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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:

•  Régészeti ásatás Ócsanáloson 
•  Az Ongai Hagyományőrző Néptánc Csoport be-

mutatkozása
•  Újfent érettségi Ongán
•  Útfelújításokról
•  Új fogorvosa van a településnek
•  Falumúzeumi munkákról
•  Ballagó nyolcadikosok tabló képei
•  Kitűnő és jeles tanulók névsora
•  Készül a Csokonai szobor
•  Önkormányzati hírek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási  

lehetőségeiről
•  Fakivágások visszaszorításáról
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével  

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

Az idén április 16-án az óvoda, május 17-én az általános iskola és művé-
szeti tanszakainak hagyományos, a nagyközönség előtti bemutatkozására 
került sor a művelődési házban. A következő képek ott készültek. - T. L. -

Bemutatkozott az óvoda és az iskola!

A házhoz menő szelektív hulladékjáratok  2013-as időpontjai
Június 26. szerda

- Július 24. szerda - Augusztus 28. szerda
- Szeptember 25. szerda - Október 24. szerda 
- November 27. szerda - December 26. szerda

Kukacok az oviból (Fotó: T. L.)

Nagycsoportosok tánca (Fotó: T. L.)

8. a-sok keringője (Fotó: T. L.)

8. b-sek keringője (Fotó: T. L.)
Vasas Vivien énekel 

(Fotó: T. L.)



A borongós és esős napok ellenére 
színvonalas programokkal telt el a 
VIII. Ongai Kulturális Napok június 
1–4. között.

Június 1-én, a művelődési házban előbb 
bábelőadás várta a kicsiket és nagyokat, 
majd az előadást köve-
tően ajándékok, bábok, 
népi gyermekjátékok 
készítésére volt lehe-
tőség a természet adta 
anyagok felhasználásá-
val. Felnőttek és gyere-
kek, idősek és fiatalok, 
nők és férfiak egyaránt 
megtalálták az alko-
tás lehetőségét. Az elő-
adást és a foglalkozást 
Soltészné Herczeg Má-
ria tartotta.

Késő délután, a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum udvarán átadásra került a vi-
zes blokk és az ún. kamra, mint 5. kiál-
lító helyiség, ahol az ócsanálosi gátépí-
téshez kötődő régészeti ásatások során 
eddig előkerült tárgyakból nyílt kiállítás. 
Egész este zenélt az Agyagbanda zenekar, 
akik Szabadosné Hornyák Anikóval ki-
egészülve népi játékokkal és táncházzal 

szórakoztatták a megjelenteket, köztük 
számos kisgyereket. Az Ongai Hagyo-
mányőrző Néptánc Csoport bemutató-
ját – melyhez ideiglenesen a falumúzeum 
előtti utat is le kellett zárni – vastaps kí-
sérte. A lelkes táncosok a közönséget is 
megmozgatva ropták a csárdást.

Június 3-án az iskola média termében 
az Ongai Kulturális Egyesület legújabb 
településünkről készült DVD bemutatá-
sára és átadására került sor. Onga tanácsi 
anyagának 1962–1990 közötti forrásait 
Takács László egyesületi elnök ismertet-
te. Ládi Gabriella és Ládi Judit énekkel és 
verssel emelte az est hangulatát.

Június 4-én, a nemzeti összetarto-
zás napján esős idő-
ben került sor a Tri-
anon emlékműnél a 
történelmi megemlé-
kezésre, koszorúzásra 
és emlékműsorra. A 
megjelentek Dr. Ódor 
Ferenc, településünk 
országgyűlési képvi-
selőjének gondola-
taival elevenítették 
fel a 93 évvel ezelőtti  

XV. évfolyam 6. szám – 2013. június Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból:
•  VIII. Ongai Kulturális 

Napok 
•  Újabb dvd-rom Onga 

múltjáról
•  Labdarúgó évértékelő és 

tabella
•  Bemutatkozott az óvoda 

és az iskola
•  Vélemények a szezonról
•  Néptáncos évzáró a 

Bársonyos Óvodában
•  Önkormányzati ülésekről
•  Belterület közúthálózatá-

nak helyreállítása – sajtó-
közlemény

•  Szociális alapszolgáltatá-
sok –fejlesztése Ongán 
– sajtóközlemény

•  A házhoz menő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

•  Iskolai csengőszó
•  Onga régi térképeken
•  Egészségmegőrzés: 

Felelősséggel a fogainkért

VIII. Ongai Kulturális Napok 

– folytatás a 2. oldalon –
Dr. Ódor Ferenc emlékező beszéde a Trianon emlékműnél (Fotó: T. L.)

Ongai hagyományőrzők fellépése (Fotó: T. L.)
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A kulturális napok keretében ke-
rült átadásra az Ongai Kulturális 
Egyesület újabb történelmi dvd-
romja, mely Onga tanácsi anyagá-
nak levéltári forrásfeltárását foly-
tatta.

Népünk és országunk történetének fon-
tosabb eseményeit nagy vonalakban min-
denki ismeri, mert történelmet mindnyá-
jan tanulunk, tanultunk. A tananyagot az 
idő múlása és a mindennapi élet törekvé-
sei elnagyolják ugyan, de emlékezetünk 
mélyén ott rejlenek azok az évszámok, 
események és személyek, amelyek és akik 
tájékozódó pontként segítenek eligazod-
ni az évszázadok történéseiben. Miért 
nincs ez így helyi szinten? Miért nem is-
merik az emberek szűkebb lakóhelyük 
történetét? A válasz erre túl összetett, de 
egyik eleme mindenképpen a megfelelő 
információs anyagok hiánya. Az Ongai 
Kulturális Egyesület hosszú évek óta pró-
bál ezen változtatni. Az elmúlt években 
számtalan kiadvány, monográfia és dvd-
rom bizonyíja e tudatos munka sikerét. 

Nem került azonban eddig feldolgozásra 
– részben mert még nem voltak kutatha-
tók az ezzel kapcsolatos levéltári anyagok 
– a szocializmus időszakának forrás-
anyaga.

Szerettük volna ezt a hiányosságot pó-
tolni, és a fellelhető tanács-
ülési jegyzőkönyveket és 
VB ülések jegyzőkönyv-
ét mind (1950-től 1989-ig) 
felkutatni, digitalizálni és 
dvd-rom-on megjelentetni.

Két nagy forrástípust di-
gitalizáltunk, és évenkénti 
bontásban hozzáférhetővé 
tettük a dvd-romon. 

a) VB ülések jegyző-
könyveit, melyek 1962-től 
1985-ig, illetve az 1990. évi 
volt kutatható, hozzáférhe-
tő. Összesen 4660 oldalt di-
gitalizáltunk e forrásokból.

b) A tanácsülések jegy-

zőkönyveiből 1967 és 1990 év közöt-
ti évek jegyzőkönyvei (kivéve az 1969. 
évi) voltak a kutatók számára elérhetők. 
E forrásokból összesen 2242 oldalt digi-
talizáltunk. 

Az anyag teljes körű feldolgozásához 

gyászos eseményeket, és gondolkoztak 
el jelen és múlt szétválaszthatatlan kap-

csolatán, hogy ma mit jelent a magyarság 
számára ez a nap.                           - T. L. -

VII. Ongai Kulturális Napok
– folytatás az 1. oldalról –

Újabb dvd-rom Onga múltjáról

Tánc a falumúzeum előt (Fotó: T. L.) Táncház a falumúzeum udvarán (Fotó: T. L.)

A régészeti kiállítás megtekintése (Fotó: T. L.) Megemlékezés a Trianon emlékműnél (Fotó: T. L.)
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kapcsolódott egy saját szoftver kifejlesztése, ami alapján struk-
turálisan elkészült a dvd-rom. A két forrástípus külön struk-
túrában, évenkénti bontásban érhető el a dvd-romon, minden 
egyes oldal önállóan is léptethető. Összesen 6902 oldal digitali-
zált levéltári forrás került fel a dvd-romra.

Reményeink szerint a megjelent dvd-rom nélkülözhetetlen 
és megkerülhetetlen forrása településünk szocializmus korsza-
kának történeti megismeréséhez.

A dvd-rom megjelenését az időközben megszűnt Pro 
Renovanda Cultura Hungariae Karácsony Sándor Emlékére 
szakalapítvány támogatta.

- T. L. -
Dvd-rom átadón (Fotó: K. Gy.)

A Csokonai utca aszfaltozása (Fotó: T. L.) A Szoc. Szolg. Közp. Rákóczi utcai épületének felújítása (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület márciusi és 
áprilisi ülésein elhangzott legfon-
tosabb napirendi pontokról alább 
olvashatnak tudósítást.

A március 19-ei ülésről

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az ÉMOP-4.2.1/A-11-
2011-0028 azonosító számú projekt 
megvalósításához kapcsolódó „Szociá-
lis alapszolgáltatások fejlesztése Ongán” 
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a 
Cser-Komkra Kft. (3786 Hegymeg, Kos-
suth L. u. 1.) ajánlattevő által benyújtott 
összességében legelőnyösebb ajánlatát 
fogadta el. A vállalási ár: 58.975.261 Ft 
+ 15.923.320 Ft ÁFA = 74.898.581 Ft. A 
második legkedvezőbb ajánlatot a Brand 
2001 Kft. (3812 Monaj, Béke u. 72.) tette, 
az ellenszolgáltatás összege: 61.473.229 
Ft + ÁFA = 78.071.001 Ft.

A projekt támogatási szerződése a 
kivitelezésre 52.672.845 Ft + ÁFA = 
66.894.513 Ft elszámolható költséget tar-
talmaz, mely vonatkozásában 95%-os tá-
mogatásban részesül. Onga Nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselő-testülete a 
2/2012. (I. 09.) számú képviselő-testületi 
határozatában a kivitelezéshez 3.344.726 
Ft saját erőt biztosított. 

Onga Nagyközség Önkormányzata az 
eljárást eredményesnek nyilvánította és a 
kivitelezéshez szükséges többlet önerőt: 
8.004.068 Ft-ot 2013. évi költségvetés-
ének tartaléka terhére biztosítja.

Partnerségi egyeztetés szabályzata
Onga Nagyközségi Önkormányzati Kép-
viselő-testülete jóváhagyta a település-
fejlesztésével és településrendezésével 
összefüggő partnerségi egyeztetés sza-
bályzatot.

Településrendezési terv módosítása 
Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadta a Rá-
kóczi utca, a Görgey Artúr utca, a Mus-
kátli utca, a Széchenyi utca és a Balaton 
utca által határolt tömb településrende-
zési terv módosítása keretében bemuta-
tott koncepciót.

Belső ellenőrzési terv kiegészítése
Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 120/2012. (XI. 20.) számú 
képviselő-testületi határozatával elfoga-

dott 2013. évi belső ellenőrzési terv ki-
egészítését elfogadta.  

A helyi építési szabályzatról szóló ren-
delet módosítására

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a helyi építési szabályzatról 
szóló többször módosított 11/1999.(VI. 
01.) számú rendeletét módosította. Onga 
területén kijelölt Natura 2000 hálózati 
elemek az alábbiak: 

a.) Zemplén hegység, a Szeren-
csi-dombsággal és a Hernád-völggyel 
(HUBN10007) – Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékességi területén talál-
ható különleges madárvédelmi területek. 

b.)A Natura 2000 hálózat által érin-
tett telkek helyrajzszámos listája: 0203/6, 
0203/7, 0203/8, 0207, 0218, 0219, 0220, 
0221, 0222/1, 0222/2, 0222/3, 0222/4, 
0222/5, 0222/6, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 
0222/10, 0222/11, 0222/12, 0222/13, 
0222/14, 0222/15, 0222/16, 0222/17, 
0222/18, 0222/19, 0222/20, 0222/21, 
0222/22, 0222/23, 0222/24, 0222/25, 
0222/26, 0222/27, 0222/28, 0222/29, 
0222/30, 0222/31, 0222/32, 0222/33, 
0222/34, 0222/35, 0222/36, 0222/37, 
0222/38, 0222/39, 0222/40, 0222/41, 
0222/42, 0222/43, 0222/44, 0222/45, 
0234, 0235/1, 0235/2, 0236, 0237/2, 
0237/3, 0237/4, 0237/5, 0241/1, 0241/2, 
0242/1, 0243, 0244, 0247, 0248, 0249, 
0250, 0253, 0255, 0259, 0260/2, 0261/1, 
0261/3, 0262/1, 0262/2, 0263/3, 0263/5, 
0263/6, 0263/7, 0265/1, 0265/2, 0265/5, 
0266, 0267/1, 0267/3, 0268/1, 0268/3, 
0268/4, 0268/5, 0269, 0271, 0272/1, 
0272/2, 0272/3, 0272/4, 0272/5, 0272/6, 
0274/3, 0274/4, 0274/5, 0274/6, 0274/7, 
0275, 0276/1, 0276/3, 0276/4, 0277, 
0278/1, 0280, 0281/3, 0281/4, 0281/5, 
0286, 0297/1, 0298, 0303/2, 0303/3, 
0303/5, 0303/7, 0303/8, 0305/3, 0305/4, 
0305/5, 0306/1, 0307, 0308/3, 0308/4, 
0311, 0312/1, 0312/3, 0312/4, 0322, 0324, 
0325, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0327/1, 
0328/1, 0328/2, 0328/3, 0331, 0332/1, 
0332/2, 0332/3, 0333, 0334/1, 0335, 
0336/2, 0338/1, 0338/2, 0338/3, 0339, 
0340, 0342/1, 0343, 0344, 0345, 0346/3, 
0346/4, 0347/4, 0347/5, 0347/6, 0348.

Tilos a Natura 2000 terület állapota, 
állaga és jellege elsődleges rendeltetésé-
vel ellentétesen történő megváltoztatását, 

valamint minden olyan beruházás végzé-
sét, illetve tevékenység folytatását − ki-
véve, ha kiemelt közérdekről van szó − 
amely a terület elsődleges rendeltetésé-
ből fakadó védelmi célokkal ellentétes. 
A fentieknek megfelelően a jogszabály-
ban rögzített Natura 2000 területeken a 
jelenlegi területhasználatok fenntartása 
szükséges, esetleges módosításokhoz az 
illetékes természetvédelmi szakhatóság 
hozzájárulása szükséges. 

Az övezet területén tilos engedély nél-
kül olyan tevékenységet folytatni, vagy 
olyan beruházást végezni, amely a terü-
let védelmi céljainak megvalósítását aka-
dályozza. 

A Natura 2000 területen a külön jog-
szabályban meghatározott elsőfokú ter-
mészetvédelmi hatóság engedélye, illetve 
hozzájárulása szükséges 

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez; 
b) a terület helyreállításához, jellegé-

nek, termőföld más célú hasznosítását 
eredményező területhasználathoz; 

c) az erdőkről és az erdő védelméről 
szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 
facsoport, fás legelőn lévő fa kivágásá-
hoz, telepítéséhez. 

A Natura 2000 területre közvetlen ki-
hatással lévő vagy azt közvetlenül érintő 
más hatósági eljárás során az igazgatóság 
szakhatósági hozzájárulása szükséges, 
így különösen: 

a) telekalakítás, területfelhasználás, 
építés és használatbavétel engedélyezé-
séhez; 

b) nyomvonalas létesítmény és földmű 
építése engedélyezéséhez; 

c) vízimunka, vízilétesítmény és víz-
használat engedélyezéséhez; 

d) ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási 
tevékenység végzéséhez szükséges telep 
létesítésének engedélyezéshez; 

e) erdészeti, vadászati, halászati ható-
sági eljárásban; 

f) bányatelek megállapítására, módo-
sítására; 

g) az ásványi nyersanyag feltárására, 
kitermelésére, vagy a kitermelés szüne-
telésére; 

h) meddőhányó hasznosítására; 
i) bányászati létesítmények építésére 

és üzembe helyezésére; 
j) továbbá a bányászattal összefüggő 

vízjogi hatósági eljárásokra. 

Önkormányzati ülésekről
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Természeti területek 
A természeti területeket érintő telkek 
helyrajzszámos listája: Hernád-völgy 
és Sajóládi-erdő (HUAN20004) Hrsz.: 
0297/1, 0298, 0327/1, 0338/1, 0338/2, 
0338/3, 0339, 0340, 0342/1, 0343, 0344, 
0345, 0346/3, 0346/4, 0347/4, 0347/5, 
0347/6, 0348.

Természeti területen az igazgatóság 
szakhatósági hozzájárulása szükséges: 

a) a termőföld más célú hasznosításá-
hoz, művelés alól kivett terület újrahasz-
nosításához; 

b) a földtani kutatáshoz és az ásványi 
nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki 
üzemi terv jóváhagyásához, a bányatelek 
megállapításához, az ásványi nyersanyag 
feltárására, kitermelésére, a kitermelés 
szüntetetésére, továbbá a bányabezárásra 
vonatkozó műszaki üzemi tervek és a táj-
rendezési terv jóváhagyásához; 

c) a vizekben a halászati üzemtervek 
jóváhagyásához.

Szociális Szolgáltató Központ térítési 
díjai 2013. évre

Szociális étkeztetés (ebéd)

A nettó csökkentett intézményi téríté-
si díj + ÁFA (27%-os) összesen: 254 Ft/
nap/adag

Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 20 Ft/óra.
A Képviselő-testület az intézményi té-

rítési díjat csökkenti 0 Ft/órára.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj 164 Ft/nap/ké-

szülék.
A képviselő-testület az intézményi térí-

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

rítési díjat 10 Ft-ban állapítja meg a szo-
ciálisan rászorultak és a szociálisan nem 
rászorultak esetében is.

Támogató szolgálat
Személyi segítés: 320 Ft/óra.
Szállítás: 64 Ft/km.
A képviselő-testület által csökkentett 

intézményi térítési díj szociálisan rászo-

rultak és a szociálisan nem rászorultak 
esetén:

Személyi segítés: 10 Ft/óra.
Szállítás: 10 Ft/km.
Tanyagondnoki szolgálat
Intézményi térítési díj 1126 Ft/óra.
A falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 

térítésmentes.
Idős nappali ellátás

Fogyatékosok nappali ellátása

A nettó csökkentett ebéd intézmé-
nyi térítési díj + ÁFA (27%-os) összesen: 
254 Ft/nap/adag.

Szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése

Az Onga Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatával igazolja, 
hogy az üzemeltetési koncepció alátámasz-
tásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-
11 pályázati konstrukció keretében be-
nyújtott „Sajó-Bódva Völgy és Környéke 
települési szilárd- hulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése” című pályázati anyag-
hoz készített Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (továbbiakban RMT) fel-
tüntetett adatok, információk a valóság-
nak megfelelnek. Az RMT-ben bemuta-
tott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 
díjképzést, megismerte, elfogadta, és an-
nak betartását a támogatás visszafizetésé-
nek terhe mellett vállalja a projekt befeje-
zését követő minimum 5 évig.

Onga Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatával nyilat-

kozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS 
ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN 
kiírásra került 1.1.1/09-11 kódszámú, 
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodá-
si rendszerek fejlesztése” című pályáza-
ti felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és Kör-
nyéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgy 
és Környéke települési szilárd- hulladék-

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

Munkamegosztási megállapodás 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta az önállóan mű-
ködő és gazdálkodó Ongai Polgármeste-
ri Hivatal költségvetési szerv, valamint 
az önállóan működő Bársonyos Napkö-
zi Otthonos Óvoda, Szociális Szolgálta-
tó Központ költségvetési szervek közöt-
ti munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló munkamegosztási meg-
állapodást. 

Vagyonkezelési szerződés elfogadása 
Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján és 
a 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján 
a köznevelési intézmények állami fenn-
tartásba vételével összefüggő előterjesz-
tést megtárgyalta. Az önkormányzat tu-
lajdonában lévő Görgey Artúr Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény vagyonkezelési szerződését el-
fogadta, mely alapján az intézmény fel-
adatainak ellátását szolgáló ingatlan és 
ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, 

Szociális 
étkeztetés

Intézményi térítési díj Képviselő-testület által csökken-
tett nettó intézményi térítési díj 

-Elvitel esetén
-helyben fogyasztva
-kiszállításnál házaspár 
esetén az egyik fél

-Elvitel esetén
-helyben fogyasztva
-kiszállításnál házaspár esetén az 
egyik fél

Kiszállítás díja

385 Ft/fő/nap 200 Ft/fő/nap* 20 Ft/fő/nap

*Az intézményi térítési díj az ÁFA-’t (27%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 54 Ft/nap/adag.

Ellátási 
forma

Számított intézményi térítési díj Képviselő-testület által csökkentett 
intézményi térítési díj

Idős nappali ellátásban részesülő vagy 
idős nappali ellátásban és szociális 
foglalkoztatásban részesülő esetén

Idős nappali ellátásban részesülő vagy 
idős nappali ellátásban és szociális 
foglalkoztatásban részesülő esetén

Idősek 
Klubja 600 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap

Ellátási forma Számított intézményi 
térítési díj

Képviselő-testület 
által csökkentett nettó 
intézményi térítési díj

Csak nappali ellátást igénybevevő - 96 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap
Nappali ellátást és étkezést igénybevevő 297 Ft/nap 200 Ft/nap

A csökkentett ebéd térítési díj az ÁFA-t (27%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 54 Ft/nap/adag.
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továbbá az intézményben lévő eszközö-
ket, felszereléseket – a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ ingyenes va-
gyonkezelésébe kerül. 

Egészségügyi szolgáltatások
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12 prog-
ram keretében megvalósítandó „Egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi esélykülönbségének csökkenté-
se Ongán” című pályázat benyújtásához 
szükséges engedélyezési terv elkészítésé-
re az alábbi tervezőket kérte fel:

Építészeti szakági terv elkészítésé-
re: KVADRATÚRA Kft. (3529 Miskolc, 
Perczel Mór u. 12.) A vállalási ár: 910.000 
Ft + 245.700 ÁFA = 1.155.700 Ft.

Tartószerkezeti szakági terv elkészíté-
sére: Duf-art Kft. (3530 Miskolc, Vörös-
marty u. 62 2/3.) A vállalási ár: 150.000 
Ft + 40.500 ÁFA = 190.500 Ft.

Épületgépészeti tervfejezet elkészíté-
se: ENERGO-KONCEPT Épületgépé-
szeti Tervező és Mérnökiroda Kft. (3525 
Miskolc, Madarász Viktor u. 9.) A vál-
lalási ár: 100.000 Ft + 27.000 Ft ÁFA = 
127.000 Ft.

Mélyépítési munkarész elkészítése: 
PK-Terv Kft. (3526 Miskolc, Eperjesi u. 
8.) A vállalási ár: 75.000 Ft + 20.250 ÁFA 
= 95.250 Ft.

Elektromos munkarész elkészítése: 
Fényesvölgy Épületvillamossági Tervező 
Kft. (3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.) 
A vállalási ár: 50.000 Ft + 13.500 Ft ÁFA 
= 63.500 Ft.

Tűzvédelmi műleírás elkészítése: Ko-
vács Zsolt építész tűzvédelmi szakér-
tő. (3860 Encs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) 
A vállalási ár: 45.000 Ft + AM ÁFA = 
45.000 Ft.

Költségbecslés elkészítésére: ZIK-ÉP 

Építész Kft. (3532 Miskolc, Lyukóvölgy 
77130/10). A vállalási ár: 70.000 Ft + 
18.900 ÁFA = 88.900 Ft.

Vízrendezéshez önerő  
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete Onga belterületi vízren-
dezés kiegészítő munkálataihoz a felve-
tődött lakossági problémák megoldására 
962.000Ft +ÁFA =1.221.740 Ft-ot bizto-
sít az önkormányzat 2013. évi költségve-
tésének tartaléka terhére. 

Közúthálózatának helyreállítása és 
fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 azonosí-

tó számú „Onga 
Nagyközség bel-
területi közút-
h á l ó z a t á n a k 
helyreállítása és 
fejlesztése” című 
projekt útépítés 
kivitelezésénél 
felmerült plusz 
költség egyértel-
műen tervezői 
hibára vezethe-
tő vissza, ezért 
az önkormány-
zat az ezzel kap-

csolatban felmerült plusz költség erejéig 
kártérítési igényt kíván érvényesíteni. 

Az április 23-ai ülésről

A 2012. évi költségvetéséről 
Az önkormányzat 2012. évi módosí-
tott költségvetési bevételét és kiadását 1. 
507.346 E Ft-ban állapította meg.

A 2012. évi pénzügyi terv 
végrehajtásáról

Az önkormányzat a 2012. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
1.391.854 E Ft költségvetési bevétel-
lel, 808.767 E Ft költségvetési kiadással, 
113.322 E Ft helyesbített maradvánnyal 
hagyta jóvá.

Szociális Szolgáltató Központ 
munkájáról 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a Szociális 
Szolgáltató Központ 2012. évi szociális 

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolóját. 

VIII. Ongai Kulturális napok 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a VIII. Ongai 
Kulturális Napok programját.

Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata

Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta az Onga Nagy-
község Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének és szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.

2014. évi költségvetési koncepció 
elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az önkormány-
zat 2014. évi költségvetési koncepció-
ját – mint a költségvetés kidolgozásának 
alapját – az alábbiak szerint fogadta el:

- A működési bevételek és kiadások – 
felhalmozási bevétel felhasználása nélkü-
li – egyensúlyának megteremtésére tett 
intézkedések folytatása. A költségvetési 
terv összeállításánál alapvető szempont a 
pénzügyi egyensúly megteremtése. 

- Az önkormányzat hitelt 2014. évben 
nem vesz fel. 

- Az intézményrendszer működésé-
nek felülvizsgálata, működőképességé-
nek, a takarékossági szempontok figye-
lembevételével történő megőrzése.  

- A költségvetési előirányzatok terve-
zésekor a kötelező önkormányzati fel-
adatok prioritását biztosítani kell. Ön-
ként vállalt feladat a költségvetésben 
akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fe-
dezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat 
kiadásainak finanszírozása a kötelező 
önkormányzati feladat ellátását nem ve-
szélyeztetheti.

- A helyi szociális rendeletben és 
egyéb rendeletekben meghatározott ön-
kéntes önkormányzati juttatások felül-
vizsgálata.

- A pályázati lehetőségek figyelemmel 
kisérése, és kihasználása. A költségvetés-
ben jelentkező többletbevételből meg kell 
teremteni a pályázati önrészeket.

- Az önkormányzat forgalomképes in-
gatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 
értékesítésének, hasznosításának vizsgá-
lata, és megvalósítása. 

- Újabb beruházási és felújítási köte-

Felújítás alatt a Szoc. Szolg. Közp. Rákóczi utcai épülete (Fotó: T. L.)
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lezettségek vállalása előtt figyelembe kell 
venni a meglévő, többéves kihatással járó 
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül 
szolgáló bevételek realizálását.

- Az adókintlévőségek csökkentése 
érdekében tovább kell folytatni a követ-
kezetes végrehajtási és ellenőrzési tevé-
kenységet.    

- Működési kiadások (foglalkoztatás-
politikai célokhoz igazodó személyi jut-
tatások és kötelező valamint állami fel-
adatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, 
ezen túl az önként vállalt feladatokhoz 
kapcsolódó dologi kiadások) meghatá-
rozásakor a takarékos és hatékony gaz-
dálkodás elvét érvényre kell juttatni. A 
költségek vonatkozásában a szükséges és 
reális fedezetet biztosítani kell a tervezés 
során.  

- A költségvetés előkészítésekor a jog-
szabályon, szerződésen, megállapodáson 
alapuló kiadások elsődlegességét biztosí-
tani kell. 

- A költségvetésben a nem várt kiadá-
sok finanszírozhatósága érdekében álta-
lános tartalékot kell képezni. Ennek mér-
téke a működési költségvetés összegének 
1%-a.

- A képviselő-testület utasította a jegy-
zőt, hogy a költségvetési terv készítése-
kor a koncepcióban elfogadott döntése-
ket vegye figyelembe. 

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
jelentés 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
az önkormányzat és a felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szervek 2012. évi belső 
ellenőrzési kötelezettségének teljesítésé-
ről szóló éves ellenőrzési jelentés és ösz-
szefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

A köztisztviselőket megillető 
juttatásokról

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Magyarország Alap-
törvénye 32. cikk (2) bekezdésében, va-
lamint a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX törvény 234., 235., 
237. §-ában kapott felhatalmazás alap-
ján a köztisztviselőket megillető szociá-
lis, jóléti, kulturális és egészségügyi jutta-
tásokról, valamint a szociális és kegyeleti 
támogatásokról szóló 13/2008. (IX. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosítá-
sáról a következőket rendeli el: 

A köztisztviselők cafetéria juttatásá-

nak mértékét és feltételeit a hatályos sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvénynek 
megfelelően, Onga Nagyközség Önkor-
mányzatának adott évi költségvetéséről 
szóló rendeleté-
be biztosított elő-
irányzata alapján 
a hivatal közszol-
gálati szabályzata 
tartalmazza.

A felsőfokú is-
kolai végzettsé-
gű köztisztviselő 
alapilletménye 20 
%-ának megfele-
lő mértékű illet-
ménykiegészítésre 
jogosult. A közép-
iskolai végzettsé-
gű köztisztvise-
lő alapilletménye 20 % -ának megfelelő 
mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 
Közszolgálati tisztviselőknél a minden-
kori Magyarország központi költségve-
téséről szóló törvényben meghatározott 
fogyasztói árnövekedés százalékával nö-
velhető a havi illetménye.

Víziközmű díjához 
támogatási igény 

Onga Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a szolgáltató által kidol-
gozott, a támogatási kérelemben közölt, 
fajlagos költség-ráfordítási adatokat el-
fogadja és tudomásul vette a támogatási 
igény bejelentését.

„Malomdűlő” településrendezési terv 
módosítása 

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta az Onga – 
Ongaújfalu „Malomdűlő” településren-
dezési terv módosítása keretében bemu-
tatott koncepciót.

Pályázat benyújtása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 8/2013. (IIII. 29.) BM 
rendelet alapján a kötelező önkormány-
zati feladatot ellátó intézmények fej-
lesztését, felújítását támogató pályázat 
benyújtását elfogadta. A pályázat a Bár-
sonyos Napközi Otthonos Óvoda Arany 
János utcai tagóvoda épületének felújí-
tását (homlokzati hőszigetelést, hom-
lokzaton nyílászárócserét valamint a 
lapostető hő- és vízszigetelését) tartal-
mazza. Az igényelt vissza nem térítendő 

támogatás: 29.770.939 Ft. Onga Nagy-
község Önkormányzati Képviselő-testü-
lete a megvalósításhoz szükséges önerőt 
3.307.882 Ft-ot a 2013. évi költségveté-

si rendeletében biztosítja. A képvise-
lő-testület nyilatkozott arról, hogy a tá-
mogatásból megvalósuló beruházást 
annak megvalósításától számított 5 évig 
az eredeti rendeltetésnek megfelelően – 
a működtetésre vonatkozó hatályos jog-
szabályok betartásával – hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg 
és nem adja át az intézmény fenntartói 
jogát nem állami fenntartó részére, kivé-
ve, ha – települési önkormányzati rende-
leten kívüli – jogszabályváltozásból adó-
dóan változik az intézmény fenntartója. 
A képviselő-testület nyilatkozott arról is, 
hogy a beruházás eredményeként létre-
jövő ingatlanvagyont 10 évig nem idege-
níti el, kivéve, ha az elidegenítést műsza-
ki vagy szakmai okok teszik szükségessé, 
és az abból származó ellenértéket a tá-
mogatási cél szerinti további feladatok-
ra fordítja és az építéssel járó beruházás 
megvalósítása során a támogatási összeg 
5%-ának mértékéig határozott idejű köz-
foglalkoztatottat alkalmaz.

Háziorvosi ügyelet 
támogatási kérelme

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2013. március 22-
én a Mobil-Med Egészségügyi Szolgálta-
tó Kft. (3433 Nyékládháza, Nagy László 
u. 3.) kérelmét – mely további támoga-
tásra irányult – megtárgyalta, de nem áll 
módjában a támogatás összegét meg-
emelni.

- T. L. -

 Felújításra váró óvoda épület (Fotó: T. L.)



8 2013. június

Befejeződött a 2012/2013-as Arany 
Fácán megyei I. osztály küzdelem 
sorozat, amelynek nagyközségünk 
labdarúgó csapata is tagja volt. Fia-
ink a 8. helyen végeztek.

A szezon elején már tudni lehetett azt, 
hogy a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan az 
idén is 3-nál több kieső csapattal kell szá-
molni, mert a profi szférát érintő létszám-
csökkenés nálunk is érezteti majd hatását, 
mivel az NB III-ból kieső borsodi csapa-
tok a megye I-be kerülnek, így szorítanak 
ki másokat a 16 fős mezőnyből. A bajnok-
ság végén, és ezen sorok írásánál egyelőre 
az a biztos, hogy csatlakozik a megyei elit-
hez az Ózd és a Bükkábrány csapata. Őket 
követheti a DVTK csapata, abban az eset-
ben, ha kívánnak csapatot indítani megyei 
szinten. Az NB III-as borsodi csapatok 
közül a Tiszaújváros és a Cigánd csapata 
játszik osztályozót. Amennyiben ott köny-
nyűnek találtatnak, ők is a megye I-be ke-
rülnek vissza. Örömmel jelenthetem ki, 
hogy ha sajnos minden megyei csapat ki-
esik az NB III-ból, minket akkor sem fe-
nyeget a kiesés, tehát kijelenthetjük, hogy 
a szezon elején megfogalmazott célt, a biz-
tos bennmaradást sikerült elérnünk.

Az őszi szezon során a 7. helyet sze-
rezte meg a csapatunk, kiegyensúlyo-
zott teljesítménnyel. Sajnos a tavasz so-
rán „csupán” a 8. helyet szereztük meg, 
a fiúk teljesítményére így sem lehet pa-
nasz. Számos nagyszerű mérkőzésnek le-
hettek szemtanúi lelkes szurkolóink. Ha-
zai pályán sikerült 4–3-ra megvernünk 
Sajóbábony csapatát úgy, hogy az első fél-
időben a vendégek vezettek 3–0-ra. Pon-
tot raboltunk el a nagyszerű erőkből álló 

BTE Edelény csapatától, és sikerült két 
vállra fektetni a szomszédvárak rangadó-
ján Felsőzsolca csapatát. Legnagyobb bra-
vúrt a 27. fordulóban 
érte el csapatunk, ami-
kor a bajnokság végén 
a 2. helyet megszerző 
csapatot, Tállyát ver-
tük meg. A bajnokság 
során ezt az egy vere-
séget szenvedték el pá-
lyaválasztóként. Sajnos 
szenvedtünk el be nem 
kalkulált vereségeket 
is, gondoljunk csak a 
hazai Tiszalúc, Karcsa 
elleni mérkőzésekre.

Ki kell térnem külön a Magyar Kupa 
szereplésünkre, amely során egészen az 
5. fordulóig jutottunk. Sikeresen jutot-
tunk tovább Szirmabesenyő (1–2) és Sze-
rencs (1–9) csapatán is. Számunkra az 
utolsó állomást Bánhorváti csapata jelen-
tette, ahol 1–1-et játszottunk, mivel el-
lenfelünk alacsonyabb osztályból jött, így 
a döntetlen miatt ők jutottak tovább.

Összességében viszont kijelenthetjük, 
hogy sikerült masszív középcsapattá vál-
nunk, ki tudtunk alakítani egy magot, 
amelyre lehet építkezni így fejlesztve to-
vább csapatunkat. 

Mint minden szezonban, most is ki-
emeljük a szezon során legjobb teljesít-
ményt nyújtó játékosainkat. A gólkirá-
lyunk Varga Zsigmond lett, aki a szezon 
során 26-szor volt eredményes. Ezzel 
a teljesítménnyel a 3. helyen végzett az 

összesített góllövő listán. Mivel telje-
sítménye viszonylag egyenletes volt, és 
többször teljesített átlagon felül, így őt 

választjuk a szezon legjobb játékosának 
is. Teljesítményéhez gratulálunk!

A legjobb utánpótláskorú játékosunk 
Éliás Dániel lett, aki a téli átigazolási idő-
szakban csatlakozott csapatunkhoz. 

A fiúk június 8-án búcsúztatják a sze-
zont egy közös évzáró eseményen, ahol ki-
osztásra kerülnek az egyéni elismerések, a 
szakvezetés értékeli az elmúlt évet majd, 
egy közös vacsorával köszönik meg a tá-
mogatók, segítők munkáját. A következő 
szezonra a felkészülés június 24-én kez-
dődik. 

Végezetül szeretném megköszönni 
mindazok munkáját, akik nagymértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy egyesületünk 
ismét egy sikeres évet zárt. A teljesség igé-
nye nélkül szeretnénk megköszönni a se-
gítséget: Madzin Tibor polgármesternek, 
Farkas Lászlóné jegyzőnek, a képviselő-

testületnek, a polgárőrségnek, 
Novák Lászlónak és a  rende-
zőségnek, a gameznek, Ber-
ta Istvánnak, Murányi István-
nak, Kimás Gábornak, Gondos 
Andornénak, Tóth Tivadarnak, 
Tóth Tivadarnénak, Tóth Jó-
zsefnek, Péli Tibornak, Zsoldos 
Jánosnak, Kovács Györgynek, 
id. Varacskai Istvánnak és min-
denki másnak, akik munkájuk-
kal lehetővé tették, hogy csapa-
tunk a megyei elitben szerepelt 
a 2012/2013-as szezonban.

- Varacskai István -

Labdarúgó évértékelő

A labdarúgó csapat (Fotó: Kovács Tamás)

Labdarúgó megyei I. osztály végeredménye 

hely csapat M GY D V LG KG GK P 
1. Szikszó-Tomor-Lak 30 25 2 3 103 27 76 77 
2. Tállya 30 21 2 7 98 29 69 65 
3. Felsőzsolca 30 20 5 5 71 22 49 65 
4. BTE Edelény 30 19 5 6 69 31 38 62 
5. Sajóbábony 30 14 9 7 72 54 18 51 
6. MVSC TS Hungária 30 14 4 12 40 40 0 46 
7. Aszaló 30 13 7 10 65 43 22 46 
8. Onga 30 13 6 11 56 61 -5 45 
9. Encs 30 13 3 14 61 52 9 42 

10. Karcsa 30 12 4 14 67 84 -17 40 
11. Tiszalúc 30 11 7 12 53 52 1 40 
12.  Bogács Thermálfürdő 30 11 2 17 62 80 -18 35 
13. Sárospatak 30 7 2 21 46 97 -51 23 
14. Nyékládháza 30 6 5 19 39 65 -26 23 
15. Abaújszántó 30 6 3 21 41 100 -59 21 
16. Szendrő 30 1 2 27 22 128 -106 5 
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Tóth József szurkoló: Az őszi szezon 
kezdete előtt történt személyi változások 
(szakosztályvezető, edző), valamint a já-
tékos állomány minimális változása miatt 
kíváncsian vártuk az őszi idényt. Az egy-
ből a mély vízbe bedobott Varacskai Ist-
ván irányításával – aki mindkét megüre-
sedett funkciót ellátja – picit reményeink 
felett teljesítve a csapat a 7. helyen telelt. 
A tavaszi szezon kezdete előtti igazolá-
saink vérmesebb reményekre és az őszi-
nek megfelelő, vagy jobb helyezés eléré-
sére biztattak bennünket. Annak ellenére, 
hogy voltak nem remélt sikereink, a több-
szöri indokolatlan betlizés eredményeként 
sajnos rontottunk helyezésünkön. Szerve-
zettebb, aktívabb, támadóbb játékkel több 
örömben részesülhettek volna a szurko-
lók. Mindenképpen pozitívum a pályá-

ink állapotának radikális minőségi válto-
zása. Reményeink szerint az őszi szezonra 
az infrastrukturális beavatkozások követ-
keztében egy gondozott, kulturált sportte-
lepen kezdhetjük a bajnokságot. 

Boszák Zoltán csapatkapitány: Kere-
tünket kellő mértékben sikerült meg-
erősíteni a téli felkészülés során, ami azt 
eredményezte, hogy sikerült bennma-
radnunk a megyei első osztályban. Azt is 
tudom, sokak számára csalódást keltő ez 
a helyezés, de elindultunk egy úton, amin 
haladni kell tovább, és az elvégzett mun-
kának meg lesz az eredménye.

Örömteli nekünk, játékosoknak, hogy 
megteremtik számunkra a megfelelő kö-

rülményeket. Gondolok a létesítményre, 
sportszerekre, mezekre. Köszönjük min-
denkinek a segítséget, akik bármilyen 
módon segítették az egyesület munkáját.

Éliás Dániel kapus: Felemás fél szezont 
tudhatunk a hátunk mögött. Szép sikere-
ket értünk el például a Felsőzsolca vagy 
Tállya csapata ellen, azonban voltak kel-
lemetlen vereségek is. Úgy gondolom egy 
jó társaság jött össze, azonban még job-
ban össze kell szoknunk, mivel télen sok 
új játékos érkezett. A jövőre nézve min-
denképp biztató hogy egy fejlődőképes, 
fiatal, sikeréhes csapat épül Ongán.

- V. I. -

• Elérkeztünk az ongai óvodások első 
néptáncos tanévzárójához. Mondhat-

nám azt is, hogy ez volt a próbaév, hiszen 
fel kellett mérnem a gyerekek képességeit és 
azt, hogy mennyire van igény a néptáncra, 
a hagyományőrzésre a szülők és gyermeke-
ik körében a mai modern világban. Már az 
első foglalkozáson sokan voltunk, és a több-
ség jól érezte magát, csupán 1–2 gyermek 
döntött úgy, hogy inkább más hobbit választ 
magának. Volt aki elfáradt, volt aki kedvet 
kapott hozzá, így átlagban mindig volt 25 
gyerek a szerdai délutánokon. Az óvodás 
gyermek még mindenre nyitott, fogékony 
és a létszámunk is bizonyítja, hogy sikerült 
megszerettetni a gyerekekkel a népzenét, 
népi játékokat és számomra pozitív vissza-
jelzés. Az óvodai néptánc foglalkozások cél-
ja, hogy előkészítsem a gyerekeket az isko-
lai néptánc oktatásra, elősegítsem az alapok 
megszerzését, de mindenekelőtt, hogy meg-
ismerjék a magyar népi kultúrát!

Elsősorban ongai és borsodi népi játé-
kokat, majd más tájegység hagyományait is 
megismerhették a gyerekek ezeken a komp-
lex foglalkozásokon. Általában bemelegí-
téssel kezdtünk, ezután tapsos, dobbantós 
ritmusfejlesztő gyakorlatok következtek, 
új játékot tanultunk, ismételtük az előzőe-
ket, ugróiskolák sokaságát járták ki, alaplé-
péseket gyakoroltunk egyénileg és párban 
is, sokat táncoltunk a nagyméretű tükrök 
előtt és a végén mindig játszottunk, illetve 
népi kultúránkkal kapcsolatos kis ajándé-
kot kaptak a gyerekek. Így ismerkedhettek 
meg népi hangszereinkkel pl. a náddudá-

val, furulyával, kereplővel, madárcsaloga-
tóval. Különféle népi motívumokkal: matyó 
mintákkal, tulipános ládával. Népi kerámi-
ákkal: pl. Miska kancsóval, butellával. Ter-
mészetes anyagokból készült játékokkal: 
Csutka Rozival, libatollal. Megismerked-
hettek népszokásainkkal: pl. a szüreti fel-
vonulással, amin részt is vettünk, Márton-
nappal, mellyel az Idősek hetén léptünk fel, 
disznótori szokásokkal, Luca-napi búzát 
ültettünk, farsangi busó álarcot próbálhat-
tak ki, medvét táncoltattunk 
és még sok-sok hasonló, 
melyet nehéz lenne felsorol-
ni. Borsodi népi játékokkal 
léptünk fel Bőcsön a Óvo-
dás Néptánctalálkozón és a 
Koraszülött Alapítványi Bá-
lon Miskolcon. Azt gondo-
lom, sokat fejlődtek a gye-
rekek, mindenki másképp, a 
képességeihez mérten. Már 
nem okoz gondot a párvá-
lasztás, hogy kinek fogják 
meg a kezét. Bárkivel tánc-
ra perdülnek, jó kis közös-
ség vált belőlük. Számomra 
ez a legfontosabb és az, hogy 
lássam, szeretnek táncolni, 
szeretik a népzenét, mely-
nek nagyon nagy közösség-
formáló ereje van. Ugyanezt 
tapasztalom a felnőtt cso-
portomnál is, és ezek a dol-
gok adnak erőt ahhoz, hogy 
igenis érdemes volt belevág-

ni és létrehozni az Ongai Hagyományőrző 
Csoportot. Ezúton szeretném megköszön-
ni Trízsi Józsefné /Gizike néni/ óvodave-
zetőnk támogatását és valamennyi kollé-
ganőm segítségét, akik megkönnyítették a 
munkámat. Csoportjaimat és műsorainkat 
önök is megtekinthetik majd június 21-én 
az ongai művelődési házban, melyre szere-
tettel várok mindenkit. 

- Szabadosné Hornyák Anikó 
óvoda- és néptánc pedagógus -

Vélemények a szezonról

Néptáncos évzáró a Bársonyos Óvodában

Óvodások néptánc oktatása (Fotó: Bóta Ilona)

Óvodások a foglalkozáson (Fotó: Bóta Ilona)
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Onga régi  
térképeken

A tavaly augusztusi számunkban elkezd-
tük a település 1867-es tagosítás utáni 
térképe egy-egy térképszelvényének, ol-
dalának közzétételét. Az eredeti térkép 
(az egyes szelvények A2-es méretűek) és 
a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai 
Kulturális Egyesület tulajdonában van, 
mely megtekinthető a falumúzeumban.

Eddig a térkép 1–25. szelvényét tet-
tük közzé, most a 26–28. szelvények kö-
vetkeznek, a Gesztely felé eső Kis domb 
és Koporta földekkel, a Zsolca felé eső 
Hosszú földekkel, illetve az épülő vasúti 
pályával.             - T. L. - 
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Úgy tűnik, manapság még mindig 
kerüljük a fogorvost: csak akkor for-
dulunk hozzá, ha már nagyon mu-
száj. Ekkor viszont nemigen ússzuk 
meg komolyabb beavatkozás nélkül 
– s éppen ettől féltünk! Pedig a fo-
gászati betegségek többsége meg-
előzhető lenne rendszeres fogásza-
ti ellenőrzés révén! Megdöbbentő 
adat, hogy hazánk lakosságának 
csaknem száz százalékát érinti a két 
leggyakoribb fogászati probléma 
valamelyike: a fogágybetegség, il-
letve a fogszuvasodás.

Ha a fogazat egészségéről van szó, ak-
kor először is az íny állapotával kell fog-
lalkoznunk. Addig ugyanis a kifejezetten 
a fogakat érintő problémákkal sem lehet-
séges mit kezdeni, amíg a páciens szájá-
ban nincsen „rend”.

Ínybetegségek
A szájüregben naponta képződik le-

pedék, amelyben - különösen, ha hosszú 
idő telik el két fogmosás között - bakteri-
ális telepek képződnek. Ez a foglepedék 
a fog és az íny találkozásánál és a fogkö-
zökben rakódik le, ami ellen az ínyszél 
gyulladással védekezik: ez a gingivitisz, 
azaz az ínygyulladás. Akut esetben az 
íny vérzik és fáj. Ez felhívja a figyelmet 
a problémára, és arra figyelmeztet, hogy 
minél előbb forduljunk fogorvoshoz. Eb-
ben a stádiumban a gyulladás megszün-
tethető, a károsodás visszafordítható, ha 
a plakkot (lepedéket) a fogorvos a rende-
lőben eltávolítja, a páciens pedig különö-
sen odafigyel az otthoni fogápolásra. Idő-
vel a lerakódásból fogkő képződik, amely 

már nem távolítható el házilag.
Amennyiben azonban a gyulladás mé-

lyebbre terjed, és a fogakat tartó szövete-
ket, illetve a csontot is eléri, akkor akár 
a fog tartószerkezete is tönkremehet. A 
fogágygyulladás (parodontitisz), a mé-
lyebb szövetek krónikus pusztulása saj-
nos alattomosan, észrevétlenül zajlik, és 
mire észbe kapunk, már el is veszíthetjük 
egy-két fogunkat. Ekkor a folyamat már 
nem visszafordítható, legfeljebb megállí-
tására és a további rosszabbodás megelő-
zésére van lehetőség.

Előzzük meg a fogágybetegségeket!
Ügyeljünk a fogazat egységére! Ha 

például egyik vagy másik fogunk vala-
milyen irányban dől, akkor felborul az 
egyensúly, és mind a csont, mind a csont-
ágy tönkremehet. Ha szükséges, használ-
junk fogszabályozót!

Fogmosásnál fontos arra ügyelnünk, 
hogy ne csupán a fogazatot, hanem az ínyt 
is mossuk meg! A fog és az íny találkozá-
sánál ne vízszintesen sikáló, hanem az íny 
felől végzett „söprögető” mozdulatot vé-
gezzünk!

A fogközök tisztítására kiválóan alkal-
mas a fogselyem. Használhatunk szájvi-
zeket is: ezek felpuhítják a plakkokat.

Félévente legalább egyszer menjünk 
el fogorvoshoz, hogy ellenőrizhesse fo-
gaink állapotát, és szakszerű tisztítást vé-
gezhessen.

Fogszuvasodás
Hazánkban rengeteg embert érint a 

fogszuvasodás: már a kétéves gyermekek 
felének is van szuvas foga, a kamaszok 
fogazatának pedig a fele lyukas!

A fogszuvasodás (caries) a fogak ke-

ményszöveteinek roncsolódása, amely a fel-
szín felől a fogbél felé halad. Mindez azért 
következik be, mert a fogak ásványianyag-
tartalmának kioldását eredményező hatá-
sok túlsúlyba kerülnek a beépülést elősegí-
tő tényezőkkel szemben. A fogzománc így 
fokozatosan veszíti ásványi anyagait, egyre 
jobban elvékonyodik, végül áttörik, lyuka-
kat képezve ezzel. A szuvasodást elősegíti 
a lepedékképződés, a magas szénhidráttar-
talmú ételek fogyasztása (a szénhidrát ki-
tűnő táptalaj a baktériumok számára), a 
szájban megbújó ételmaradék, a gyakori 
étkezés (ez savas támadást jelent a fogzo-
mánc ellen) és a védő tényezők – például a 
fogzománcot erősítő fluorid – hiánya.

Önmagában a fogszuvasodás sem jár 
fájdalommal, sokáig tünetmentes marad. 
A fog érzékennyé válása már figyelmezte-
tő jelzés, amivel érdemes fogorvoshoz for-
dulni!

Kezelés nélkül a szuvas rész a fogide-
gig is terjedhet, ami fájdalmas gyulladást 
okozhat.

A szuvas fogat ki kell tisztítani és be 
kell tömni. A fogorvos először helyi ér-
zéstelenítésben fúrással eltávolítja a ron-
csolt fogszövetet, majd betömi a fogat. 
(Ma már számtalan különböző, korszerű 
tömőanyag áll rendelkezésre.) Ha a fáj-
dalom ennek ellenére sem szűnik meg, 
akkor gyökérkezelés indokolt, ami tulaj-
donképpen a fogideg elpusztítását jelen-
ti. Ha a fog töméssel már nem menthető 
meg és a gyökérkezelés sem jöhet szóba, 
valamint a fogromlás túlzott mértékű, 
nincs más hátra: a fogat ki kell húzni.

Forrás: Egészségtükör.
- szerk.: Gál Lászlóné védőnő -

Egészségmegőrzés: Felelősséggel a fogainkért


