Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os
készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304

Pálinkáspoharak gyűjtése!

Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik termében
pálinkáspohár történeti kiállítást rendezett be, a poharak gyűjtése azonban nem
fejeződött be. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek birtokában van bármilyen régi, egyedi stb. pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeum számára!

II. Ongai Pálinkaverseny!

2011 januárjában kerül sor az Ongai Kulturális Egyesület szervezésében a II. Ongai
Pálinkaversenyre, mely már nem csak helyieknek, hanem regionálisan kerül meghirdetésre, és nem csak bérfőzetőknek, hanem pálinkafőzdéknek is. A verseny
egyik előversenye lesz az országos gyulai pálinkaversenynek. A pontos versenykiírást és a részletes versenyszabályzatot, a nevezési feltételeket a következő
számunkban tesszük közzé.
Támogatókat, szponzorokat keresünk a verseny lebonyolításához! Jelentkezni
lehet az egyesület tagjainál, vagy e-mailben: okeonga@upcmail.hu

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. könyv és a honismereti dvd-rom 2000 Ft-os
áron kapható az egyesület tagjainál és az általános iskolában, illetve a település következő
boltjaiban: Coop Bolt (Főtér), Coop Bolt (sorompó) és Varázs Diszkont (Rákóczi u.), illetve a
Darvas Közösségi Ház és Múzeumban.

Bársonyos
Zöldség-gyümölcs vegyesbolt
Onga, Dózsa Gy. u. 23.

Déli gyümölcsök,
primőr áruk
kedvező áron kaphatók,
folyamatosan megújuló
árukészletünkből!
Nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig: 6.00–18.00
Szombaton: 6.00–14.00
Vasárnap: 6.00–12.00
Minden kedves vásárlót
szeretettel várunk!

Következő számunk
tartalmából:

Szeptember 25. szerda • Október 27. szerda • November 24. szerda • December 22. szerda

• Önkormányzati választás eredménye
• II. Ongai Pálinkaverseny
versenyfelhívása
• Augusztusi viharkárok
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi
turistaszálló kialakítására
• A környező települések szemétszállítási díjának összehasonlítása
• GOJ motorosok Ongán
• Egyetemi oktatóhely lett a
fogorvosi rendelő
• Pályázatok, beruházások állása Ongán
• A falumúzeum támogatói
• Tanácsok pálinkafőzéshez
• Mi újság a labdarúgók háza táján
• Önkormányzati hírek
• Régi fotók Ongáról
• Ongai hírfolyam
• Hirdetések, felhívások

ONGAI KÉKDARU

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja

Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:
www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu
Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla
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– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

XII. évfolyam 9. szám – 2010. szeptember

Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tartalomból: Helyhatósági választások 2010
• Helyhatósági választások 2010
• Polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása
• Buzás Lajos
• Buzás Lászlóné
• Halász Aladár Gyula
• Horváth Anikó
• Dr. Horváth István
• Horváth Jenő Attila
• Jónyer Lajosné
• Juhász József
• Klinga Róbert
• Kovács Árpád
• Madzin Tibor
• Mihalik Gyula
• Nagy Anita
• Nagy Sándor
• Palakovicsné Mádi Tünde
• Papp Balázs
• Péli Tibor
• Rózsa László
• Szabados Zsolt
• Szilágyi Jánosné
• Takács László
• Zsoldos János
• A trianoni emlékmű és a
Történelmi Emlékpark első
szakaszának átadása
• A Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet felhívása
• Hirdetések

Polgármester- és képviselőjelöltek
bemutatkozása
A Magyar Köztársaság elnöke
2010. október 3-ára tűzte ki az
önkormányzati választásokat. Az
önkormányzati választás egyfordulós, tehát a választópolgárok
egy alkalommal adhatják le szavazataikat a helyi képviselőkre,
polgármesterre, a kisebbségi önkormányzat tagjaira és a megyei
önkormányzat listáira.

tőséget biztosított minden egyes polgármester- és képviselőjelöltnek a megszólalásra. Voltak, akik nem kívántak élni a
lehetőséggel, ők tudják miért. A lapzárta
időpontját kitoltuk, hogy szeptember 4-e
után a hivatalosan induló jelöltek névsorát teljes egészében közölni tudjuk, sőt az
oldalszámot is megnöveltük 4 oldallal.
A hozzánk eljuttatott bemutatkozó
sorokat, programokat és fotókat ezúton
tesszük közzé. A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozását teljes egészében úgy közöljük, ahogy azt kéziratban tőlük megkaptuk. Stiláris és egyéb
– más esetben szokásos – változtatásokat
csak kis mértékben hajtottunk végre az

Az önkormányzati képviselő-testület létszáma törvényben meghatározott, s ez az
adott település lakosságszámához igazodik. A helyi önkormányzati képviselők
megválasztása a 10 000 vagy annál kisebb lakosú településen
kislistán történik, azaz a
szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt neve
ábécé sorrendben szerepel, és a választópolgár
legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a
településen megválasztható képviselők száma.
Onga esetében ez a korábbi 11-ről 6 fő-re csökItt még a tavaszi parlamenti választáson (Fotó: T. L.)
kent. Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a írásokon, leginkább az újság formai kölegtöbb szavazatot kapták. A választópol- vetelményeihez igazítottuk azokat. Tartalmi és terjedelmi megkötésünk nem
gár 6 jelöltre szavazhat.
Az lesz a település polgármestere, aki volt, az a képviselők belátására volt bíza legtöbb szavazatot kapta. A választó- va. A szerkesztőség olyannyira fontosnak
tartja a lakosság ez irányú tájékoztatápolgár csak egy jelöltre szavazhat.
A kisebbségi választások közül Ongán sát, hogy mindent ennek rendelt alá. Az e
egyedül cigány kisebbségi önkormányza- havi számba szánt egyéb cikkek ezért jórészt kimaradtak, azok az októberi számti választásokra kerül sor.
Az Ongai Kékdaru – ahogy ezt múlt ban lesznek olvashatók.
havi számunkban előre jeleztük – lehe– folytatás a 2. oldalon –

Helyhatósági választások 2010 – folytatás az 1. oldalról –

a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. A szavazólap
átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
A szavazólap kitöltésének
ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a
választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz
a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe
veheti.
Az a szavazat érvényes, amelyet a választópolgár egymást
metsző két vonal formájában ad
le (+ vagy x): az egyéb megjelölések (például a jelölt nevének
aláhúzása, bekeretezése, kipipálása) érvénytelenek, függetlenül
attól, hogy a választópolgár akarata kiderül-e a megjelölésekből.
A választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába
helyezi. A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja.
A győzelem dokumentuma:
a megbízólevél. Az önkormányzati választások
eredményének
jogerőssé válása
után a helyi választási bizottság
kiadja a képviselőknek és a polgármesternek a
megbízólevelet.
Ezen megbízólevél arra szolgál,
hogy bizonyítsa a megválaszÁprilisban a Hunyadi utcai óvoda szavazókörében (Fotó: T. L.)
tás tényét a képtójog gyakorlásához szükséges ideig tar- viselő-testület megalakulásakor.
tózkodhatnak.
A helyi önkormányzati képviseA szavazatszámláló bizottság – a sze- lő, illetőleg polgármester megmélyazonosság és a lakcím megálla- bízatása, jogai és kötelezettségei
pítására alkalmas igazolvány alapján a megválasztásával keletkeznek
– megállapítja a szavazni kívánó személy- és a megbízatás megszűnésével
azonosságát és azt, hogy szerepel-e a név- szűnnek meg.
jegyzékben. Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja
- T. L. A helyi Választási Bizottságtól kapott
tájékoztatás (szeptember 4. 17 óra után)
alapján Ongán 28-an indulnak harcba a
képviselői pozíciókért. Polgármesterként
5-en, a kisebbségi önkormányzati képviselői helyért 5 fő indulásáról kaptunk tájékoztatást.
Egyéni listás képviselő jelölt az lehetett, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. Polgármesterjelölt az lehetett,
akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább
3%-a jelöltnek ajánlott. Onga nagyközség választópolgárainak száma 3786 fő.
Ebből következik, hogy a képviselő jelöléséhez legalább (1% =37,8) 38 fő választópolgár érvényes ajánlására volt szükség. Polgármester jelöléséhez legalább
(3% =113,5) 114 fő választópolgár érvényes ajánlása volt szükséges.
Szavazni a szavazás napján 6 órától 19
óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság
elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségben és környékén a
rendet fenntartsák, a rend fenntartására
tett intézkedése mindenkire kötelező. A
szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében a szavazás megkezdése
előtt megvizsgálja és lezárja. Ezt követően az urnába ellenőrző lapot helyez. A
szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a válasz-
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Polgármesterjelöltek:
Kovács Árpád Gábor
Madzin Tibor
Mihalik Gyula
Nagy Sándor
Nedea Ede
Képviselőjelöltek:
Buzás Lajos
Buzás Lászlóné
Dienes Tünde

Jobbik Magyarországért
Mozgalom
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

független jelölt
független jelölt
Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség/
Kereszténydemokrata
Néppárt
Farkas János
független jelölt
Gál Lászlóné Zsuzsa védőnő független jelölt
Halász Aladár
Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség/
Kereszténydemokrata
Néppárt
Dr. Horváth István
független jelölt
Horváth Jenő Attila
független jelölt
Jónyer Lajosné
független jelölt
Juhász József
Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség/
Kereszténydemokrata
Néppárt
Klinga Róbert
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Kovács Árpád Gábor
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Krocsekné Csabai Zsuzsanna független jelölt
Majzik István Béla
független jelölt
Majzik Lajos
független jelölt
Nagy Anita óvónő
független jelölt
Palakovicsné Mádi Tünde
független jelölt
Papp Balázs
független jelölt
Péli Tibor
független jelölt
Praták Péter
független jelölt
Rózsa László
független jelölt
Shági János
független jelölt
Szabados Zsolt
független jelölt
Szabó Attila Ongai Horgász Egyesület alelnöke
független jelölt
Szilágy Jánosné
Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Takács László
független jelölt
Urbán János
független jelölt
Zsoldos János
Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség/
Kereszténydemokrata
Néppárt
Kisebbségi jelöltek:
Horváth Anikó
Lungo Drom
Horváth Attila Rigó
Lungo Drom
Horváth Béla
Lungo Drom
Horváth Gyula
Lungo Drom
ifj. Siroki Ferenc
Lungo Drom

Buzás Lajos
Független képviselő jelölt
48 éves, tősgyökeres ongai vagyok.
Ide jártam iskolába, szüleim is itt éltek, gyermekeimet is itt taníttatom.
Tiszaújvárosban dolgozom vegyésztechnikusként a TVK-ban.
Önkormányzati képviselőként célom: a „józan paraszti ész” alkalmazása a döntéshozatalokban.
Hiszem, hogy kitartó, tisztességes munkával eredményesen tudnám képviselni településünk érdekeit!
- Köszönöm bizalmukat: Buzás Lajos -

Buzás Lászlóné
Tisztelt Választópolgárok!
Buzás Lászlóné vagyok, születésem óta Ongán lakom, mindig is itt éltem és nem is szeretnék másol lakni. Szakvizsgázott
óvónő vagyok, szakvizsgámat
2006-ban szereztem a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karán. 2000-től az
Ongai Óvodásokért Alapítvány elnökeként is tevékenykedem.
Egész életemben emberekkel foglalkoztam és ebben nagy segítségemre volt a közélet iránti érdeklődésem. Az Arany János
úti tagóvodában dolgozom, több száz gyermek sorsával, családjával ismerekedtem meg és ezzel rálátást kaptam az ongaiak élethelyzeteire. Rájöttem, milyen lényeges a személyes odafigyelés.
Az óvodai munkám célja, hogy egyetlen nap se múljon el
anélkül, hogy ne javítottam volna valamin, amin változtatni le-

het. Igyekszem jobbá és eredményesebbé tenni munkámat az
előrehaladás érdekében.
A vállalt feladatokért és munkáért felelősséget érzek, fogékony vagyok a szokatlan problémák megoldására, érdeklődök
az új gondolatok iránt, belső igényesség van bennem az alkotásra, az újító, ösztönző gondolatokra.
Köszönöm azoknak az embereknek a bizalmát, akik ajánlószelvényükkel megtiszteltek és azzal a lehetőséggel élhetek általuk, hogy október 3-án a helyhatósági választásokon képviselőjelöltként indulhatok.
Megválasztásom esetén igyekezni fogok, hogy az Ongán,
Ongaújfalun és Ócsanáloson élő lakossági igényeknek és elvárásoknak megfeleljek. Az önkormányzat fontos feladatának
tartom a munkaképes korú lakosság megtartását és a helyi erőforrások bővítését.
Kérem, tiszteljen meg bizalmával
- Tisztelettel: Buzás Lászlóné -

Dienes Tünde
38 éves idegenforgalmi ügyintéző vagyok.
Édesanyám révén tősgyökeres ongai családból származom.
Végzettségemet tekintve református tanító-kántor vagyok,
2 évig tanítottam, a kántori
szolgálatot pedig alkalomszerűen végzem.
2002 óta dolgozom az idegenforgalomban, utazásszervezéssel foglalkozom egy utazási irodában.
Az ongai református gyülekezetnek kicsi gyermekkorom óta
tagja vagyok, időnként részt veszek a kántori szolgálatban. 2005
óta a gyülekezet presbiterének választott, a kórus tagja vagyok.
Szabadidőmben, ha lehetőségem van, akkor klasszikus zenét
hallgatok, olvasok vagy távoli tájakat fedezek fel.

VIRÁGOS, ÉLHETŐ, FIATALOS
TELEPÜLÉSÉRT SZERETNÉK DOLGOZNI!
Fontosnak tartom, hogy Onga földrajzi fekvéséből eredő lehetőségeit kihasználjuk. A nagyváros közelében, de a zajtól,
szennyezett levegőtől távol fekszik, ezért jó lakókörnyezetet lehet kialakítani. Fontosnak tartom, hogy a település rendezett,
tiszta, valamint biztonságos legyen. Tiszteletben tartsuk a keresztyén értékeket. Az idősebbek és a fiatalabbak is megtalálják
azokat a szolgáltatásokat és intézményeket helyben, amelyek az
életvitelükhöz szükségesek (különböző kereskedelmi szolgáltató egységek, iskola, óvoda, bölcsőde, idősgondozás). Fontos a
közbiztonság javítása, a polgárőrségen és a településőrségen túl
lehetőség szerint helyi körzeti megbízott részvételével.
Szükségét látom annak, hogy tegyünk azért, hogy az árvíz
ne veszélyeztethesse újra Ongát és Ócsanálost, a védelmi gátak,
valamint akciótervek elkészítésével.
- Dienes Tünde -
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Halász Aladár Gyula
„Ez a mi Országunk,
Ez a mi közösségünk,
Nekünk kell tenni érte!”
1952-ben születtem Miskolcon. A Szemere Bertalan Szakközép Iskolában szereztem autószerelői képesítést.
1970–72 között a „volt”
NDK-ban dolgoztam.
1974–76 között sorkatonai szolgálatot teljesítettem. Majd
1976-ban megnősültem.
Feleségem, Csáti Adél szakképzett gyermekgondozóként tevékenykedik.
1977-ben született lányom, Gabriella, aki pedagógusként
dolgozik Sátoraljaújhelyben.
Férjezett, 2 kislány édesanyja.
1980-ban született fiam, Csaba. Ő gépjármű elektronikai
műszerész.
1991-ben építkeztünk Ongán, azóta itt élünk.
2003-ban beléptem a Fidesz-be, előtte semmilyen pártnak
nem voltam tagja.
Jelenleg a Mihő Kft-nél tevékenykedem, mint erűművi operátor.
Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy elolvassa a képviselői munkámmal kapcsolatos célkitűzéseimet!
A képviselő-testületben a nyílt, őszinte, tárgyilagos és jogszerű ügyeket fogom támogatni!

Véleményem szerint véget kell vetni a kivételezéseknek, a mutyizásnak, a szemhunyásnak!
A szemétszállítás, a víz-csatornadíjak újratárgyalását, felülvizsgálatát szeretném szorgalmazni. Közösségünkben ezek a
díjak az országos átlag felett vannak kimagaslóan.
Szeretném szűkebb környezetben az un. új-negyed (bevándorlók) lakóinak érdekeit képviselni, természetesen a közösség
összes lakójával együtt! Valamint naprakész tájékoztatást adni
az önkormányzati döntésekkel kapcsolatban, és a döntések előtt
kikérni a véleményüket!
Célkitűzéseim között szerepel egy közösségi ház létrehozása /Csokonai, Bem, Hunyadi, Nádas, Kölcsey utcák/ szűkebb
környezetünkben. Itt kisebb rendezvények, valamint a hitéletet
gyakorlók számára kínálnánk lehetőségeket.
A közmunkának értelmet kell adni! Nem lenézni, hanem
mint értéket teremtő munkára kell tekintenünk! Természetesen, ha bővülnek a munkalehetőségek, minden közmunkát
végző személynek segítünk a továbblépésben, hogy megtalálhassa a számára megfelelő munkahelyet!
Kerüljünk közelebb egymáshoz! Tekintsünk egymásra barátként! És legyünk büszkék arra, hogy ongaiak vagyunk!
Higgyék, lehet bármilyen jó az önkormányzat, a közösség
problémáit, gondjait, csak együtt tudjuk megoldani!
Bármilyen problémával, gonddal, panasszal forduljanak
hozzám bizalommal bárhol és bármikor!
Szavazatát előre is köszönöm!
- Tisztelettel: Halász Aladár Gyula -

Horváth Anikó
Mottó: Nem az számít ki
honnan jött, hanem az, hogy
hová tart.
Horváth Anikó vagyok, 26
éves szociálpedagógus, Ongán
élek családommal. Jelenleg a
családi házunkban a Gyöngyvirág utcában lakunk az édesanyámmal és a nővéremmel.
Az ongai általános iskola elvégzése után a Baross Gábor Szakközépiskolában tanultam tovább. Érettségit követően a Karrina
szakképző iskolában folytattam a tanulmányaimat. A Debreceni Egyetem Felnőttképzési és Gyermeknevelési Tanszékén szereztem meg a szociálpedagógus diplomámat levelező szakon.
Jelenleg Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban dolgozom
több éve.
Célom:
Az emberekkel elhitetni, hogy nem minden változáshoz kell
pénz, elég egy kis odafigyelés Önmagára, a Környezetére és
Többi emberre és ez által változtathat a jövőjén.
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Terveim a választás után:
Kapcsolattartás a helyi, megyei, országos civil szervezetekkel, egyházakkal.
Az érdekképviselet jobb érvényesítésére fogadó óra bevezetése.
Hazai és UNIOS pályázatokon aktív részvétel.
Hagyományőrzés a nyelv, zene, tánc, képzőművészet és irodalom, sport gyerekek részvételével, általános iskola 1–8-ig támogatása.
E tervem megvalósítása ként egy hagyományőrző, kulturális
egyesületet kívánok létrehozni.
Életmóddal kapcsolatos tanácsadás nyújtása (családalapítás,
gyereknevelést, családi költségvetés tervezése uzsora nélkül.)
Roma vállalkozás fejlesztése pályázatok útján.
Közigazgatási, rendvédelmi, egészségügyi, oktatási szervekkel jó kapcsolat kiépítése.
Romatelep útjainak, árkainak, járdáinak rendben tartása a
helyi lakosok részvételével.
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- Horváth Anikó -

Dr. Horváth István
TISZTELT ONGAI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Dr. Horváth István, 24 éves
tősgyökeres ongai lakos vagyok.
Elsősorban köszönetemet
fejezem ki mindazoknak, akik
ajánlószelvényükkel lehetővé
tették, hogy képviselőjelöltként
indulhassak az október 3-ai megmérettetésen.
Születésem óta a Madách utcai családi házunkban élek szüleimmel és öcsémmel. Szüleim mindketten a Magyar Államvasutak dolgozói.
Tanulmányaimat a helyi általános iskolában folytattam, majd
a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium növendéke voltam. Az idén
végeztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán,
jogász szakon.
Az országban lezajlott változások is mutatják, hogy generáció-váltás van folyamatban, aminek helyi szinten is létjogosultsága van. Fontosnak tartom a fiatalok minél szélesebb körének
bevonását a település életébe, ezért szeretném az Ő érdekeiket
is képviselni.

Előremutatónak tartom, hogy „alvó településünket” minél
aktívabbá tegyük.
Megválasztásom esetén tenni szeretnék a fiatalok helyben
tartása és támogatása, a közbiztonság, a környezetünk rendezettebbé, szebbé tételéért, a tavak többcélú sportolásra is alkalmassá tételéért. A saját bőrömön éveken keresztül tapasztalt tömegközlekedési problémák ésszerű megoldása szintén a falu
közösségének érdekeit szolgálhatná.
Nagyszüleimmel ápolt szoros kapcsolatomnak köszönhetően az idősek problémáival is nap, mint nap szembesülök. Ezek
a számukra komoly kellemetlenséget okozó problémák egy kis
odafigyeléssel és jobb munkaszervezéssel anyagi ráfordítás nélkül is orvosolhatók lennének.
Településünk évek óta tartó töretlen fejlődését magam is tapasztalom, ezt a fejlődést kívánom munkámmal elősegíteni.
Nem vagyok a nagy ígéretek híve, hiszen végzett joghallgatóként tisztában vagyok azzal, hogy újat teremteni csak közpénzek és pályázatok révén lehet, amik megszerzése és minél teljesebb kihasználása szintén fontos szerepet kell, hogy játszon
minden képviselő céljai és feladatai között.
Amennyiben egyetértenek gondolataimmal, kérem, hogy
szavazatukkal tiszteljenek meg.
- Tisztelettel: dr. Horváth István független képviselőjelölt -

Horváth Jenő Attila
Horváth Jenő Attila (Bögyi)
vagyok, 1971. 11. 27-én születtem Miskolcon, egy hatgyermekes cigány család legkisebb
gyermekeként. Az általános iskola elvégzése után munkába
álltam. Édesapám évtizedekig
targoncavezetőként dolgozott
az alsózsolcai Házgyárban, így
engem és testvéreimet is mindig a munkára sarkallt. Mindig is dolgoztam, jelenleg kamionsofőrként egy alsózsolcai kft-nél vagyok alkalmazásban. Igaz
édesanyám háztartásbeli volt, így látott el bennünket, gyereke-

ket, de mindannyian iskolázottak és becsületes dolgozó emberekké váltunk.
Nős vagyok, van 3 gyermekem, a legnagyobb már családot
alapított, a két kisebb a rendészeti szakközépiskola tanulója.
Megválasztásom esetén elsősorban a cigány lakosságért, illetve a normális cigány-magyar kapcsolatokért szeretnék felelősséget vállalni. Személyem a garancia arra, hogy a cigány
lakosságot megpróbálom kivezetni a megtévesztésekből, és személyes életvitelemmel átjárót kívánok biztosítani a cigány-magyar ellentétek feloldásához.
Hiszek a régi erkölcsi normákban és családommal ezt követem.
- Horváth Attila -

Jónyer Lajosné
Tisztelt Ongai Polgárok!
Köszönöm a lehetőséget az
Ongai Kékdaru szerkesztőinek
a bemutatkozásra.
1994-től Onga Nagyközség
Önkormányzata képviselőtestületében tevékenykedek. Az első
ciklusban a Szociális Bizottság
elnökeként, majd az azt követőkben alpolgármesterként.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik kötelességüknek érzik, hogy október 3-án szavazataikat leadva hozzájáruljanak nagyközségünk fejlődéséhez.
Jónyer Lajosné (szül. Borbély Erzsébet, 1956. 06. 07.), születésem óta ongai lakos vagyok.
Férjem Jónyer Lajos rokkantnyugdíjas. 33 éve élünk házasságban. Gyermekeink, Gergely és András már mindketten
önállóak, dolgoznak. A szüleik, nagyszüleik értékeit továbbhordozva Ongán élnek külön háztartásban.
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Jónyer Lajosné – folytatás az 5. oldalról –

36 éve dolgozom a szociális gondoskodásban. Szeretem a hivatásomat, örömmel tölt el, hogy nagyon sok szegény, elesett,
beteg emberen és azok családtagjain segíthetek.
Szakmai tudásom fejlesztése érdekében két diplomával rendelkezem. A Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szociális
szervező szakán és az Eötvös Lóránt Tudományegyetem szociális menedzser szakán eurodir diplomát szereztem.
Jelenleg Encsen, a 128 férőhelyes Idősek Otthonát vezetem
igazgatóként. Ezen kívül feladatom az Észak-magyarországi
(Heves, Nógrád, B.-A.-Z. megye) szociális ellátásának koordinálása, ellenőrzése és szakmai munkájának segítése.
Szakmai tapasztalatom és felkészültségem a biztosítéka
Onga nagyközség lakosainak szociális szükségleteihez igazodó
szolgáltatások megteremtésének. Ennek látható eredménye az

ongai Szociális Szolgáltató Központ működése, mely kistérségi szerepet is betölt.
A mai gazdasági és társadalmi feszültségekkel küzdő élethelyzetben nagyon fontosnak tartom a szociálisan érzékeny településvezetést.
Képviselőként döntéseimet minden esetben az Ongán,
Ongaújfaluban és Ócsanáloson élő emberek érdekeit, életminőségét pozitív irányba történő értékek motiválták.
Megválasztásom esetén továbbra is azon leszek, hogy az itt
élő családok úgy érezzék, hogy jó ongai lakosnak lenni.
Köszönöm a megelőlegezett bizalmat az ajánlószelvények eljuttatásával.
Amennyiben úgy gondolják, hogy eddig is jól döntöttek, kérem jöjjenek el és szavazzanak ismét rám október 3-án!
- Jónyer Lajosné -

Juhász József
Kedves Ongai
Választópolgár!
Juhász József vagyok, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje. 1968-ban születtem Miskolcon, azóta itt élek Ongán. Az
általános iskola elvégzése után
Kazincbarcikán érettségiztem,
mint vegyipari gépész. Hat évig
dolgoztam a drótgyárban, mint karbantartó géplakatos. Közben letöltöttem a sorkatonai szolgálatot. 1994-ben lettem a gazdasági élet szereplője egy társas vállalkozás megalapításával.
Azóta is kisvállalkozóként tevékenykedem. Még ugyanebben
az évben házasságot kötöttem Rácz Enikővel, aki az ongai általános iskolában tanítónő. Van két gyermekünk, akik még általános iskolába járnak.
2001 januárjától vagyok önkormányzati képviselő. A 2002es választások óta az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként foglalkozom az önkormányzatiság eme kényes területével. Ez a terület szinte minden esetben az egyéni gondok,
problémák szintjén jelenik meg a képviselői munkában.
Ám a képviselői tevékenységet sokkal inkább a meghozott
testületi döntések alapján szokták értékelni az emberek. Tudom, hogy számos olyan döntésünk volt, ami nem tetszik lakosság nagy részének, ezeknek a döntéseknek rám eső felelősségét én vállalom. De azt is ki merem jelenteni, hogy minden
esetben törekedtem a lehető legtöbb információ beszerzésére,
és a felsőbb jogszabályok betartására. Viszont ezek a felsőbb
jogszabályok azok, amik nagyon sokszor felzaklattak a rendeletek, vagy határozatok meghozatalakor.
Ezért kértem és vállaltam a FIDESZ-KDNP támogatását,
hogy ne legyenek olyan törvények ebben az országban, amik

6

alapján a képviselőtestületnek büntetnie kell a
lakosságot a saját településén. Mielőtt azt gondolnák, hogy túlértékelem magamat, csak annyit szeretnék
megjegyezni, hogy a parlamenti többség pártján álló képviselőtestület sokkal bizakodóbb lehet a fejlődésének megtervezésekor, ha maga mögött tudja a kormányzati erők támogatását.
Visszatérve a testületi munkához. Nem tudjuk mit fog hozni az elkövetkező négy év, de azt meg kell tennünk, hogy ne
azok járjanak rosszul, akik törvénytisztelő állampolgárokként
befizetik az adójukat, a kötelező közszolgáltatások díját és minden rájuk eső részt. A jelenlegi testület tagjaként azt nem fogom mondani, hogy ha újból megválasztanak, akkor eltöröljük
a szemétszállítás díját, de azt megígérem, hogy a szolgáltatóval
megkötött szerződés lejártakor, a lehető legkedvezőbb feltételekkel megalkotott szerződés létrehozása érdekében fogom latba vetni minden képességemet. Valamint a helyi adót és más
egyéb kötelezettséget nem fizetőkkel szemben következetes és
határozott helyhatósági fellépést fogok szorgalmazni.
Képviselőjelöltként a vezérlőelvem nem változott: minden
testületi döntést községünk fejlődésének érdekében kell meghozni, de kellő alapossággal előkészítve és a hosszú távú szempontok figyelembevételével. Mert csak a környezeti, társadalmi
és pénzügyi felelősség tudatával cselekvő önkormányzat vezetheti a községet sikeresen a fenntartható fejlődés útjára.
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik ajánló szelvényeiket eljuttatták hozzám, hogy újra
képviselőjelölt lehessek.
Kérem Önt, hogy október első vasárnapján szavazzon rám, s
az általam képviselt elvekre!
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- Juhász József -

Klinga Róbert
Magyar református mérnök
vagyok, négy gyermek édesapja. 41 éves vagyok, Miskolcon
születtem, Ongán 8 éve élek.
Tagja vagyok a református gyülekezetnek, az utóbbi választások óta presbitere is. A konzervatív eszmerendszert tekintem
magamra nézve irányadónak,
a szakmai-, és magánéletemben
ezt igyekszem követni. Gyermekeimet is ezen elvek alapján nevelem. Úgy gondolom, hogy az egészséges társadalom alapja az
egészséges család, ennek pedig a testi és lelki értelemben egészséges, szabad ember.
Ongára költözésünk óta a falut tekintem otthonomnak, itt
szeretném leélni az életemet a családommal együtt. Szívesen

vettem részt a helyi közösség fejlesztő programokban, segíttettem a református gyülekezet munkáját.
Megválasztásom esetén az ongai önkormányzati munkám
során helyi szinten érvényesítem a Jobbik programjának alapelveit. Elsősorban a környezetvédelmi, gazdasági és családtámogatási feladatokban vennék részt szívesen. Célom a helyi szintű
„Szebb jövő” kialakítása, az igazságos teherviselés megszervezése, közrend védelem erősítése, családbarát település kialakítása, közvetlenebb kapcsolat létesítése a település vezetése és
polgárok között. Hogy hozzájáruljak a település közösségének
fejlesztéséhez, megválasztásom esetén a tiszteletdíjam felét a református gyülekezet részére, a másik felét pedig az ongai Jobbik
szervezet részére, rendezvényszervezési célokra ajánlom fel.
Szebb jövőt!
- Klinga Róbert -

Kovács Árpád
Kovács Árpád vagyok, 1951.
július 30-án születtem Miskolcon vasutas család egyetlen gyermekeként. Iskoláimat
Tiszalúcon, a tokaji gimnáziumban, katonai szolgálat után
Sárospatakon a tanítóképzőben
végeztem. Nyíregyházán szereztem a testnevelő tanári diplomámat. Társalgási szinten beszélem a német nyelvet. Első munkahelyem az ongai általános
iskola volt, ahol tanítóként, majd testnevelő tanárként 2008-ig
dolgoztam.
2 felnőtt és 2 kiskorú gyermekem van. Jelenleg kereskedelmi vállalkozást irányítok. A közösségi szervezésekbe már az is-

kolában bekapcsolódtam. Megalapoztam a kézilabda sportágat.
Voltam úttörő, KISZ tag és 1988-ig MSZMP tag is. Viszonylag
gyorsan tagja lettem az egykori községi tanácsnak, elejétől tagja vagyok az önkormányzatnak. A pénzügyi bizottság vezetőjeként rengeteg jobbító javaslatom valósult meg. 2008-óta vagyok
a Jobbik tagja és helyi vezetője. Önkormányzati képviselőként
továbbra is az ésszerű, radikális változások pártján leszek, polgármesterré választásom esetén az ígérem, hogy minden egyes
lakosnak ugyanolyan jogai és kötelezettségei lesznek kivétel
nélkül. Felkutatok és megvalósítok minden olyan kezdeményezést, ami máshol már jól működik. Lényegesen nagyobb nyilvánosságot biztosítok az önkormányzat munkamenetének, döntéseinek, a Jobbik által ígért átláthatóság és számonkérhetőség
érdekében.
- Kovács Árpád -

Madzin Tibor
Kedves Ongai Lakosok!
Mint Onga nagyközség polgármestere, őszinte örömmel
és tisztelettel köszönöm a soksok ajánlószelvényt. A több
száz ember előlegezett bizalma
arra kötelez, hogy éljek a lehetőséggel és vállaljam a megmérettetést október 3-án. Újraválasztásom esetén továbbra is azon leszek, azért dolgozom, hogy
minden Ongán, Ongaújfalun és Ócsanáloson élő polgár elkö-

vetkező évei szebbek, boldogabbak legyenek. Közös munkával
olyan mindenki által megbecsült kertvárost építsünk, ahol lakni, élni jó, okos és kellemes dolog. Az elmúlt 4-, illetve 16 év
eredményeit, illetve az elkövetkező évekre vonatkozó programomat minden egyes ongai lakosnak el fogom juttatni.
Arra kérem Önöket, hogy október 3-án vasárnap jöjjenek el
szavazni és válasszanak legjobb belátásuk szerint.
Köszönöm támogató bizalmukat!
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Mihalik Gyula
Tisztelt Választópolgárok,
Ongai Lakosok!
Ifj. Mihalik Gyula vagyok,
1967. október 30-án születtem.
Ongán élek feleségemmel,
lányommal és fiammal.
Autószerelőként
végeztem, foglalkozásom is a gépekhez kapcsolódik, 1987 augusztusától gépi földmunkát és árufuvarozást végzek előbb
kisiparosként, később jogszabályi változás miatt egyéni vállalkozóként. Foglalkozásom szakterületéből adódóan rendszeresen résztvettem nagyközségünk fejlődését elősegítő társadalmi munkákban. Képviselőként harmadik választási ciklusban

veszek részt az önkormányzat munkájában. Fontosnak tartom
nagyközségünk civil szervezetinek tevékenységét. Jelenleg az
Ongai Polgárőr Egyesület elnökeként dolgozok a közbiztonság
javításának érdekében. Az Ongai Horgász Egyesület elnökeként
pedig azon vagyok, hogy a horgászni vágyó gyermekek és felnőttek zavartalanul szórakozhassanak.
Szeretném a következő években polgármesterként folytatni munkámat és segíteni településünk fejlődését. Megválasztásom esetén azon leszek, hogy minden ongai, ongaújfalui és
ócsanálosi lakos évei szebbek és boldogabbak legyenek.
Terveimről és elképzeléseimről hamarosan szórólap formájában tájékoztatom önöket.
Köszönöm a sok ajánlószelvényt! Kérem, támogassanak szavazatukkal 2010. október 3-án az önkormányzati választásokon!
- Tisztelettel: Mihalik Gyula -

Nagy Anita
Tisztelt Választópolgárok!
Nagy Anita vagyok, 37 éves,
születésem óta Ongán élek. Két
gyermekem van, lányom 18
éves, a Földes Ferenc Gimnázium végzős diákja, fiam 11 éves
a helyi általános iskola 5. osztályos tanulója.
Tanulmányaimat az általános iskola elvégzése után, a Kossuth Gimnázium és Óvónői
Szakközépiskolában folytattam óvónői szakon, majd 1997-ben
diplomát szereztem a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakán.
Meggyőződésem, hogy az embernek folyamatosan képeznie
kell magát, hogy minél szélesebb látókörrel, ismeretekkel rendelkezzen. Ezért folyamatosan bővítem számítógépes ismereteimet, amely ma már nélkülözhetetlen, valamint pedagógusi
elhivatottságom ellenére pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést szereztem a Perfekt Szakközép és Szakiskola miskolci tagozatán.
1991-ben az Arany János úti tagóvodában kezdtem el dolgozni, mint óvónő, 1994-től pedig a központi óvodában nevelem a gyerekeket.
Immáron 3. alkalommal próbálok bejutni a helyi képviselőtestületbe független jelöltként, töretlen lendülettel bízva a sikerben. Céltudatos, kitartó, magabiztos embernek vallom magam,
akit a fontosabb döntések előtt nem az indulat és az „önös érdek”, hanem a józanész vezérel.
Fontosabb elveim közé tartozik, hogy az ember ne csak nézzen, lásson is! Lássa meg a problémákat, tárja fel a probléma
gyökerét, próbáljon megoldást keresni ezek megszüntetésére, és mindeközben maradjon „ember”. Vegye figyelembe a vé-
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leményeket, javaslatokat, szűrje ki a lehetőségek közül azokat,
amelyek lényegesek, elősegítve a fejlődést, az élet minőségének
javítását. Emelje ki a pozitívumokat, és mindezeket továbbfejlesztve építse a jövőt.
Munkámból adódóan nagyon sok embert ismerek, akik nem
csak személyes problémáikat mondják el nekem, de a környezetükben felmerülő gondokat, javaslatokat, ötleteket is.
Mindezeket figyelembe véve fontosnak tartom:
– az önfenntartó, családi vállalkozások ösztönzését,
– a helybeni munkához jutás lehetőségének segítését,
– új vállalkozások letelepedésének ösztönzését, segítését,
– utak, járdák javítását, csapadékvíz elvezetésének megoldását /különös tekintettel az új lakórészen/,
– víz- és csatornadíj, valamint a szemétdíj mérséklésének támogatását,
– tudatos turizmus politika alakítását/új turisztikai vonzerők
létrehozása, tavak hasznosítása, fesztiválok szervezése, kerékpárút kialakítása/,
– ifjúsági klub létrehozásának segítését,
– a szabadidő tartalmas, kulturált eltöltésére alkalmas terek
kialakításának támogatását.
Szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik
kopogtató céduláik átadásával lehetőséget adtak nekem arra,
hogy induljak az önkormányzati választáson, mint képviselőjelölt.
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavazzanak rám a
helyi képviselő választáson!
Köszönettel:

2010. szeptember

- Nagy Anita független képviselőjelölt -

Nagy Sándor
Mintegy 54 évvel ezelőtt
Ongán születtem, itt töltöttem
gyermekkoromat, és Ongán végeztem általános iskolai tanulmányaimat is. Ezt követően
Miskolcon a Kossuth Gimnáziumban reáltagozatos osztályban gimnáziumi érettségit szereztem.
Érettségi után felvételt nyertem a debreceni műszaki főiskolára, ahol okleveles magasépítő
üzemmérnökként végeztem.
Elhelyezkedést követően házasságot kötöttem, feleségem
Józsa Ágnes, akivel immár 32 éve élünk közösen épített családi
házunkban. Házasságunkból egy lányom született, aki már felnőtt, önálló életvitelt folytatva Budapesten lakik és dolgozik.
Első munkahelyem a megye legnagyobb tervező vállalata,
az ÉSZAKTERV volt, ahol mintegy 6 évig dolgoztam. Katonai szolgálat letöltése után a Megyei Tanács VB Tervosztályára
kerültem, ahol többek között a helyi tanácsoknál megvalósuló beruházások előkészítésével, meghirdetésével és a kivitelezés lebonyolításával, a megvalósulás ellenőrzésével foglalkoztam, mint beruházás szervező.
Munka mellett egy két éves tanfolyamon állami képzettséget adó terv, beruházói képesítést szereztem. Ezzel a képesítéssel jutottam ahhoz a szakmai kompetenciához, amellyel
mérnökként dolgozhattam az egyébként alapvetően pénzügyi
területen.
A rendszerváltást követően a munkaügyi központban helyezkedtem el és jelenleg is ott dolgozom. Az eltelt közel 20 év
alatt MDF, MSZP és FIDESZ politikai vezetése alatt több területen különböző munkaköröket töltöttem be. Alapvetően szakembernek tartom magam, párt tagja eddig nem voltam.
A kilencvenes évek elején főtanácsosként részt vettem az
egyes aktív eszközök eljárási rendjének és pályázati kiírásainak
elkészítésében, a beadott pályázatok szakmai értékelésében, a
döntéselőkészítés folyamatában.
Később az Ellenőrzési Osztály munkatársaként pénzügyiműszaki ellenőrzéseket folytattunk a kihelyezett támogatások
megvalósulására vonatkozóan, majd 4 évig az osztály vezetője
voltam. Az utóbbi 5 évben a Munkaügyi Központ kvázi műszaki vezetőjeként a központ műszaki jellegű feladatainak szervezését, koordinálását végzem, 2007-től a régió megalakulásával
3 megyére kiterjedően.
A mindennapos, sokszor ügyes-bajos dolgokon túl legfontosabb feladatom a régió fejlesztési feladatainak, induló vagy folyó beruházásainak szervezése, a megvalósítás lebonyolítása, a
kivitelezésben résztvevők munkájának összehangolása.
Munkám során gyakorlatilag a beruházások megvalósításának teljes vertikumában részt vettem, kezdve a beruházási
program kialakításával, a kiviteli tervkészítés, közbeszerezési

eljárás kiírás, lebonyolítás, valamint a kivitelezés, megvalósítás folyamatának ellenőrzésén keresztül a használatbavételi eljárás, esetlegesen a garanciális hibajavítással kapcsolatos bejárások lebonyolításáig.
A közel 30 év alatt nyugodtan mondhatom, hogy a szakma
csínját-bínját megismertem, ezért is szívesen dolgozom államigazgatásban.
Céljaim polgármester-jelöltként:
Az önkormányzat és hozzá kapcsolódó hivatala legfontosabb
feladatának tartom a település működőképességének fenntartását a helyi intézményhálózat, infrastruktúra folyamatos és akadálymentes működtetésével. A település működőképességének
megőrzése, a település jól élhetőségének fokozása meggyőződésem szerint alapvetően javítja az itt élők komfortérzetét.
– Az önkormányzat, és egyes állami erőforrások kondícióinak ismerete nélkül azonban ebben a fázisban lehetetlen
olyan programot készíteni, amelynek jövőbeni megvalósítása valós realitással bírna, de a legfontosabbnak tartott
céljaimat, elképzeléseimet az alábbiakban mutatom be:
– Kiemelkedőnek és soron kívül szükségesnek tartom az infrastruktúra és környezetvédelem terén szükséges teendőket, különös tekintettel az ár-, és belvízi védelemre, közbiztonság javítását, a lakosság jó közérzetének fokozását, a
község sport és kulturális életének további fejlesztését, valamint vállalkozó típusú és vállalkozóbarát önkormányzati szemlélet kialakítását, továbbfejlesztését.
– Ehhez hasonló célok felsorolása szinte korlátlanul folytatható lenne, hiszen Ongán közel 5000 ember igényeire
kell felkészülni és igényeiknek kell lehető legjobban megfelelni, amire jelenlegi körülmények között legfőképpen a
pénzügyi lehetőség áll korlátozottan rendelkezésre.
– A célok ésszerű megfogalmazásával és – a rendelkezésre
álló lehetőségek megismerését követően –, a források optimális tervezésével és felhasználásával véleményem szerint megfogalmazható olyan program, amely hosszú távon
lehetővé teheti a település folyamatos és tartós fejlődését,
és belátható időn belül olyan minőségi változást eredményezhet, amelyben Onga nagyközség várossá válása többé
nem lehet kérdés.
Ehhez és a további 4 évhez kívánok Onga valamennyi polgárának erőt és jó egészséget.
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- Nagy Sándor független polgármesterjelölt -
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Palakovicsné Mádi Tünde
38 éves, tősgyökeres ócsanálosi lakos vagyok. Az ongai általános iskolai évek után, Miskolcon az Avasi Gimnáziumban
érettségiztem, majd logisztikai
ügyintéző szakképesítést szereztem Jelenleg is ezen a területen
dolgozom, mint fuvarszervező
asszisztens. Férjem Palakovics
Imre ongai, ongaújfalusi gyökerekkel rendelkezik. Három gyermek édesanyja vagyok, Dóra
14, Márton 10, Laura 8 éves. Ócsanáloson építkeztünk, mert
mi látunk jövőt ebben a kistelepülésben. 2006-ban a gátbontók

között voltam, mely egészen másról szólt, mint a végkicsengése
volt. Mivel Ócsanálossal kapcsolatosan nem történt semmi kézzelfogható fejlődés, szeretném, ha ez a hely nem csak árvíz idején lenne emlegetve.
Az ongai általános iskola szülői munkaközösségének tagjaként tevékenykedem.
Fontosnak tartom a fiatalság összetartását, és bevonását a
közösségi életbe. Képviselőként a kistelepülésen élők érdekeit
kívánom képviselni, a településfejlesztés terén. Mint szülő az
oktatással kapcsolatosan, valamint szociális területen kívánom
magam hasznosítani a bizottsági munkában.
- Palakovicsné Mádi Tünde -

Papp Balázs
Kedves Ongaiak!
Papp Balázs vagyok, Ongán
születtem és Ongán is élek immár
53 éve. Nős vagyok, két egyetemista fiú édesapja. Elektronikusként dolgozom a Hejőcsabai Cementgyárban, feleségem ongai
vállalkozó, varrónő. 2002-től vagyok tagja az ongai önkormányzat képviselő-testületének. A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság tagjaként tevékenykedem. 1991-ben szerepet
vállaltam a községi sportegyesület újjáélesztésében, újjászervezésében. Az első időszakban még labdarugóként is, már több éve

pedig mint a labdarugó szakosztály vezetője tevékenykedem.
A település életében mindig aktívan részt vettem, akár Falunap vagy sportrendezvény szervezéséről, akár árvízi, hó vagy
egyéb katasztrófa helyzetekben való védekezésről volt szó. A
képviselő-testületi döntéseknél sokszor volt a többségtől eltérő
véleményem, amelyről igyekeztem meggyőzni képviselő-társaimat, vagy Ők engem az Ő véleményükről, de mindig úgy szavaztam, ahogy azt szerintem a falu érdeke megkívánta.
Szeretném, hogyha a következő ciklus végeztével egy városi rangú településen élnénk és városhoz méltó sportlétesítményekben sportolhatnának a fiataljaink és sport szerető polgáraink egyaránt. Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm. Kérem,
hogy október 3-án úgy döntsenek, hogy az Onga javát szolgálja.
Tisztelettel:
- Papp Balázs képviselő jelölt -

Péli Tibor
Tisztelt Ongai, Ongaújfalusi
és Ócsanálosi
Választópolgárok!
Ezúton köszöntöm Önöket!
Péli Tibor vagyok, 1970-ben
születtem Miskolcon, Diósgyőrben. Feleségem, Edit 1988
óta dolgozik óvodapedagógusként a településen. Kisfiam,
Farkas, 10 éves, negyedik osztályos tanulója a helyi iskolának.
Végzettségemet tekintve vendéglátós vagyok, rendelkezem vendéglátó-ipari menedzser szakképesítéssel is. Jelenleg vállalkozásban egy középkori jellegű éttermet üzemeltetek
Boldogkőváralján. Régi álmom teljesült, amikor létrehozhattam ezt az éttermet, s megidézhetem a középkori hangulatot és
ízeket - a vendégek megelégedésére.
Leginkább kulturális rendezvények lebonyolításában veszek részt, hosszú évek óta. Különböző önkormányzatok, civil
szervezetek, egyesületek igénylik a közreműködésemet. Min10

dig igyekszem legjobb tudásom szerint teljesíteni és a felmerülő igényeket kielégíteni; hiszem, hogy egy fiatal vállalkozónak
vannak használható, a község és közösség javát szolgáló gondolatai. Akik ismernek, tudják, hogy a munkában és döntéseimben a józanész, kitartás, becsület és hit vezérel.
Fontosnak tartom a közösségi élet támogatást és a lakosság
és képviselők közötti jó kapcsolat kialakítását, hiszen lényeges
része a fejlődésnek, hogy közös célok legyenek, és mindenki
problémáját meghallgassuk.
Semmit sem tartok lehetetlennek. Hiszem, hogy terveket
véghezvinni, problémákat megoldani csak egy ütőképes, elhivatott képviselő-testület képes közös erővel, összehangolt munkával, településünk jövőjét és jólétét előtérbe helyezve.
Egy aktív, energikus képviselő-testületre van szükség, melynek szívesen lennék – úgy érzem, hasznos és tevékeny – tagja,
méltó módon képviselve az Önök érdekeit.
Amennyiben szimpatizál velem és gondolataimmal, kérem,
tiszteljen meg bizalmával.
- Tisztelettel: Péli Tibor független képviselőjelölt -
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Rózsa László
Tisztelt Ongai
Választópolgárok!
Rózsa László vagyok. Nős, két
felnőtt gyermek édesapja. Feleségem, Erika tanítónő. Az Egri
Tanárképzőn történelem-földrajz, majd a Pécsi Tudományegyetemen közoktatásvezető
szakot végeztem.
40 éve dolgozom Ongán, településünk iskolájában, közel negyedszázada igazgatóként.
Pedagógusként, illetve aktív közéletet élő helyi lakosként
megismertem az itt élő emberek gondjait, nehézségeit és lehetőségeit.
Képviselőként és intézményvezetőként büszke vagyok arra
a munkára, amit minden nehézség ellenére az elmúlt években
közösen elvégeztünk. Számos sikeres pályázat megvalósításában vettem részt az előző időszakban, mely településünket gyarapította.

Most ismét megtisztelő bizalmukat kérem, hogy egy felelős
kormányzati politika segítségével, ésszerű önkormányzati döntések mellé állva elkötelezetten segíthessem Onga és a hozzá
tartozó települések – Ongaújfalu, Ócsanálos – fejlődését.
Kiemelt feladatnak tartom:
– a közrend, közbiztonság, környezetvédelem megerősítését,
– az intézményhálózat működési feltételeinek javítását,
– az úthálózat fejlesztését
– a település egyesületeinek (polgárőr, sport, kulturális), civil szervezeteinek (nyugdíjas klub, alapítványok) és a történelmi egyházak minden oldalú támogatását.
Meggyőződéssel hiszek a tisztességes képviselői munka sikerében!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukat kifejező szavazatukkal
a választáson!
- Rózsa László független képviselőjelölt -

Szabados Zsolt
Az ongai lakosokkal való beszélgetések és a feleségem által meghallgatott szülők szavai során vált számomra világossá,
hogy olyan képviselőre van szükség, aki aktívan, tenni akarással, új ötletekkel képes megújítani a községet.
Feleségem elnöke az iskolai Szülői Munkaközösségnek, így
az általa rendezett bálokon, rendezvényeken sok ember véleményét, problémáját megismertem.
Régóta tagja vagyok a helyi horgász egyesületnek, a horgászokkal jó kapcsolatot ápolok, problémáikat ismerem.

Tisztelt Ongai Lakosok!
Szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint független képviselőjelölt. Közel 20 éve élek Ongán, itt telepedtem le feleségemmel Szabadosné Hornyák Anikóval, aki a helyi óvodában dolgozik, mint óvodapedagógus. Gyermekeink Szabados Natália
(11 éves) és Evelin (8 éves), akik kitűnő tanulók és a megyében
sok versenyen öregbítették az ongai iskola hírnevét.
Jómagam Múcsonyból származom – Kazincbarcika mellől –,
de feleségem által megkedveltem Ongát, ezért döntöttünk az itteni letelepedés és családalapítás mellett.
Ebben az évben töltöttem be negyvenedik életévemet. A
Vám- és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnokságának Rendészeti Osztályán dolgozom pénzügyőr
főhadnagyként. Végzettségemet tekintve két főiskolai diplomával rendelkezem (katonai műszaki és államigazgatási). Hozzám
tartozik a pénzügyőrség katasztrófahelyzeti eljárásaira való felkészítés, tervezés és irányítás.

Úgy érzem, hogy személyemben a fiatalos lendület, családcentrikus szemlélettel karöltve jelentősen előremozdítaná a
község fejlődését a következő területeken:
– hiteles tájékoztatás, jobb kommunikáció az emberek felé
– közbiztonság javítása
– közúthálózat fejlesztése, megújítása (az új lakónegyedben is)
– védelemigazgatási gyakorlattal segíteném a vészhelyzetben való munkát
– tavak hatékony kihasználása, vízminőség javítása
– idegenforgalom megalapozása, fejlesztése
– fiatalok letelepedésének támogatása
Azt gondolom, hogy egy képviselőnek hármas szerepe van:
– támogatni, részfeladatot átvállalni és ellenőrizni.
Lehetőségei szerint támogatni kell a településért folyó munkát, a közös célokban erősíteni kell a polgármestert. Szakmája,
tapasztalata, emberi képességei szerint vállaljon szerepet az önkormányzati bizottságokban, hogy szakszerűen hozzanak meg
döntéseket és legyen a jó erkölcs és törvényesség követe.
- Szabados Zsolt független képviselőjelölt -
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Szilágyi Jánosné
Szilágyi Jánosné (Lázár Klára Emese) vagyok, 1965. június
21-én születtem Miskolcon. Iskoláimat Csobádon és Ongán
végeztem. Kereskedelmi szakmunkásképzőben tanultam tovább. Iskola után egy évig eladóként, 1984-től a MÁV-nál
vonatvezetőként
dolgoztam.
1988-ban ismertem meg a férjemet, ebben az évben házasodtunk és azóta három gyermekünk
van. A nagylányom idén kezdi a főiskolát, fiam most érettségi-

zett, a kislányom középiskolás. 2005-ben a leépítések következtében a munkaviszonyom megszűnt, 2006-tól egyéni vállalkozóként dolgoztam. Gyermekkorom után elkerültem Ongáról,
de 1992-től ismét itt lakunk. A családom tősgyökeres ongai.
2009 óta vagyok a Jobbik tagja, két családtagommal együtt.
Képviselői megválasztásom esetén a szociális és településfejlesztési területen kívánok tevékenykedni, miután ezek érintenek a legjobban. Tagja vagyok a Nagycsaládosok Egyesületének, ezért őket, valamint az idősebeket szeretném képviselni,
miután a település idősebbek lakta részén lakom.
- Szilágyi Jánosné -

Takács László
Tisztelt Ongai Lakosok!
Takács László, 39 éves, törzsgyökös ongai vagyok. Feleségem a miskolci Kemény Dénes
Városi Sportuszoda vezetője,
15 éves nevelt fiam a miskolci Herman Ottó Gimnáziumba jár, míg 8 éves lányom másodikos.
Egerben előbb történelem-művelődésszervező szakon tanári, majd felsőfokú filmkultúra-terjesztő és filmterjesztésimenedzser diplomát vehettem át, majd Budapesten, az ELTE
Bölcsészettudományi Karán középiskolai történelem és mozgókép- és médiakultúra tanár végzettséget szereztem. Ugyancsak az ELTÉ-n pedagógus szakvizsgáztam, illetve a filmelmélet-filmtörténet szakot is elvégeztem.
Előbb Miskolcon, majd 1995-től Ongán tanítok az általános iskolában. Tagintézmény-vezetője vagyok a Báthori István
Szakközépiskola Ongai Tagintézményének, ahol a történelem
mellett művészeti és társadalmi ismereteket, illetve filozófiát tanítok. Pedagógusi munkám mellett 1997-től a megye településeinek helytörténeti kutatásával foglalkozom. Eddig –
számos tanulmány és cikk mellett – közel harminc általam írt
vagy szerkesztett könyv, tankönyv és munkafüzet jelent meg.
Több országos honismereti pályázaton értem el 1–3. helyezést,
2010-ben megkaptam a B.-A.-Z. megye kultúrájáért díjat. Tagja vagyok a B.-A.-Z. Megyei Honismereti Szövetség SzakmaiMódszertani Bizottságának. 1999-től a Mediatus Kulturális
Szolgáltató Bt. ügyvezetőjeként is tevékenykedem.
A község köz-, sport- és kulturális életében mindenkor aktívan vettem részt. Tizenöt éven át voltam az általam újjászervezett kézilabda szakosztály vezetője és játékosa. Tagja voltam
az OngArt Egyesületnek, 1999-től alapítója és elnöke vagyok
az Ongai Kulturális Egyesületnek. Az OKE által megjelentetett Ongával kapcsolatos könyvek, dvd-k, kiadványok, honlapok, a helyi újság, az Ongai Kékdaru szerkesztője, szerzője va12

gyok. Az egyesület tagjaival közösen számos módon próbáljuk
a helyi hagyományőrzést és a kulturális élet színesítését felkarolni. Domborműveket állítottunk fel, kulturális programokat,
pálinkaversenyt szervezünk, parkosítunk, üzemeltetjük a településünkkel kapcsolatos honlapokat, számos pályázattal mozdítottuk elő a település kulturális és közéleti fejlődését stb. Az
általunk végzett helyi honismereti munka és hagyományőrzés
fontos állomásának tartom az idén átadott történelmi tanösvény és a Darvas Közösségi Ház és Múzeum kialakítását, működésének beindítását.
Az Önök bizalmából 1998-tól vagyok tagja a nagyközség
képviselő-testületének. Eddig és ezt követően is szeretném hitelesen és következetesen – ha kell, vállalva a kisebbségi véleményt is – képviselni az általam helyesnek vélt álláspontot.
Úgy gondolom, a látható változások, az érzékelhető fejlődés mellet is bőven van mit szépíteni, gyarapítani, változtatni
Ongán.
Főbb képviselői elképzeléseim:
– Hiszek az elvégzett munka erejében, a becsületesség értelmében.
– Értékteremtés, értékközvetítés, értékmegőrzés.
– Segíteni a nagyközség gyarapodását, további fejlődését,
napi szinten érezhetővé tenni mindenki számára, hogy
Ongán jó élni. A település élhetőbbé tétele.
– A lakosság összetartozásának, a lokálpatriotizmus erősítése, az újonnan beköltözöttek aktív bevonása a település
életébe.
– Falusi turizmus kialakítása, a Darvas Közösségi Ház és
Múzeum bővítése, közösségi központtá tétele.
– Ifjúsági szolgáltató központ kialakítása. Helyi szabadidős
tevékenységek bővítése.
– Biztosítani a nyilvánosság, az ellenőrizhetőség demokratikus feltételrendszerét.
– Nagy horderejű kérdésekben szélesebb konszenzuson alapuló döntésekbe jobban bevonni a nagyközség lakosságát.
– Az Újtelep faluközponthoz hasonló fejlesztése.
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– Tovább javítani a közlekedés feltételrendszerét, lehetőség
szerint kerékpárút kialakítása, az utak felújítása.
– A Kegyeleti park tényleges parkként való működtetése, a
Berzsenyi utcai Történelmi Emlékpark munkáinak folytatása, kültéri szobrokkal való szépítése, városias jellegének
kialakítása, a közterek parkosítása.
– Megoldást találni a tavak lakosság érdekeinek megfelelő
hasznosítására, a pihenés és szórakozás kulturált feltételeinek megteremtésére.
– Támogatni a település önszerveződő csoportjait, egyesületeit, klubjait és a civil szférát.

– Elősegíteni a nagyközségi intézmények sikeres működését,
fejleszteni az intézményi struktúrát.
– Elősegíteni új vállalkozások beindítását.
– Nemzetközi, testvér-települési kapcsolatok kialakítása.
Mint független jelöltet a FIDESZ-KDNP is támogat!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, és szavazzanak rám az
önkormányzati választáson!
Köszönettel:
- Takács László -

Zsoldos János
Zsoldos János vagyok 1954.
február 27-én Szikszón születtem. Középiskolai tanulmányaim elvégzése után 5 évig tanultam és dolgoztam az akkori
NDK-ban, ahol mestervizsgát
és művezetői oklevelet szereztem.
Középfokú német nyelvvizsgával rendelkezem, kapcsolataim a mai napig élő az élet több területén Németországgal.
1976–2008-ig a Miskolci Drótműveknél dolgoztam, jelenleg
az ongai általános iskolában karbantartói feladatokat látok el.
Feleségemmel Ongán élünk, itt kívánunk a jövőben is dolgozni és a közösségért tevékenykedni. Az ongai, ongaújfalusi
és ócsanálosi lakosok bizalmát és támogatását bírva 1994 óta
önkormányzati képviselőként különféle területeken dolgozom
a település felemelkedéséért.
Tisztelem és becsülöm az itt élő szorgalmas, munkájukból
élő, a közért cselekvő embereket, kiemelten a munkájuk gyümölcsét már nyugdíjasként megélő embereket.
Gyakorlati emberként elsősorban a különféle operatív feladatok elvégzésében hasznosítom tudásom. Ismerem az emberek jogos igényeit, a megoldásra váró feladatokat.
Számomra a legfontosabb kérdéskör az oktatás-nevelés a tudásalapú jövő építése!
Érzem a közbiztonság fontosságát, polgárőrként magam is
igyekszem tenni érte. Számomra fontos – a hagyományok ápolása.
Az új igények gyakorlati segítése akár külhoni kapcsolataim révén.
Elképzeléseimben szerepel:
– Lakossági szolgáltatások bevezetése szociális szövetkezet
formájában, főleg idős, egyedül élő emberek ház körüli feladataik elvégzésében.
– Hegyközösség megalakítása
– Vízi sportok és tömegsport jellegű rendezvények meghonosítása.

– Baráti kapcsolatok építése és ápolása külhoni testvéreinkkel.
Kulcsszavaim – demokrácia és feladatmegoldás!

EMBERSÉG

Időssel, fiatallal egyaránt

JÓ SZÁNDÉK

A tisztes, tettrekész
lakostársaimmal.

TENNIAKARÁS

A település javára

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A településen élő és működő embertársaimmal, egyesületekkel.
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- Zsoldos János -
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A trianoni emlékmű és a Történelmi
Emlékpark első szakaszának átadása
A trianoni emlékmű és a Történelmi
Emlékpark első szakaszának átadása
június 4-én az árvízi védekezés kellős
közepén elmaradt, arra augusztus 20án került sor. Az átadási ünnepségen
elhangzott polgármesteri ünnepi beszédet alább tesszük közzé.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek! Onga Polgárai!
Bizonyára emlékeznek a két héttel ezelőtti hatalmas viharra? Mintha csak
szemléltetni akarta volna a Szent István
napján szokásos evangéliumi szakaszt, a
hatalmas viharba került házról. A liturgia
nem véletlenül olvastatja fel ilyenkor a
hegyi beszéd befejező részét, mert Szent
Istvánra utal, aki jézusi tanításra építette
házát, hazánkat, mely a történelem folyamán sok-sok viharba került. A ház még
ma is áll a sziklán: Szent István megkoronázása, szent élete, törvényei, nagy formátumú igazságos uralkodása, végül az
ország felajánlása tette ezt lehetővé.
A Kárpát-medencében ötezer év óta
laktak a história által is feljegyzett népek: illírek, trákok, kelták, rómaiak, hunok, különböző germán törzsek, avarok
és frankok, akik vagy beolvadtak a többi
nép közé, vagy nyomtalanul eltűntek. Az
Árpád fejedelem által megszerzett honban csak a magyarság tudott megmaradni, ezer éves államot alapítani, amellyel az
életére törő nagy birodalmakat is túlélte.
Mindez azért volt lehetséges, mert Szent
István királyunk a hazát Jézus Krisztus
tanításának sziklájára emelte, amelynek
jelképe volt a pápától küldött korona. Az
államalapítás Szent István király elvitathatatlan érdeme, amely által lett történelmünk legnagyobb egyénisége, a magyar
szentek legnagyobbika.
Ezért a mai nevezetes ünnep a hála
napja is, amikor hálát adunk Istennek,
hogy nekünk adta Szent István királyt,
akiről Hartvik püspök legendájában azt
olvassuk, hogy „Krisztus a száján, Krisztus szívén, Krisztust hordozta minden tettében”. Hazánk ezer éves fennállása alatt
a külső viharokat kiállta. Emberi ésszel
szinte felfoghatatlan hogyan maradhattunk meg. Petőfivel együtt mondhatjuk:
”Isten csodája, hogy még áll hazánk.”
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Tisztelt Ünneplő, Emlékező Közönség!
A mai trianoni megemlékezést eredetileg június 4-én tartottuk volna, de
aznap megakadályozott bennünket
ebben, az idén már 2. alkalommal tomboló árvíz. Éppen június 4-én került sor
Ócsanáloson a lakosság kitelepítésének
elrendelésére. Hatalmas munkával sikerült az idei, 2010-es árvizeknek is útját állni. Sajnos jelentős belvízi károk keletkeztek Ócsanáloson és Ongán is egyaránt.
Ámde, a más településeken keletkezett károkat ismerve kijelenthetjük, hogy
a védekezési munkálatok ismét eredményesek voltak. Köszönjük ezt elsősorban
a több ezer fős hivatásos állományú katasztrófavédelmi, vám-és pénzügyőri,
tűzoltói, katonai és rendőri segéderőknek. Nagy-nagy hála és köszönet illeti
továbbá Onga lakosságát, akik a veszély
idején éjjel-nappal részt vettek a védekezési munkálatokban és ezen felül roppant értékes munkát végeztek a védekező
erők ellátása tekintetében is. A rendkívüli, mindez ideig soha nem látott veszélyhelyzet ismét megmutatta, hogy az összefogás ereje gyakorlatilag csodákra képes.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek! Onga Polgárai!
Emelkedett lélekkel állunk itt Onga
TRIANONI EMLÉKMŰVE előtt, békés
szándékkal, de eltökélten, a magyar megmaradás akarásával, hazánk és nemzetünk iránti szeretettel.
Néhány héttel ezelőtt a Magyar Köztársaság országgyűlése június 4-ét, az
1920. évi TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM
napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény 2010. június
4-én lépett hatályba. Ez a törvény egyike
a polgári többségű új országgyűlés legelső határozatainak, amelyekkel történelmi
adósságokat rendezett. Ilyen döntés volt
még az állampolgársági törvény módosítása, amellyel többségében a TRIANON
által elszakított területeken élő magyarság számára tettük elérhetővé a magyar
állampolgárságot, némileg feledtetve a
sokak által feledhetetlen 2004. december
5-i népszavazás szégyenét.
TRIANON a magyar nemzet Mohács
utáni legnagyobb sorstragédiája. 90 évvel
2010. szeptember

ezelőtt 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor Budapesten és országszerte megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós,
őszies levegőben továbbhömpölygő, szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették.
Azon a napon írták alá TRIANONBAN a magyar meghatalmazottak a békeokmányt, amely az I. világháborút zárta le. Azon a napon elszakították tőlünk
ragyogó magyar városaink legjavát; a hírest Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a
koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temes-

Az emlékmű leleplezése (Fotó: T. L.)

várt, Aradot, a vértanúk városát, és a többi felnevelt kedves gyermekeinket, a drága szép magyar városokat. Azon a napon
hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű becsületes embert.
A győztes nagyhatalmak, a világ
urai azt hitték, hogy befejezték művüket, hogy kifosztva, kirabolva, elvérezve és megcsonkítva már csak egy papírlapot, az ő békeszerződésük lapját kell,
hogy ránk borítsák szemfedőnek. Budapest és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a trianoni
gyász hatása alatt állott. A közlekedés 10
percre leállt, bezárták az üzleteket és az
iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, va-

lóban: egy hatalmas, gyönyörű ország és
egy büszke nemzet temetése. A megdöb-

Az ünnepségen (Fotó: T. L.)

benés és a tiltakozás nem volt ok nélküli.
A történelem soha nem látott még olyan
békét, amire inkább a „kivégzés és hullarablás” kifejezés lenne megfelelő.
Az ongai trianoni emlékmű mulandóságunk számára emlékeztető jel. Arra
emlékeztet, hogy 90 évvel ezelőtt egy ország, egy nemzet, az akkori nagyhatalmak, az akkori győztesek igazságtalan
döntése következtében, egyik napról a
másikra elvesztette többségi nemzetének,
magyar nemzetiségű népességének közel
1/3-át, területének 2/3-át.
Akkor az országot sokkolták az események, a sebek a magyarság szívében máig
nem hegedtek be. A mai nap erre emlékezünk, őszinte szívvel, tiszta lélekkel és

feljegyezzük ezt a napot örök tanulságul,
amely nemzetünknek gyászt, könnyeket
és pusztulást hozott.
Feljegyezzük,
mert
utódainknak is tudni kell
róla! Feljegyezzük, mert
tudjuk, aki feledékenységbe esik, aki a múltat
elhomályosítja, az a jövő
előtt köti be a szemét.

távlatából, immár a Nemzeti Összetartozás Napján.
Ekker Róbert szobrászművész alkotása szimbólumrendszerével hűen őrzi a
széthasított magyar nemzet és Magyarország legnagyobb történelmi tragédiáját.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Én hiszek abban, hogy még mindig vagyunk elegen ebben az országban ahhoz,
hogy lehajoljunk a Trianonban szétvert
magyarság darabjaiért, csendben összeszedjük, és újra összerakjuk azokat. Először a szívekben, később a valóságban is!
A szentlélek egyesítő ereje érintsen
meg mindannyiunkat, és a Magyarok Istene segítsen bennünket!

Tisztelt Emlékező
Honfitársaim!
Onga
Nagyközség
Önkormányzata néhány
évvel ezelőtt elhatározta,
hogy a Berzsenyi Dániel úti fasorban történelmi emlékparkot kíván kialakítani. A
történelmi emlékpark tervét elkészítettük, a gyakorlati megvalósításra 2015-ig, ütemezve, részletekben kerül sor.
Ez a park és sétány reményeink szerint mindanynyiunk örömére, dísze és
büszkesége lesz nagyközségünknek, leendő városunknak. Ennek a történelmi emlékparknak az
első részlete ez a trianoni
emlékmű, amellyel a gyászos nemzeti sorstragéAz emlékmű (Fotó: T. L.)
diára emlékezünk 90 év

- Madzin Tibor -

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

F E L H Í VÁ S A
Felhívjuk azon ócsanálosi árvízkárosult polgárok figyelmét, akik szervezetünktől építőanyag vásárlási utalványt kaptak, hogy lehetőség szerint a felújítási munkák során
légáteresztő alapú vakolatot, glettanyagot, festéket használjanak, amennyiben ilyen
jellegű munka zajlik a házában. Ezáltal biztosítható a nedves felületek folyamatos száradása a helyreállítás után is.
Mindezt ajánlásként tesszük közzé.
- Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010. szeptember
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