobor felavatására 
2013. augustus 20-án kerül sor.

Évszakoktól független mindennapos testne-
velés órák megtartásához szükséges komp-
lex infrastrukturális feltételrendszer kiala-
kítása az ongai Görgey Artúr Általános Is-
kolában című projekt előrehaladásának be-
mutatása

Járdaépítés a Csokonai utcában (Fotó: Buzás Márta)
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A projekt azonosítószáma: ÉMOP-4.3.1/
A-12-2012-0025

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete 102/2012. (XI. 14.) sz. kép-
viselő-testületi határozata alapján 2012. no-
vember 15-én nyújtottuk be pályázatunkat. 
A projekt megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítésére 137/2012. (XII. 11.) sz. képvise-
lő-testületi határozattal a KRODA Kft-t került 
felkérésre, mely tevékenység a pályázat hiány-
pótlási szakaszában le is zárult. A projekt sze-
replői közül a 24/2013. (II. 12.) sz. képviselő-
testületi határozattal a közbeszerzési szakértő 
valamint a projektmenedzsment tevékenység 
ellátója került felkérésre.

A projekt indokoltsága: 
A 3 épületegységből álló Görgey Artúr Ál-

talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény 2. számú épülete – amely helyt 
ad a rendkívül alacsony kapacitású tornate-
remnek – mára már rendkívül rossz állapot-
ba került. A beázó tetőszerkezet, a korszerűt-
len nyílászárók, és a külső hőszigetelés hiánya 
mind-mind hozzájárul az épület gazdaságta-
lan működtetéséhez, „az egészséges tanulói 
környezetre méltatlan” jelző kiérdemléséhez. 
A terem alacsony kapacitása, a felmenő rend-
szerben megvalósuló jelenlegi testnevelés 
órákra sem biztosítja az elégséges helyszük-
ségletet. Tanulóink döntő többsége (77%-
a) hátrányos helyzetű diák, a sajátos nevelé-
si igényű tanulók száma évről-évre növekvő 
tendenciát mutat. Bár az oktatásukhoz szük-
séges személyi feltételekkel rendelkezik isko-
lánk, azonban egyszerű és korszerűtlen fej-
lesztő eszközeink, bútorzatában elavult fej-
lesztő szobánk nem tudja garantálni a mo-
dern és hatékony fejlesztési folyamatot. 

A projekt megvalósításával célunk:
Az oktatási intézményünk racionális és 

költséghatékony működésének kialakítása, 
a modern és racionálisan kialakított oktatási 
környezet megteremtése, az eszközellátottság 
javítása az iskolában. Kiemelt célunk, hogy 
megteremtődjön iskolánkban a mindenna-
pos, tanórai keretek között, délelőtti időszak-
ban szervezett, évszakoktól független testne-
velés órák biztosításának a feltétele, továbbá, 
hogy kialakításra kerüljön az integrációt elő-
segítő akadálymentes iskolai környezet. A 
projekt eredményeként megvalósul egy, az 
európai normáknak is megfelelő, korszerű és 
energiatakarékos intézmény, mely minőségi 
változást eredményez az oktató-nevelő mun-
ka színvonalában, iskolaközösségünk min-
dennapjaiban.

Céljaink eléréséhez az alábbi tevékenysé-
geket, fejlesztéseket határoztuk meg pályáza-
tunkban:

-  a mindennapos testneveléshez szükséges, 
teljes körűen akadálymentesített sportlé-
tesítmény létrehozása,

- megújuló energiaforrások alkalmazása,
-  korszerűtlen iskolaépületünk (2. számú 

iskolaépület) nyílászáróinak cseréje, az 

épület külső hőszigeteléssel való ellátása, 
lapos tető felújítása, az épület akadály-
mentesítése,

-  a sajátos neveltetési igényű tanulóink fej-
lesztéséhez szükséges speciális bútorzat 
és eszközfelszereltség beszerzése,

-  új, korszerű sporteszközök beszerzése,  
-  az iskolai rendezvények megvalósításá-

hoz szükséges közösségi tér hiányának 
pótlása az új tornaterem megépülésével, 

-  gyakorlatorientált tárgyak bevezetése 
a környezeti fenntarthatóság témaköré-
ben, melyek hozzájárulnak a hátrányos 
helyzetű tanulók közösségi tevékenység-
be való aktív bekapcsolódásába.

Az elnyert támogatás nagysága:
A projekt támogatói döntéséről 2013. áp-

rilis 16-án értesült önkormányzatunk. Az el-
nyert, vissza nem térítendő támogatás, mely 
a projekt elszámolható költségének 100%-a: 
392.564.085 Ft. A projekt el nem számolha-
tó költségeit a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
megvásárlása/kisajátítása jelenti.

A projekt állása, a megvalósítás határ-
ideje:

A támogathatóságot az Irányító Hatóság 
három feltételhez szabta, melyek a követke-
zők:

Onga belterület hrsz. 249., 251., 252., in-
gatlanok esetében a tulajdonosváltást a pályá-
zónak a támogatási szerződés megkötéséig a 
vonatkozó szemle típusú tulajdoni lap máso-
lat benyújtásával szükséges igazolnia, melyen 
a pályázó tulajdonosként kerül feltüntetésre. 
A tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme 
legalább a széljegyen kell, hogy szerepeljen.

A pályázónak nyilatkoznia kell arra vo-
natkozólag, hogy a beruházással érintett fel-
adat-ellátási helyen a projekt megvalósítási 
szakaszának zárásásig a mindennapos testne-
veléshez szükséges, képzett humán erőforrást 
rendelkezésre állását megteremti.

A támogatási szerződés megkötéséig kér-
jük benyújtani a 321/2011. (XII. 27.) A helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorok-
ról korm. rendelet alapján a települési önkor-
mányzat által elkészített helyi esélyegyenlősé-
gi programot (helyzetelemzés és intézkedési 
terv).

A támogatási szerződés megkötésének fel-
tételeiről a projekt közreműködő szervezete a 
MAG Zrt. értesít majd. A projekt megvalósí-
tásának határideje a benyújtott pályázat sze-
rint 2014. június 30. 

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés területi esélykülönbségének 
csökkentése Ongán című pályázat előreha-
ladásának bemutatása

A pályázat azonosítószáma: ÉMOP-
4.1.1/A-12-2013-0108

A pályázat célja: 
A 2/2013. (I. 14.) sz. képviselő-testületi ha-

tározat alapján 2013. január 14-én került be-

nyújtásra az I. sz. háziorvosi rendelő és vé-
dőnői tanácsadó (Onga, Arany János u. 16.) 
épületének felújítására, átalakítására, bőví-
tésére, akadálymentesítésére az intézmény 
korszerűbb, hatékonyabb, biztonságosabb és 
energiatakarékosabb üzemelését, valamint az 
elavult egészségügyi- és informatikai eszkö-
zök cseréjét célzó pályázat. 

A pályázat elszámolható összköltsége: 
59.996.550 Ft 100%-os támogatási intenzitás 
mellett. A pályázat hiánypótlási felhívásának 
határidőben 2013. február 28-án eleget tett 
önkormányzatunk. A projekt szereplői közül 
a szakági terveket készítő tervezőket 41/2013. 
(III. 19.) sz. képviselő-testületi határozattal je-
lölte ki önkormányzatunk. Jelenleg a pályázat 
ismételt tartalmi ellenőrzése zajlik. 

A helyi hő, és villamosenergia-igény, vala-
mint a helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energia forrásokkal című pályá-
zati kiírás keretében benyújtott pályázatok 

A pályázat azonosítószáma: KEOP-2012-
4.10.0/A

A pályázat célja:
A 19/2013. (II. 12.) sz. képviselő-testületi 

határozattal, a 20/2013. (II. 12.) sz. képviselő-
testületi határozattal, valamint a 21/2013. (II. 
12.) sz. képviselő-testületi határozattal elfoga-
dott 3 pályázat benyújtása a fejlesztéssel érin-
tett ingatlanok fűtésének korszerűsítését és 
biomassza kazán telepítését célozzák, az aláb-
bi megvalósítási helyszíneken: 

Polgármesteri Hivatal 
(elszámolható összköltség: 26.133.425 Ft, 

igényelt támogatás: 22.213.411 Ft.) 
Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 
(elszámolható összköltség: 26.646.505 Ft, 

igényelt támogatás: 22.649.529 Ft.) 
Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfo-

kú Művészetoktatási Intézmény (elszámolha-
tó összköltség: 57.762.013 Ft, igényelt támo-
gatás: 49.097.711 Ft.)

A 22/2013. (II. 12.) sz. képviselő-testületi 
határozattal döntött önkormányzatunk a fel-
tételes közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően arról, hogy az ajánlat bírálati szempontja 
alapján az eljárás nyertese a közbeszerzés va-
lamennyi része tekintetében az Euro-Fischer 
Kft. lett.

A pályázatokat 2013. február 25-én (a pá-
lyázatok benyújtása legkorábban ekkor volt 
lehetőség) benyújtottuk, még ugyanezen a 
napon az Új Széchenyi Terv pályázatait keze-
lő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján 
megjelent közlemény szerint a konstrukciót 
2013. február 28. napjával határozatlan időre 
felfüggesztették. A rendelkezésre álló 5 mil-
liárd forintos forrás erejéig, a pályázati felhí-
vásban meghatározott értékelési szempontok 
alapján, a minimális támogatási ponthatárt 
elérő, vagy azt meghaladó pályázatok rangso-
rolása alapján kerülnek majd kiválasztásra a 
támogatott projektek.

- Lengyel Henrietta -
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▶ Beindult és két torna már le is zárult 
a 2012/2013-as Bozsik Programban. Az 
U9-es csapatunk minden mérkőzését 
megnyerve menetelt mind a két tornán. 
Felkészítő edzőjük Molitorisz Zoltán. A 
másik két korosztály fejlődő tendenci-
át mutatva halad a játékossá válás görön-

gyös útján. Az U11-es csapatunkat Jónyer 
Gergely készíti fel, az U7-es korosztállyal 
Varacskai István foglalkozik.

▶ Márciusban megkezdődött a 2012/ 
2013-as Arany Fácán bajnokság megyei 
I. osztály tavaszi fele. Csapatunk kiegyen-
súlyozottan szerepel, sokáig tartottuk ve-
retlenségünket. Nézőink megismerked-
hettek új igazolásainkkal.

▶ Egyesületünk vezetősége úgy döntött, 
hogy a 2012-es TAO-s támogatás önré-
szét felhasználja, így két mez garnitúrá-
val gazdagodott felnőtt csapatunk. To-

vábbra is várjuk vállalkozók segítségét, 
felajánlását, hogy a hátramaradt, felhasz-
nálható összeget minél hamarabb fel tud-
juk használni. 

▶ Vezetőségünk kihasználva az MLSZ 
pályafelújítási programját, pályázatott 
adott be öltözőbővítésre. Az előminősítés 
során az MLSZ vezetősége pályázatunkat 
elfogadta. Természetesen ezen kívül szin-
tén élnénk a TAO nyújtotta előnyökkel és 
ismételten pályázunk, de most 6.000.000 
forintra. A pályázat elbírálására májusban 
kerül sor. 

▶ Egyesületünk beindítja az ovi-foci 
programot, amely során óvodás gyere-
keknek kívánunk nyújtani sportolási le-
hetőséget. Az edzések időpontja minden 
héten csütörtök 15.00. Helyszín: sportpá-

lya. A programról információt Varacskai 
Istvántól kaphatnak. (06-30-451-5400)

Természetesen minden korosztály-
ban várjuk a lelkes fiatalok jelentke-

zését. Információ ké-
rés Varacskai Istvánnál. 
Korosztályok: U19: 
1992–1996, U16: 1997–
1999, U13: 2000–2001, 
U11: 2002–2003, U9 
2004–2005, U7 2006–
2008.

▶ A jó idő beálltával el-
indultak a pályagondo-
zási munkák is. A pályá-
inkat rendszeresen lo-
csoljuk, vágjuk és hen-
gereljük. A sportpálya 
területén pótolva lettek 
a tél folyamán kitört, el-
pusztult vérszilvafák, to-
vábbá telepítettünk szil 
fákat is, amelyek remé-

nyeink szerint hozzájárulnak majd sport-
telepünk szebbé tételéhez. A fásításban 
illetve a pályamunkák során nyújtott se-
gítségért szeretnénk köszönetet monda-
ni: Madzin Tibornak, Takács Lászlónak, 
Kozák Istvánnak, Sebestyén Gézának és 
Kimás Gábornak.

▶ Eszközparkunk új, hordozható nagy-
kapuval bővült. A Németh Károly és Né-
meth József által meghegesztett kapu 
remekül szolgálja csapataink felkészülé-
sét. A kapun kívül leszúrható sorfalat is 
csináltattunk, amely tovább szélesíti az 
edzések során alkalmazott feladatok ská-
láját. Minden hordozható kapuhoz ké-
szült leszúrható, rögzítő vas is, elkerülen-
dő a baleseteket.

- Varacskai István -

Sportegyesületi hírek

Az U19 labdarúgó csapat (Fotó: Kovács Tamás)

A felnőtt labdarúgó csapat (Fotó: Kovács Tamás)

Onga KSE hátralévő labdarúgó mérkőzései
2012/2013. tavasz

2013.05.11. Szombat 17:00 Onga - Tiszalúc
2013.05.20. Hétfő 17:00 Tállya - Onga
2013.05.25. Szombat 17:00 Sajóbábony - Onga
2013.06.01. Szombat 17:00 Onga - Karcsa
Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak 
a  felnőtt  találkozó előtt 2 órával korábbi kezdési  idő-
pontban.
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Az újra indított egészségmegőr-
ző rovatunkat Gál Lászlóné védő-
nő szerkeszti, írja. Célunk, hogy a 
mai, egyre egészségtelenebb vi-
lágunkban a magunk módján fel-
hívjuk a figyelmet néhány meg-
előzhető, kis odafigyeléssel ke-
zelhető problémára.

A tavaszi fáradtság - A túl sok alvás ká-
bulttá tesz

Mindannyiunk ismeri az érzést: ta-
vasz közeledtével szellemünk alig várja 
a felfrissülést és a természet éledését, tes-
tünk mégsem képes a környezettel együtt 
megújulni és üdén, frissen belépni a ta-
vasz körforgásába.

Tavasszal ólmos fáradtság, meglassult-
ság vesz rajtunk erőt, a természet nyílását 
melankolikus nyugalommal vesszük tu-
domásul, és szeretnénk mindezt a paplan 
alól végignézni. Kedélyállapotunk inkább 
hasonlít a depresszióhoz, alvászavaraink 
támadnak. Gyakrabban betegszünk meg, 
mely a kisgyermekekre is igaz: a szülők 
nagyon jól ismerik a kora tavasszal érke-
ző megfázáshullámot, mikor gyermeke-
ink minden második héten vírusos, eset-
leg lázas, náthás állapoton esnek át.

Mi ennek az oka? Miért alakul így a 
tavaszi első napsugarak megjelenésének 
időszaka? A jelenség neve tavaszi fáradt-
ság, létét mára a tudomány is elismeri.

A tavaszi fáradtság minden bizonnyal 
a hosszú téli hónapok hatásának köszön-
hető, felfogható hiánybetegségnek is. De 
a tél mely „áldásos” hatásainak tudható 
be testünk és szellemünk tavaszi meglas-
sultsága, mélázása?

A természet mellett szokásaink is 
megváltoznak

Okolhatjuk a napsütéses órák szá-
mának csökkenését, a hőmérséklet ala-
csony voltát, a testmozgás hiányát, táp-
lálkozásunk megváltozását, mely hatások 
szervezetünk tartalékainak kimerülését 
okozzák.

Ahogy közeledik a tél, úgy csökken a 
napsütés mennyisége: a napsugarak ereje 
és a nappali természetes fény mennyisé-
ge. Ez kedélyállapotunk romlását (és a D-
vitamin hiányát) okozza, mely megfele-
lő kompenzációk 
hiányában tavasz-
szal igen nehezen 
száműzhető. Tu-
dományos tény, 
hogy az északi né-
peknél a depresz-
szió előfordulása 
gyakoribb, mint 
például a mediter-
rán országokban, 
melyet a napsütés 
kevesebb mennyi-
ségével is magya-
ráznak.

Az idő hidegre fordul, a nappalok szür-
külnek, melyek összességében azt ered-
ményezik, hogy nem szívesen megyünk 
ki a szabadba, inkább töltjük időnket be-
zárva a négy fal közé, a melegben.

Télen megfigyelhetően többet alszunk. 
Az alvás mennyiségének nagyfokú növe-
kedése paradox módon viszont nem okoz 
kipihentséget és frissességet, éppen ellen-
kezőleg: a túl sok alvás lassúvá, kábulttá 
tesz, mely fokozza tavaszi melankólián-
kat. A hideg téli hónapokban táplálko-
zásunk is megváltozik. Ennek evolúciós 
okai vannak: az ősember megjelenése óta 
az emberi szervezetnek volt ideje megta-

nulni, hogy – ter-
mészetesen még a 
modern fogyasz-
tói társadalmak 
megjelenése előtt 
– a tél a nélkülö-
zés, az éhezés és 
a hideg idősza-
ka, melyek ellen 
a szervezet las-
suló anyagcseré-
vel, tartalékolás-
ra való átállással 
válaszol, biztosít-

va ezzel a faj túlélését. Így a hideg idő-
járás miatt ösztönösen az energiadúsabb 
ételeket választjuk: a friss salátákat táplá-
ló krémlevesekre cseréljük, melyek élet-
tani hatása merőben eltérő, mint a köny-
nyebb ételeké.

Nem utolsósorban Magyarország ég-
hajlati adottságai télen nem kedveznek a 
friss, ízletes zöldségek és gyümölcsök ter-
mésének: az üvegházi illetve a külföldről 
importált gyümölcs- és zöldségfélék bár 

igen mutatósak, ízviláguk és vitamintar-
talmuk messze elmarad a nyáron kapha-
tó szabad földön megtermeltekétől.

Végezetül tél végén, tavasz elején az 
időjárás hirtelen váltakozik: gondoljunk 
csak a szeszélyes áprilisi időre, mikor 
egyik percben süt a nap, másik percben 
esik az eső. Az időjárási viszonyok ilyen 
hirtelen megváltozása még az egyébként 
frontra nem érzékeny embereket is meg-
viselik, így tovább fokozva a tavaszi fá-
radtságot.

Mit tehetünk a tavaszi fáradtság el-
len?

 A legfontosabb természetesen a meg-
előzés. A napfény hiányát úgy pótoljuk, 
hogy mikor lehetőségünk van, tartóz-
kodjunk sokat szabad levegőn, sétáljunk 
nagyokat, a sportolást sem kell felad-
nunk, csak válasszunk megfelelő ruháza-
tot (a szabad levegőn végzett testmozgás 
áldásos hatását nem pótolhatja az edző-
termi futópad használata).

Számos sportformát országunkban ki-
zárólag télen űzhetünk, például a sielést, 
a szánkózást, legtöbb helyen a korcso-
lyázást. Fedezzük fel a sportok nyújtotta 
örömöket! Ha nincs rá lehetőségünk, ak-

Egészségmegőrzés: Tavaszi fáradtság

Az Arany J. utcai orvosi rendelő (Fotó: Buzás Barbara)

Tavaszi fáradtság ellen bicikli túrán a hatodikosok (Fotó: T. L.)
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kor mindenképpen válasszunk valami-
lyen zárt térben végezhető sportot, hogy 
a testmozgást rossz idő esetén se kelljen 
nélkülöznünk.

Ne feledkezzünk meg a helyes, ki-
egyensúlyozott táplálkozásról! Válasz-
szunk vitaminban gazdag ételeket. Ne 
engedjünk a csábításnak, táplálkozásunk 
továbbra is könnyű, egészséges ételek-
ből álljon, melyek fogyasztása hozzájá-

rul szervezetünk ellustulásának elkerü-
léséhez, az anyagcsere továbbra is ma-
gas fordulatszámon dolgozhat. Bár a ter-
mészetes vitaminformákat a különböző 
multivitamin készítmények nem pótol-
hatják, érdemes a téli hónapokban egy 
kis kiegészítést is beiktatni a táplálkozá-
sunkba.

A tavasz közeledtével érdemes tisz-
títókúrát vagy egy rövid böjtöt beiktat-

ni, ám ezek alkalmazása előtt minden-
képpen kérjük ki orvosunk tanácsát, mi-
vel egy rosszul megválasztott tisztítókúra 
vagy egy idejében nem felfedezett beteg-
ség jelenléte nagy károkat okozhat egész-
ségünkben.

(Dr. Kónya Judit)

- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

VIII. Ongai 
Kulturális Napok 

előzetes programterve
2013. június 1–3–4.

2013. 06. 01. szombat 
12.00 óra (művelődési ház)

•  Tanúságos bábelőadás kicsiknek és nagyoknak – az előadást követően ajándékok, bábok, népi gyermekjátékok 
készítése természet adta anyagok felhasználásával. Felnőttek és gyerekek, idősek és fiatalok, nők és férfiak egy-
aránt megtalálják az alkotás lehetőségét. Az előadást és a foglalkozást Soltészné Herczeg Mária tartja.

17.00 óra (Falumúzeum)
•  Az ócsanálosi gátépítésen talált régészeti tárgyak bemutatása, kiállítás megtekintése. A falumúzeum vizesblokk-

jának átadása.
•  Az Ongai Hagyományőrző Néptánc Csoport bemutatója, táncház. 

Élő zenével kísér az Agyagbanda zenekar.

2013. 06. 03. hétfő 
18.00 óra (általános iskola média terem)
•  Az Ongai Kulturális Egyesület legújabb településünkről készült DVD 

bemutatása és átadása: Onga tanácsi anyagának forrásai 1962–
1990. Ládi Gabriella és Ládi Judit verset mond és énekel.

2013. 06. 04. kedd 
18.00 óra  (Történelmi emlékpark, Berzsenyi utca)
•  Történelmi megemlékezés a Trianoni emlékműnél, koszorúzás, ün-

nepi műsor                                                                                 - Gondos Andorné -

Értesítés – óvodai beiratkozás!
A 2013/2014-es tanévre az óvodai beíratkozás 2013. má-
jus 13–27-ig 8–16 óráig lesz, a központi óvodában (Hu-
nyadi út 43.).
A beiratkozáshoz hozzák magukkal a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint a taj kár-
tyáját!
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki az 5. életévét 2013. 
december 31-ig betölti.

- Trízsi Józsefné óvodavezető - A tagóvoda bejárata (Fotó: Kovács Luca)

A hagyományőrzők is fellépnek (Fotó: Lanku Máté)

Vitrinek beszerelése a falumúzeumi kamrába (Fotó: T. L.)
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Harmadik éve futó programba kap-
csolódott be általános iskolánk, im-
már másodszor. A kiskertekbe ke-
rülő vetőmag csomagokat nagy 
örömmel és lelkesedéssel vette át 
a Görgey Artúr Általános Iskola és 
AMI kertészkedéshez kedvet érző 
mintegy 100 diákja.

A Vesd Bele Magad Programot a Fia-
tal Gazdák Szövetsége indította el 2011-
ben. A szervezők elsődleges célja a házi 
kiskertek újbóli felvirágoztatása, a ha-
gyományos falusi önellátás és az ehhez 
kapcsolódó magas minőségű gyümöl-
csök és zöldségek termesztéséhez szük-
séges kultúra újraélesztése. Településün-
ket sem kerülte el az a káros tendencia, 
mely szerint a kiskertek gondozása szin-
te megszűnt. A házi zöldségtermesztés-
hez kapcsolódó munkafolyamatok isme-
rete nem alakult ki az új generációkban. 
Sőt, ma már nem csak a városi iskolák-
ban, hanem Ongán is gondot okoz, hogy 
a veteményeskertek termesztett növénye-
it a gyerekek egyáltalán felismerjék. 

Nem törődhetünk bele, hogy azok a ter-
mesztési szokások, amelyek birtokában 

nagyszüleink, szüleink egészségesebben 
élhettek, táplálkozhattak, nem mellékesen 
részben önellátásuk is biztosítva volt, a fe-
ledés homályába ke-
rüljön. Reményke-
désre adhat okot a 
programhoz csat-
lakozók lelkesedé-
se, habár az időjárás 
heteken át mosto-
ha volt a kertészke-
déshez. Mivel hosz-
szúra nyúlt a tél és 
kicsit hidegre sike-
rült a tavasz eleje, 
a természet egy ki-
csit nehezebben érte 
utol magát. A tavasz 
néhány hetes csúszása akadályozta a vete-
ményezést, de lassan-lassan minden vető-
mag a veteményeskertek földjébe került, és 
a természet igyekszik mielőbb zöldségekkel 
megajándékozni a gondos kezek munkáját.

Iskolánkból 100 tanuló részesült vető-
mag csomag adományban, melyek bor-

só, kapor, sárgarépa, retek, vöröshagyma 
és csemegekukorica magokat tartalmaz-
tak. A tanulók beszámolói alapján tud-

juk, hogy a magok már majdnem minde-
nütt a földbe kerültek.

Bízunk a kis kertészek kitartásában, és 
abban, hogy egy életre kedvet kapnak a 
házi kertészkedéshez!

- Takács László iskolai koordinátor - 

Kihajtottuk a kiszét!
A szokatlanul hosszúra nyúlt kemény, csapadékos tél után 

nehezen jött el a tavasz. A hagyományos kiszehajtás a szokott 
tavaszi szünet előtti időpontról ezért április végére tolódott.

Április 23-án a szokásos úton, óvodásokkal kiegészülve, ha-
talmas zajkeltés közepette űzték ki diákjaink végre a telet és a 
betegségeket településünkről. Tették ezt olyan jól, hogy a tél 
mellett a tavasz is szinte elillant, hisz április utolsó két hetében 
igazi nyári idő köszöntött településünkre. A Bársonyos-patak 
partján az ismert rigmusok mellett hatalmas lángokkal lobbant 
lángra a báb, kifejezve a hideg, a nélkülözés, a betegségek el-
múlását. - T. L. - 

Vesd Bele Magad!

A vetőmagok az esősöknél (Fotó: T. L.)

Körtánc az iskolában (Fotó: T. L.)

Vonulás a Dózsa Gy. úton (Fotó: T. L.) A Bársonyos-patak partján (Fotó: T. L.)



10 2013. május

A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény 2012–2013. tanéve célegye-
neséhez érkezett. A tanév hajrá-
jának is nevezhetnénk ezt az idő-
szakot. Hamarosan a tanév végi 
felmérések elkészítésére és érté-
kelésére is sor kerül. A tanév zárá-
sával párhuzamosan elkezdődött 
a következő tanév előkészítése is. 

A következő tanév első évfolyamos 
tanulói április 8-án és 9-én iratkoztak 
be. Az előzetes várakozásnak megfele-
lően 43 új tanulója van iskolánknak. A 
beiratkozás adataira építve a tankerü-
let kettő első évfolyamos osztály indítá-
sát engedélyezte. A beiratkozás új eleme 
volt, hogy a szülők nyilatkozatban kér-
hették a hittan oktatását. A 43 tanulóból 
13-an éltek ezzel a lehetőséggel. A hit- és 
erkölcstan oktatásával kapcsolatos rész-
letes szabályozás még nem látott nap-
világot, amint több információ áll ren-
delkezésünkre, azt az érintett szülőkkel 
azonnal közöljük. 

Április hagyományosan a köznyezet-
tudatosság hónapja iskolánkban. A ha-
gyományos programok mellett új ele-
mekkel bővült a tanórán kívüli akciók 
köre. Nagy sikert aratott a hulladékszo-
bor készítési verseny, ahol az alsó- és fel-
ső tagozatosok külön versenyezhettek. A 
program egyben közösségépítő jellegű is 
volt, hiszen az osztályok szinte minden 
tanulója részt vett az alkotásban. A szob-
rokat kiállítás keretében mutattuk be. Dí-
jazottak az alsó tagozaton: 1. helyezést ért 
el a 3. b osztály, 2. helyezést a 2. b osz-
tály, 3. helyezést az 1. a osztály. Díjazot-
tak a felső tagozaton: 1. helyezést ért el a 
6. a osztály, 2. helyezést a 7. b osztály, 3. 
helyezést az 5. a osztály. A programsoro-
zat részeként Molitorisz Zoltán tanár úr 
vetítéssel egybekötött előadást tartott Föl-

dünk aktuális problémáiról. Az időjárás 
viszontagságai miatt elhalasztott kisze-
hajtás zárta a prog-
ramsorozatot. A ki-
szehajtás látványos 
és mozgalmas ese-
ményén az isko-
la minden tanulója 
nagyon aktívan vett 
részt. A bábége-
tés ceremóniájába, 
a közös hangosko-
dásba több óvodás 
csoport is bekap-
csolódott.

Az általános is-
kola nevelőtestülete április 26-án nevelési 
értekezlet keretében vitatta meg a nemze-
ti köznevelési törvény ellenőrzésre és érté-
kelésre vonatkozó rendelkezéseit. A tantes-
tület áttekintette azokat a jogszabályokat 
is, amelyek a fegyelemsértő tanulókkal 
szembeni eljárást szabályozzák. Az érte-
kezlet keretében kapott tájékoztatást az 
iskola nevelőközössége az intézmény tör-
ténetének legnagyobb volumenű fejlesz-
téséről. Április 16-án eredményesnek és 
támogatásra jogosultnak ítélte a nagy-
községi önkormányzat tornaterem építé-
si pályázatát. 

Április végéig minden nyolcadik év-
folyamos tanuló értesítést kapott felvételi 
eredményéről. A felvételi eljárás eredmé-
nyeiről részletesen tájékoztatjuk olvasó-
inkat a következő lapszámban. 

„Bemutatkozik az iskola” gálaműso-
rára május 17-én 17 órától kerül sor a 
művelődési házban. A műsor színes vá-
logatás a tanév legszínvonalasabb pro-
dukcióiból. A „Bemutatkozik az iskola” 

programjából kiemelke-
dik a nyolcadik évfolyam 
két keringője, ami az isko-
lájuktól való elbúcsúzásuk 
kezdete is egyben.

Májusban kerül sor a 4., 
6. és 8. évfolyamos tanulók 
kompetencia mérésére. A 
felmérés eredményessége 
érdekében tanulóink foko-
zott erőfeszítéssel készül-

nek matematikából és magyar nyelv és 
irodalomból (szövegértés).

Május 22-én 17 órától tartjuk új elsőse-
ink szüleinek első szülői értekezletét, ahol 
tájékoztatást adunk az iskolai élet részle-
teiről. 

Versenyeredmények (április)
Kisgyőri Aprók szava verseny: első év-

folyamos verses mese kategóriában 1. he-
lyezést ért el Budai Napsugár 1. b osz-
tályos tanuló, felkészítő nevelője Máté 
Béláné. A második évfolyamosok mese 
kategóriájában 1. helyezést ért el Rácz 
Boróka 2. b osztályos tanuló, felkészítő 
nevelője Kovácsné Garadnai Éva. A ver-
ses mese kategóriában 3. helyezést ért el 
Matisz Jázmin 2. b osztályos tanuló, fel-
készítő nevelője Kovácsné Garadnai Éva. 

Alsózsolcai Benedek Elek mesemon-
dó verseny: a negyedik évfolyamosok 
versenyében 1. helyezést ért el Krassai 
Henrik 4. b osztályos tanuló, felkészítője 
Kovácsné Gara Alice. A harmadik évfo-
lyamosok versenyében 2. helyezést ért el 
Dobos Levente 3. b osztályos tanuló, fel-
készítő nevelője Kovácsné Nagy Ágnes.

Az alsózsolcai Közösségi Ház által 
rendezett (hagyományos) többfordulós 
Szép Szó csapatversenyen lett 2. helye-
zett a csapatunk. A tagok: Buzás Márta, 
Földesi Zsófia, Frei Gréta, Kerekes Petra 
és Máté Péter. Témája: Petőfi Sándor éle-
te és költészete.

A Szép Magyar Beszéd tiszántúli for-
dulóján Vasas Vivien 8. a osztályos ta-
nuló bronz minősítést szerzett. Felkészí-
tő nevelők: Poroszkainé Urszin Márta és 
Siskáné Bálint Zsuzsanna.

- Kovács György ig. -

✳ ✳ ✳

Iskolai csengőszó

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

A hulladékszobrok megtekintése (Fotó: T. L.)

Előadás a Földről (Fotó: Illés Tamás)
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Föld napja 
1970-ben kezdődött
Az első Föld napján, Denis Hayes 

amerikai egyetemista kezdeményezésé-
re, 1970. április 22-én 25 millió amerikai 
emelte fel szavát a természetért. Ez a tör-
ténelmi jelentőségű esemény az Egyesült 
Államokban – és az ország határain túl 
is – fontos változásokat hozott: az USA-
ban szigorú törvények születtek a leve-
gő és a vizek védelmére, új környezetvé-
dő szervezetek alakultak, és több millió 
ember tért át ökológiailag érzékenyebb 
életvitelre.

1990-ben világmozgalommá vált
Húsz évvel később Denis Hayes és ba-

rátai, az ökológiai válság jeleit – a bio-
szféra pusztulását, az ipari szennyezést, 
az őserdők irtását, a sivatagok terjesz-
kedését, az üvegházhatást, az ózonlyu-
kakat, a veszélyes hulladékokat, a túlné-
pesedést, a savas esőt, az óceánok szeny-
nyezettségét stb. – látva kezdeményezték, 
hogy az 1990-es évek a környezet évtize-
deként a közös felelősségre hívják fel a fi-
gyelmet.

Ennek érdekében Denis Hayes és ba-
rátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták 
a Föld Napja Nemzetközi Hírközpon-
tot, és havonta küldtek hírlevelet a világ 
minden országába, hogy a városi tömeg-
felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi 
előadásokig, faültetéstől a hulladékok új-
rahasznosításának megszervezéséig, a 
nemzetközi hírközlési rendszerek bevo-
násától falusi majálisokig sokféle akció-
val ünnepeljék április 22-én a Föld napját 
a világ minden országában, a környezet-
barát, fenntartható társadalom közös vá-
gyával. Több mint 140 ország 200 mil-
lió környezetért aggódó polgára és civil 
szervezetek válaszoltak felhívásukra, és 
városok, falvak, iskolák, környezetvédő 
szervezetek mind-mind saját szervezé-
sű programmal, a legkülönfélébb módon 
tették emlékezetessé és világméretűvé ezt 
a napot.

Magyarország az elsők között csatla-
kozott

A felhívásra Magyarországon környe-
zetvédők 1990-ben megalapították a Föld 
Napja Alapítványt, és hírközpontot is lét-
rehoztak az első magyar Föld napja ese-
ményeinek koordinálására. Felhívásuk-

ra kis falvakban és nagyvárosokban egy-
aránt sokan jelentkeztek.

A Föld Napja Alapítvány a helyi kez-
deményezéseket – külön hangsúlyoz-
va az iskolák és természetesen a pedagó-
gusok szerepét – környezeti könyvek ki-
adásával, vetélkedők összeállításával tá-
mogatja.

Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot? Így hangzik a Föld nap-
ja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta 
Magyarországon évről évre egyre többen 
érzik úgy, legalább megpróbálják – és leg-
alább a Föld napján, április 22-én tesznek 
valamit ennek érdekében: fát ültetnek, 
rajzpályázatot hirdetnek, környezeti ve-
télkedőt, patak- és falutakarítást szervez-
nek, valamelyik zöldszervezethez csatla-
koznak vagy saját szervezetet alapítanak. 
És a Föld napja mozgalom legnagyobb si-
kere: hogy helyi igény szerint, helyi kez-
deményezésre szerveződnek a Föld napi 
programok, és ma már nem csak a Föld 
napján.

Az alapítvány a szemléletformálás ér-
dekében évről évre jelentős külföldi mű-
vek, sőt magyar 
szerzők kör-
nyezeti témájú 
könyveit jelente-
ti meg. Könyve-
ik közül ma már 
több is ajánlott 
vagy kötelező 
irodalom egye-
temeken, főis-
kolákon. Az ala-
pítvány eddig 
több mint 50 
könyvet, ismer-
tető füzetet és 
négy társasjáté-
kot jelentetett meg, többek között 1990 
óta minden év április 22-ére, a Föld nap-
jára adja ki a washingtoni Worldwatch 
Institute éves jelentését a világ környezeti 
állapotáról A világ helyzete címmel.

Föld napja hete a Görgey Artúr Álta-
lános és AMI-ben

Iskolánkban régi hagyománya van a 
környezeti nevelésnek és a Föld napja 
programoknak. Az idei évben egy kör-
nyezetvédelmi projekthét valósult meg. 
Az első napon (április 22-én) hulladék-
szobrokat kellett készíteni az osztályok-
nak a háztartásban előforduló hulladé-
kokból. Öröm volt nézni, ahogy az osz-

tályközösségek együtt ötleteltek, és ké-
szítették el alkotásaikat. Tudom, még né-
hány szülő is besegített a feladatok vég-
rehajtásában, így széles rétegeket sikerült 
bevonni a programsorozatba.  Téma: 1. 
Hulladékgazdálkodás, hulladék-újrahasz-
nosítás. 2. Megújuló energiahordozók. 3. 
Környezetbarát épületek, járművek. 

Gyönyörű, ötletes pályamunkák szü-
lettek, melyek közül nagyon nehéz volt 
kiválasztani a díjazottakat. Alsó és fel-
ső évfolyamon az első helyezettek tortát 
kaptak ajándékba, ezen kívül íróeszkö-
zök, és édességek kerültek kiosztásra. De 
az igazi győztes Onga település lesz, mert 
ezekből a gyerekekből környezettudato,s 
a természetre odafigyelő felnőttek vál-
hatnak!

Eredmények alsó tagozaton:1. 3. b 
osztály, 2. 2. b osztály, 3. 1. a osztály. Fel-
ső tagozaton: 1. 6. a osztály, 2. 7. b osztály, 
3. 5. b osztály.

A második nap programja egy elő-
adás volt, ami a globális környezeti prob-
lémákra hívta fel a figyelmet. Az iskola 3. 
számú épületének tükrös terme teljesen 

megtelt, 80 alsó tagozatos gyermek vett 
részt a programban. 

A hét utolsó eseményét, a hagyomány-
őrző kiszehajtást tartottuk meg. Igazán 
szép „nyárias” napot fogtunk ki, és kü-
lön öröm volt számunkra hogy az óvodá-
sok is csatlakoztak a programsorozat zá-
rásához.

„A földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Ez 
az idézet egy nagyon bölcs indián szájá-
ból hangzott el sok-sok évvel ezelőtt, aki 
figyelembe vette fiai, unokái és az azt kö-
vető generációk érdekeit is.

- Molitorisz Zoltán -

A 2. b osztály bemutatója (Fotó: T. L.)
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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:
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, 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:

•  Ócsanálosi régészeti feltárásokról
•  Bemutatkozott az óvoda és az iskola
•  VIII. Ongai Kulturális Napokról
•  Új fogorvosa van a településnek
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási  

lehetőségeiről
•  Fakivágások visszaszorításáról
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével  

kapcsolatos versenyeztetési szabályzat
•  Onga régi térképeken
•  Sportegyesület hírei
•  Ongai hírfolyam
•  Pálinkatréning
•  Ongai Kulturális Egyesület tevékenységéről
•  OKE közhasznúsági jelentése
•  Egészségmegőrzés
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

OKE 1%-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület munká-
jához 2013-ban is a lakosság támoga-
tását, segítségét kéri!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adó-
bevallásuknál az SZJA 1%-ról rendel-
kező nyilatkozatukban támogassák az 
egyesület céljait, törekvéseit. Az 1%-
os felajánlások által a Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum hivatalos múzeummá 
válásához, illetve az ottani pálinkáspo-
hár történeti gyűjtemény bővítéséhez! 
Nyilatkozatukban a következőket le-
gyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület 
Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatáso-
kat az egyesület vezetősége ezúton is 
köszöni, és továbbra is számít rájuk!

A házhoz menő szelektív hulladékjáratok 
2013-as időpontjai

- Május 22. szerda - Június 26. szerda
- Július 24. szerda - Augusztus 28. szerda

- Szeptember 25. szerda - Október 24. szerda 
- November 27. szerda - December 26. szerda

Adó 1%-os felhívás
Az  Ongai  Horgász  Egyesület  fennállása  óta 

első  ízben  kéri  segítségüket,  támogatásukat  az 
adójuk 1 %-nak felajánlásával.  Az Önök által fel-
ajánlott összeget, egyesületünk az Ongai Általá-
nos  Iskolások  horgász  szakkörének  színvonala-
sabbá tételére, az önkormányzati tulajdonú tavak 
partvonalának  fásítására,  fejlesztésére,  környe-
zetvédelemre és működésre használná fel.

Tisztelettel  kérjük  Önöket,  hogy  adóbevallá-
suknál az SZJA 1%-ról rendelkező nyilatkozatuk-
ban  támogassák  egyesületünk  fenti  céljait,  tö-
rekvéseit.  Nyilatkozatukban  az  alábbi  adatokat 
legyenek szívesek megjelölni:

Ongai Horgász Egyesület
Adószámunk: 19918929-1-05

Az iskoláért alapítvány 

1%-os felhívása!
Az ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
– megköszönve eddigi támogatásu-
kat – ebben az évben is tisztelettel 
várja az SZJA 1%-os felajánlásaikat, 
amit tanulóinkra és az iskolai fel-
szerelések fejlesztésére fordítunk. 
Adóbevallásuknál az alábbiak meg-
jelölését kérjük:

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
adószáma: 18410394-1-05

Új fogászati 
rendelési idő Ongán

Hétfő: 13.30-19.30
Kedd: 13.00-20.00
Szerda: 13.00-20.00
Csütörtök: 7.00-13.00
Péntek: 8.00-12.00

Telefonszám: 
06-70/522-0510

Az Ongai Óvodásokért Alapítvány 

1%-os felhívása!
Az Ongai Óvodásokért Ala-
pítvány – megköszönve eddi-
gi támogatásukat – ebben az 
évben is tisztelettel várja az SZJA 
1%-os felajánlásaikat, amit óvo-
dás gyermekeinkre, óvodai prog-
ramokra és eszközökre fordítunk. 
Adóbevallásuknál az alábbiak 
megjelölését kérjük:

Ongai Óvodásokért alapítvány
Adószám: 18436130-1-05


