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Megalakult az új önkormányzati 
képviselő-testület

– folytatás a 2. oldalon –

Október 14-én megalakult nagy-
községünk új önkormányzati kép-
viselő-testülete, melynek tag-
jai: Madzin Tibor polgármester, 
Takács László, Rózsa László, Ko-
vács Árpád, Gál Lászlóné, Jónyer 
Lajosné és Juhász József.

A képviselők elfogadták a 2010–2014. évi 
önkormányzati ciklusprogramot.

Alpolgármesternek Jónyer Lajosnét 
választották meg.

A törvény által előírt, kötelezően létre-
hozandó Pénzügyi Bizottság elnökének Ta-
kács Lászlót, tagjainak Rózsa László és Gál 
Lászlóné képviselőket választották meg.

A pénzügyin kívül az önkormányzat 
Ongán egyedül a Szociális és Egészség-

ügyi Bizottság létrehozását tartotta cél-
ravezetőnek, melynek elnökének Juhász 
Józsefet, tagjának Gál Lászlóné képvise-
lőt és külsős tagnak Horváth Anikót vá-
lasztották meg.

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatról szóló 7/2003. (IV. 
09.) sz. rendeletét az alábbiak szerint mó-
dosította:

1. §
A rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület tagjainak szá-

ma: 6 + 1 fő.
2. §
A rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép.

Az alakuló ülésen (Fotó: K. Gy.)
A helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti 

a választási eredményeket (Fotó: K. Gy.)

Az új képviselő-testület a jegyzővel és aljegyzővel (Fotó: K. Gy.)
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Megalakul az új… – folytatás az 1. oldalról –

Az önkormányzat az októberi ala-
kuló ülésén elfogadta a követke-
ző négy év önkormányzati ciklus-
programját.

ALAPVETŐ FELADAT
• A nagyközségi intézményi hálózat fo-

lyamatos és zökkenőmentes működtetése. 
• A korábbi évekhez hasonló racioná-

lis gazdálkodás. 
• Onga nagyközség, és ezen belül 

Ongaújfalu és Ócsanálos lakói életminő-
ségének javítása. 

SZEMLÉLETÜNKBEN
• Vállalkozói típusú önkormányzat, 

amely feltárja a nagyközség lehetőségeit, 
pályázik mindenre, ami a település javát 
szolgálja, kihasználja a helyi adottságokat 
és erőforrásokat a további töretlen fejlő-
dés érdekében. 

• Vállalkozásbarát önkormányzat, 
amely megbecsüli a helyi vállalkozókat, 
akik munkát, és ez által megélhetést biz-
tosítanak az itt élők számára. 

• Együttműködés, kölcsönös megér-

tés az egyházakkal, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal, a civil szervezetekkel, 
a helyben működő pártokkal, valamint 
minden olyan közösséggel és polgárral, 
aki Onga javát kívánja szolgálni. 

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 fel-
újítása a vasúti átjárótól, Ongaújfalun ke-
resztül, egészen a 3. számú országos fő-
útvonalig. 

• Ongaújfalu–Ócsanálos bekötőút tel-
jes felújítása. 

• A település tönkrement útjainak 
rendbetétele. 

• A szőlőhegyi út megépítése. 

• Csapadék- és belvízelvezetés megol-
dása. 

• 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 ki-
maradás, avagy gáz áremelés esetén biz-
tonságosan és gazdaságosan, valamint 
megbízhatóan működjenek. 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLPOLITIKA 
TERÜLETÉN

• A meglévő egészségügyi hálózatunk 
további fejlesztése. 

• A szociálisan rászorultak számára 
értékteremtő munka biztosítása. 

OKTATÁS, KULTÚRA TERÜLETÉN
• A művelődési ház bővítése, teljes fel-

újítás keretén belül, ami által a nagyköz-
ségi könyvtárat is beleértve, egy impo-
záns, a település egyik jelképévé válható 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT jön létre. 

A képviselő-testület a következő ál-
landó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság,
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság.
c) A helyi önkormányzati képviselők 

és a polgármester vagyonnyilatkozatá-
val kapcsolatos kötelezettségek ellátásá-
ra, valamint a polgármester illetményé-
nek megállapítására a képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottságot jelöli ki. 

3. §
A Szervezeti és Működési Szabályzat 

1. melléklete helyébe a következő 1. szá-
mú melléklet lép.

Megválasztott képviselők névsora
1. Gál Lászlóné Onga, Rákóczi u. 51.
2.  Jónyer Lajosné Onga, Felszabadu-

lás u. 18.
3.  Juhász József Onga, Felszabadulás 

u. 7.
4.  Kovács Árpád Onga, Mikszáth K. 

u. 11.
5. Rózsa László Onga, Balaton u. 27.
6.  Takács László Onga, Berzsenyi D. 

u. 49.
4. §
A Szervezeti és Működési Szabályzat 

2. melléklete helyébe a következő 2. szá-
mú melléklet lép.

Bizottságok jegyzéke 
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Takács László
Bizottság tagja: Rózsa 

László, Gál Lászlóné 
Szociális és Egészség-

ügyi Bizottság:
Elnök: Juhász József
Bizottság tagja: Gál 

Lászlóné
Külsős tag: Horváth 

Anikó
5. §

(1) Jelen rendeletben nem érintett 
rendelkezések továbbra is hatályban van-
nak.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik.

Onga Nagyközség Önkormányza-
ti Képviselő-testülete a – a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 33/A. § (2) bekezdése b.) pont-
ja értelmében megadta a felmentését 
Madzin Tibor főállású polgármester ré-
szére. A fenti törvény alapján a képviselő-
testület hozzájárulásával Madzin Tibor 
főállású polgármester: a Hernád Közmű 
Kft . 3562 Onga, Rózsa u. 18. sz. Felügyelő 
Bizottságának elnöke és a BORSODVÍZ 
ZRT. 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. sz. Fel-
ügyelő Bizottságának tagja. 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az Onga Nagyközsé-
gi Sport Egyesület támogatását 1.300.000 
Ft-tal megemelte a tartalék keret terhé-
re. Az önkormányzat 2010. évi költség-
vetéséről szóló 6/2010. (II. 16.) számú 
költségvetési rendelet módosításába be-
lekerült a sportegyesület támogatásának 
megemelése.                                   - T. L. -

Polgármesteri program a 2010–2014 választási ciklusra

A képviselő-testület a helyi Választási 
Bizottság tagjaival (Fotó: K. Gy.)
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Hagyomány, hogy Onga és másik há-
rom település (Arnót, Felsőzsolca és Szik-
szó) közösen emlékezik az 1956-os ese-
ményekre és a III. köztársaság 1989-es 
kikiáltására. Az idén sem volt ez másként. 
A négy település ünneplő közönsége ok-
tóber 23-án, délben nagyközségünk Turul 
szobránál, a korábbi évekhez képest kife-
jezetten szép időben emlékezett a múlt 
hőseire. Arnót és Felsőzsolca települése-

ket a megválasztott új polgármesterek – 
dr. Üveges István (Arnót) és dr. Tóth La-
jos József (Felsőzsolca) – képviselték. 

Az ünnepi köszöntőt ez alkalommal 
Füzesséry József, Szikszó polgármestere, 
míg az ünnepi beszédet Csöbör Katalin, 
országgyűlési képviselő mondta. A ren-

dezvényen a Tényleg zenekar népzené-
vel, míg Balla Orsolya versekkel emelte 
az ünnep fényét. 

Az ünnepséget koszorúzás zárta.
Az időjárás az idén kegyes volt a ha-

gyományos, általános iskolások Turul fu-
tásához is.                                        - T. L. -

1956-os megemlékezés

• Az ócsanálosi Közösségi Ház teljes 
felújítása. 

• Az óvodáink felújítása. 
• Bölcsőde kialakítása a mindenko-

ri igények, lehetőségek és fi nanszírozási 
források fi gyelembevételével. 

Meglévő hagyományaink ápolása 
(Ongai Kulturális Napok, idősek hete, 
nőnap, szüreti felvonulás) 

• Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
bővítése.

SPORT TERÜLETÉN
• Sportcsarnok építése.
• Sportpályánk teljes rekonstrukciója! 

(Öltöző felújítás, kispályás műfüves, ki-
világított sportpálya, edzőpálya, beton-
kerítés). 

• Szakosztályaink működési feltételei-
nek városi szintű biztosítása. 

KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN
• A rendőrség és a polgárőrség együtt-

működésének erősítése, a technikai felté-
telek fejlesztése, rendőrőrs létrehozása. 

• Kamerás térfi gyelő-rendszer szük-
ség szerinti bővítése /frekventált és ve-
szélyeztetett területeken/.

KÖRNYEZETVÉDELEM 
TERÜLETÉN

• Az ongai tulajdonú és magántavak 
hasznosítása, a nagyközség javára és az 
idelátogatók örömére. 

• Bársonyos-patak meder és part ren-
dezése. 

• A tiszta, virágos és fás környezet fo-
lyamatos fejlesztése.

• A református templom kertjének ki-
alakítása. 

• A szemétszállítás díjának csökkentése. 
• Az ivóvíz- és szennyvízdíjak mér-

séklése. 
• Bízok benne, hogy a leendő képvise-

lő-testület támogatni tudja a fentebb leírt 
célokat és Önökkel egyetértésben sikerül 
is megvalósítani azokat. 

• Mindez garanciája a település folya-
matos fejlődésének, annak, hogy az elkö-
vetkező években Onga, – a szó klasszi-
kus értelmében – igazi gyöngyszemként, 
Miskolc határában egy örömmel élhető 
VÁROS legyen! 

- Madzin Tibor polgármester -

A polgármesterek Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselőasszonnyal (Fotó: T. L.) Az ünnepi megemlékezésen (Fotó: T. L.)

Koszorúzás (Fotó: T. L.) Ongai Turul futók (Fotó: T. L.)



4 2010. november

Az ongai Csokonai Vitéz Mihály 
Művelődési Ház és Könyvtár az 
idén is csatlakozott az „Országos 
Családi Könyvtári Napok” elneve-
zésű rendezvénysorozathoz.

Ebben az évben Bornai Tibor volt a könyv-
tár vendége október 8-án, pénteken. 

Beszélgetett az olvasókkal a „Lőj az 
ördögre” című regényéről, utána „GON-
DOLKODOM, TEHÁT DALOK” c. 
önálló estjét szórakozhat ták végig az ér-
deklődők. A KFT zenekar billentyűs-
énekese, DRÁNI, azaz Bornai Tibor 
zongorázott és énekelt. Két dal között 
történeteket mesélt, amelyek megtor-
náztatták a hallgatóság nevetőizmait. 
Aki ott volt, jól érezte magát. Szívesen 
láttam volna több arcot is az előadó es-
téjén, azok közül is, akik mostanában a 
postaládából bukkantak elő. Nem föl-
tétlenül kell ahhoz elolvasni a bemuta-
tásra váró művet, ezek a beszélgetések 
keltik fel az érdeklédőst a könyvben le-
írt történet iránt. 

Kedvcsinálónak egy rövid gondolat.
A „Lőj az ördögre” önéletrajzi elemek-

kel átszőtt, ironikus hangvételű, lírai re-
gényében megidéződnek a kor fi ataljai-
nak kedvenc helyszínei, a BS és a KEK, 
felbukkan a zenei élet megkerülhetetlen 
fi gurája, „dr. Erőss”, és bepillanthatunk a 
korabeli „sztárélet” csillogó, ám sokszor 

tragikus világába is. 
Müller Péter Sziámi 
szerint az első ren-
desen megírt regény 
a Kádár-korszakról.

Aki nem ismer-
né, az íróról egy 
kevés önéletrajzi 
adat: A kis Bornai 
Tibor 1955. április 
13-án született, aki 
a magyar könnyű-
zene emblematikus 
alakja. A KFT zene-

kar alapítótagja, zeneszerző, dalszöveg-
író. Közel harmincéves pályafutása során 
2002-ben elnyerte 
az ARTISJUS „Az 
év szövegírója” dí-
ját, 2006-ban pedig 
a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lo-
vagkeresztjét ado-
mányozták neki. 
Számos nagylemez 
és színházi produk-
ció áll a háta mö-
gött. Számos hazai 
zenésznek írt dalo-
kat, érdemes meg-
említeni ezek közül 
Ács Enikőt, Görbe Nórát, Eszményi Vik-
tóriát, Koncz Zsuzsát, Nagy Natáliát és 
Mácsai Pált. 

Köszönet azoknak, akik megtisztelték 
Bornai Tibort eljövetelükkel, hisz szemé-
lyesen híres emberekkel ritkán találkoz-
hat az ember, és főleg ingyenes belépési 
lehetőséggel.

Ha megengedik szeretném az író 
blogjából itt közölni amit Ongáról írt a 
fellépése után.

október 8.
Ma Ongán jártam. Fél öttől hatig könyv-

bemutató, fél héttől nyolcig önálló est. Ki 

gondolná, hogy Ongán, a nagy árvízkáro-
sult falvak szomszédságában van kultúr-
ház, annak színházterme, ahol miattam 
egész rendes mennyiségű közönség jön ösz-
sze, és fi gyelmesen végighallgat. Vagyis hát 
mostantól legjobb, ha mindenki ezt gon-
dolja, mert így volt. Persze kellett ehhez 
egy-két lelkes ember, aki ezt megszervez-
te, kiplakátolta, egyáltalán kitalálta, hogy 
ez jó lesz. A Könyvtári napok rendezvény-
sorozatába fértem bele. Bár eljutnék ha-
vonta kétszer ilyen helyekre, mint Onga. 
És mindenki kedves volt, még ajándékot 

is kaptam. Egy festményt, amit egy misz-
tikus festőnő a zeném hallgatása közben 
festett, direkt nekem, egy csomó könyvet 
Onga történetéről, meg egy üveg nagyon 
komoly pálinkát. Igaz, hogy az udvarról 
kifelé majdnem leszakítottam a kocsim 
elejét, (pedig bele se kortyoltam :-) mert 
hát nem terepjáró, és fennakadt valami 
betonszegélyben, de azért fontos kis szócs-
ka az a majdnem. Nem is értem, hogy jö-
hetett létre. Majd+nem? De ha majd nem, 
akkor most igen? Pedig nem. Érti a fene.
írta: Bornai Tibor, 2010. október 9. 0:33 

- Gondos Andorné 
könyvtáros -

Országos Családi Könyvtári Napok

Bornai Tibor a színpadon (Fotó: Zs. B.)

A hallgatóság (Fotó: Zs. B.)

„Lőj az ördögre” bemutatása (Fotó: Zs. B.)
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Befejező szakaszához érkezett 
a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei árvízi segélyprogram-
ja. Ebből az alkalomból a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet há-
laadó ökumenikus istentiszteletet 
tartott 2010. október 27-én, szer-
dán 12 órakor a szendrői reformá-
tus templomban. 

Szolgálattevők voltak: Bölcskei Gusz-
táv református püspök, a zsinat lelkészi 
elnöke, Fabiny Tamás evangélikus püspök 
és Csomós József református püspök.

Köszöntötték a gyülekezetet: Dr. Lé-
vai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati 
nagykövete, Lehel László, a segélyszerve-
zet elnök-igazgatója, A. Szabó Magda, a 
Duna Televízió ügyvezető alelnöke.

Az istentiszteleten Ócsanálosról, illet-
ve Ongáról részt vettek: Juhos Gyuláné, 
Szegő Albertné, Potoczki Barnabásné, 

Olasz Józsefné, Forgács Lajosné, Juhász 
Istvánné, Forgácsné Tóth Tímea, Cso-
mós Lászlóné, Csomós László, Kiss Zol-
tán és Madzin Tibor.

Az istentisztelet végén Szegő Albertné 
spontán felszólalásával nagy sikert aratott: 

„Rendes, szelíd hangon szólok, Ámbár 
nem is vagyok szónok.

Igaz ajkam sokszor cseveg, Most nem, 
mert a szívem remeg.

Hisz a szeretet az összefogás jele!
Mindenkinek köszönetet mondok,
Mindenkinek aki a legkevesebbet is tet-

te értünk!
Ócsanálos nevében mondok köszönetet!”
A Duna Televízió felvételt készített az 

istentiszteletről, amely várhatóan advent 
első vasárnapján, november 28-án kerül 
adásba.

- Madzin Tibor polgármester -

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 22 21

2 Mihalik Gyula FÜGGETLEN 310 15,23 42 32 70 88 67 11

3 Kovács Árpád Gábor JOBBIK 303 14,89 42 66 84 68 29 14

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

- T. L. -

Hálaadás

A múlt havi számunkban az októberi önkormány-
zati választások eredményeit közölve a polgármester 
választás részletes eredményét bemutató táblázatunk-
ban az 5. és a 6. számú szavazókör néhány adatát hibá-
san közöltük, amiért az érintettektől és az olvasóktól is 
szíves elnézését kérünk. Az említett táblázatot ezúton 
újra, helyes számadatokkal közzétesszük.  

Helyesbítés a polgármesterek választási eredményénél
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„Már hát elérkezett a víg október is, 
Mely után sóhajtott Bakhus ezerszer is.
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körűl
A szüretelőknek víg tábora örűl. 
Melybe hordogatja a megért szőllőket, 
Víg tánccal s lármával nyomja benne őket.”

 - Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz -

Ezzel a szép idézettel szeretnék köszö-
net mondani a hagyomány őrzőinek!

2010. október 9-én, az idén immár 
ötödik alkalommal vehettek részt a szü-
reti felvonuláson az ongai lakosok. A jó 
időnek köszönhetően közel 150 fő részt-
vevő fellépő biztosította a szórakozta-
tó szép felvonulást nagyközségünk apra-
ja nagyja számára. Az idén is meghívott 
vendégekkel kiegészítve járták végig a te-
lepülés utcáit a felvonulók. Nagy öröm 
volt számomra, hogy a környező tele-
pülésekről nagyon sok fi atal jött el, hogy 
szerepeljen és színesebbé tegye egy kis 
műsorral a hétköznapokat.

A felvonulás vendég táncegyüttesei: 
a szírmabesenyői Szivárvány Mazsorett 
Tánccsoport BÍBOR csoportja, a mis-
kolci Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, az 
Alsózsolcai Táncbarátok Köre, valamint 
a helyi elmaradhatatlan Barátság Nyug-
díjas Klub és a kisebbségi tánccsoport.

Az aktívan működő Barátság Nyugdí-
jas Klub tagjai a munka dandárjából, az 
előkészületekből is kivették részüket. Kö-
szönet érte, hisz az ő tapasztalatuk és régi 
visszaemlékezésük sokat segít a hagyo-
mányok felelevenítésében. A kisbíróink 
ebben az évben is Szoboszlai Krisztián és 
Zsolt voltak, akik már rutinosan együtt-
működve jelentették be a felvonulók ér-
kezését a csomópontokon. Köszönöm 
a munkájukat! Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a meghívásunkat elfoga-
dó felvonulásunkon résztvevő, környe-

ző településekről érkező fogatosoknak és 
hátasoknak, és nem utolsó sorban a he-
lyi lovas gazdáknak. A lovasok és a sze-
kerek Hernádnémeti, Belegrád, Tiszalúc 
és Onga településekről érkeztek. Ezek-
nek az embereknek 
a meghívása Szakács 
László, a helyi „Tata 
lovas udvar” vezető-
je által történt, aki a 
szervezésben, előké-
születekben is nagy-
mértékben kivette a 
részét, nagyon szé-
pen köszönöm az ál-
dozatos munkáját.

A fellépők ellá-
tása és az indulási 
pont ebben az évben 
is a napközi ott-
hon volt. Köszönöm Rózsa László igaz-
gató úrnak a lehetőséget a helyszín biz-
tosítására, Zsoldos Jánosnénak, Mádli 
Jánosnénak, Holczman Zoltánnénak, 
Varacskai Istvánnénak és a segítő kolléga-
nőknek a fi nom ebédet és a gyors kiszol-
gálást. Az autóvezetőknek a fellépők szál-
lítását és az önkormányzatnak az anyagi 
támogatást ennek a napnak a megvaló-
sításához, Madzin Tibor polgármester 
úrnak a részvétet. A rendőrségnek és a 
polgárőrségnek az útvonal biztosítását a 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. 
Köszönöm mindannyiuk munkáját!

A borok és frissítők kínálói: Kis Ale-
xandra, Kovács Laura, Kótai Emese, 
Gondos Andrea és István, illetve Büdi 
István voltak. A fellépők zenéit lejátszot-
ta és hangosította Kozma János. Zsarnai 
Bernadett készítette a fotókat.

Elnézést kérek azoktól, akiket név-
leg nem említettem meg, de szívből kö-
szönöm a munkájukat, mert egy ilyen 
esemény sok ember együttes munkáját 
igényli.

Nem utolsó sorban szeretném megkö-
szönni két volt képviselő munkáját, akik 
nem csak leírják kampány idején a kul-
túra támogatását, hanem jöttek és segí-
tettek. Köszönöm Buzás Lászlónénak és 
Zsoldos Jánosnak. A többiektől is szí-
vesen fogadjuk a segítő kezeket, mivel 
ilyenkor minden segítségre szükség van. 
Talán majd jövőre?!

A felvonulók nevében köszönöm a 
lakosság érdeklődését és tapsát, amivel 
megjutalmazták őket. Legyen tartós ez az 
érdeklődés és kívánom, hogy az követke-
ző rendezvényeken minél több érdeklő-
dő és helyi szereplő vegyen részt az eh-
hez hasonló kulturális rendezvényeken, 
minél nagyobb létszámú közönség várja 
a csomópontokon az érdeklődőket.

- Gondos Andorné művelődésszervező -

Szüreti felvonulás 2010

Mazsorettek fellépése (Fotó: Zs. B.)

A felvonuláson (Fotó: Zs. B.) Kisebbségi csoport fellépése (Fotó: Zs. B.)
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Október 18-tól használatba vet-
tük a központi óvoda elkészült só-
szobáját, és a tagóvodában alkal-
mazzuk a sóoldat párologtatását 
mindkét csoportszobában.

A só-terápia alkalmazásával növelhető a 
szervezet általános fi zikai és biokémiai ál-
lapota, melynek hatására javul a perifériás 
keringés, erősödik az immunrendszer. A 
só-szoba klímája serkenti a légzőszervek 
aktivitását és a hörgők öntisztulását, mely 
által csökken a nyálkahártya gyulladása.

A só-részecskék a légtérbe jutva el-
pusztítják a vírusokat, baktériumokat, és 
a szervezet védekező öngyógyító funk cióit 
stimulálják.

A só-szobában, illetve a só-oldatot pá-
rologtatott csoportszobákban a gyerekek 
aktív időtöltés közben – ének, torna, játék 
– élvezhetik a só-terápia pozitív hatásait.

Óvodai alapítványunk forrását fel-
használva sikerült mindezt megvalósí-
tanunk. Terveink közt szerepel még a 
későbbiekben hang-és fényterápiával to-
vábbfejleszteni, melyek jótékony hatásai 
szintén bizonyítottak. Természetesen ter-
veink csak az anyagi forrás biztosításával 
lesznek megvalósíthatóak.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, 
akik az ONGAI ÓVODÁSOKÉRT ALA-

PÍTVÁNYUNKAT pénzbefi zetéssel, vagy 
adójuk 1%-nak felajánlásával támogatták, 
illetve a jövőben támogatni szeretnék.

Az egészséges környezet és egészséges 
életmód kölcsönhatásban állnak egymás-
sal, egymás kiegészítői. Ezért is tartjuk 
kiemelten fontosnak gyermekeink egész-
ségének védelmét és a prevenciót.

„Egészséges élet – mindenki nyertes”  
WHO 1986.

- Trízsi Józsefné 
óvodavezető -

„Manók versenye”
Október 12-én Szikszón a környékbeli óvodásoknak meg-

rendezett „MANÓK-VERSENYÉN” szépen szerepeltek nagy-
csoportos gyermekeink.

A tagóvoda Napsugár csoportjából a 6 fős csapat 4. helyezést 
ért el, a központi óvoda Cica csoport csapata pedig 1. helyezett-
ként elhozta a vándorserleget.

Gratulálunk nekik!

- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Só-terápia az óvodáinkban

Kisbíró munkaközben (Fotó: Zs. B.) Néptáncosok (Fotó: Zs. B.)

Manók versenyén (Fotó: óvoda) A vándorserleggel (Fotó: óvoda)
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Megújul az iskolaépület!

Nagyszabású felújító munkálatok zaj-
lanak az iskola 1. számú épületénél: az 
1964-es épület külső nikecell szigetelést 
kap, valamint az ablak-nyílászárók teljes 
cseréjére is sor került.

Sokan és sokrétűen segítik önzet-
len munkájukkal az épület belső és kül-
ső megszépülését. Az iskolavezetés kö-
szönetet mond az eddigi munkájukért a 
következő személyeknek: Ládi János, Si-
mon József, Szabados Zsolt, Budai Ró-
bert, Galvács Sándor, Farkas Attila, Máté 
Béla, Rácz Attila, Zomboriné Kiss Ildi-

kó, Juhászné Blaskó 
Henrietta, Törökné 
Molnár Ibolya, 
Siroki Jenő, Papp 
Zoltán és Ádám At-
tila.

Görgey-napok! 
Október 23-a előtt 
ismét megrendez-
tük a Görgey-na-
pok rendezvényeit. 
Az iskola névadó-
ja – Görgey Artúr 
– domborművének 

megkoszorúzásá-
val vette kezdetét 
a programsorozat. 
A felsős osztályok 
csapatai angol 
műveltségi verse-
nyen vettek részt, 
melyet a 8. b osz-
tály csapata nyert 
meg. A színjáték 
tanszak növen-
dékeinek előadá-
sa után fi lmvetí-
tés volt a média 

teremben. Október 23-án Turul-emlék-
futással tisztelegtek tanulóink az 1956-os 
események előtt.

Iskolaközösségünk tanulói és dolgo-
zói pénzadománnyal (55.000 Ft) segítet-
ték a devecseri és kolontári iszapkárosul-
takat, melyet a Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül juttatunk el számukra.

Versenyeredmények!
Matematika /Szikszó/: 2. Péli Farkas 

4. b, felkészítő: Kovácsné Garadani Éva. 
3. Bekus Orsolya 8. b, felkészítő: Bűdi 
Lászlóné. 3. Krassai Henrik 2. b, felkészí-
tő: Kiss Istvánné.

- Rózsa László ig. -

Az Ongai Kulturális Egyesület az idén ősszel is folytatta a ha-
gyományos fásítási akcióját. Az egyesület ezúttal október 27-
ére várta mindazokat, akik a települést szebbé, barátságosabbá, 
egészségesebbé szerették volna tenni. Közel két tucat környezet-
védő a Nádas ABC, a Hunyadi utcai óvoda, a Berzsenyi utca be-

vezető szakaszának két oldalán, a Trianon emlékmű mögötti te-
rületen ültetett gömbjuhar, gömbkőris és vérszilva fákat, illetve 
pótolta a kiszáradt és a kitört fákat. A Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum udvarára és elé – többek között – gömbkecskerágók, 
borbolyák és tűztövisek kerültek. Összesen mintegy 200 000 Ft 
értékben ültetett és karózott ki fát és cserjét az egyesület. A költ-
ségeket – önerőből – ezúttal is az OKE vállalta magára. 

- T. L. -

Megújul az alsós épület (Fotó: T. L.)

Iskolai csengőszó

◀ ◆ ▶

OKE őszi fásítása

A Görgey napok győztes 8. b osztályos csapata (Fotó: T. L.)

Fák pótlása az óvoda mellett (Fotó: Zs. B.) Fák elosztása (Fotó: Zs. B.)

◀ ◆ ▶
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Második alkalommal tette tiszteletét 
nagyközségünkben az országszerte ismert 
és kedvelt Ismerős Arcok zenekar. Ezúttal 
a helyszín a Péli kocsma volt, mivel a ze-
nekar klubkoncertekből álló turnéjába sű-
rítette bele Ongát. A hely adottságaiból 
adódóan csak korlátozott számú érdek-
lődő vehetett részt az estén, de az utóla-
gos visszhangok alapján több mint száz 
ember szerzett maradandó, pozitív élmé-
nyeket és beigazolódott, hogy sok jó em-
ber kis helyen is elfér. Reméljük, nem ez 
volt az utolsó ilyen alkalom.  A koncertet 
az Ongai Kulturális egyesület támogatta. 
Fotók: www.okeonga.hu              - Totya -

Amennyiben rangsorolni kellene 
vagy rangsorolni lehetne az egyes 
hivatásokat, talán mindenkinél az 
első helyre kerülne az orvos, az 
orvosi „szakma”. Talán sokuknak 
nem árulok el újdonságot, de bi-
zonyára többen vannak olvasó-
ink közül, akik nem tudják, hogy 
Dr. Konyári István személyében új 
fogorvosa van településünknek.

A rendkívül kedves fi atalemberrel egy 
szerdai rendelés után váltottam néhány 
szót hivatásról, a fi atal orvosok magyar-
országi helyzetéről, illetve a fogorvosi te-
endőkről. 

A doktor úr debreceni születésű, a 
civis városban élt ez idáig, az orvosi egye-
temet is ott végezte el. Bár előtte soha 
nem hallott településünkről, az egyete-
mi évek alatt volt ongai csoporttársa – 

ifj . Csomós László – így nem ismeretlen 
helyre érkezett.

Kérdésemre a doktor úr elmondta, 
hogy egy szerencsés találkozás révén ke-
rült Ongára. A szakmai tájékozódás, a re-
zidensi hely keresése közben találkozott 
Katona doktorral, aki szakmai lehetősé-
get biztosított számára. Ongára érkezése-
kor elég kaotikus állapotokat talált, töb-
ben Miskolcra pártoltak a betegek közül, 
ám ez a helyzet mára rendeződni látszik. 
Nem tett jót a településnek a közelmúlt 
gyakori „fogorvos-cseréje”. 

Dr. Konyári István elképzelése és re-
ményei szerint hosszú távra tervez, ked-
vesével Miskolcon szeretnének leteleped-
ni, így az ongai körzet fogorvosi ellátása 
megoldódni látszik.

Az iskolai fogászati szűréssel kapcso-
latban elmondta, hogy a Polgármesteri 
Hivatallal való egyeztetés után újra sze-

retné indítani az ellátás eme formáját, re-
mélhetőleg a jövő év elejétől.

Megkérdeztem fogorvosunkat, hogy 
mi lenne az az egyetlen jó tanács, amit 
meg kívánna osztani lapunk olvasóival.

A doktor úr elmondta, hogy szeretne 
mindenkivel személyesen találkozni, ak-
kor is, ha jelenleg nincs fogászati problé-
mája, mert a szűrés itt is nagyon-nagyon 
fontos. A komolyabb problémák, az esetleg 
fájdalmas beavatkozások megelőzhetőek 
lennének rendszeres, legalább félévenkénti 
szűréssel. Szeretné, ha nemcsak akkor talál-
kozna az ongaiakkal, ha már nagy a baj és 
több éjszakát átvirrasztottak egy beteg fog 
miatt. Fogadjuk hát meg ezt a jó tanácsot!!

Mindannyiunk nevében sikeres pálya-
futást és sok-sok boldogságot kívánok a 
Doktor Úrnak! Szeretnénk, ha jól érezné 
magát településünkön!

- Karabinszkyné Becse Ágnes -

Új fogorvosa van településünknek

Újra Ismerős Arcok Ongán!

A koncert (Fotó: T. L.)

A hallgatóság (Fotó: T. L.) Az Ismerős Arcok zenekar (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület (3562 Onga, Görgey u. 2/
A.) meghirdeti a II. ongai regionális pálinkaversenyt, mely a 
Magyar Országos Pálinka és Nemzet-
közi Gyümölcspárlat Verseny (Gyula, 
Budapest) főszervezője, a Lovász Ren-
dezvényszervező Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft.-vel (5700 Gyula, Béke sgt. 37.) 
megkötött szerződés értelmében, annak 
egyik előversenyeként valósul meg.

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

Nevezési határidő: 2011. január 17. 
hétfő 16 óra.

Nevezési minta: Fajtánként 0,5 liter.

Nevezési díj: Bruttó 1000,- Ft/fő. Az 
összeg befi zethető személyesen a min-
ták leadásakor, illetve átutalható az 
Ongai Kulturális Egyesület bankszámla-
számára: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszöv. Ongai Kirendelt-
sége 54500198-10000719, a közleményben feltüntetve, hogy 
pálinkaverseny nevezési díj.

Nevezési minták átvétele: Az általános iskola média ter-
mében (3562 Onga, Görgey u. 2. új épületszárny) 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 kiírásban szereplő 
megyék bérfőzetői és pálinkafőzdéi vehetnek részt a neve-
zési lap kitöltésével, a nevezési díj befi zetésével. A párlatok 
leadásával egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos 
bérfőzetési lap másolatát. (Lehetőség van két személy együt-
tes nevezésére is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. 
Itt is követelmény azonban az egyikük nevére kiállított hiva-
talos bérfőzési lap.)

Zsűrizés (nyilvános): 2011. január 19. 10.00 óra (Onga, Gör-
gey u. 2. általános iskola új épületszárnyának média terme)

Zsűri tagjai: Magyar Országos Pálinka és Nemzetközi 
Gyümölcspárlat Verseny (Gyula, Budapest) főszervezője, a 
Lovász Rendezvényszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
által delegált tagok (min. 5 fő)

Elnöke: Lovassy György, a Magyar Pálinka Verseny (Gyula, 
Budapest) versenyigazgató-helyettese, okleveles élelmiszer-

ipari mérnök, Pálinka Sommelier, a Destillata nemzetközi ver-
seny magyar zsűritagja, hivatalos pálinka tréner és bíráló, a 

Magyar Pálinka Céh tagja, a KOETHE cég 
hivatalos magyarországi képviselője.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 
2010. január 22. 18.00 óra (Onga, Gör-
gey u. 2. általános iskola új épületszár-
nyának média terme), a magyar kultúra 
napjához kapcsolódó rendezvénysoro-
zat részeként

Odaítélhető díjak: 
- „A II. Ongai regionális pálinka ver-

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

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

seny – 2011 legjobb 2010-es főzésű pá-
linkája” cím

- „A II. Ongai regionális pálinka 
verseny – 2011 legjobb érlelt, ó- és 
ágyaspálinkája” cím

- Arany-, ezüst- és bronz oklevelek
- Esetleges egyéb különdíjak
- Az odaítélt címek mellé 1–1 darab egyedi, faragott pálin-

kás tölgyfahordók
- Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája a II. Ongai 

regionális pálinkaversenyen arany-, ezüst- vagy bronzérmet 
nyer, a Magyar Országos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcs-
párlat Versenyen (Gyula, Budapest) ugyanazon versenypá-
linka nevezési díjból 30%, 20%, ill. 10% kedvezményt kap az 
Ongai Kulturális Egyesület és a Lovász Rendezvényszervező 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft között létrejött szerződés ér-
telmében.

A verseny szervezői gondoskodnak a benevezett pálinkák 
teljes anonimitásáról, az adatok tikosságáról, az elfogulatlan 
és hiteles zsűri megszervezéséről valamint a verseny ünne-
pélyes eredményhirdetésének megszervezéséről és a díjak, 
oklevelek átadásáról, a sajtó jelenlétéről.

További információk, részletes versenyszabályzat, neve-
zési kategóriák, letölthető nevezési lap elérhető az egyesü-
let honlapján: www.okeonga.hu ill. további felvilágosítás 
kérhető a 70/313-1454-es telefonszámon vagy emailben az 
okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!

– Ongai Kulturális Egyesület –

Pálinka verseny a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítésére!
Mérettessük meg régiónk pálinkáit, bérfőzetőit, bérfőzdéit!

Legyen elismertségük a minőségi pálinkát főzetőknek!
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Balázs Géza többek között tanszék-
vezető egyetemi tanár, magyar 
nyelv és irodalom szakos középis-
kolai tanár, közművelődési előadó, 
etnográfus és nyelvész, a pálinka 
történetének neves kutatója, több 
elismert pálinka kultúrtörténetét 
bemutató könyv szerzője. Január-
ban a pálinkaversenyhez kapcso-
lódóan településünkre is ellátogat, 
és egy pálinkatörténeti előadás 
keretében személyesen is meg-
ismerkedhetnek vele az ongaiak. 
Engedélyével és hozzájárulásával 
egy több részes sorozatot indítunk 
el, így minden hónapban, folytatá-
sos formában közzé tesszük A ma-
gyar pálinka folklórja és névkincse 
című tanulmányát. Ismerjék meg 
minél többen nagyközségünkben 
is a pálinka kultúrtörténetének né-
hány fontosabb állomását.

A pálinkázó magyar
A pálinkások a borosok után kullog-

nak, de ebben nincs semmi rendkívüli. 
A magyar nép inkább boros, mint pálin-
kás. Ha viszont mégis pálinkáról, pálin-
kakultúráról van szó, akkor csakis úgy 
érdemes róla beszélni, mint minőségről, 
mint hungarikumról: hagyományos faj-
tákról, táji („eredetvédett”) gyümölcspá-
linkákról, jóféle népi gyógypálinkákról, 
étvágygerjesztőkről, hangulatfokozók-
ról. A magyar nép köszönésbe is foglal-
ta a pálinkát: „Pálinkás jó reggelt!”. Van, 
aki meg is válaszolja a köszöntést: „Nem 
pálinkás jó reggel, hanem boros jó nap 
van!”, vagyis a „hasadra süt a nap”.

Népünk egyértelműen vallja, hogy a 
pálinka adja az erőt, de azt is mondják: 
„egy liter sem használ jobban, mint egy 
pohár”. Vagyis a lényeg: a mértékletes-
ség. A magyar pálinkakultúrában elkez-
dődött valami. A hagyományos pálinkák 
történeti, néprajzi fölfedezése, a táji pá-
linkák föléledése, a terminológia nyelvi 
kutatása, pálinkás tudományos „szimpó-
ziumok” (a szó eredeti, görög jelentése: 
ivás, lakoma, mai jelentése: szűkebb körű 
tudományos tanácskozás!), pálinkaköny-
vek, gazdasági szerveződések, pálinka-
fesztiválok, pálinkaversenyek, pálinka-
nap, pálinka bemutatók, főzdelátogatás, 
pálinka lovagrend, egyletek, pálinkatu-

rizmus, pálinkás „butikák” (boltok) háló-
zata. A lehangoló „cserkótól”, „végyétől”, 
„vegyigyümitől” eljutottunk a hagyomá-
nyok fölfedezéséhez, a táji pálinkák föl-
éledéséhez, az újra sokszínű és sok ízű 
pálinkakultúrához; a kulturált pálinka-
kóstoláshoz és – fogyasztáshoz. Halad-
junk tovább ezen az úton! És ne feledjük: 
„első pohár a barátságé, a második a vi-
dámságé, a harmadik a gyalázaté!”.

Kis pálinkatörténet
A 14. század elejéről van adatunk az 

első, magyarországi égetett szeszes italra, 
az aqua vitae-re (az élet vize). Praevotius, 
a páduai egyetem tanára 1656-ban megje-
lent munkájában írja, hogy Károly Róbert 
(1288–1342) felesége, Erzsébet királyné 
köszvényét rozmaringos aqua vitae-vel 
gyógyította. Több szerző említi az aqua 
vitae reginae Hungariae-t, azaz a magyar 
királyné „életvizét”. Ez föltehetően bor-
párlat lehetett, s a szövegből egyértelmű-
en következően gyógyszerként alkalmaz-
ták. Az elnevezés biztosan, talán a termék 
is az Anjouk olasz kapcsolatai révén ju-
tott el Magyarországra. Ez nem zárja ki 
azt a lehetőséget, hogy „népi” környezet-
ben másféle lepárló eljárás létezett volna – 
hiszen a legtöbb „primitív” népnél megta-
lálhatók a lepárlás elemi feltételei.

A második legkorábbi terminus 
ugyancsak latin eredetű. 1438-ban Bártfa 
város számadáskönyvében írják, hogy a 
város égettbort főző üstjei mellett dolgo-
zók természetbeni juttatásként sört kap-
nak. Ezek szerint a 15. században Bártfán 
már iparszerűen készítettek égettbort. 
Más adat szerint 1439-ben Pozsonyban 
az égettbor élvezeti cikknek minősül. Az 
első széles körben elterjedt magyar ki-
fejezés az égetett szeszes italra tehát az 
égettbor. Írásos formában 1570-ben buk-
kan föl: „Myhal deak (…) Montha hogy 
Egethet Bort ad ely” (Mihály deák mond-
ta, hogy égetett bort ad el). 

Az égettbor szó keletkezésekor nyil-
vánvalóan égetett borról, azaz borpár-
latról van szó. Később, jelentésátvitel-
lel mást is jelentett. Égettbor szavunk, 
csakúgy, mint a kölcsönzött pálinka szó 
jelentésköre fokozatosan bővült, végső 
soron mindhárom alapanyagú (bor, ga-
bona, gyümölcs) égetett szeszes italra vo-
natkozott. Az 1570-ből származó égett-
bor adatunk azonban még egyértelműen 

borpárlatot jelentett. Egy 1722-ből szár-
mazó idézet esetében már ingadozik a je-
lentés: „Kenyérgabonából tilos éget bort 
vagy palyinkát főzni”. 

Az etimológiai szótárainkban az első 
pálinka-előfordulás 1572-ből szerepel. 
Egy 1668-as adat szerint a pálinka még 
egyértelműen gabona alapanyagú sze-
szes ital: „az borsöprőből égett bort, ga-
bonából, árpából pedig pálenkát főzes-
sen”. A szó a nyelvtörténészek szerint 
közvetlen szlovák átvétel, jelentése tö-
kéletesen megegyezik a szlovák pálin-
ka szóval, a magyarból pedig átkerült a 
románba is (palinea). A szó észak felőli 
terjedését mutatja az a tény is, hogy Er-
délyben a legutóbbi időig fenn maradt a 
pálinkára vonatkozó régi magyar szó, az 
égettbor, míg az ország többi részén a pá-
linka szó vált egyeduralkodóvá, és gabo-
napárlat jelentése hamarosan kiterjedt a 
gyümölcs- és borpárlatokra is. Ugyan-
csak tükrözi a gabonapálinka eredetét a 
tátpálinka kifejezés. 

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
kötete oldalakon át sorolja az égettbo-
ros cím szavakat, voltaképpen egy gaz-
dag szócsaládot: égettbor, égettbor alja (a 
pálinka utója), égettbor árulhatás, égett-
bor áruló, égettbor-főzés, égettbor-főz-
hetés, égett bor-főző, égettbor-korcsma, 
égettboros, égettboros-forma, égettboroz 
(pálinkáztat), égettborozás, égettborozik, 
égettbor-szer, égettbor-vevés. 

A harmadik alapvető égetett szeszesital 
fajta, a gyümölcspálinka kis késéssel, de a 
gabonapálinkával párhuzamosan tör utat 
Magyarországon. Zolnay László szerint a 
15. század végén már megpróbálkoztak 
Budán a gyümölcspálinka-készítéssel, de 
ezt nem tudjuk más adatokkal alátámasz-
tani. Az első, biztosan gyümölcspálinká-
ra utaló adatot l658-ból ismerjük. l684-
ben Th ököly Imre számadásai között is 
egyértelműen szilvapálinkára való utalás 
szerepel: „néha szilvából is jó égett bort 
vagy pálinkát főznek, mikor ideje vagyon 
az gyümölcsnek”. Mátyus István 1787. 
évi föl jegyzéseiben a gyümö1cspálinka 
újabb terminusai bukkannak föl: „Gugyi, 
vagy mai tisztesebb neve silvórium”.

- folytatjuk -

- Balázs Géza tanulmánya alapján 
szerk.: T. L. - 

A magyar pálinka folklórja és névkincse 
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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:

•  Melléklet 2011-es falinaptár

•  A II. Ongai pálinkaverseny programja

•  A magyar pálinka folklórja és névkincse 2.

•  Pályázatok, beruházások állása Ongán

•  Műfüves focipálya és sportkomplexum 

fejlesztés

•  Árvízi károk helyreálltásáról

•  Víz- és szennyvízdíjak összehasonlítása Ongán 

és a környező településeken

•  Önkormányzati hírek

•  Álomépítők 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
November 24. szerda
December 22. szerda

Fotóalbum 2. és honismereti 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.). Az Ongával 
kapcsolatos egyéb 
könyvek és kiad-
ványok megvásárol-
hatók az általános 
iskolában és hét-
köznapokon délutá-
nonként a Darvas 
Közösségi Ház és 
Múzeumban.

A mentősök kérik 
az alábbiakat!

Színes névjegy 
– 20 Ft/db

Egyedi naptárak
Szerkesztés – digitális 

nyomtatás

www.kopinart.hu


