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Szüreti felvonulás

– folytatás a 2. oldalon –

2012. szeptember 
29-én hetedik al-
kalommal lepte el 
lovasok hada a te-
lepülést. A jó idő 
ismét kedvezett a 
szüreti felvonulók-
nak. Ennek köszön-
hetően közel 200 
fő résztvevő fellé-
pő biztosította a 
szórakoztató szép 
felvonulást nagy-
községünk apraja 
nagyja számára.

Ebben az évben mind
annyiunk örömére 
sok volt az ongai fel
lépő. Minden korosz
tály képviseletéből ta
láltunk soraikban. Az 
idén is meghívott ven
dégekkel kiegészítve 
járták végig a telepü
lés utcáit a felvonulók. 
Ez a jeles nap a kör
nyékbeli települése
ket is arra ösztönözte, 
hogy ott is megrendez
zék az őszt jelző ese
ményt, így ezen a na
pon volt a szomszédos 
Gesztelyben is a szü
reti felvonulás. Ezért 
volt öröm számomra, 
hogy a környező tele
pülésekről nagyon sok 
fiatal jött el, hogy sze
repeljen, és egy kis mű
sorral színesebbé tegye 
a településünk szürke 
hétköznapjait.

Az SZMK néptáncosai (Fotó: T. L.)

Az óvodások néptánc csoportja (Fotó: T. L.)

A bíró és a bíróné (Fotó: T. L.)



Az idén a felvonulás vendég tánc
együttese a Szírmabesenyői Szivárvány 
Mazsorett tánccsoport BÍBOR és Napsu
gár csoportja volt. A településünk szerep
lői az elmaradhatatlan Barátság Nyugdíjas 
Klub tagjai, az óvoda néptáncosai, a har

madik évfolyam néptáncosai, a nyolca
dik évfolyamos tanulók, valamint a szülői 
munkaközösség táncosai közül kerültek 
ki. Öröm volt látni, hogy ebben az évben 
sok fiatal vett részt a szereplők sorában.

Az aktívan működő Barátság Nyugdíjas 
Klub tagjai a munka nagy részében segítsé
gemre vannak, ők már az előkészületekből 
is kivették részüket. Köszönet érte, hisz az ő 
tapasztalatuk és segítségük nélkül nem len
ne ilyen színvonalas a rendezvény. A kisbí
róink ebben az évben is Szoboszlai Kriszti
án és Zsolt volt, akik már rutinosan több éve 
jelzik a felvonulás megérkezését a csomó
pontokra, és hívják a lakosságot a szereplők 
megtekintésére. Köszönöm a munkájukat! 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 
meghívásunkat elfogadó, felvonulásunkon 
résztvevő, környező településekről érkező 
fogatosoknak és hátasoknak, és nem utol
só sorban a helyi lovas gazdáknak. A lova
sok és a szekerek Hernádnémeti, Belegrád, 
Tiszalúc és Onga településekről érkeztek. 

Ezeknek az embereknek a meghívá
sa Szakács László, a helyi „Tata lovas ud
var” vezetője által történt, aki a szervezés
ben, előkészületekben is nagymértékben 
kivette a részét, nagyon szépen köszönöm 
a fáradhatatlan munkáját, aki nélkül nem 
lenne a rendezvény.

A fellépők ellátá
sa és az indulás pont 
a napközi otthonban 
volt, aminek köszö
nöm a lehetőségét. 
Köszönet Kerékjártó 
Pálnénak /Boriká
nak/ a finom ebédért, 
és a segítőknek, Bu
zás Lászlóné, Simon 
Józsefné, Varacskai 
Istvánné és Zsoldos 
Jánosnénak segítsé
gét, akik az ebéd és a 

gyors kiszolgálást segítették és a nap vé
gére mindent a helyére is pakoltak. Kö
szönöm a gyerekeket elkísérő szülőknek 
a segítséget. Bízom benne, hogy a követ
kező évekre kedvet kapnak, és még több 
gyerek jön el szülők
kel együtt a rendez
vényünkre. Az autó
vezetőnek a fellépők 
szállítását, az önkor
mányzatnak az anya
gi támogatást ennek 
a napnak a megvaló
sításához. A rendőr
ségnek és a polgár
őrségnek az útvonal 
biztosítását a zökke
nőmentes lebonyo
lítás érdekében. Kö
szönöm mindenkinek a munkáját, hogy 
szabadidejét ennek a napnak áldozta!

A borok és frissítők kínálói: Molnár 
Ildikó, Farkas Attila, Solymosi Levente, 

Gondos Andrea és 
István, és még a töb
bi segítség, akit név 
szerint nem tudok itt 
felsorolni, de kérem, 
ne vegyék ezt sére
lemnek, máskor is 
szívesen fogadjuk a 
segítségüket. A han
gosítást, a zenét Koz
ma János szolgál
tatta. Takács László 
készítette a fotókat és 
a videó felvételeket.

Elnézést kérek azoktól, akiket név
leg nem említettem meg, de szívből kö
szönöm a munkájukat, mert egy ilyen 
esemény sok ember együttes munkáját 
igényli, és minden kis dolog sokat számít 
az egész nap összeállásában.

A támogatók közül kiemelném az 
AAA Pék Kftt, a VMTrade Kftt, akik 
termékeikkel támogatták az eseményt. 
Köszönjük nekik! Köszönöm a lakosság 
felajánlásait, pálinkát Farkas Lászlóné, 
Juhász József, Szakács László és Takács 
László, bort Bakó Sándor és Pocetnyik 
László ajánlott fel. Köszönet adománya
iknak, remélem az elkövetkező években 
növekszik a számuk. 

Sajnos a boros gazdák, a pálinka fesz
tivál nyertesei, az ügyesen sütő háziasz
szonyok nem kényeztetik el a szereplőket 
és a közreműködőket. A hosszú úton szí
vesen fogadnák a lakosságtól így is az el
ismerést.  

A felvonulók nevében köszönöm a la
kosság érdeklődését és tapsát, amivel meg
jutalmazták munkájukat. Legyen tartós ez 
az érdeklődés, és kívánom, hogy a követ

kező rendezvényeken minél több érdeklő
dő és helyi szereplő vegyen részt az ehhez 
hasonló kulturális rendezvényeken. Bízom 
benne, hogy valami elkezdődött a telepü
lésen a régi kor hagyományának feléleszté
sében, és találok majd segítőket, szponzo
rokat, akik támogatják ezen elképzeléseket. 
Együttműködő szülőket és gyerekeket, akik 
a településen élnek és itt szeretnének vala
mit tenni, megmutatni tehetségükből és to
vább őrizni eleink hagyományait. Ebben az 
évben – úgy érzem – elindult valami jó a te
lepülésen élők körében, és kívánom, ez fo
kozódjon az elkövetkező években. Az or
szág számos települése szervez és rendez 
ilyen napokat, a mi szűk körben megrende
zett eseményünk nem országos hírű nagy 
esemény, de mégis csak a mi településün
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Mazsorettek Szírmabesenyőről (Fotó: T. L.)

Lovasok egy csoportja (Fotó: T. L.)

A Barátság Nyugdíjas Klub tagjai (Fotó: T. L.)
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„Amit a természet évmilliárdok 
alatt létrehozott, azt az ember rö-
vid idő alatt, szép egyenletesen 
elteríti a Földön.”

(Rittenbacher Ödön)

Az általános iskola diákönkormányzata 
szeptember 19étől 21éig papírgyűjtést 
szervezett a diákoknak. Azt kel monda
nom, hogy a piacgazdaság már a papír
gyűjtésben is megmutatkozik. Több mint 
tíz cég kereste meg iskolánkat, és tett aján
latot, hogy az ő cégük vezényelje le a papír
gyűjtést, szállítsa el az összegyűjtött hulla
dékot. A hulladékgazdálkodás nyereséges 
üzlet napjainkban. Tőlünk nyugatabbra el
helyezkedő országokban sokkal nagyobb 
hagyománya és kultúrája van a hulladék
gazdálkodásnak. Magyarországon a hulla
déknak alig 3% hasznosul újra. Megy min
den a szeméttelepekre, és ott a föld alá.

A környezettudatos nevelés hatására a 
gyerekeink már tudják, hogyha összegyűj
tik a papírt, kevesebb fát kell kivágni, tisz
tább lesz a levegő, mert nem kerül elége
tésre és nem halmozódik a pincékben és a 

sufnikban a papír. Az újrahasznosított pa
pírból toalettpapír, papírzacskó és csoma
golóanyag készül. Az se utolsó szempont, 
hogy szép summához juthat az a tanuló, 
aki sokat szorgos
kodik. Ma már nem 
úgy gyűjtik a gyere
kek a papírt, hogy 
csapatokba verőd
nek és kalákában 
húzvatolva a kis
kocsit végigmennek 
az utcákban és a há
zaktól összeszedik a 
papírt. Jobb esetben 
szólnak a szüleik
nek, és személygép
kocsival behozzák 
az iskolába.

A hatékony gyűjtésnek fontos láncszeme 
a propaganda is. Ha jól van kiplakátolva, 
esetleg megszórólapozva a falu, akkor biz
tos siker a papírgyűjtés. Az sem utolsó 

dolog, hogy egyé
nenkénti elszámo
lás van. Ki mennyit 
gyűjtött, annyi pénzt 
kap. Motiváló ténye
zőként bevethető 
volt, hogy a legtöbb 
papírt gyűjtő osztály 
tortát kapott aján
dékba. És ha még 
emellé van egy kis 
időnk és elhivatott
ságunk, akkor biztos 
siker a gyűjtés.

Miután megnéztük, hogy mi a jó papír
gyűjtés receptje, nézzük a statisztikákat.

A három nap alatt – a tavalyi évhez ké
pest javuló tendenciát mutatva – 141 ta

nuló gyűjtött és adott le összesen közel 9 
tonna papírt. Ez iskolánk tanulói létszá
mának 30%a.

Az alsó tagozaton az első három he
lyen a következő osztályok végeztek. 1. 
helyezett: 2. b osztály (1470 kg). 2. helye
zett: 3. b osztály (701 kg). 3. helyezett:1. b 
osztály (643 kg).

Felső tagozaton 1. helyezett: 8. b osztály 
(1547,5 kg). 2. helyezett: 7. c osztály (1037 
kg). 3. helyezett: 5. a osztály (827,5 kg).

Köszönöm azon szülőknek, gyerekek
nek és kollégáknak a segítségét, akik nél
kül ez a program nem jöhetett volna létre, 
illetve nem lett volna ilyen eredményes.

- Molitorisz Zoltán -

Papírgyűjtés a Görgeyben

kön zajlik, így a miénk. A színvonal emelé
séhez több adomány, több hozzájárulás és 
még több helybéli szereplő kellene.

Bízom benne, idővel több helybélit fog 
megmozdítani ez a kezdeményezés, és 
több ongai szereplővel lesz teljesebb ez az 

esemény, és nem terhes szerepléssé, ha
nem önfeledt szórakozássá válik!

- Gondos Andorné művelődésszervező -

Általános iskolások felsős néptánc csoportja (Fotó: Buzás Márta)Harmadikos néptáncosok (Fotó: T. L.)

Papírgyűjtésen (Fotó: T. L.)

A papírgyűjtés győztes alsós osztálya (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület 
meghirdeti a IV. Ongai Regionális 
Pálinkaversenyt, mely 2013 janu-
árjában kerül megrendezésre.
A verseny fővédnöke: Dr. Kemény 
Dénes.

A verseny meghirdetésének köre: első
sorban ÉszakMagyarország és ÉszakAl
föld régiója, de az ország bármely terüle
téről, sőt a határon túlról is nevezhetnek 
a magánfőzők, bérfőzetők és a kereske
delmi bérfőzdék.

Nevezési határidő: 2013. január 8. 
Nevezési minta: Fajtánként 0,5 liter.
Nevezési díj: Párlatonként 1000 Ft.
Nevezési minták átvétele: Az ongai 

általános iskola média termében (3562 
Onga, Görgey u. 2. új épületszárny) 2013. 
január 8áig, illetve eljuttatható postán az 
egyesület címére (Ongai Kulturális Egye
sület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a ver
senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésé
vel vehetnek részt a magánfőzők, a bér
főzetők és a kereskedelmi pálinkafőzdék. 

A párlatok leadásával egy időben a neve
zéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzeté
si lap másolatát. (Lehetőség van két sze
mély együttes nevezésére is, amennyiben 
a cefrézést együtt végezték. Itt is követel
mény azonban az egyikük nevére kiállí
tott hivatalos bérfőzési lap.) 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2013. 
január 19. A magyar kultúra napjához 
kapcsolódó kulturális hagyományőrző 
rendezvénysorozat, fesztivál részeként.

Díjazás: Oklevelek, érmek, ajándék
csomagok, szponzori felajánlások közel 1 
millió Ft értékben.

Kedvezmények: Az a bérfőzető ma
gánszemély, akinek pálinkája a IV. Ongai 
Regionális Pálinkaversenyen arany, 
ezüst vagy bronzérmet nyer, a Magyar 
Országos Pálinka és Nemzetközi Gyü
mölcspárlat Versenyen (Gyula, Budapest) 
ugyanazon versenypálinka nevezési díjá
ból 30%, 20%, ill. 10% kedvezményt kap 

az Ongai Kultu
rális Egyesület 
és a Lovász Ren
dezvényszerve
ző Szolgáltató 
és Kereskedelmi 
Kft. között fenn
álló szerződés 
értelmében.

A 2012es 
versenyről: A 
III. Ongai Regi
onális Pálinka
versenyre össze
sen 346 nevezett 
pálinka érkezett. 
A 13 fős, országosan elismert szakmai 
zsűri tagja volt: Lovassy György elnök, 
Adamik Anikó, Czakó Gábor, Csobolya 
Attila, Hornung József, Komáromi János, 
Mecsér Péter, Nagy Árpád, Nyilasi Béla, 
Pucsok Sándor, Pulay Gábor, Szónoczky 

IV. Ongai Regionális Pálinkaverseny – versenyfelhívás
Pálinkaverseny a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítésére!

2013 első pálinkaversenye!



52012. október

Az Ongai Kulturális Egyesület 
2012-ben egy tematikus, 8 elő-
adásból álló képzési sorozatot in-
dított a „A jó pálinka titka, a pálin-
kahibák felismerése és javításuk” 
címmel. A tavaszi foglalkozások 
után októberben újra indult a 
képzés. 5-én, az általános iskola 
média termében a szilvák kerül-
tek terítékre. 

A képzés célja a gyümölcsök fajta jelleges 
ismerete mellett ezúttal is az volt, hogy a 
pálinkafőzésben érdekeltek, a minőségi 
pálinkát fogyasztók és készítők olyan gya
korlati és elméleti alapismereteket kapja
nak a pálinkák, a gyümölcs és borpárlatok 
érzékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a 
cefrézés és a pálinkafőzetés minőségjavító 
lehetőségeiről, a pálinkák szakszerű bírá
latáról, melyet a gyakorlatban hasznosíta
ni tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, ér
zékszervi bírálatuk finomodhat. 

A képzést Lovassy György okleve
les élelmiszeripari mérnök, nemzetkö
zi pálinkabíráló, az idei országos pálin
kaverseny versenyigazgatója vezette. A 
résztvevők az ország 
legkülönbözőbb te
lepüléséről érkez
tek hozzánk Buda
pesttől Jászkiséren át 
Sajószögedig.

Az elemzett pálin
kaminták száma meg
haladta a tizenötöt, 
melyek között volt 
fajta tiszta Cacanska 
lepotica, Besztercei, 
President, Stanley, 
Ringló, Nem tudom 
szilva, Bora bora, Debreceni muskotály, 
Veres szilva, Mirabolán, illetve ágyas és 

érlelt szilvák is.
A képzéshez a 

szervezők ezút
tal vacsora gyanánt 
tarhonyás húst és 
süteményt biztosí
tottak. A kóstolás 
során pedig a be
vett gyakorlatnak 
megfelelően ás
ványvíz, kifli, sajt, 
keksz, mogyoró és 
alma volt az íz kö
zömbösítő.

A képzés következő alkalmainak ter
vezett tematikája:

Október 26. (péntek, 18 óra): erdei és 
vadon termő gyümölcsök stb.

November: szőlők, törkölyök, borpár
latok stb.

December: vegyes pálinkák, likőrök 
stb. 

Jelentkezési határidő: az egyes meg
hirdetett képzési időpontok előtt egy hét
tel, legközelebb 2012. október 24. 

Részvételi díj: 5000 Ft/fő/alkalom. 
A képzésekre jelentkezni lehet és in

formáció kérhető Takács Lászlótól, az 
Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. E
mail cím: okeonga@upcmail.hu

További információ: www.okeonga.hu

- T. L. -

A jó pálinka titka

István és Vértes Tibor. A zsűri döntése 
alapján arany oklevelet kapott 19, ezüst 
oklevelet 68, míg bronz oklevelet 71 pá
linka. A nevezett pálinkák helyileg 42 kü
lönböző főzdében kerültek kifőzésre.

További információk, részletes neve
zési feltételek, verseny szabályzat, oda
ítélhető díjak, nyeremények, nevezési ka
tegóriák, letölthető nevezési lap elérhető 
az egyesület honlapján: www.okeonga.
hu ill. további felvilágosítás kérhető a 
70/3133216os és a 70/3131454es tele
fonszámon vagy emailben az okeonga@
upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! 
Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület -

A pálinkaképzésen (Fotó: T. L.)

Szilvák érzéki vizsgálata (Fotó: T. L.)
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Az ongai Csokonai Vitéz Mihály 
Művelődési Ház és Könyvtár min-
den alkalommal részt vesz az Or-
szágos Könyvtári Napok ren-
dezvénysorozatán. Így ebben az 
évben is pályáztam a rendezvény 
támogatására. A könyvtári napok 
célja az emberekben felébreszteni 
az olvasás és a könyvek szerete-
tét. Az idei év szlogenje „Könyvtá-
rak az aktív idősödésért”. 

Október 3án Dr. Csorba Csaba volt a 
vendégünk, akivel egy időutazáson vet
tünk részt. A Hernádvölgyéről tartott 
egy vetítéssel egybekötött érdekes elő
adást. Az iskolás gyerekek egy nem min
dennapi történelem óra részesei lehettek. 
Mivel személyes családi kötődése van a 
területhez, ezért esett választásunk erre 
a témára. Színes és érdekes előadást hal
lottunk képekkel illusztrálva, rámuta
tott arra a tényre, hogy érdemes megóvni 
és minél többet barangolni, megismer
ni környezetünket. Olyan rejtett kincsek 
bújnak meg lakóhelyünk környezetében, 
aminek feltárása megéri a fáradságot. 

Csorba Csaba 1946ban született Sá
toraljaújhelyben. Történész, régész, levél
táros, az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának ny. 
főiskolai docense, jelenleg is sátoraljaúj
helyi lakos, a Honismereti Szövetség alel
nöke, a Magyar Történelmi Film Alapít
vány tagja. Számos önálló munkája jelent 
meg, és több kötet társszerzője. A Hon
ismeret és a Várakkastélyoktemplomok 

című folyóiratok állandó közreműködő
je. Történelmi tankönyveket írt, számos 
hazai vár történetét felkutatta és könyv
ben megörökítette. Az országban sokfelé 
élt és dolgozott, ezért az egész ország te
rülete a szívéhez nőtt. Elmondása szerint 
a várakkal szeret foglalkozni a legjobban, 
azok történetét, a benne élők életét meg
ismerni, felkutatni. Másik kedves elfog
laltsága a címerkészítés. Minden érdek
li, ami régi, de az új dolgok iránt is ugyan 
ilyen érdeklődő. Szeret túrázni, kirándul
ni, és természetesen itt is a régi értékeket 
keresi szemével és fényképező gépével 
megörökítve. Munkássága töretlen, hisz 
nyugdíjasként még több ideje van elő
adásokat tartani, kutatni.

További munkásságához jó egészséget 
kívánok neki!

A könyvtárunk egész hónapra kiterjedő 
megbocsátást tart azoknak az olvasóknak, 
akik már rég kölcsönöztek könyvet, csak el
felejtették visszahozni. Ezt ebben a hónap
ban büntetlenül megtehetik. Kicsit elhúzód
va ugyan, de ehhez a programhoz tartozik 
október 20án 10.00 órától Herczeg Mária 
kézműves foglalkozása. (Pedagógusoknak, 
óvónőknek ismerős, mivel számos tovább
képzést is tart.) Természet adta anyagokból, 
termésekből az országban egyedül álló mó
don lehet készíteni bábokat, ajándékokat, 
játékokat. A rendezvényre felnőtteket, gye
rekeket, kicsiket és nagyokat, nőket és fér
fiakat egyaránt várunk a művelődési házba. 
Az anyagok biztosítva vannak, csak azok 
hiányoznak, akik összerakják!

Minden érdeklődőt várunk!
- Gondos Andorné könyvtáros -

Régi 
képeslap 
Ongáról
Tavaly októberben indítottuk rovatun
kat, melyben havonta egyegy Ongával 
kapcsolatos régi képeslapot mutatunk 
be. E havi számunkba is egy újabb, két 
évvel ezelőtt készült képeslap került, 
amelyen a falumúzeum mellett már a 
Trianon emlékmű is látható.

- T. L. -

Országos Könyvtári Napok 
2012. október 1–7.

A hallgatóság (Fotó: T. L.)
Dr. Csorba Csaba 

előadása (Fotó: T. L.)
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Augusztusi számunkban elkezdtük a település 1867es 
tagosítás utáni térképének egyegy térképszelvényének, ol
dalának közzétételét. Az eredeti térkép (az egyes szelvények 
A2es méretűek) és a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai 
Kulturális Egyesület tulajdonában van, mely megtekinthe
tő a falumúzeumban.

Eddig a térkép 1., 2., 5., 18. és 20. szelvényét tettük közzé, most a 
3., 4. (a szikszói határ felé eső részekkel) és a 6. szelvény (az arnóti 
határral, a szőlőhegytől délre eső területtel) következik.  - T. L. - 

Onga régi térképeken



8 2012. október

Az önkormányzat szeptember 18-
án tartotta soron következő ülé-
sét. Alább az ülésen elhangzot-
takról tudósítunk.

A Hernád Közmű Kft. működéséről 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete elfogadta a Hernád Köz
mű Kft. működéséről szóló beszámolót.

A nagyközség egészségügyi helyzetéről
A képviselők megtárgyalták a házi orvo
sok, a gyermekorvos és a védőnők be
számolóit a település egészségügyi hely
zetéről.

Gyermekorvosi rendelési idő  
visszaállítása Ócsanáloson

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a 87/2012. (VIII. 21.) szá
mú képviselőtestületi határozatát visz
szavonta. Ócsanálos külterületi lakott 
helyen a heti fél órás gyermekorvosi ren
delést október 1től a következők szerint 
fogadta el:

Onga, Bem apó út 38.:
Hétfő–szerda–péntek: 8.00–11.00ig
Kedd–csütörtök: 14.00–17.00ig
Onga–Ócsanálos, Akác út 2.
Kedd: 13.00–13.30ig
A tanácsadások helyszíne és időpontja:
Onga, Arany J. út 18. Kedd: 9.30–

11.00ig
Onga, Rózsa út 22. Kedd: 11.00–

12.30ig

ÖNHIKI benyújtása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete támogatási igényt nyúj
tott be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására.

A közbeszerzési terv módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete módosította a 2012. évi 
közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzési terv módosítása az 
ÉMOP4.2.1/A1120120028 „Szociá
lis alapszolgáltatások fejlesztése Ongán” 
valamint az ÉMOP3.1.31120120091 
„Kisléptékű településfejlesztés Onga nagy
községben” projektek megvalósítása érde
kében vált szükségessé. (Lásd táblázat.)

A közbeszerzési eljárásban eljáró bí
ráló bizottságba az alábbi tagokat jelöl
te: dr. Nevelős Szabolcs, Skoda Zoltán és 
Németh Sándor. 

Póttagok: Kronovitter Béla és Kun 
Zoltánné.

Tanácskozási joggal a bírálaton részt 
vesz: Madzin Tibor és Rózsa László.

Kisléptékű településfejlesztés Ongán
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete az ÉMOP3.1.3112012
0091 azonosító számú „Kisléptékű te
lepülésfejlesztés Onga nagyközségben” 
című projekt megvalósításához kapcso
lódó közbeszerzési szakértői tevékenység 
elvégzésére a Kroda Pályázati Tanácsadó 
Kft. (3527 Miskolc, BajcsyZs. u. 17.) ál
tal benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fo
gadta el. A vállalási ár: 1.481.000 Ft + 
399.870 Ft ÁFA = 1.880.870 Ft.

Onga Nagyközség Önkormányza
ti Képviselőtestülete a projektmenedzs
menti tevékenység vonatkozásában a 
Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 
Miskolc, BajcsyZs. u. 17.) által benyúj
tott legkedvezőbb ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 1.481.000 Ft + 399.870 Ft 
ÁFA = 1.880.870 Ft.

A projekt támogató levele alapján az 
elszámolható költségek vonatkozásában 
95%os támogatásban részesül. Onga 
Nagyközség Önkormányzati Képviselő
testülete a 3/2012. (I. 13.) számú képvi
selőtestületi határozatában a megvalósí
táshoz szükséges önerőt a költségvetése 
terhére biztosította.

Onga belterületi közúthálózatának 
helyreállítása 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete az ÉMOP3.1.2/E11
20110047 azonosító számú „Onga 
Nagyközség belterületi közúthálózatának 
helyreállítása és fejlesztése” című pro
jekt megvalósításához kapcsolódó mű
szaki ellenőri feladatainak elvégzésére a 
Független Építőmérnök Iroda Kft. (3561 
Felsőzsolca, Bolyai János u. 2.) által be
nyújtott legkedvezőbb ajánlatot fogadta 
el. A vállalási ár: 1.170.000 Ft + 315.900 
Ft ÁFA = 1.485.900 Ft.

A pályázat a projekt támogatási szer
ződése értelmében az elszámolható költ
ségek vonatkozásában 94,99 %os tá
mogatásban részesül. Onga Nagyközség 
Önkormányzati Képviselőtestülete a 
89/2012. (VIII. 21.) számú képviselőtes
tületi határozatában a megvalósításhoz 
szükséges önerőt a költségvetése terhére 
biztosította.

Onga–Ócsanálos  
árvízvédelmi fejlesztése

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a KEOP2.1.2/2F/09
1120110002 azonosító számú „Onga–
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése” című 
projekt megvalósításához kapcsolódó 

A közbeszerzés Alkalmazandó/választott eljárás
Fedezetül szolgáló 

pénzeszközAjánlatkérője Típusa Tárgya
Becsült nettó 
értéke Ft-ban

Értékhatár 
szerint

Eljárás típusa szerint
Megkezdésének várható 

időpontja szerint

Onga Nagyközség 
Önkormányzata

építési 
beruházás

Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Ongán - 
kivitelezés

52 672 845
2011. évi CVIII tv. 
III. rész nemzeti 
eljárásrend

122.§ (7) bekezdés 
alapján 
hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás

2012. 09

ÉMOP-4.2.1/A-
11-2012-0028 
azonosítószámú 
projekt támogatása, 
önerő

Onga Nagyközség 
Önkormányzata

építési 
beruházás

Kisléptékű településfejlesztés 
Onga nagyközségben 
projekt keretében út és 
járdafejlesztés

67 520 329
2011. évi CVIII tv. 
III. rész nemzeti 
eljárásrend

122.§ (7) bekezdés 
alapján 
hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás

2012. 10

ÉMOP-3.1.3-11-2012-
0091 azonosítószámú 
projekt támogatása, 
önerő

Önkormányzati ülésről
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80 évvel ezelőtt, 1932. szeptember 30án született 
Bűdi Ilona, iskolánk hajdani megbecsült igazgatója.

E néhány fotóval rá emlékezünk és tisztelgünk 
emléke előtt, de nem csak újságunk hasábjain. Is
kolaközösségünk az októberi Görgey napok prog
ramsorozat részeként egy kis kiállítással tiszteleg 
volt igazgatója előtt. A fotókat Bűdi István Ádám 
bocsátotta rendelkezésünkre. 

 T. L. 

BorsodAbaújZemplén Megyei Múze
umi Igazgatóság (3529 Miskolc, Görgey 
A. u. 28.) régészeti feladatok ellátására 
vonatkozó előterjesztését megtárgyalta, 
az új jogszabályi előírásoknak megfelelő 
szerződés tervezetét elfogadta. 

A pályázat a projekt támogatási szer
ződése értelmében az elszámolható költ
ségek vonatkozásában 100%os támoga
tásban részesül. 

Hulladék közszolgáltatási szerződés 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép
viselőtestülete a települési szilárd hul
ladék összegyűjtésére, elszállítására és 
ártalmatlanítására a közszolgáltatás fo
lyamatos biztosítása érdekében a meg
ismételt közbeszerzési eljárás lezárásá
ig a CIRKONT Hulladékgazdálkodási 
Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. sz.) 
közszolgáltatási szerződés hosszabbítását 
elfogadta. 

120 literes gyűjtőedény egyszeri üríté
sének díja: 430 Ft/ürítés/db+ÁFA.

60 literes gyűjtőedény egyszeri üríté
sének díja: 234 Ft/ürítés/db+ÁFA. 

Szabványtól eltérő, illetve egyéb gyűj
tőedények (zsák) egyszeri ürítési díja: 
240 Ft/db+ÁFA.

4 m³es konténer egyszeri ürítési díja: 
19.560 Ft/ürítés+ÁFA.

6 m³es konténer egyszeri ürítési díja: 
29.340 Ft/ürítés+ÁFA.

Lomtalanítás egyszeri díja: az üríté
si díjak tartalmazzák a lomtalanítás költ
ségét. 

Az iskolai vagyon működtetéséről 
szándéknyilatkozat 

Onga Nagyközség Önkormányzat Kép
viselőtestülete a 3000 fő lakosságszá
mot meghaladó önkormányzat részéről, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés 

b) pontja alapján az alábbi szándéknyilat
kozatot fogadta el. 

Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete nyilatkozott, hogy 
az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat rendelkezésé
re álló saját és átengedett bevételek terhé
re, a saját tulajdonában álló Görgey Ar
túr Általános Iskola és AMI fenntartására 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működ
tetését nem képes vállalni. 

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még a 
Felsőzsolcai Rendőrőrs ügyviteli dolgo
zójának béréhez való hozzájárulásáról, 
a polgárőrség munkájáról, a közterületi 
alkoholfogyasztás tarthatatlanságáról, a 
Szőlőhegyre vezető út kijavításának lehe
tőségéről, a közmeghallgatás és a szüreti 
felvonulás előkészítéséről.

 T. L. 

Ica nénire emlékezünk
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Iskolai csengőszó
Az általános iskola hétköznapi élete a 

megszokott keretek között indult ebben 
a tanévben is. Szeptemberben több, már 
megszokott és újdonság számba menő 
program zajlott le. Az intézmény átfo
gó felújítása ebben a hónapban is tovább 
folytatódott. 

A köznevelésről szóló törvény köve
telményeinek megfelelően megkezdő
dött a mindennapos testneveléshez szük
séges feltételrendszer kialakítása több 
területen. Intézkedési terv készült, amely 
meghatározza a legfontosabb teendőket. 
A törvényi követelmények figyelembevé
telével állítottuk össze a tanév tantárgy
felosztását. Testnevelőink és az érintett 
tanítók elkezdték a normarendszer meg
ismerését és a gyakorlatba való ültetését. 
A több testnevelés óra önmagában nem 
hozhat látványos eredményeket. A szak
mailag magas színvonalú munka adhatja 
meg számunkra azokat a sikereket, ame
lyek egyrészt erősítik a tanulók egészsé
gét és emelik versenyeredményeit.

A legjelentősebb lépésnek tekinthet
jük ezen a területen a tornatermi kapaci-
tást növelő pályázat kidolgozását. A prog
ram elvi váza pontosan tíz éve elkészült. 
Az aktualizálás és az időközben megvál
tozott technikai paramétereknek való 
megfeleltetés folyamatban van. A jelenleg 
rendelkezésre álló tornaterem állapota 
feltétlenül megkívánja a gyors cselekvést. 
A termet fedő tetőszerkezet állagának je
lentős mértékű romlását beázások jelzik. 
A fő szerkezeti elemek nedvesedése fo
lyamatos. A nyári időszakban több meg
oldással próbálkoztunk a hibák kijavítá
sára. A hibák rejtettsége miatt nehéz volt 
megszüntetni a szivárgásokat. A beázá
sok okozta károk helyreállítása folyama
tosan zajlik. A sérült mennyezet festése 

elengedhetetlenné vált. A festéssel pár
huzamosan elvégeztük a világítás átfogó 
fejújítását is. Az elhasználódott és sok
szor ázó világítótestek üzemkész állapot
ba hozása komoly fel
adat volt. 

A mindennapos 
testnevelés bevezetését 
hivatott támogatni az 
IAAF gyermek-atlétikai 
programja. A program 
alapjaival Juhászné 
Rácz Enikő tanító egy 
továbbképzés kereté
ben ismerkedett meg. 
Az elsősorban atléti
kai alapkészségeket 
fejlesztő kezdeménye
zés nem csupán technikai jellegű vezérfo
nal, de a terület új megközelítését is adja. 
A testnevelés órák mindennapi gyakorla
tában erőteljesen jelenik meg a közös te
vékenység, a csoportszellem kiépítésének 
szándéka. A programba való csatlakozás 
szakmai hozadéka mellett eszközfejlesz
tést is jelenthet iskolánknak.

Szeptember végén megtörténtek a be-
meneti mérések. A tanulók felkészültsé
gének mérése fontos feladatként jelent
kezik a tanév kezdetén és természetesen 
a végén. A ki és bemeneti mérések, ill. 
a házi versenyek fontos állomásai az or
szágos felmérésekre való felkészülés fo
lyamatának.

Jutalomként erdei iskolai programban 
vett részt iskolánk 2. b és 3. b osztálya, az 
Északerdő Zrt. fónagysági BagolyVár Er
dei Iskolájában. Az izgalmas helyszín szá
mos meglepetést rejtegetett. A kétnapos 
program keretében foglalkozásokon és te
matikus túrákon vettek részt a tanulók és 
nevelők. A részvevő tanulók élmények
kel gazdagodva térhettek vissza az isko
lai mindennapokba. A program az Ongai 

Iskoláért Alapítvány 
anyagi támogatásával 
valósulhatott meg. A 
program felelős szer
vezője Rózsa Lászlóné 
tanító néni volt.

Szeptember 12
én szülői értekezletet 
tartottunk. A részve
vő szülők megismer
hették a tanév köve

telményeit, az egyes osztályok tervezett 
programjait. A szülők részvételi aránya 
jónak mondható. Újjá alakultak az osz
tály képviseletét biztosító választások. A 

SZMK megtartotta első ülését, ahol az ed
digi vezetőség ismételten megkapta a bi
zalmat.

Az általános iskola diákönkormány
zata aktivitását megőrizve hulladékgyűj-
tési akciót szervezett. A papírgyűjtés si
kerességét is bizonyítja, hogy az előző 
tanévekhez hasonlóan jelentős mennyi
ségű haszontalan hulladék hasznosulha
tott. A program felelőse Molitorisz Zol
tán tanár úr volt.

Megszülettek iskolánk első verseny
eredményei. Atlétikában szerzett város
környéki és megyei eredményeink isko
lánk honlapján részletesen is olvashatóak 
lesznek.

Az Országos Könyvtári Napok kere
tében rendhagyó történelem órán vettek 
részt tanulóink. Hernádvölgye történel
mi és kulturális örökségét sikerült köze
lebb hoznia Csorba Csabának, a Regélő 
várok című kiadvány szerzőjének.

Ünnepi műsorral tisztelegtünk októ-
ber 6. hős áldozatainak emléke előtt. A 
műsort a 6. évfolyam tanulói adták. 

A tankötelezettségre vonatkozó jogsza-
bályok jelentős mértékű szigorítására sze
retném felhívni a figyelmet. Az igazolat
lan hiányzások visszaszorítása érdekében 
az iskoláztatási támogatás visszatartása 
módosul. Meghatározott számú igazolat
lan hiányzás esetén a támogatás vissza
utalásra kerül, tehát a kötelezettségét nem 
teljesítő szülő nem jut a támogatáshoz.

- Kovács György igazgató -

Traktoron az erdőben (Fotó: K. Gy.)

Erdei iskolában (Fotó: K. Gy.)

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳
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■ Egyesületünk megkezdte szereplését a 
B.A.Z. megyei I. osztály 2012/2013as 
idényében. A csapat kapus tagjai: Mulató 
Milán és Gável Balázs. Mezőnyjátékosok: 
Bagi Ádám, Götz Gergő, Szabó Péter, 
Markó György, Glonczi Sándor, Hozdik 
Gábor, Juhász Dávid, Tóth Gergely, Tósa 
Krisztián, Boszák Zoltán, Varacskai 
Ádám, Szabó Ádám, Smida Gábor, Nagy 
Károly, Ruzsvánszki Róbert, Orlóczki 
Krisztián, Szabó Zoltán, Hegedűs Edgár, 
Varga Zsigmond és Bacsó Levente. Edző: 
Varacskai István.

Törekszünk arra, hogy mind a sporto
lók, mind a nézők minél komfortosabban 
érezhessék magukat sporttelepünkön, 
ezért különböző felújítási munkálatokat 
hajtottunk/hajtunk végre.

Ki lett festve a futópálya beton szegé
lye. Az öltöző épülete belül ki lett meszel
ve, kívül le lett festve. A bejárati kapuk át 
lettek festve, és rájuk került az egyesüle
tünk címere. Az edzőpálya véglegesen ki 
lett alakítva. Új kapuk kerültek fel rá, illet
ve a régi kispadot is mellé telepítettük. Ezt 
a pályát az utánpótlás fogja használni mér
kőzésekre, illetve az edzések lesznek rajta 
megtartva, tehermentesítve így a center 
pályát, amelyet sikeresen feltöltöttünk, új

rafüvesítettünk, folyamatosan karbantart
juk (locsolás, nyírás, műtrágyázás, henger
lés). Kialakításra kerültek az új kispadok 
is, amelyek mindenféle követelménynek 
megfelelnek (Nemzetközi szabvány szerint 
lett tervezve.) A kapukra új hálót vásárol
tunk és a szögletzászlókat is kicseréltük. A 
műfüves pályához járda került kialakításra 
az öltözőtől, a pálya melletti, egykori nyár
fák maradványai ki lettek szedve a földből. 
A színpad fehér színt kapott, és a nézőtéri 
korlát is újra lett festve. A kispad mögötti 
részt folyamatosan tisztítjuk, egyengetjük 
a kényelmesebb közlekedés miatt. Az em
lített munkálatokat egyedül nem tudtuk 
volna végrehajtani, ezért köszönet illeti 
azokat, akik segítettek abban, hogy sport
telepünk megszépüljön. A teljesség igénye 
nélkül ők a következők: Onga Nagyközség 
Önkormányzata, Madzin Tibor, Sebestyén 
Géza, Kozák István, Molnár Gusztáv, Né
meth József, Németh Károly, Farkas Ró
bert, Berta Tamás, Becse Szabolcs, Csurkó 
István „P” Mester, Horváth Sándor, Hor
váth Iván, Urszin Attila, Horváth János, 
Horváth László, Lengyel István, Molnár 

Tibor, Budai Imre, Elek János, Lovas Fe
renc, Szelepcsényi Mihály. Fészki István, 
Kerékjártó Sándor és Horváth Imre.

Elindult a hagyományosnak mondha
tó Bozsik Program. Egyesületünk gyer
mekei ismételten részt vesznek ezeken 
a tornákon. Az első torna Bőcsön volt 
szeptember 21én. Az U7es csapat 4. he
lyen zárt, az U9 a 2., az U11 szintén a 4. 
helyet csípte el. Gratulálunk nekik, és kö
szönjük felkészítőik munkáját. 

Amennyiben valaki kedvet kapott eh
hez a szép sporthoz kérem, jelentkezzen 
Varacskai Istvánnál telefonon, a +3630
4515400ás telefonszámon, vagy írjon 
emailt a kseonga@freemail.hus email 
címre. A korosztályok a következőek: 
U7 (2008–2006 között született gyere
kek), U9 (2005–2004 között született gye
rekek), U11 (2003–2002 között született 
gyerekek), U13 (2001–2000 között szü
letett gyerekek), U16 (1999–1997 között 
született gyerekek), U19 (1996–1992 kö
zött született gyerekek). Az U7, U9, U11
es korosztályban várjuk olyan lányok je
lentkezését is, akik szívesen rúgnák a bőrt 
heti 3 alakalommal.

- Varacskai István -

Az újra indított egészségmegőrző ro-
vatunkat Gál Lászlóné védőnő szer-
keszti, írja. Célunk, hogy a mai, egy-
re egészségtelenebb világunkban a 
magunk módján felhívjuk a figyel-
met néhány megelőzhető, kis odafi-
gyeléssel kezelhető problémára.

Napjainkban egyre többen odafigyel
nek az egészségesen táplálkozásra. Saj
nos sokszor csak azt hisszük, hogy egész
ségesen táplálkozunk, valójában gyakran 
egészségtelen ételeket fogyasztunk, ha 
nem figyelünk a részletekre.

Íme, csokorba szedve néhány csapda, 
amit érdemes elkerülni:

A müzlik és müzliszeletek
Az összetett szénhidrátok, gabonák 

fogyasztása nagyon hasznos, több jó
tékony hatása ismert. A rostok segí
tik a vastagbél működését, sok rákkeltő 
anyagot megkötnek a belekben, egyenle
tes felszívódásuknak köszönhetően, ki
egyensúlyozott vércukorszintet biztosí
tanak. Sok termék nem igazi müzli, csak 

a nevében az. Az édesített, esetleg cukor
ral, mézzel, aromákkal dúsított gabonák, 
nem szolgálják az egészséget. Az egyik 
legmegdöbbentőbb élelmiszeripari bra
vúr, a csokoládé darabos müzli! Ha va
laki fogyókúrája részeként ilyet fogyaszt, 
ne is reménykedjen az eredményben.

A multivitaminos üdítők
Sok multivitaminos üdítő igencsak tá

vol áll az egészség témakörétől. A gyü
mölcstartalom kevés, a hozzáadott cukor 
sok, a vitamin pedig mind mesterséges. 
Az ilyen üdítőkben rengeteg plusz kalória 
van, ha valaki egész nap csak ezzel oltja a 
szomját, az a testsúlyán is meglátszik.

A cukormentes üdítők
Zéró kalória, tökéletes ízhatás – jó 

lenne. De a szervezetet nem lehet be
csapni. Kimutatott tény, hogy cukormen
tes üdítők fogyasztása mellett, számos 
egyéb forrásból fölösleges kalóriákat vi
szünk be. Egyrészt könnyebben elcsábu
lunk egy kis nassolásra, mert a nullkaló
riás üdítő fogyasztása, feloldoz bűneink 

alól, másrészt a szervezet az édes ízhez 
energiabevitelt is társít. Ez azt jelenti, 
hogy ha megvolt az édes íz élménye, ak
kor várja a hozzá társított energiát, ha ezt 
nem kapja meg, más forrásból követe
li. Így kifejezett éhségérzet, és ennek kö
vetkeztében táplálékfelvétel révén, előbb 
vagy utóbb úgyis megkapja.

Az alkoholos italok
Tökéletes álcája a kalóriáknak. 1–2 kok

tél akár egész étkezésnyi energiát is tartal
mazhat. De számos rejtett kalória van a 
borban, a sörben és a röviditalokban is. 

A salátaöntetek
Nincs is jobb egy tál friss salátánál. Tele 

természetes vitaminnal, rosttal, ásványi 
anyagokkal. De mit ér az egész, ha agyon
csapjuk egy zsíros öntettel?  A hidegen saj
tolt olajok és a joghurt a legalkalmasabbak 
öntetnek, a majonéz, az előre elkészített 
bolti dresszingek, pedig a legegészségtele
nebbek. (Dr. Csuth Ágnes, Vital Balance 
Életmód Központ nyomán.)

 szerk.: Gál Lászlóné védőnő 

Egészségmegőrzés: tévhitek az egészséges táplálkozásról

Onga KSE hírei
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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
– 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
– Hajas kocsma
– Pékség, Fő tér
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Törpe fagyizó, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. 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:

•  Riport sorozat a 
labdarúgó edzőkkel

•  Idősek hete
•  Aradi vértanúkra emlékeztek
•  Falumúzeumi munkák
•  Pálinka megismerése képzések 
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Régi képeslap Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív 

hulladékgyűjtés 
menetrendje a 

következő: 
Október 24. 

szerda
November 28. 

szerda
December 27. 

szerda

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

Egyedi bútorok készítése – Nyílászárók gyártása
Telefon: 30/6391-110

GÉPÉSZ GENERÁL Kft.
Épületgépészeti magánvállalkozás

- Vízvezeték szerelés
-  Fűtésszerelés 

(radiátor, padló, fal)
-  Gázvezeték szerelés, 

tervezés
-  Klímaszerelés, 

beüzemelés

Tel.: 46/464-942; 20/9387-595

Pihent Ön már Telkibányán?
Jöjjön el az 

Aranygombos Fogadóba,
•  Sétáljon, túrázzon a Zemplénben,
•  Relaxáljon a masszázságyon, 
•  Kóstolja meg a Telkibányi 

ragulevest házi cipóval és a Ház 
desszertjét,

•  Élvezze egy pohár Hegyaljai bor 
mellett a természet csendjét!

www.aranygombosfogado.hu 

Az Ongai Polgárőrség telefonszáma, elérhetősége (szolgálati időben): 
+36-70/513-4719

Onga Kavics Kft.
– kavics, 
– sóder, 
– homok

Tel.: 20-933-9630

URSZIN LÁSZLÓ vállalkozó
Onga, Major u. 11. 

–  Hazai és külföldi terméskő-burkolók, 
járólapok, lábazati kövek lerakata

–  Szalonnasütők, kerti grillsütők 
természetes kőből

Tel: 46/543-229; 30/5261-918


