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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:

•  Az Ongai Hagyományőrző Néptánc Csoport  
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•  Véget értek a régészeti ásatás Ócsanáloson 
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•  Ballagó nyolcadikosok tabló képei
•  Átadás előtt a Csokonai szobor
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási  

lehetőségeiről
•  Fakivágások visszaszorításáról
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével  

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

A házhoz menő szelektív 

hulladékjáratok  

2013-as időpontjai
Július 24. szerda 

Augusztus 28. szerda

Szeptember 25. szerda 

Október 24. szerda 

November 27. szerda

December 26. szerda

Ongai hírfolyam
Készül a Csokonai szobor
Kijelölésre került a Csokonai köztéri szobor helye a történelmi emlékparkban. Júni-
usban az alapozás és a szobor mintázása is megvalósult. A tervek szerint az önkor-
mányzat augusztus 20-án 
adja át új köztéri szobrát.

Felújítás, 
akadálymentesítés
Zajlik a Szociális Szolgálta-
tó Központ Rákóczi (a volt 
ún. „Kesztyű”) és a József 
A. utcai épületeinek pályá-
zati pénzekből való felújí-
tása, akadálymentesítése. 

- T. L. -

Tanácsi anyag 
dvd-n
A júniusban megjelent Onga tanácsi 
korszakának levéltári forrásait tartal-
mazó dvd-rom megvásárolható az 
egyesület tagjainál 2000 Ft/db áron.

A szobor helyének kijelölése (Fotó: T. L.)
A Csokonai szobor készülő 

formája (Fotó: Ekker Róbert)

A Szoc. Szolg. Közp. Rákóczi utcai épületének felújítása (Fotó: T. L.)



Az Európai Unió támogatásával és a 
Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
árvízvédelmi fejlesztés indult Onga 
nagyközség Ócsanálos település-
részén. A belterület védelme érde-
kében a jogszabály-
ban meghatározott 
méretekkel és ma-
gassági biztonság-
gal kiépített árvíz-
védelmi mű létesül, 
melynek keretében 
a Vadász-patak tele-
pülés melletti szaka-
sza tehermentesíté-
sére a nagyvizektől 
árapasztó csatorna 
épül ki, illetve a meglévő töltéssza-
kaszok fejlesztése valósul meg, va-
lamint a magas parton új töltés ke-
rül kialakításra.

A KeOP-2.1.2/2f/09-11-2011-0002 azo-
nosítószámú projekt nyitórendezvényé-
re június 10-én, Ócsanáloson, a Közösségi 
Házban került sor, ahol Madzin Tibor pol-
gármester és projekt menedzsmentjét ellá-
tó miskolci illetőségű Kroda Kft. részéről 
Kronovitter Béla, a kft. ügyvezetője tar-

tott tájékoztatást. Szörény Gábor régész, a 
miskolci Herman Ottó Múzeum igazgató 
helyettese a területen zajló régészeti ása-
tásokról beszélt a jelenlévőknek és a lakos-
sági fórumon megjelent ócsanálosiaknak.

Több éves előkészítést követően meg-
kezdődtek az árvízvédelmi fejlesztéshez 
kapcsolódó kivitelezési munkák Onga 
nagyközség Ócsanálos településrészén. 
A 2011. júliusi bíráló bizottsági ülés után 
Onga Nagyközség Önkormányzata, mint 
kedvezményezett 2011 szeptemberében 
aláírhatta e projekthez tartozó támogatá-
si szerződését. A közbeszerzési eljárás le-
folytatása után a kivitelezővel (DIAMIT 
Zrt.) a szerződéses megállapodás aláírá-
sára 2013 januárjában, a munkaterület át-

adására pedig 2013. feb-
ruár elején került sor. 

A projekt eredménye-
ként árvízvédelmi tölté-
sek építése, fejlesztése, 
rekonstrukciója, áthelye-
zése, új töltésszakasz építé-
se, a meglévő töltésszakasz 
megfelelő biztonságúra 
fejlesztése valósul meg a 
következők szerint:

XV. évfolyam 7. szám – 2013. július Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból:
•  Megkezdődött az 

ócsanálosi gát fizikai  
megvalósítása

•  Kisléptékű településfej-
lesztés Ongán - sajtóköz-
lemény

•  Takarékszövetkezetünk 
jelene és jövője

•  Sikeres érettségik az esti 
gimnáziumban

•  A házhoz menő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

•  Iskolai csengőszó
•  A Destillata is elismeri 

az Ongai Pálinkaverseny 
eredményeit!

•  Onga régi térképeken
•  Egészségmegőrzés:  

nyári jó tanácsok
•  A tanév legeredménye-

sebb tanulói
•  Az Ongai Kulturális 

Egyesület 2012. évi  
tevékenységéről

•  Ongai hírfolyam
•  Tanácsi anyag dvd-n

Megkezdődött az ócsanálosi 
gát fizikai megvalósítása

– folytatás a 4. oldalon –
A lakossági fórumon (Fotó: T. L.)

 A projektnyitón (Fotó: T. L.)
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Néhány nappal ezelőtt, június 
28-án volt 55 éve annak, hogy a 
Felsőzsolca és Vidéke Takarék-
szövetkezetet első tagjai az akkor 
100 Ft-ot érő részjegy lejegyzésé-
vel megalapították. A Takarékszö-
vetkezet ongai kirendeltsége im-
már 10 éve áll a lakosság és a vál-
lalkozók szolgálatában.

A jeles évforduló alkalmából kérdeztük 
Kertész Judit kirendeltség vezetőt.

– Milyennek látja a Takarékszövetkezet 
jelenét, jövőjét, mik azok az értékek, ame-
lyek büszkeséggel töltik el, és milyen kihí-
vásokkal kell még szembenézni?

– Kertész Judit: Számomra nagy meg-
tiszteltetés, hogy két éve vezethetem a 
felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetke-
zet Ongai Kirendeltségét. A legfonto-
sabb feladatom az ügyfeleink megisme-
rése, és igényeinek legjobb kielégítése 
volt. A pénzügyi szektort az elmúlt évek 
válsága kiemelten érintette, ugyanakkor 
büszkeséggel tölt el, hogy a mi takarék-
szövetkezetünk az elmúlt években is tö-
retlenül fejlődött, sőt, aktivitása bővült. 
Munkatársaimmal rengeteget teszünk 
azért, hogy a helyi lakosság és a kisvál-
lalkozások helyben könnyen tudják in-
tézni pénzügyeiket, hitelekhez jussanak, 
megtakarításuk biztonságban legyen. 
ennek eredményeképpen hitel- és betét-
állományunk folyamatosan bővül, egyre 

több ügyfél nyit nálunk számlát, használ-
ja a Takarékszövetkezet által kibocsájtott 
kártyákat, veszi igénybe a sokrétű szol-
gáltatásunkat. 

Büszke vagyok arra, hogy Takarékszö-
vetkezetünk változatlan szervezeti for-
mában működik 55. éve, ez hatalmas erő 
és érték, párját ritkítja Magyarországon, 
de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egész 
európában!

ezen a tavaszon alapos, átfogó ellen-
őrzést tartott nálunk a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami felügyelete. A vizsgálati 
jelentésük alátámasztotta, hogy Takarék-
szövetkezetünk a törvényeknek megfele-
lően, szabályosan működik, ezzel is erő-
sítve ügyfeleink belénk vetett bizalmát.

– Hogyan működik a kirendeltség?
– Kertész Judit: két munkatársammal 

dolgozunk együtt, kis csapatunk helyben 
élő, jól felkészült pénzügyi szakemberek-
ből áll, ismerjük, értjük az itt élő embe-
rek, vállalkozások problémát, felismer-
jük a lehetőségeket, és szakmai tudásunk 
legjavát az ügyfeleink pénzügyi igényei-
nek maximális kiszolgálására fordítjuk. 
folyamatosan képezzük magunkat, hogy 
megfeleljünk a mindennapi kihívások-
nak, és hogy a legjobbat tudjuk adni ügy-
feleinknek. Nagyon fontos számunkra a 
hitelesség, a bizalom megerősítése, meg-
tartása, hiszen ügyfeleink a munka után 
szomszédaink az utcából, a településről 
vagy barátaink, rokonaink is esetleg, így 
a „bőrünkön” érezzük minden jó tanács 
felelősségét. 

Megkérdeztük Onga település régi, 
megbecsült polgárát, farkas Lászlóné 
jegyző asszonyt is, aki a felsőzsolca és 
Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságá-
nak a kirendeltség megnyitása óta tagja. 

– Sok  hír  hallatszik  a  takarékszövet-
kezeteket  érintő  törvényi változások kap-
csán. Hogyan érinti, érintheti ez Önöket?

– farkas Lászlóné: Nem ért bennün-
ket váratlanul a hír, hiszen régóta ismert 
tény, hogy az ügyfelek kiszolgálása, ter-
mékeink szolgáltatásaink széleskörű el-
érhetősége komoly technikai fejlesztés-
sel, beruházással valósítható meg. A ta-
karékszövetkezetek integrációján már 
régóta dolgoznak a szakemberek. Onga 
közel van Miskolchoz, így ügyfeleink, 

tagjaink ennek megfelelően tájékozot-
tabbak, pénzügyi „ingereknek” sokkal 
jobban kitettek. Természetesen mi is az 
egyszerű, biztonságos és megfizethető 
szolgáltatásokat kedveljük, szeretjük a 
kiszámíthatóságot. ebben a mi Takarék-

szövetkezetünk verhetetlen. A jövő vi-
szont vidéken is a fiatalságé, akik igény-
lik a változatosságot, erre is kiváló ter-
mékeink vannak. A takarékszövetkezeti 
szektor most induló átalakításához a kor-
mány egy hatalmas, 100 Milliárd ft ösz-
szegű támogatást nyújt. ennek a befek-
tetésnek lesznek természetesen feltételei, 
amelyek még most vannak alakulóban, a 
szakmai kihívásoknak azonban Takarék-
szövetkezetünk jól képzett vezetői, mun-
katársai mindenben megfeleltek eddig is, 
és ezután is így lesz ez. 

– Mit üzennek a  tagságnak a változá-
sok?

– farkas Lászlóné: egyszerűen fogal-
mazva: jó helyen van a részjegyük! A 
felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetke-
zet tagjai − több százan vagyunk − ma-
gyar, kisvárosi, vidéki emberek. Vigyá-
zunk az értékeinkre! Arra törekszünk, 
hogy a felsőzsolca és Vidéke Takarék-
szövetkezet fejlődése – bármilyen válto-
zások is jöjjenek − az üzleti érték növelé-
sét eredményezzék.

- Takarékszöv. -

Takarékszövetkezetünk jelene és jövője

Kertész Judit egy korábbi 
részközgyűlésen (Fotó: T. L.)

◀ ◆ ▶

Farkas Lászlóné jegyző (Fotó: T. L.)
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Járda és útépítés a Csokonai és Kölcsey utcák 
kereszteződésében (Fotó: T. L.) Munkagépek a Csokonai utcában (Fotó: T. L.)
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Az árvízvédelmi körtöltés a telepü-
lés D−K−ÉK−É részén kül- és belterüle-

teket érintve épül 1919 m hosszon (ahol 
a beépültség és a folyó elvándorlása mi-
att a töltésépítéshez nincs elegendő hely, 
kisebb helyigényű vasbeton árvízvédel-

mi támfal létesül), 1231 m 
hosszú árapasztó csatorna 
egyidejű kialakításával. 

A Vadász-patakon víz-
kormányzó, vízszintsza-
bályozó zsilipek kerül-
nek beépítésre úgy, hogy 
kisebb vízhozamig a tel-
jes vízmennyiség a patak 
mederben vezetődik el, 
árvizes időszakban a zsi-
lipek lezárásával a nagy-
vizek az árapasztó csa-
tornán a Hernád-folyóba 
kerülnek levezetésre.

A töltéssel védett terü-
leten összegyülekező csa-
padékvizek zárt csator-
nán a töltéstestbe épített 
kettős elzárású zsilipes 
csőátereszen jutnak majd 
át a Hernád-folyóba.

Az Új Széchenyi Terv 
Környezet és eergia Ope-
ratív Programnak kö-
szönhetően a több mint 

800 milliós beruházáshoz 100%-os támo-
gatást kapott az Önkormányzat. A pro-
jekt az NKeK Nemzeti Környezetvédel-
mi és energia Központ Nonprofit Kor-
látolt felelősségű Társaság, mint Köz-
reműködő Szervezet segítségével, az eu-
rópai Unió támogatásával és a Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

- T. L. -

A regionális pálinkaversenyek kö-
zül mára az ongai lett az ország 
legnagyobb versenye, mely a ne-
vezések számát tekintve az idén 
már a gyulai országos versenyt és 
a világkupát is túlszárnyalta.

Az idei januári, immár IV. Ongai Regio-
nális Pálinkaversenyre összesen 785 ne-
vezett pálinka és párlat érkezett az ország 
egész területéről. A nevezések nagy szá-
ma jelzi a verseny széleskörű elismert-
ségét, melyen a bérfőzetők és a magán-
főzetők mellett a nagyobb kereskedelmi 
főzdék is egyre nagyobb számban képvi-
seltetik magukat. 

Az elmúlt évek alatt a szakmai berkek-
ben az egyik legkomolyabban jegyzett 
versennyé vált az ongai. Az elismertsé-
gét ékesen példázza, hogy a megmérette-
tést szervező Ongai Kulturális egyesület 
jelenleg Magyarországon egyedüliként 
tudott megállapodni a nemzetközileg 
talán a legmagasabban jegyzett ausztri-

ai Destillata nemzetközi párlatverseny 
szervezőivel. Ha valaki 2014 januárjá-
ban megrendezésre kerülő V. Ongai Pá-
linkaversenyen 16 pontot vagy többet 
ér el Ongán, akkor kedvezményt kap a 
Destillata nevezési díjából, éppúgy, mint 
a többi általuk elfogadott regionális oszt-
rák, német, olasz, svájci és egyéb közép-
európai versenyek résztvevői.

A jövő évi versenykiírás  és az első szó-
rólapok már elkészültek. A verseny ünne-

pélyes eredményhirdetésére – az idei év-
hez hasonlóan – jövő januárban is Lil-
lafüreden, a Palotaszállóban, egy nagy-
szabású gálával egybekötött pálinkabálon, 
ünnepélyes keretek között, számos szak-
mai programmal fűszerezve kerül sor. 

A versenykiírásról, a nevezési feltéte-
lekről az egyesület honlapján olvasható 
bővebb információ: www.okaonga.hu

- T. L. -

Megkezdődött az ócsanálosi gát…
– folytatás az 1. oldalról –

A Destillata is elismeri az Ongai Pálinkaverseny eredményeit!

Épül az új gát Ócsanáloson (Fotó: T. L.)
Szörény Gábor régész a régészeti ásatásokról 

készült tabló előtt (Fotó: T. L.)

A fórum hallgatósága (Fotó: T. L.)

A tavalyi pálinkabálon (Fotó: Lanku Máté)



52013. július

A tavaly augusztusi számunkban el-
kezdtük a település 1867-es tagosítás utá-
ni térképe egy-egy térképszelvényének, 
oldalának 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 1–28. szelvényét tettük 
közzé, most a 29–31. szelvények követ-
keznek, a felsőzsolca melletti, az Almás-
kerthez közeli úgynevezett Hosszúföl-
deket, a Benehalmát és eötvös Tamás 
földjeit mutatják.  - T. L. - 

Onga régi 
térképeken
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Iskolai csengőszó
Iskolai kirándulások
Az alsó tagozatos tanulók eltérő helyszíneken, osztálykeretben, a 
felsősök tagozat szintjén Regéc, Hejce, Boldogkőváralja útvonalon 
szervezték meg a tanulmányi kirándulásukat május végén, június 
elején.

Csibeavató és fészekhagyó
A legkisebbeket június 12-én csibeavató, míg a távozó nyolcadiko-
sokat fészekhagyó elnevezésű játékos vetélkedő várta. Az elsősök e 
rendezvénnyel lettek iskolaközösségünk teljes jogú tagjai, míg bal-
lagóink képletesen ezzel repültek ki iskolánkból.

Dök hét
A szorgalmi időszak utolsó hetében került sor a hagyományos diák 
önkormányzati hétre. A nyolcadikosok a diákigazgató választás so-
rán sokrétű, igen színvonalas programmal örvendeztették meg is-
kolaközösségünket. A hét része volt az iskolai sportnap és az ahhoz 
kapcsolódó tanár-diák mérkőzések lebonyolítása is.

Alapítványi jutalmazás
Az Ongai iskoláért Alapítvány most is jutalmazta a tanév legered-
ményesebb tanulóit. Az alapítvány jóvoltából − rendhagyó módon 
− a versenyek legeredményesebb diákjai ez alkalommal ingyen egy 
3D-s mozifilmet tekinthettek meg Miskolcon. 

Tanévzárás
Iskolánk történetének egyik legizgalmasabb tanévét zártuk június 
végén. A fenntartóváltás előre nem látható gondjain sikerült úrrá 
lenni. A tanári kar és a tanulók a megszokott körülmények között 
végezhették munkájukat. Tanulóink számtalan versenyen az előző 
évekhez hasonló sikereket értek el. Iskolánk és településünk hírne-
vét ismét sikerült országos szinten is öregbíteni. 

A tanév kitüntetett eseménye, a ballagás ünnepélyes hangulatát 
szeretnénk felidézni az igazgatói beszéd közzé tételével:

„Tanévünk legnagyobb ünnepén, nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm ballagási ünnepségünk valamennyi résztvevőjét!

Az út minden térben és időben zajló folyamat legelemibb jelképe. 
Ezt a következtetést vonhatjuk le a néhány perce hallott Márai gon-
dolatok kapcsán. Igen. Az esendő ember útja kanyargós, viszont a ki-
választottaké  egyenes.  Ilyen  egyenes  utat  jár  be  a  világfára  mászó 
vagy akár a pokolba ereszkedő mesehős is. Az utakat sokáig nem érti 
meg az ember. Főként akkor, amikor csak lépdel kövein és másra gon-
dol. Néha széles az út, néha rögös. Az utakat sokáig csak alkalomnak 
tekintjük, lehetőségnek, nem vesszük komolyan. Egy napon megtud-
juk, meg kell tudnunk, hogy az utaknak értelmük van. Ez a mai nap 
ennek a felismerésnek a napja. Az út értelmét az úton haladó megfo-
galmazott, vagy megfogalmazhatatlan célja adja meg. 

Kedves Ballagó Diákok!
Tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve álltok most itt, de talán még 

nem értitek mi értelme volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek. Mi értel-
me volt a sok tanulásnak, a sok próbatételnek és kihívásnak. 

A bölcs emberek hamar megtanulják, hogy a problémáktól meg-
rettegni nem szabad, ellenkezőleg, a kihívásokat örömmel kell fogad-

Felsősök a Regéci vár előtt (Fotó: T. L.)

Elsősök a csibeavatón (Fotó: Kiss Gergő)

A DÖK héten (Fotó: T. L.)

Felsősök Boldogkőváralján (Fotó: T. L.)



ni, hiszen csak a magasra tett mérce átugrása nemesít és ad erőt 
a további erőfeszítésekre.

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Az Utatok, melyre nyolc évvel ezelőtt ráléptetek ma valóban 

véget ért. Holnap egy másik, egy ma még ismeretlen út vár rá-
tok. Erre az útra céltudatosan kell rálépnetek. Első lépéseitek le-
gyenek bátrak és határozottak, de a megfelelő óvatosságról so-
hasem feledkezzetek meg. Utatok 
során őrizzétek meg jó tulajdon-
ságaitokat: azt a pozitív közössé-
gi szellemiséget, a kitartást, a fi-
gyelmet  és  fegyelmet,  amely  ki-
váló  példaként  áll  az  utánatok 
következő évfolyamok előtt.

Kedves Szülők!
Nagy-nagy  öröm  számomra, 

hogy  személyes  új  utam  indító 
szakaszát  ezzel  az  évfolyammal 
tehettem  meg.  Gyermekeik  ér-
deklődő figyelme, aktivitása,  se-

gítőkészsége, kitartása és érettsége sok esetben okozott kellemes 
meglepetést számomra. Bizonyosan állíthatom, hogy munkatár-
saim  is  hasonlóan  pozitívan  gondolnak  ballagó  nyolcadikosa-
inkra, az Önök gyermekeire. A búcsú, az elválás így a szokásos-
nál is nehezebb lesz. 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Útjaitokat  válasszátok  meg  okosan!  Kiválasztott  útjaitokon 

járjatok sok szerencsével!
Isten veletek!
Onga, 2013. június 15.”

Az országos eredményt el-
ért versenyzőket a tanévzárón 
Madzin Tibor, Onga Nagyköz-
ség polgármestere külön juta-
lomban részesítette. A kitűnő és 
jeles tanulók a Miskolci Tanke-
rület könyvjutalmát vehették át. 

- Kovács György igazgató - 
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A Görgey Artúr Ált. Iskola és AMI 
2012/13. tanévének legeredmé-
nyesebb tanulóinak névsora − 
akik dicséretben és könyvjutalom-
ban részesültek – alább olvasható.

Kitűnő tanulók névsora: 1. b: erdélyi 
Zsolt, Kardosi Petra, Kovács Adél, Máté 
Zsófia, Pósán Rebeka, 2. a: Glonczi And-
rás, Heinisch Gabriella, 2. b: Hajdú Lara, 
Petró Krisztina, Rácz Boróka, Száva 
Renátó, Tóth Petra, 3. b: Csontos Bene-
dek, Csorba Tamara, Galyas Mercédesz, 
Nagy Letícia Vanessza, Nemes Virág, 5. a: 
farkas Gábor, 5. b: Pósán Zalán, 7. c: frei 
Gréta, Kerekes Petra, 8. a: Stucz Adrien, 
8. b: Kovács Luca, 8. elt.: erdei Klaudia.

Jeles tanulók névsora: 
1. a. Matisz Krisztofer, 1. b: Budai Nap-

sugár, Horváth Simon, Ruszkai László, 
Tóth Gergő, 2. elt.: Ádám Gábor, 2. a: Ba-
logh Gergő, Váradi Péter Pál, 2. b: Lapis 
István, Vercsik Boglárka, 3. a: Váradi Atti-
la Sándor, Dargai Dorina Csenge, Galyas 
Róbert, Horváth Gabriella, Scholler 
Ádám, Tiszai Tessza, Vasas Brigitta, Vigh 
Otília, Zombori Milán, 4. a: Horváth Ákos, 
5. a: Bajcsi Milán, Kerekes Dominik, 5. b: 
Baktai Balázs, 8. elt.: Horváth Anett.

Közösségi munkáért jutalmazott ne-
gyedikesek: 4. a: Dendők Tamás, Hor-
váth Ákos, Horváth Petra, Siroki Szilvia 
Viktória, 4. b: Horváth Bianka Regina, 
Krassai Henrik és Varga Richárd.

Jutalmazott nyolcadikosok: Berta Zol-
tán, sport és közösségi munkájáért, Buzás 
Barbara tanulmányi, kulturális és közös-
ségi munkájáért, erdei Klaudia kulturá-
lis és közösségi munkájáért, farkas Ben-
ce János sport és közösségi munkájáért, 
Gácsi Márk László kulturális és közössé-
gi munkájáért, Győri Mónika kulturális 
és közösségi munkájáért, Horváth Anett 
kulturális és közösségi munkájáért, Hor-
váth Attila sport és közösségi munkájá-
ért, Horváth Dániel sport és közössé-
gi munkájáért, Horváth etelka sport és 
közösségi munkájáért, Horváth Viktor 
sport és közösségi munkájáért, Illés Ta-
más kulturális és kö-
zösségi munkájáért, 
Kiss Gergő kulturális 
és közösségi munká-
jáért, Kovács Luca ta-
nulmányi, kulturális 
és közösségi munkájá-
ért, Kusinszki Kornél 
kulturális és közösségi 
munkájáért, Nádasdi 
Petra kulturális és kö-
zösségi munkájáért, 
Olasz Gergő sport és 
közösségi munkájáért, 
Orlóczki Ivett sport 
és közösségi munká-

jáért, Plósz János kulturális és közössé-
gi munkájáért, Stucz Adrienn tanulmá-
nyi, kulturális és közösségi munkájáért, 
Száva László sport és közösségi munká-
jáért, Tirpák Nikoletta kulturális és kö-
zösségi munkájáért, Torma ferenc sport 
és közösségi munkájáért, Váradi Norbert 
sport és közösségi munkájáért, Varga Vi-
vien kulturális és közösségi munkájáért, 
Vasas Vivien tanulmányi, kulturális és 
közösségi munkájáért, Virág Vivien Tün-
de sport és közösségi munkájáért, Viszkai 
Renáta sport és közösségi munkájáért.

- isk. vez. -

A tanév legeredményesebb tanulói

A ballagási ünnepségen (Fotó: T. L.)

Jutalmazás a tanévzárón (Fotó: T. L.)
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A májusi önkormányzati ülésen 
a civil szervezet tavalyi munká-
járól szóló beszámolók közül az 
Ongai Kulturális Egyesületé a kö-
vetkező ülésre került át. Alább 
az önkormányzat felé benyújtott 
tájékozatatót olvashatják.

▶ Az Ongai Kulturális egyesület (OKe) 
2012-ben alakulása óta az egyik legnehe-
zebb évét élte meg. Az országos gondok, 
a gazdasági válság az egyesület anyagi 
helyzetét is hátrányosan érintette. A for-
rások, a szponzori támogatások, a pályá-
zati lehetőségek beszűkültek, eltűntek, 
ami nagyban vissza-
vetette az egyesület 
által szervezett koráb-
bi években megszo-
kott programok szá-
mát és sokszínűségét. 
Ugyanakkor mégis 
tavaly szerveztük meg 
az OKe történetének 
eddigi legnagyobb tö-
meget vonzó rendez-
vényét, a III. Ongai 
Regionális Pálinka-
versenyt, mely hét 
megyére terjed ki, de neveztek Budapest-
ről, Kecskemétről és Szlovákiából is. Or-
szágosan is figyelemre méltó, 346 neve-
zett pálinka mérettette meg magát. 
▶ Az idei, januári IV. Ongai Regionális 
Pálinkaverseny előkészületeinek döntő 

része is 2012-re esett. A IV. Ongai Regi-
onális Pálinkaversenyre már 264 nevező-
től összesen 785 nevezett pálinka és pár-
lat érkezett az ország egész területéről. A 
nevezések nagy száma jelzi a verseny szé-
leskörű elismertségét, megerősítve a ta-
valy már elért, a gyulai országos verseny 
után az ország második legnagyobb pá-
linkaverseny pozícióját. A versenyen a 
bérfőzetők és a magánfőzetők mellett az 
idén már a nagyobb kereskedelmi főzdék 
is képviseltették magukat. 
▶ A III. Ongai Regionális Pálinkaverseny 
a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó 
programsorozat részeként 2012 januárjá-

ban került lebonyolításra. Az ünnepélyes 
eredményhirdetéshez kulturális prog-
ramsorozat is társult, melyre január 21-
én került sor Ongán, az általános iskolá-
ban és a művelődési házban. Az ünnepi 
program része volt Dr. Veres László tör-

ténész, muzeológus előadása a pálinkás-
poharak és üvegek történetéről, egész este 

zenélt az Agyagbanda zenekar, akik tánc-
házat is tartottak, de fellépet Budapestről 
az ír és kelta zenét játszó MÉZ együttes és 
a helyi kötődésekkel is rendelkező Happy 
Blues Day zenekar is. A gyerekeket játszó-
ház, filcmesék, gyerekzumba és kézműves 
foglalkozások várták, míg a felnőttek tea-
házban, a gömöri fruktárium Pálinka Kft. 
pálinkatermében vagy a Castrum Boldua 
középkori étterem étkezdéjében pihen-
hettek meg egy kicsit. Árusok, bemutatók, 
kézműves vásár is várta az érdeklődőket.
▶ 2012 más területen is a pálinka éve volt 
az egyesületnél. Havi rendszerességgel 
pálinka érzékszervi bírálati tréningeket 
szerveztünk, folytattuk a pálinkáspohár 
történeti gyűjtemény bővítését, megtör-
tént a poharak leltározása, digitalizálása, 
az egyesület a 2013-as versenyre saját pá-
linkát készített. 
▶ Munkánk nagyobb része az elmúlt év-
ben a kevésbé látványos teendők felé to-
lódott el: leltárak, honismereti anyagok 
digitalizálása, helytörténeti kutatás, falu-
múzeum bővítés. 
▶ Befejeztük Onga tanácsi anyagának di-
gitalizálását, dvd-romra való felírását. A 
kész munka ünnepélyes átadására az idei 
kulturális napok keretében kerül sor.
▶ Az egyesület az önkormányzattal közö-
sen folytatta a munkákat a Darvas Közös-

A pálinkaverseny zsűrizésén munka 
közben (Fotó: Lanky Máté)

Az Ongai Kulturális Egyesület 2012. évi 
tevékenységéről

Itt még csak épülőben a filagória (Fotó: T. L.)

Készülőben a vizes blokk (Fotó: T. L.)
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ségi Ház és Múzeum udvarán. Megkez-
dődött az udvari vizesblokk és wc-k ki-
alakítása. A munka részeként megvalósult 
a szennyvízbekötés, az ivóvíz és az áram 
hátra vitele a majdani új épülethez. Meg-
történt az alapozás, felhúzásra kerültek a 
falak, elkészült a tető, az ajtók beállítása 
és a falak szigetelése is megvalósult. 
▶ Az utcai kerítés fagy okozta hibái kija-
vításra kerültek, és befejeződött a múze-
um terméskőlábazatának fugázása is, és 
tovább folytattuk a járda építését, amit 
téglával sikerült leburkolnunk. 
▶ Egy impozáns, közel 60 négyzetméte-
res filagória és egy udvari kemence is ta-
valy készült el, és június 2-án került át-
adására, ahol a Mintha zenekar etno-folk 
zenei koncertje várta az érdeklődőket. 
Az esemény része volt a VII. Ongai Kul-
turális Napoknak, melynek megrendezé-
sében részt vettünk.
▶ A múzeumban az általános iskola fel-
sős osztályának múzeumpedagógiai órát 
tartottunk, de számos külföldi vendé-
get is vendégül láttunk az intézményben, 
ahol esküvői fotózásokra, bemutatókra is 
sor került.
▶ A múzeum anyagát beleltároztuk, min-
den kiállított tárgyat lefotóztunk, digitali-
záltunk, azok jelentős részét az interneten 
is elérhetővé tettük.
▶ Júniusban az Ongai Kulturális egyesü-
let a CIB Bankkal közösen többek között 
Pálinka piknik elnevezéssel pálinka meg-
ismerése képzést tartott a CIB Bank pré-
mium ügyfelei számára.
▶ Szeptember 1-jén az Ongai Kulturá-
lis egyesület a III. Regionális Pálinkaver-
seny támogatóit, szponzorait hívta meg 
egy vacsorával egybekötött pálinka pik-
nikre, ily módon is megköszönve nekik 
támogatásukat, önzetlen segítségüket.
▶ Július 6. és 9. között az egyesület 
Hernádcéce központtal Abaújban vett 

részt egy kirándulással egybekötött kihe-
lyezett taggyűlésen, ahol többek között 
szó volt a jövő évi pálinka verseny és fesz-
tivál előkészületeinek megkezdéséről.
▶ Két alkalommal parkosítottunk az álta-
lános iskolával és az önkormányzattal kö-
zösen a településen. Tavasszal az általános 

iskola Muskátli utca felöli kerítése mentén 
32 db smaragd tuját, a tornaterem előt-
ti rózsákkal szegélyezett területre 4 ma-
gas törzsre oltott kecskerágót és a Balaton 
utcai bejárat mellé egy hatalmas csüngő 
puszta szilt ültettünk. A fásításban részt-
vevők másik fele a főtér és a sorompó 
környékét, illetve a Berzsenyi utcai fasort 
(a tavalyi belvíz okozta fa kiszáradást pót-
landóan) vette célba. A parkosítás része-
ként e három terület összesen 15 gömbkő-
rissel, 20 gömbjuharral, 10 ámbrafával, 5 
vérszilvával és 5 magyallal gazdagodott.
▶ November 6-án került az őszi fásításra. 
A Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda, a 
Berzsenyi utca bevezető szakaszának pá-
ratlan oldalán gömb juharok és kőrisek, 
illetve vérszilvák pótlására került sor. A 
szőlőhegyre vezető úton mintegy két tucat 

platán fa került kiülte-
tésre. A sportpálya ke-
rítésének mentén több 
mint 50 darab vérszil-
va találta meg a he-
lyét, míg a Berzsenyi 
utca Történelmi em-
lékparkjában és a fő-
téren a kiszáradt és a 
kivágott fákat pótlan-
dóan gömbkőrisek, 
gömbjuharok, hárs-
fák, vérszilvák, egyéb 
díszfák és smaragdtu-

ják lettek elültetve. A Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum udvarára magas törzsre 
oltott magnólia került a földbe. 
▶ Továbbra is minden hónapban megje-
lentettük az OKe helyi közéleti folyóira-
tát, az Ongai Kékdarut és annak interne-
tes változatát.

▶ A helyi közéleti eseményeket képileg 
továbbra is archiváltuk (fotók, videofel-
vételek).
▶ Az egyesület készítette el a közmeg-
hallgatásra a település önkormányzatá-
nak éves munkájáról szóló filmet.
▶ Megjelentettük Onga 2013-as kulturá-
lis fali naptárát.
▶ Az OKe által kialakított fotóstúdióban 
2012-ben az OKe készítette, fotózta le az 
a ballagó nyolcadikosok tablóképeit.
▶ Technikai eszközeinkkel segítséget 
nyújtottunk az általános iskolában folyó 
médiaoktatáshoz.
▶ egyesületünk segítette a helyi kulturá-
lis, közéleti rendezvények és események 
lebonyolítását, megrendezését (közmeg-
hallgatás, kulturális napok, kiszehajtás, is-
kolai rendezvények és ünnepségek stb.).
▶ egyesületünk lehetőségein belül – jó-
részt könyvekkel, kiadványokkal, naptá-
rakkal – támogatta a nagyközség intéz-
ményeit, szervezeteit, rendezvényeit és 
báljait.
▶ Az Ongáról készült új könyveket, ki-
adványokat, az Ongai Kékdaru minden 
egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkor-
mányzathoz, a szomszédos települések-
hez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk 
az ongai boltok, üzletek segítségével.

- Takács László OKe elnök -

CIB-es pálinkapikniken (Fotó: K. Gy.)

Egyesületi kirándulás Vizsolyon (Fotó: T. L.)
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Három év nem is olyan hosszú 
idő. Ma már így látják azok az esti 
gimnazisták is, akik június 25-én, 
a szóbeli vizsgák után kezükbe 
vehették jól megérdemelt érett-
ségi bizonyítványukat. A Báthori 
István Középiskola és Szakiskola 
Ongai Tagintézményében újfent 
érettségiztek a felnőtt diákok. 

Az év végi követelményeknek minden-
ki megfelelt, ez alkalommal nem került 
be elégtelen a bizonyítványba. Összesen  
21-en mérettették meg magukat, akik 
közül egy tanuló volt, aki korábbi angol 
érettségi eredményét próbálta meg job-
bá tenni, hogy több pontot vihessen ma-
gával a felsőfokú felvételi során választott 

iskolájába. Tette ezt sikerrel, mivel jelesre 
emelte a korábbi közepes eredményét.

A többiek is – a legtöbben jobb, néhá-
nyan egy kicsit gyengébb eredménnyel – 

kivétel nélkül sikerrel vették az akadályt. 
Vizsgadrukkban és izgalomban persze 
nem volt hiány, mégis mindenki felül tu-
dott emelkedni a gondokon, és önmagu-
kat legyőzve számoltak be a megszerzett 
ismeretekből matematika, történelem, 
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, 
illetve két választható tantárgy – ki a ké-
mia, ki a földrajz – követelményeiből. A 
törvényesség a vizsgák egésze alatt bizto-
sított volt. Az érettségi elnök, Ambrózy 
Béla is minden felmerülő kérdésben elé-
gedetten nyilatkozott.

Aki felnőtt fejjel munka és család mel-
let már ült iskolapadban, az tudja, milyen 
gondokkal kell szembenézni a tanulás so-
rán. Csak elismeréssel szólhatunk azok-
ról, akik ezt a mai problémákkal terhes 
világban felvállalták. Nem kis dolog! 

Gratulálunk a sikeresen érettségizők-
nek! Sok sikert kívánunk nekik az élet-
ben! Büszkék vagyunk rájuk!

- Takács László tagint. vezető - 

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.

Mit igyon a gyermek a hőségben?

A gyerekek folyadékigénye az élet-
korral és az évszakokkal együtt válto-

zik. A kevés folyadékfogyasztás csecse-
mőknél könnyen vezethet kiszáradáshoz, 
nagyobb gyerekeknél pedig csökkenti a 
koncentrációs- és teljesítőképességet, fej-
fájás alakulhat ki.

Mikor, mit és mennyit igyanak a gyer-
mekek?

Az első időszak
Az anyatejet a természet úgy alkotta 

meg, hogy a csecsemő folyadék- és táplá-
lékszükségletét egyaránt biztosítsa. Szopta-

táskor először híg, vízszerű tej ürül, ame-
lyet ún. szomjoltó tejnek is neveznek, majd 
a szoptatás második felében ez sűrűbbé vá-
lik, amely zsír- és kalóriadúsabb tej.

A tápszer összetétele is fedezi a kicsik 
folyadékigényét, kiegészítésre mindkét 
táplálási mód esetében csak fél éves kor 
után, a szilárd táplálékok bevezetését kö-
vetően van szükség.

Bizonyos körülmények mellett még-
is külön figyelmet kell fordítanunk a fo-
lyadékpótlásra, már a baba fél éves korát 
megelőzően is. 

Egészségmegőrzés: Nyári jó tanácsok

Sikeres érettségik az esti gimnáziumban

A szóbeli érettségin (Fotó: Papp Ferenc)

Az idén érettségizettek tanáraikkal (Fotó: Zs. D.)
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A kiszáradás jelei: a baba sápadt, bá-
gyadt, aluszékony, szemei karikásak, bőre 
száraz. Csecsemőknél a kiszáradás jelleg-
zetes tünete, ha a kutacs fekvő testhely-
zetben besüpped.

A láz mellett a hasmenéssel, hányás-
sal járó betegségek, a nyári hőség, vagy 
télen a túlfűtött lakásban a meleg hatá-
sára is sok folyadékot veszít a kicsi szer-
vezete. Ilyen esetekben a babát az anya-
tej mellett babavízzel, esetleg forralt, 
majd lehűtött csapvízzel kínáljuk meg. 
Az ásványvíz magas ásványi anyag tar-
talma megterheli a pici veséjét, ezért 1 
éves kor alatt ezt nem javasoljuk. Vásá-
rolhatunk a csecsemő életkorának meg-
felelő instant teaporokat is, vagy készít-
hetünk házilag is koffeinmentes gyü-
mölcsteát, de ügyeljünk rá, hogy 1 éves 
kor alatt ne mézzel, inkább szőlő-, vagy 
gyümölcscukorral ízesítsük.

Fél éves kor után
A hozzátáplálás bevezetését különbö-

ző gyümölcs-, és zöldséglevek kóstolga-
tásával kezdjük, így ebben az időszakban 
még nem kell figyelmet fordítanunk fo-
lyadékpótlásra. A későbbiekben beveze-
tett főzelékfélék, pépek és babakekszek 
mellett már a pici folyadékigénye is nö-
vekedhet.

Az első szülinap után

Ásványvizek
Az ásványvizek közül válasszunk szén-

savmentes változatot. A szénsavas vízben 
oldott gázok a gyomorban felszabadulva 
feszítő érzést, refluxot provokálhatnak, 
haspuffadást okozhatnak. A feszülő has 
kellemetlen érzetet kelt a gyermekben. 
Különböző ásványvizekben minden ion-
nak más-más a koncentrációja, ezért ér-
demes váltogatni a különböző márkákat.

Gyümölcslevek
Az üdítők közül leginkább a tartósító- 

és színezékanyagot nem tartalmazó ter-
mészetes gyümölcslevek a legegészsége-
sebbek. Igaz, a friss gyümölcsöt nem pó-
tolja teljes mértékben, de részlegesen vi-
tamin-forrásként szolgálhat.

Mesterséges üdítőitalok
Bármennyire is népszerűek, különö-

sen a kóla-félék egészségtelenek és nem 
gyermekeknek valók. Koffein tartalmuk 
izgatólag hat, ha a gyermek egy bizonyos 

mennyiségnél többet iszik meg, nyug-
talan lesz, nem tud elaludni. foszforsav 
tartalma erős marószer, ezért a fogakat 
tönkreteszi.

ezt igazolja egy korábbi kísérlet, mely-
nek során egy pohár kólába tettek egy 
gyermek tejfogat, s az néhány napon be-
lül teljesen feloldódott abban! ezen kívül 
édessége miatt fogszuvasodást is okoz, 
hizlal. A benne levő illatanyag, a peru-
balzsam pedig allergiás reakciót válthat 
ki. Ilyenkor az erre érzékenyeken kipiru-
lás, csalánkiütések jelennek meg. Nem-
csak a kólától, más színezékanyagokat 
tartalmazó üdítőtől is hasonló tünetek 
észlelhetők.

Tea
A kicsinek szánt teák megválasztásá-

nál ügyeljünk arra, hogy ne gyümölcs-
aromával illatosított fekete teát válasz-
szunk. ezek a termékek nem csak kof-
feint tartalmaznak, de a gyümölcsaromák 
(színezék és illatanyagok) miatt ritkán al-
lergiás tüneteket kiváltó hatásuk is lehet. 
A teák közül a valódi gyümölcstea ajánl-
ható a leginkább. ezt akár ízesíteni sem 
kell, hiszen a benne levő gyümölcsök kel-
lemes aromát biztosítanak.

Mikor igyon a gyermek?
A kicsinek ne étkezés előtt adjunk 

inni. A legjobb, ha étkezés után, vagy két 
étkezés közt oltja szomját. Játék közben a 
gyerekek gyakran elfeledkeznek az ivás-
ról, ilyenkor kínáljuk őket gyakrabban. 
Sportolás, séta alkalmával is mindig ik-
tassunk be „ivószüneteket”.

Forrás: napidoktor

Kapcsold ki!
Ahányan vagyunk, annyiféle testi és 

lelki terhet hordozunk. Mindenki igyek-
szik a rövid nyári szabadság alatt gyorsan 
megszabadulni ettől, hogy visszanyerje 
egészségét, testi-lelki erejét és munkaké-
pességét. Néha, ez mégsem sikerül!

A túlhajtottság, fáradtság és stressz 
mindannyiunkra másképp hat, így más-
ként is tudjuk kipihenni, levezetni: van, 
aki zenét hallgat, van, aki nagyokat alszik, 
mások intenzíven sportolnak, s olyan is 
akad bőven, aki evésbe, ivásba, vagy egy-
szerre mindkettőbe menekül. A zsúfolt 
város vagy a munkahelyi nyüzsgés után 

sokan a természetben keresnek enyhü-
lést, hosszan, csendben sétálnak, szemlé-
lődnek, leülnek pihenni például az erdő-
ben egy fatörzsre, vagy vízpartra, esetleg 
virágos rétre, s nem tesznek egyebet, csak 
„vannak” – gyönyörködnek a tájban, s et-
től töltődnek.

Mindezekre egész évben várunk, előre 
eltervezzük a szabadság 1−2 hetes prog-
ramját, de gyakran esünk abba a hibá-
ba, hogy belezsúfolunk mindent, ami-
re vágyunk. Szerencsés esetben, teljesen 
másként töltjük, más dolgokkal foglalko-
zunk, mint egész évben, és ez jó is, kivé-
ve, ha ülő munka után, egész évi mozgás-
igényünket a szabadság rövid ideje alatt 
próbáljuk levezetni, „agyonsportoljuk” 
magunkat, majd nehezen gyógyuló, vagy 
maradandó sérülést szerzünk, tönkreté-
ve a nyaralást és a további mértékletes 
sport lehetőségét.

Tapasztalati tény: a szabadság általá-
ban úgy kezdődik, hogy az utolsó mun-
kanap késő délutánján kapkodva pako-
lunk, majd elindulunk, rövidebb-hosz-
szabb idő alatt holtfáradtan megérkezünk 
valahová, ahol az első nap alvással telik.

ezután következnének tervezett prog-
ramjaink, melyeknek – jó esetben – része 
a csend, ellazulás, kikapcsolódás, ami-
ért tulajdonképpen elutaztunk, ám eb-
ben megakadályoz bennünket a mobil-
telefon és a poggyászból előkerülő lap-
top. Szabadságon vagyunk, közben min-
den nap „kicsit” dolgozunk. Valójában se 
nem dolgozunk, se nem vagyunk szabad-
ságon! Így a nyaralás nem éri el célját, a 
teljes kikapcsolódást, feltöltődést, gond-
talan időtöltést – amire valójában költjük 
pénzünket és a szabadságunkat – hiszen 
egy láthatatlan köldökzsinór folyton ösz-
szeköt azzal a közeggel, ahonnan ki akar-
tunk egy kicsit szakadni. Nyilván komoly 
döntés és akaraterő kell, hogy a nálunk 
lévő eszközöket kikapcsoljuk, de megéri!

Helyette hagyjuk testünket-lelkünket 
végre kisimulni, készítsünk fényképeket, 
gyűjtsünk apró emlékeket, majd hazatér-
ve adjunk magunknak 2−3 napot a „visz-
szazökkenésre”, csak fokozatosan vegyük 
fel a korábbi élettempót – ezzel komoly 
szív- és keringési problémákat kerülhe-
tünk el!

Forrás: 
Béky László természetgyógyász

- szerk.: 
Gál Lászlóné védőnő -
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