
Október 3-án Ongán is rendben le-
zajlott az önkormányzati választás. 
Polgármesternek is-
mét Madzin Tibort 
választották meg a 
választópolgárok, 
aki a választáson 
megjelent 2064 sza-
vazó polgár közül 
1152 érvényes sza-
vazatott (56,61%) 
kapott. Az előző nap 
névjegyzékébe fel-
vett választópolgá-
rok száma 3774 fő. A 
szavazásra jogosultaknak 54,65%-
a ment el szavazni (ami fölötte volt 
az országos átlagnak), szemben a 
négy évvel ezelőtti 43,6%-kal. 

A 28 képviselőjelölt közül az első hat 
legtöbb szavazatot kapott jelölt került be 
a képviselő-testületbe, ők a következők: 

1. Takács László (1143 szavazat), 2. Rózsa 
László (842), 3. Kovács Árpád Gábor (560), 

4. Gál Lászlóné Zsuzsa (534), 5. Jónyer 
Lajosné (507), 6. Juhász József (488).

A cigány kisebbségi önkormányzat 
választáson a névjegyzékben szereplő 
125 fő közül 60-an (48%) mentek el sza-
vazni. Horváth Attila Rigó, ifj . Siroki Fe-
renc, Horváth Béla és Horváth Gyula ke-
rült a kisebbségi testületbe. A jelöltekre 
leadott szavazatok száma szavazókörön-
ként a következő oldalakon olvasható.

XII. évfolyam 10. szám – 2010. október Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Önkormányzati 

választások 2010
•  A szemétszállítás díja 

a szomszédos 
településeken

•  Madzin Tibor lett 
településünk régi-új 
polgármestere!

•  A II. Ongai regionális 
pálinka verseny – 
2011 versenykiírása

•  Adományok 
ócsanálosiaknak

•  Orvosi rendelő felújítás
•  Wass Albert motoros 

emléktúra
•  Idősek hete
•  Hova tűnt a fotótár Onga 

honlapjáról?
•  Iskolai csengőszó
•  OKE felhívások, hírek
•  Hirdetések

Önkormányzati választások

– folytatás a 2. oldalon –

A 4. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.)

A 3. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.)

Újra Madzin Tibor a polgármester 
(Fotó: Végh Csaba)



RÉSZLETES VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

1. sz. szavazókör: Onga, Görgey A. u. 2. (Iskola)
2. sz. szavazókör: Onga, Rákóczi u. 11. (Művelődési ház)
3. sz. szavazókör: Onga, Hunyadi u. 43. (Óvoda épület)
4. sz. szavazókör: Onga, Arany J. u. 14. (Óvoda épület)
5. sz. szavazókör: Ócsanálos, Akác u. 4.(Közösségi ház)
6. sz. szavazókör: Ongaújfalu, Darvas u. 1.

Polgármester választás részletes eredménye

 Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott

érvényes
szavazat

% 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz 6. sz.

1 Madzin Tibor FÜGGETLEN 1 152 56,61 147 377 283 302 29 14

2 Mihalik Gyula FÜGGETLEN 310 15,23 42 32 70 88 22 21

3 Kovács Árpád Gábor JOBBIK 303 14,89 42 66 84 68 67 11

4 Nagy Sándor FÜGGETLEN 167 8,21 37 11 79 38 1 1

5 Nedea Ede FÜGGETLEN 103 5,06 26 7 42 25 3 0

Kisebbségi önkormányzat választás eredménye

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 

1 Horváth Attila Rigó LUNGO DROM 30 Képviselő

2 Ifj Siroki Ferenc LUNGO DROM 26 Képviselő

3 Horváth Anikó LUNGO DROM 23  

4 Horváth Béla LUNGO DROM 24 Képviselő

5 Horváth Gyula LUNGO DROM 34 Képviselő
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Önkormányzati választások 2010 – folytatás az 1. oldalról –

A 2. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.) Az 1. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.)



Az egyes képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok megoszlása szavazókörönként

Jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat Sorrend 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz.

1 Buzás Lajos FÜGGETLEN 225 20 35 44 46 88 4 8
2 Buzás Lászlóné Óvónő FÜGGETLEN 268 15 33 47 65 97 5 21
3 Dienes Tünde FIDESZ-KDNP 431 7 79 130 104 106 6 6
4 Farkas János FÜGGETLEN 237 17 40 23 34 59 65 16
5 Gál Lászlóné Zsuzsa Védőnő FÜGGETLEN 534 4 65 102 163 180 5 19
6 Halász Aladár FIDESZ-KDNP 207 22 24 70 80 22 8 3
7 Dr Horváth István FÜGGETLEN 235 18 36 31 87 77 2 2
8 Horváth Jenő Attila FÜGGETLEN 132 26 23 52 25 28 3 1
9 Jónyer Lajosné FÜGGETLEN 507 5 70 114 132 171 11 9

10 Juhász József FIDESZ-KDNP 488 6 65 172 126 98 18 9
11 Klinga Róbert JOBBIK 314 10 47 50 108 94 10 5
12 Kovács Árpád Gábor JOBBIK 560 3 83 100 173 145 44 15
13 Krocsekné Csabai Zsuzsanna FÜGGETLEN 113 27 16 14 31 48 2 2
14 Majzik István Béla FÜGGETLEN 182 25 32 16 86 36 10 2
15 Majzik Lajos FÜGGETLEN 189 24 25 24 84 48 5 3
16 Nagy Anita Óvónő FÜGGETLEN 311 11 35 64 141 58 8 5
17 Palakovicsné Mádi Tünde FÜGGETLEN 285 13 49 42 55 88 35 16
18 Papp Balázs FÜGGETLEN 275 14 30 100 78 59 5 3
19 Péli Tibor FÜGGETLEN 332 9 54 47 107 115 6 3
20 Praták Péter FÜGGETLEN 95 28 11 6 50 25 2 1
21 Rózsa László FÜGGETLEN 842 2 113 245 207 234 34 9
22 Sághi János FÜGGETLEN 225 19 24 33 51 42 61 14
23 Szabados Zsolt FÜGGETLEN 257 16 43 39 63 110 2 0
24 Szabó Attila Ongai Horgász Egy FÜGGETLEN 308 12 67 37 104 89 10 1
25 Szilágyi Jánosné JOBBIK 224 21 43 42 69 55 8 7
26 Takács László FÜGGETLEN 1 143 1 173 260 347 325 29 9
27 Urbán János FÜGGETLEN 203 23 38 36 53 66 4 6
28 Zsoldos János FIDESZ-KDNP 368 8 57 116 111 73 10 1

A megyei közgyűlés listáira leadott szavazatok megoszlása

Lista neve Összes szavazat % 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz.

Fidesz-KDNP 1004 50,6 133 328 261 208 48 26

LMP 64 3,2 10 6 21 17 9 1

MSZP 323 16,3 53 48 104 98 17 4

JOBBIK 593 29,9 97 90 162 186 43 15
- T. L.-
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A 3. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.) Szavazás az 1. sz. szavazókörben (Fotó: Zs. B.)
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Onga Nagyközség Önkormányza-
ta és a Szociális Szolgáltató Köz-
pont az idén is megrendezte az 
Idősek Hete rendezvénysorozatot.

A programok részeként Madzin Ti-
bor polgármester köszöntötte nagy-
községünk idős lakosait, külön is meg-

emlékezve a 90 éven felüli lakosokról. 
Az óvodások, iskolások műsorszámok-
kal köszöntötték nagyszüleiket. Sor ke-
rült bográcsozásra, szalonnasütésre, volt 
egészségügyi előadás „Törődjünk többet 

egészségünkkel” és „Időskori szociális el-
látások” igénybevétele címmel.

A programsorozatot ünnepi műsor, 
a Barátság Nyugdíjas Klub fellépése és 
díszebéd zárta, de a szervezők nem felejt-
keztek el az idén 50. házassági évforduló-
jukat ünneplőkről sem. 

- T. L. -

Idősek Hete

Óvodások műsora (Fotó: Zs. B.) Előadáson (Fotó: Zs. B.)

A nyugdíjas klub fellépése (Fotó: Zs. B.)

A rendezvény megnyitása (Fotó: Zs. B.) A 90 éven felüliek köszöntése (Fotó: Zs. B.)Péli Farkas szavalata (Fotó: Zs. B.)

A díszebéden (Fotó: Zs. B.)
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Nagyszerű sportsikerrel indult általá-
nos iskolánk új tanéve!

Az atlétikai ügyességi csapatbajnok-
ság megyei döntőjén I. helyezést ért el 
lány súlylökő csapatunk: Orlóczki Kata-
lin, Forgács Ivett, Ládi Krisztina,  Juhász 
Anna és Bekus Orsolya. Felkészítő: Kul-
csárné Feledy Marianna.

Első évfolyamos tanulóink nagy lel-
kesedéssel kezdték el az írás-olvasás „tu-
dományának” elsajátítását. Az egyik első 
osztályban elkezdődött az angol nyelv, az 
informatika és a néptánc oktatása is.

Nagyszámú érdeklődő szülő kereste 
fel az iskolát a tanév első szülői értekezle-
tén. Az igazgatói tájékoztatás tartalmazta 
a tanév főbb feladatait, célkitűzéseit és in-
tézményi elvárásait. Az SZMK és az ala-
pítvány szintén részletes beszámolót tar-
tott az elmúlt egy év tevékenységéről.

Az Ongai Iskoláért Alapítvány tájé-
koztatása szerint az adófi zetők a 2009. évi 

SZJA 1%-os felajánlása alapján 198 347 
Ft érkezett alapítványunknak, amit a ku-
ratórium nagy tisztelettel megköszön.

Tantestületünk és a fenntartó önkor-
mányzat elfogadta az intézmény Pedagó-
giai Programjának változásait, melyek 
legfontosabb elemei: a 2–4. évfolyam-
okon visszatérünk a jeggyel történő érté-
kelésre és minősítésre;  ismét lehet tanév-
vesztésre utalni a követelményeket nem 

teljesítő tanulót.

Nagyszabású 
felújítással meg-
újul az iskola 1. 
számú (alsós) 
épülete. A nyílás-
zárók teljes cse-
réje után sor ke-
rülhet az épület 
külső hőszigete-
lésére, s nemes 
vakolására is. Az 
épület előtti terü-
let parkosítása el-
kezdődött. Az is-

kolavezetés tisztelettel köszönetét fejezi 
ki Máté János, Máté Viktor és Péter Ist-
ván helyi lakosoknak önzetlen, nagymér-
tékű munkájukért.

Október 6-án iskolaközösségünk mél-
tón emlékezett az 1849- ben kivégzett tá-
bornokokra, az aradi vértanúkra. Az em-
lékező műsort a 6. évfolyamos tanulók 
adták elő.                    - Rózsa László ig. -

A tanévnyitón (Fotó: T. L.)

Iskolai csengőszó

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

Ajtócsere közben (Fotó: K. Gy.)

Ajtócsere után (Fotó: K. Gy.)

Nyílászáró csere az alsós épületben (Fotó: T. L.)Október 6-ai megemlékezés (Fotó: T. L.)
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Wass Albert 
motoros emléktúra

A Gój Motoros Egyesület Wass Albert emlékére egy motoros tú-
rát szervezett, melynek egyik állomása Ongán, a Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum udvara volt. Szeptember 4-én az Onga néveredete 
emlékműnél – melynek alapköve Erdélyből, Wass Albert szülőhe-
lyéhez közeli Jód-patakból való – vártuk őket és az érdeklődőket egy 
kis műsorra, koszorúzásra és Wass Albert megemlékezésre. A moto-
ros egyesület tagjai elismerésüket fejezték ki a megtekintett falumú-
zeum láttán. Az eseményről az Echo Tv is műsort készített. - T. L. -

Az elmúlt hetekben számos adámány, 
felajánlás érkezet településünk árvízkáro-
sultjainak. Szeptember 23-án például hű-
tőgépet, mosógépet vagy fagyasztóládát 
kaphatott nyolcvan ócsanálosi árvízká-
rosult család egy étteremhálózat felaján-
lásaként. A vadonatúj háztartási cikkeket 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
juttatta el a károsult családoknak.

A támogatás összértéke hatmillió fo-
rint. Az Ökumenikus Segélyszervezet fel-
mérései szerint az árvíz során a házakban 
keletkezett károk mellett a legtöbb érintett 

családnak a tönkre-
ment háztartási esz-
közök jelentették a 
legnagyobb problé-
mát. Az előre meg-
határozott eszközök 
közül a kedvezmé-
nyezett családok vá-
laszthatták ki, hogy 
mire van szüksé-
gük. A segélyszer-
vezet önköltségi 
áron tudta megvá-
sárolni a kiváló mi-
nőségű energiata-
karékos gépeket, így 
a felajánlásból – a 
Független Hírügy-
nökség információ-
ja szerint – az összes 
helyi árvízkárosult 
részesülhetett.

- T. L. -

Adományok 
ócsanálosiaknak

Adományozók (Fotó: Zs. B.)

Adomány átvétele (Fotó: Zs. B.)Hűtőgép a rászorultaknak (Fotó: Zs. B.)

A motorosok köszöntése (Fotó: Lanku Máté)

Tárlatvezetés (Fotó: Lanku Máté) Az emlékmű megkoszorúzása (Fotó: Lanku Máté)
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Januárban már az országos pálinka ver-
seny előversenyeként kerül megrende-
zése településünkön a II. pálinkaverseny 
és fesztivál. A kiíró és rendező az Ongai 
Kulturális Egyesület. A verseny a Magyar 
Országos Pálinka és Nemzetközi Gyü-
mölcspárlat Verseny (Gyula, Budapest) 
főszervezője, a Lovász Rendezvényszer-
vező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 
(5700 Gyula, Béke sgt. 37.) együttműköd-
ve valósul meg. A több napos rendez-
vénysorozat részletes programját később 
ismerhetik meg az olvasók, de a verseny-
szabályzat legfontosabb pontjait ezúton 
is közzétesszük.

A verseny célja: A pálinka kulturált fogyasz-
tásának népszerűsítése, Onga és regionális 
környezete pálinkáinak megmérettetése, a 
minőség javítása, a bérfőzetők saját eredmé-
nyeinek közlésén keresztül, a pálinkával kap-
csolatos fogyasztói szemlélet pozitív befo-
lyásolása, a minőségi pálinkát főzető lakosok 
munkájának elismerése.

A verseny meghirdetésének köre: Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád 
és Szabolcs-Szatmár megyék területének bér-
főzetői és bérfőzdéi.

Nevezési határidő: 2011. január 17. hét-
fő 16.00 óra.

Nevezési minta: Fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: Bruttó 1000,- Ft/fő. Az ösz-

szeg befi zethető számla ellenében személye-
sen a minták leadásakor, illetve átutalható az 
Ongai Kulturális Egyesület bankszámlaszámá-
ra: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszöv. Ongai 
Kirendeltsége 54500198-10000719, a közle-
ményben feltüntetve, hogy pálinkaverseny 
nevezési díj.

Nevezési minták átvétele: Az általános is-
kola média termében (3562 Onga, Görgey u. 2. 
új épületszárny) 2010. december 1. és decem-
ber 21., illetve 2011. január 3. és január 17. kö-
zött hétköznap 8.00 órától 15.00 óráig, illetve 

eljutatható postán az egyesület címére (Ongai 
Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.)

Nevezési feltételek: A versenyen a kiírás-
ban szereplő megyék bérfőzetői és pálinka-
főzdéi vehetnek részt a nevezési lap kitölté-
sével, a nevezési díj befi zetésével. A párlatok 
leadásával egy időben a nevezéshez csatolni 
kell a hivatalos bérfőzetési lap másolatát. Le-
hetőség van két személy együttes nevezésé-
re is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. 
Itt is követelmény azonban az egyikük nevére 
kiállított hivatalos bérfőzési lap. 

Zsűrizés (nyilvános): 2011. január 19. 
10.00 óra (Onga, Görgey u. 2. általános is-
kola új épületszárnyának média terme)

Eredményhirdetés: 2010. január 21. 
18.00 óra (Onga, Görgey u. 2. általános is-
kola új épületszárnyának média terme)

A verseny színvonalát, és tisztaságát bizto-
sító bizottságok, csoportok: 

- Verseny Szervező Bizottság 
- Zsűri 
A verseny lebonyolítása a jelen szabály-

zatban rögzítettek szerint történik.
A verseny kiírója 2010 októberében a ver-

senyfelhívást és versenyszabályzatot közzéte-
szi a nevezésre, s annak feltételeire vonatko-
zóan a www.okeonga.hu honlapon, illetve a 
potenciális versenyzők közvetlen megkeresé-
sével, az érintett megyék sajtóorgánumaiban, 
valamint az Ongai Kékdaru számaiban.

A zsűri tagjai: Magyar Országos Pálinka 
és Nemzetközi Gyümölcspárlat Verseny (Gyu-
la, Budapest) főszervezője, a Lovász Rendez-
vényszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
által delegált tagok (min. 5 fő).

Elnöke: Lovassy György, a Magyar Pálinka 
Verseny (Gyula, Budapest) versenyigazgató-
helyettese, okleveles élelmiszeripari mérnök, 
Pálinka Sommelier, a Destillata nemzetközi 
verseny magyar zsűritagja, hivatalos pálinka 
tréner és bíráló, a Magyar Pálinka Céh tagja, 
a KOETHE cég hivatalos magyarországi képvi-
selője.

A Verseny Szervező Bizottság (VSZB) 
Versenyigazgató: Takács László
Elnök: Juhász József 
Tagok: Karabinszkyné Becse Ágnes, Kovács 

György, Poroszkainé Urszin Márta, Fata Edina, 
Karabinszky Géza

Az elnök feladatai:
A verseny szakmai irányítása. 
A verseny tisztaságának, a szabályzat sze-

rint történő lebonyolításának garantálása. 
Javaslattétel az előkóstolás alapján kivá-

lasztott átlagos „belövő” mintára, amelyet a 
szakmai zsűri tagjai közösen értékelnek ki. 

A minták bírálatának, bírálati sorrendjének 
megállapítása, mintacsoportok kiosztása a bí-
ráló zsűriknek. 

Döntés a zsűrizés során felmerülő vitás kér-
désekben.

Az eredmények helyes rögzítésének, érté-
kelésének ellenőrzése. 

Előkészíti a zsűri valamint az adatfeldolgo-
zás személyi és tárgyi feltételeit. 

II. Ongai regionális pálinka verseny – 2011

Az ünnepi műsoron (Fotó: Lanku Máté) A Goj Motoros Egyesület a múzeum előtt (Fotó: Lanku Máté)



Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, vala-
mint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne be-
folyásolják egymás véleményét a bírálat során. 

Gondoskodik a verseny helyszínének biz-
tosításáról. 

A Verseny Szervező Bizottságának elnö-
ke az anonimitás megtartása mellett minden 
szükséges információt biztosít a zsűri eredmé-
nyes munkavégzéséhez.

A tagok feladatai: 
Az elnök munkájának segítése, folyamatos 

szakmai ellenőrzése, támogatása. 
Az elnök személyi javaslatainak megtár-

gyalása, majd a döntések végrehajtásának se-
gítése, ellenőrzése. 

A Verseny Szervező Bizottságában a vitás 
kérdésekben a döntéshozatal egyszerű szava-
zattöbbséggel történik, szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 

Versenyigazgató feladatai: 
Kibocsátja a versenyfelhívást.
Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását. 
A végső eredmények hitelesítése, a ver-

seny kategóriák meghatározása, melyekben 
kategória győztes hirdethető.

Általános szaktanácsadás a verseny lebo-
nyolításában a közreműködők felé. 

A versenyben résztvevő termékek ano-
nimitásának megőrzésének ellenőrzése, az 
eredmények kihirdetéséig. 

A zsűri elnökével és annak tagjaival való 
kapcolattartás. 

Beszerzi az okleveleket, ajándékokat, gon-
doskodik az oklevelek kitöltéséről. 

Gondoskodik a különdíjat adományozó 
szponzorok beszervezéséről. 

A verseny igazgatója egy személyben jo-
gosult a versenyben résztvevők felé törté-
nő hivatalos adatszolgáltatásra – kizárólag az 
eredményhirdetés után. 

A versenyigazgató az anonimitás megtartá-
sa mellett minden szükséges információt biz-
tosít a zsűri eredményes munkavégzéséhez.

A verseny előkészítése: 
Nyilvántartásba veszik, majd titkosított 

azonosítóval ellátják a beérkezett mintákat. 
Összegyűjtik a bizonylatokat és nevezési díja-
kat, ellenőrzik, hogy azok megfelelnek a kiírás 
feltételeinek. 

Gondoskodni kell arról, hogy a minták tel-
jesen titkosítva legyenek, azokat olyan elzárt 
helyen tárolják, ahová más nem mehet be. 

A verseny lezárásáig minden szervező kö-
teles az adatokat kizárólag csak a feladata el-
végzéséhez használni, kívülálló személy részé-
re kiadott adat, vagy információ büntetőjogi 
következményeket vonhat maga után! 

Zsűrizés: 
A zsűrizésben csak azon személyek vehet-

nek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, kor-
rekt bírálatra. Annak tagjait a Magyar Országos 
Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspárlat Ver-
seny (Gyula, Budapest) főszervezője, a Lovász 
Rendezvényszervező Szolgáltató és Kereske-

delmi Kft. delegálja.
A zsűri feladatai: 
A beküldött pálinká-

nak, illetve gyümölcs-
párlatnak minősülő 
mintákat a zsűri érzék-
szervileg vizsgálja. 

A bírálat során egyé-
nileg értékelnek, majd 
kon  szenzusra töreked-
nek a minta értékelésé-
ben. 

A zsűri határozza 
meg, és választja ki a „A 
II. ongai regionális pálin-
ka verseny – 2011 leg-

jobb pálinkája” és „A II. ongai regionális pálinka 
verseny – 2011 legjobb bérfőzetője” címet.

Javaslatot tesz a különdíjasokra, az okleve-
lekre.

Az érzékszervi bírálat lefolytatását kizáró-
lag a VSZB elnöke irányítja. 

Az érzékszervi bírálat lebonyolítása: 
A verseny kiírásának megfelelően a külön-

böző tételek együtt kerülnek bírálatra, kate-
gória sorrendben. 

Az érzékszervi bírálat időpontja: 2011. ja-
nuár 19. 10.00 óra

A zsűri érzékszervi bírálata nyilvános.
Oda ítélhető díjak: 
- „A II. Ongai regionális pálinka verseny – 

2011 legjobb pálinkája” cím
- „A II. Ongai regionális pálinka verseny – 

2011 legjobb bérfőzetője” cím
Meghirdetett különdíjak:
- „A II. Ongai regionális pálinka verseny – 

2011 legjobb 2010-es főzésű pálinkája” cím
- „A II. Ongai regionális pálinka verseny – 

2011 legjobb ó-, érlelt és ágyas pálinkája” cím
- Arany-, ezüst- és bronz oklevelek
- Esetleges egyéb különdíjak
Az odaítélt címek mellé 1–1 darab egyedi, 

faragott pálinkás tölgyfahordó
- A résztvevők a versenyen elért érmükről, 

érmeikről a szervezőtől oklevelet, lehetséges 
szponzoroktól ajándékokat kapnak.

- A szervező engedélyezheti, hogy a részt-
vevők a pálinkájukra olyan címkét tegyenek, 
amely tartalmazza a versenyen elért eredmé-
nyüket. 

- Mindkét előbbi esetben a felhasználónak 
kötelessége igazolni a felhasznált tételszámot, 
melyet a szervezőnek joga van ellenőrizni. 

Egyéb kedvezmények:
Az a bérfőzető magánszemély, akinek pá-

linkája a II. Ongai regionális pálinkaversenyen 
arany-, ezüst- vagy bronzérmet nyer, a Magyar 
Országos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcs-
párlat Versenyen (Gyula, Budapest) ugyan-
azon versenypálinka nevezési díjból 30%, 
20%, ill. 10% kedvezményt kap az Ongai Kul-
turális Egyesület és a Lovász Rendezvényszer-
vező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft között 
létrejött szerződés értelmében.

A legjobb bérfőzető pontszámítás: 
• Minden, a versenyre benevezett, és a 

szakmai zsűritől minimum 10 pontot kapott, 
de nem érmes pálinkáért:1 pont 

• Minden bronzérmes pálinkáért: 3 pont 
• Minden ezüstérmesért: 5 pont 
• Minden aranyérmesért: 8 pont 
• Legjobb pálinkáért 15 pont 
Bírálati kategóriák: 
I. Tiszta gyümölcspárlatok, pálinkák alap-

anyagainak - fajta megjelöléssel:
1. Almatermésűek: 
- alma,  
- körte, 
- vilmoskörte 
- birs 
2. Bogyósok: 
- szamóca 
- eper 
- málna 
- szeder 
- ribiszke
- köszméte 
3. Csonthéjasok: 
- cseresznye 
- meggy 
- kajszibarack 
- őszibarack 
- szilva 
4. Szőlő- és szőlő eredetű termékek: 
- szőlő pálinka 
- törkölypálinka 
- seprőpárlat  
- borpárlat 
5. Egyéb gyümölcsök 
- naspolya 
6. Gyűjtött erdei gyümölcsök és vadon ter-

mők: 
a) Erdei gyümölcsök: 
- kökény 
- som 
- berkenyék 
- galagonya 
- csipkebogyó 
- bodza 
- áfonya 
- homoktövis 
b) Vadon termők: 
- vadmálna 
- erdei szamóca 
- vadszeder 
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Díjak a tavalyi versenyen (Fotó: T. L.)
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◆◆ Az idei évtől már Ongán is a lakosság-
nak kellett megfi zetnie a szemétszállítás 
díját, azt az önkormányzat tovább nem 
tudta magára vállalni. Sok mende-mon-
da kering közszájon, hogy Ongán a mi-
lyen magas a díj a környező települések-
hez viszonyítva. Ennek jártunk utána. A 
szemétszállítást végző cégektől, illetve az 
adott önkormányzatoknál érdeklődtünk 
néhány szomszédos település díjfi zeté-
sének nagyságáról. A tájékoztatásul ka-
pott információkat ezúton közzétesszük. 
A számadatok puszta összehasonlítá-
sa azonban önmagában nem ad teljesen 
reális képet, mert településenként eltérő 
szolgáltatások vannak beleépítve a díjba, 
Ongán például a szelektív hulladékgyűj-
tés ára is benne foglaltatik az összegben, 
amiért van, ahol külön kell fi zetni. Egyes 
településeken a szolgáltatók is eltérőek, 
és az sem mindegy, hogy az adott telepü-
lés milyen messze van a regionális hulla-
déklerakótól. A legtöbb településnél le-
hetőség van 60 literes kukák ürítésére is, 
ami jelentősen csökkenti a fi zetendő ösz-
szeg nagyságát.

- összeállította: T. L. és Zs. B. -

- vadalma 
- vadkörte 
- vadcseresznye 
- vadmeggy 
- egyebek 
7. Vegyes pálinkák
II. Érlelt pálinkák és párlatok: 
- fahordóban érlelt pálinka 
- gyümölcságyon érlelt pálinka 
- 5 évnél idősebb érlelt pálinkák
III. Párlatként való nevezés esetén: 
- narancs 
- banán 
- füge 
- gránátalma 
- egyéb 
Bírálólap:
20 pontos bírálat alapján történik, melyek 

az alábbiak szerint osztódnak fel: 
- Illat tisztaság: max. 3 pont.
- Illat karakter: max. 5 pont
- Íz tisztaság: max. 3 pont.
- Íz karakter: max. 5 pont.
- Harmónia: max.: 4 pont.
- A bíráló lapok egy példányban kerülnek 

kitöltésre bírálókként, majd a bizottság össze-
sített lapot tölt ki mintánként, egyeztetett vé-
lemény alapján. 

- Az éremhatárok a következők: 
- arany 18,0 - 20,0 pont között
- ezüst 16,0- 17,0 pont
- bronz 14,- 15,0 pont
Egyéb feltételek:

- Az a személy, aki a minták szállításában, 
raktározásában, előkészítésében, felszolgálá-
sában közreműködik, nem lehet a zsűri tagja. 

- Különösen kirívó esetben az érintett bi-
zottsági tagot a versenyigazgató felmentési 
joga alapján mentesíti a további bírálat alól. 

- A vizsgálatra kerülő minták sorrendjét a 
VSZB elnöke előre köteles meghatározni. Min-
den esetben a közömbösebb ízű, illatú termé-
kekkel ajánlatos kezdeni a bírálatot, majd az 
áthatóbb ízű, illatú termékek következnek. 

- Azonos típusú termékek esetében az il-
lat- és az ízhatás növekedése szerint kell a 
mintákat besorolni. Sorozatvizsgálat esetén 
lehetőleg azonos íz- és illatjellegű termékeket 
ajánlatos bírálni. 

- Az egyes vizsgálatok között ízhatást kö-
zömbösítő anyagokat kell fogyasztani a bírá-
lóknak. Ezek az anyagok: ivóvíz, ásványvíz, kifl i, 
zsemle, sajt, alma, feketekávé stb. lehetnek. A 
bírálat során megfelelő időközönként pihenőt 
kell elrendelni. A bírálati potenciál megítélése 
a zsűri elnökénekének az elsődleges feladata. 

- A bírálat során a zsűri elnöke által irányí-
tott értékelő megbeszélésen kívül tételekkel 
kapcsolatban beszélgetni, a termékekre utaló 
megjegyzéseket tenni nem szabad. 

- Az adatfeldolgozás során kizárólag a VSZB. 
elnökének szolgáltatható adat, melyek az ered-
mény kihirdetéséig titkosnak minősülnek.

Az adatfeldolgozás menete:
• a zsűri által kitöltött bírálati lapok értéke-

lése, rögzítése 

• az éremhatárok szerinti rangsorolás ösz-
szesített, illetve versenykategóriák szerinti ér-
tékelés elkészítése 

- A versenyben résztvevők nevezett mintái-
nak eredményét, a versenyt követően meg-
kapják a verseny szervezőitől.

- A verseny tisztasága érdekében a Versenyt 
Szervező Bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a díjazott termékek köréből sorsolással ki-
választott minták eredetének vizsgálatát elvé-
geztesse. Pozitív eredmény esetén az elnyert 
díj sajtópublicitás mellett visszavonásra kerül. 

A verseny nyilvánossága: 
- A Szervező Bizottság törekszik arra, hogy 

a verseny a lehetőségekhez mérten a leg-
nagyobb publicitást élvezze. A zsűrizést úgy 
szervezi, hogy azt bárki megtekinthesse, an-
nak tilalmával, hogy a zsűri munkáját nem za-
varhatja és befolyásolási kísérletet sem tehet.

- Az ünnepélyes eredményhirdetés 2011. 
január 21-én 18.00 órakor lesz.

Részletes versenykiírás és szabályzat: www.
okeonga.hu 

(Az új pálinkafőzéssel kapcsolatos jogszabá-
lyi változások, a miniszteri aláírásra váró végre-
hajtási rendelet értelmében a versenykiírás né-
mely pontja a későbbiekben még módosulhat.)  

Onga, 2010. október 01.

- Ongai Kulturális Egyesület 
verseny kiíró, rendező -

A szemétszállítás díja a 
szomszédos településeken

110/120 l-es hulladékgyűjtő ürítési ára
Onga 375 Ft + ÁFA/kuka = 6095 Ft/3 hó
Kistokaj 340 Ft + ÁFA/kuka = 5525 Ft/3 hó
Alsózsolca 1816 Ft + ÁFA (2270Ft/hó) = 6810 Ft/3 hó
Felsőzsolca 1816 Ft + ÁFA (2270 Ft/hó) = 6810 Ft/3 hó
Hernádnémeti 4745 Ft/3 hó
Hernádkak 6385 Ft/3 hó
Felsődobsza 2500 Ft/3 hó

Arnót 315 Ft + ÁFA/kuka = 5200 Ft/3 hó + ezen felül 
önkormányzati kiegészítés

Gesztely 393 Ft + ÁFA/kuka = 6680 Ft/3 hó
Szirmabesenyő 5935 Ft/3 hó
Szikszó 6010 Ft/3 hó
Encs 236 Ft + ÁFA/kuka
Halmaj 230 Ft + ÁFA/kuka
Kiskinizs 230 Ft + ÁFA/kuka
Nyékládháza 330 Ft + ÁFA/kuka
Sajókápolna 319 Ft + ÁFA/kuka
Varbó 12 045/év
Sajóvámos 20 332/év (Ebből az önkormányzat 2400 Ft-ot átvállal.)
Mályi 309 Ft + ÁFA/kuka
Sajókeresztúrban 
kommunális adóval együtt 12. 000 Ft/év
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Az ünnepélyes átadáson (Fotó: ZsB.) A felújított rendelő előtt (Fotó: ZsB.)
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Újabb ciklusával kapcsolatban ter-
veiről, elképzeléseiről kérdeztük pol-
gármesterünket.

– Nyertünk! Megköszönöm az összes 
ongai választópolgárnak, hogy az urnák-
hoz járult és újra megtisztelt a bizalmával. 
Külön köszönet azért, hogy elismerve az el-
múlt négy esztendőben végzett munkán-
kat, a folytatásra szavaztak, és arra, hogy 
képviselő-testületünk áldozatkész munká-
jával tovább fejlődjön Onga.

Azon fogunk tevékenykedni, hogy ezt a 
bizalmat a jövőben is megszolgáljuk! Minden 
ongai lakos érezheti majd, hogy valamennyiük 
érdekében kívánok munkálkodni, akár rám 
szavazott, akár nem. Minden erőfeszítésünk-
kel azon leszünk, hogy Onga mihamarább el-
nyerhesse a városi címet, amiért már eddig is 
igen sokat tettünk. Megalapozottak tehát az 
erre irányuló célkitűzéseink.

Miután az ongaiak újra megtiszteltek a 
bizalmukkal, szeretném folytatni telepü-
lésünk és lakosságunk érdekében végzett 
munkámat. 

ALAPVETŐ FELADAT:
– A nagyközségi intézményi hálózat fo-

lyamatos és zökkenőmentes működtetése. 
A korábbi évekhez hasonló racionális gaz-
dálkodás. Onga nagyközség, és ezen belül 
Ongaújfalu és Ócsanálos lakói életminősé-
gének javítása.

– Az elkövetkezendő négy esztendőben 
vállalkozói típusú önkormányzatot akarok 
irányítani, amely feltárja a nagyközség le-
hetőségeit, pályázik mindenre, ami a te-
lepülés javát szolgálja, kihasználja a helyi 
adottságokat és erőforrásokat a további tö-
retlen fejlődés érdekében. Vállalkozásbarát 
önkormányzat, amely megbecsüli a helyi 
vállalkozókat, akik munkát, és ezáltal meg-
élhetést biztosítanak az itt élők számára. 

– Együttműködés, kölcsönös megér-
tés az egyházakkal, a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzattal, a civil szervezetek-
kel, a helyben működő pártokkal, valamint 
minden olyan közösséggel és polgárral, aki 
Onga javát kívánja szolgálni.

AZ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS 
TERÉN:

– Az ócsanálosi Hernád-gát megépítése, 
a hozzátartozó műtárgyakkal, utakkal, hi-
dakkal, valamint a Vadász-patak szabályo-
zásával. A beruházás megvalósítása esetén 
mentesülünk a sajnos egyre gyakrabban 
fellépő és egyre nagyobb árvízi védekezési 

költségek alól. Ezáltal minden egyéb kitű-
zött célunk megvalósítására jelentős pénz-
ügyi forrás áll majd rendelkezésre.

– A Petrovics Ferenc utcának teljes felújí-
tása a vasúti átjárótól, Ongaújfalun keresztül, 
egészen a 3. számú országos főútvonalig. 

– Ongaújfalu–Ócsanálos bekötőút teljes 
felújítása. 

– A település tönkrement útjainak rend-
betétele.

– A szőlőhegyi út megépítése. 
– Csapadék és belvíz-elvezetés megoldása. 
– Hiányzó járdák kiépítése. 
– Ongaújfalun vezetékes gáz-, szenny-

víz-csatorna kiépítése. 
– További bérlakások építése, a fi atalok 

megtartása érdekében.
– Intézményeink fűtési rendszerének 

olyan fejlesztése, hogy esetleges gáz kima-
radás, avagy gáz áremelés esetén biztonsá-
gosan és gazdaságosan, valamint megbíz-
hatóan működjenek.

AZ EGÉSZSÉGÜGY, 
SZOCIÁLPOLITIKA TERÜLETÉN:
– A meglévő egészségügyi hálózatunk 

további fejlesztése.
– A szociálisan rászorultak számára ér-

tékteremtő munka biztosítása.

AZ OKTATÁS, KULTÚRA TERÜLETÉN: 
– A művelődési ház bővítése, teljes fel-

újítás keretén belül, ami által a nagyközségi 
könyvtárat is beleértve egy impozáns, a te-
lepülés egyik jelképévé válható MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONT jön létre.

– Az ócsanálosi Közösségi Ház teljes fel-
újítása.

– Az óvodáink felújítása.
– Bölcsőde kialakítása a mindenkori 

igények, lehetőségek és fi nanszírozási for-
rások fi gyelembevételével.

– Meglévő hagyományaink ápolása 
(Ongai Kulturális Napok, Idősek Hete, Nő-
nap, Szüreti Felvonulás).

A SPORT TERÜLETÉN:
– Sportcsarnok építése.
– Sportpályánk teljes rekonstrukciója! 

(Öltöző felújítás, kispályás-műfüves, kivilá-
gított sportpálya, edzőpálya, betonkerítés.)

– Szakosztályaink működési feltételei-
nek városi szintű biztosítása.

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
– A rendőrség és a polgárőrség együtt-

működésének erősítése, a technikai feltéte-
lek fejlesztése, rendőrőrs létrehozása.

– Kamerás térfi gyelő rendszer szükség 
szerinti bővítése /frekventált és veszélyez-
tetett területeken/.

A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:
– Az ongai tulajdonú és magántavak 

hasznosítása, a nagyközség javára és az ide-
látogatók örömére.

– Bársonyos-patak meder és part rende-
zése.

– A tiszta, virágos és fás környezet fo-
lyamatos fejlesztése, a református templom 
kertjének kialakítása.

– A szemétszállítás díjának csökkentése.
– Az ivóvíz- és szennyvízdíjak mérséklése.
– Meggyőződésem, hogy a most megvá-

lasztott képviselő-testület támogatni tudja 
a fentebb leírt célokat és a lakosokkal egyet-
értésben sikerül is megvalósítani azokat. A 
2010-es helyhatósági választásokon Onga 
nagyközségben FÜGGETLEN polgármes-
terjelöltként indultam a FIDESZ-KDNP 
támogatással, az Önök bizalmából. Alkot-
mányos demokráciánk folytán külön örö-
mömre szolgált, hogy településünkön több 
polgármesterjelölt is a ringbe szállt. Bízom 
abban, hogy az Ongáért való tenni akarás 
vezérli őket majd az elkövetkező négy esz-
tendőben is. Mindannyiuknak sok sikert 
kívánok és eredményes együttműködést 
Onga nagyközség jövője érdekében!

Ígérem Önöknek, hogy a mostani, sze-
rintem számunkra roppant előnyös és ba-
ráti politikai helyzetben az általam elérhe-
tő legtöbb forrást igyekszem megszerezni 
Onga nagyközség javára. Mindez garanci-
ája a település folyamatos fejlődésének, an-
nak, hogy az elkövetkező években Onga – a 
szó klasszikus értelmében – igazi gyöngy-
szemként, Miskolc határában, egy öröm-
mel élhető VÁROS legyen!

- T. L. 

Madzin Tibor (Fotó: Végh Csaba)

Madzin Tibor lett településünk régi-új polgármestere!
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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: koprinart.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát 

vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

•  Megalakult az új képviselő-testület
•  Önkormányzati ciklusprogram
•  Víz- és szennyvízdíjak összehasonlítása Ongán 

és a környező településeken
•  Szüreti felvonulás
•  Író-olvasó találkozó volt Ongán
•  Görgey napok
•  Fásítás, parkosítás
•  Tervek egy helyi képzési központ, 

falusi turistaszálló kialakítására 
•  Egyetemi oktatóhely lett a fogorvosi rendelő
•  Pályázatok, beruházások állása Ongán
•  A falumúzeum kihasználtságáról, 

múzeum pedagógiai órákról, támogatókról
•  Tanácsok pálinkafőzéshez
•  Mi újság a labdarúgók háza táján
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja
Október 27. szerda • November 24. szerda • December 22. szerda

Hova tűnt a fotótár Onga honlapjáról?
A választásokat megelőző héten sokan tapasztaltuk, hogy nem volt elérhető az onga.hu.
Először arra gyanakodtunk, hogy a tárhely szolgáltató szervere nem működik, azonban 

kiderült az ongai önkormányzat informatikai szolgáltatója, egyben az ongai tárhely felelő-
se, átregisztrálta az onga.hu-t egy másik tárhely szolgáltatóhoz.

Ez nem okozott volna problémát, azonban elfelejtette tájékoztatni az önkormányzatot az 
átállás elindításáról. Ennek következtében nem tudtuk lementeni a honlap teljes anyagát. 

Kértük, hogy az önkormányzat informatikai szolgáltatója kérje el az előző szolgáltatótól 
a honlap tartalmát. Ezt azóta sem tette meg, sőt az látszik körvonalazódni, hogy az ott tá-
rolt tartalom elveszett. Ez pedig súlyos adatvesztést jelent.

A választásokat megelőző napokban sikerült feltölteni a tárhely keretrendszerét majd 
lázas munkában aktualizáltuk a tartalmakat. Azonban a több éve gyűjtött fotó- és videótár 
sajnos elveszett! Természetesen az eredeti képek megvannak, de azok újraválogatása, kon-
vertálása és feltöltése jelenleg kivitelezhetetlennek látszó feladat.

Az önkormányzat jelenleg kártérítési igényének jogi úton történő elindításán gondolkodik.
Reméljük a szolgáltató cégek viszonya rendeződik és megkapjuk a tartalmakat, ellenben 

sajnos településünk páratlan, az elmúlt évek történéseit teljesen feldolgozó fotóarchívuma 
elveszett! - PrionG -

OKE felhívások!
KÖSZÖNET SZJA 1%-ÉRT!

Az SZJA 1%-os felajánlásából az OKE 
idei bevétele várhatóan 566 656 Ft lesz. 
(Tavaly 193 479 Ft volt ez az összeg, ami-
ből 58 044 Ft-ot az egyesület honlapjának 
webtárhely költségeire és vírusirtó szoft -
verre, míg 135 435 Ft-ot a falumúzeum 
kialakítására fordítottunk.) Az egyesület 
ezúton is köszöni a felajánlók támogatá-
sát, bizalmát!

FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS
Az Ongai Kulturális Egyesület folytat-
ja a korábbi években megkezdett fásítá-
si akcióját. Ezúttal október 27-én, 15 órá-
ra várja mindazokat, akik a települést 
szebbé, barátságosabbá, egészségeseb-
bé szeretnék tenni. Gyülekező a Nádas 
ABC mellett. Ásót, kapát, vedret min-
denki hozzon magával. Fákat, bokrokat 
az egyesület biztosítja. 

ISMERŐS ARCOK KONCERT
Október 16-án 21.00 órától a Péli sport-
büfében akusztikus hangszeres Ismerős 
Arcok koncert. Jegyek csak elővételben 
vásárolhatók. Érdeklődni a büfében. A 
rendezvényt az Ongai Kulturális Egyesü-
let is támogatja.

FALUMÚZEUMI MUNKÁK
Az idén átadott Darvas Közösségi Ház 
és Múzeumban az elmúlt hetekben sem 
állt meg a munka. Többek között folytat-

ÁRAMSZÜNET!
Október 18-án 8.00-tól 9.00-ig és 13.00-tól 14.00-ig 

a hálózat karbantartása miatt áramszünet lesz Ongán. 
Október 21-én 9.30-tól 14.30-ig ugyancsak áramszünet lesz a településen.

tuk a járdaépítést, megkezdtük a vízak-
nák kibetonozását, sor került az elörege-
dett almafák kivágására, újra festettük a 
szabadtéri színpadot és a kinti padokat, 
asztalokat, de a régi tárgyak, eszközök, 
pálinkáspoharak gyűjtését, katalogizálá-
sát is tovább folytattuk. A múzeum hét-
köznapokon délután fél 12.30-tól 16.00-
ig továbbra is várja a látogatókat egészen 
október 31-éig. November 1-től tavaszig 
előre megbeszélt időpontban van lehető-
ség a múzeum megtekintésére. Időpont 
egyeztetés Takács Lászlóval a 70-313-
3216-os telefonszámon lehetséges.

- T. L. -


