
Az Ongai Kékdaru indulásától, azaz 
1999-től szokás, hogy a decemberi 
számban mellékletként mindig fel-
lelhető egy A2-es falinaptár, amely 
valamilyen módon kötődik Onga 
múltjához, az adott év civil, kultu-
rális vagy sport eseményeihez. Ezt 
a hagyományt most is tovább visz-
szük, köszönhetően településünk 
önkormányzatának és támogató-
inknak, akiknek segítségét, anyagi 
hozzájárulását ezúton is nagy tisz-
telettel köszönjük!

Ez alkalommal 
a IIII. Ongai Re-
gionális Pálinka-
verseny képeiből 
válogattuk a fa-
linaptár illuszt-
rációit, egy kicsit 
kedvcsinálóként 
szánjuk azt a jövő 
évi januári, IV. re-
gionális verseny-
hez is.

Közeledve az 
év végéhez, min-
den Kedves Ol-
vasónknak áldott 
karácsonyt, sike-
rekben, boldog-
ságban és egész-
ségben gazdag 
2013-as eszten-
dőt kívánunk! Kö-
szönjük, hogy az 
elmúlt nehéz év-
ben is megtisztel-
tek bennünket az-
zal, hogy lapunkat 
vagy annak inter-
netes változatát 
olvasták.

A 2012-es évet lassan magunk mögött 
hagyva most is a korábbi évekhez hason-
lóan köszönünk el minden kedves olva-
sónktól, barátunktól, egyesületünkkel 
szimpatizáló, azt támogató lakostól, má-
sutt élő honfitársainktól. „Adjon az Isten 
mindannyiunknak erőt, egészséget, tisz-
tességet és alázatot! A jövőben is tegyünk 
minél többet lakóhelyünk felemelkedésé-
ért, ONGÁ-ért!”

- Takács László, 
az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -
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Az önkormányzat november 14-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülést 
tartott. Alább az ülésen elhang-
zottakról tudósítunk. (A novem-
ber 20-ai rendes testületi ülésről 
anyagtorlódás miatt a januári szá-
munkban tudósítunk. - szerk. -)

Tornaterem bővítése
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete az Észak-Magyar-
országi Operatív Program keretében ki-
írt „Oktatási intézmények fejlesztése” 
ÉMOP-4.3.1/A-12 program keretében 
megvalósítandó „Évszakoktól független 
mindennapos testnevelés órák megtar-
tásához szükséges komplex infrastruktu-
rális feltételrendszer kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Általános Iskolában” című 
pályázat benyújtását elfogadta.

A projekt keretében megvalósul a 
Görgey Artúr Általános Iskola és Művé-
szetoktatási Intézmény 2. sz. épületének 
korszerűsítése, az iskola alkalmassá téte-
le a mindennapos testnevelés bevezeté-
sére (új, akadálymentes tornaterem épí-
tésével, sporteszközök beszerzésével), a 
2. számú épület projektarányos akadály-
mentesítése, továbbá olyan eszközök be-
szerzése, amelyek hozzájárulnak az iskola 
sajátos nevelési igényű jelenlegi és jöven-
dőbeli tanulóinak sérülés-specifikus fej-
lesztéséhez. 

A projekt elszámolható összköltsége: 
392.564.085 Ft, melyből a ROP forrásból 

igényelt vissza nem térítendő támogatás: 
392.564.085 Ft (100%-os támogatás).

A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a 
pályázat benyújtására.

Ugyanezen projekt ré-
szeként a szükséges épí-
tési engedélyezési tervdo-
kumentáció elkészítésével 
kapcsolatban az önkormány-
zat a K. Z. PLAN Tervező és 
Beruházáslebonyolító Kft. 
(3562 Felsőzsolca, Kőrösi 
Csoma Sándor út 7.) által be-
nyújtott ajánlatot fogadta el. 
A vállalási ár: 7.000.000 Ft + 
1.890.000 Ft ÁFA = 8.890.000 
Ft. A képviselő-testület meg-
bízta Madzin Tibor polgár-
mestert, hogy a szerződést 
utófinanszírozással kösse 
meg.

Árvízvédelmi fejlesztés
Onga Nagyközség Önkor-

mányzati Képviselő-testüle-
te a KEOP-2.1.2/2F/09-11-
2011-0002 azonosító számú 
„Onga–Ócsanálos árvízvédel-
mi fejlesztése” című projekt megvalósítá-
sához kapcsolódó „Vállalkozási szerződés 
Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesz-

tésének tervezési, kivitelezési munkála-
taira vonatkozóan, PIROS FIDIC könyv 

alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
a Diamit Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 
1.) ajánlattevő által benyújtott összességé-
ben legelőnyösebb ajánlatát fogadta el. A 
vállalási ár: 438.009.642 Ft + 118.262.603 
Ft ÁFA = 556.272.245 Ft. A második leg-
kedvezőbb ajánlatot az „Onga 2012 CM 
Konzorcium”, vezető cég: Colas Alterra 
Zrt. (2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–
4.) tette, az ellenszolgáltatás összege: 
441.111.163 Ft + ÁFA = 560.211.177 Ft. 
A projekt támogatási szerződése szerint 
a tevékenység 100%-os támogatásban ré-
szesül. A képviselő-testület felhatalma-
zást adott az eredmény kihirdetésére, és 
a szerződéskötési feladatokkal megbízta 
Madzin Tibor polgármestert.

Csokonai köztéri szobor felállítása 
Onga Nagyközség Önkormányza-

ti Képviselő-testülete a Nemzeti Kultu-
rális Alap Vizuális Művészetek Kollégiu-
ma által kiírt pályázati felhívás keretében 
a „Csokonai köztéri szobor felállítása 
Ongán a történelmi emlékparkban” című 
pályázat benyújtását elfogadta. A pro-

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint került 
elfogadásra:

Tevékenység
Költségvetés

Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg Támogatás

Előkészítés

Tervezés 14.792.000 3.993.840 18.785.840 18.785.840

Megvalósíthatósági tanulmány 787.400 212.598 999.998 999.998

Közbeszerzés 3.000.000 810.000 3.810.000 3.810.000

Szolgáltatások

Projektmenedzsment 6.130.000 1.655.100 7.785.100 7.785.100

Energiahatékonysági tanács-
adás, energiatanúsítvány 
megszerzése

393.700 106.300 500.000 500.000

Műszaki ellenőrzés 4.600.000 1.242.000 5.842.000 5.842.000

Könyvvizsgálat biztosítása 1.500.000 405.000 1.905.000 1.905.000

Nyilvánosság biztosítása 393.700 106.300 500.000 500.000

Építés, felújítás 226.234.630 61.083.350 287.317.980 287.317.980

Eszközbeszerzés 51.274.147 13.844.020 65.118.167 65.118.167

Összes költség /
Összes elszámolható költség 309.105.577 83.458.507 392.564.085 392.564.085

Rendkívüli önkormányzati ülésről

A tornaterem helyett remélhetőleg 
új kerül kialakításra (Fotó: K. Gy.)
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Őszi fásítás
A hagyományoknak megfele-
lően a település önkormányza-
ta karöltve az Ongai Kulturális 
Egyesülettel és az általános isko-
lával az idén ősszel is folytatta a 
hagyományos fásítási, parkosítá-
si akcióját.

November 6-án került sor a közel 400 000 
Ft értékben vásárolt fák elültetésére a te-
lepülés különböző pontjain.

Az önkormányzatnál dolgozó közcélú 
munkások 
az iskola di-
ákjaival kö-
zösen több 
csapatban 
tették szeb-

bé környezetünket. A Nádas ABC, a Hu-
nyadi utcai óvoda, a Berzsenyi utca beve-
zető szakaszának páratlan oldalán gömb 
juharok és kőrisek, illetve vérszilvák pót-

lására került sor. A szőlőhegy-
re vezető úton mintegy két tu-
cat platán fa került kiültetésre. 
A sportpálya kerítésének 
mentén több mint 50 darab 
vérszilva találta meg a helyét, 
míg a Berzsenyi utca Történel-
mi emlékparkjában és a Főté-
ren a kiszáradt és a kvágott fá-
kat pótlandóan gömbkőrisek, 
gömbjuharok, hársfák, vérszil-
vák, egyéb díszfák és smaragd-
tuják lettek elültetve. A Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum 
udvarára magas törzsre oltott 
magnólia került a földbe. 

Folytatás tavasszal!
- T. L. -

jekt keretében a történelmi emlékpark-
ban (Onga belterület 666/1 hrsz. ingat-
lan) Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló, 
mészkő talapzaton álló bronz mellszo-
bor kerül kivitelezésre a Berzsenyi ut-
cai Történelmi Emlékparkban. A pro-
jekt elszámolható bruttó összköltsége: 
3.140.000 Ft. Onga Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a megvaló-
sításhoz szükséges 30% önerőt, 942.000 
Ft-ot költségvetési rendeletében bizto-
sítja. A vállalt önerő forrása: saját forrás. 
A képviselő-testület kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy a beruházást 2014. márci-
us 31-ig megvalósítja, és gondoskodik a 
támogatással létrehozott műalkotás kar-
bantartásáról, fenntartásáról és ápolásá-
ról. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

- T. L. -

Smaragd tuják ültetése a Főtéren (Fotó: T. L.)

Fák pótlása a Nádas ABC mellett (Fotó: T. L.)

Munkában a diákok a Berzsenyi 
utcai fasornál (Fotó: T. L.)

Fák belocsolása (Fotó: T. L.)

A Csokonai szobor látványterve
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A IV. Ongai Regionális Pálinkaver-
seny eredményhirdetésére 2013. 
január 19-én kerül sor Lillafüre-
den, a Palotaszállóban. Sokak ál-
tal felvetődhet a kérdés, hogy 
miért visszük egy ongai verseny 
eredményhirdetését egy másik 
településre. Ezt szeretnénk rövi-
den megválaszolni.

Az idei, 2012-es versenyünk az ország 
második legnagyobb pálinkaversenyévé 
nőtte ki magát a 346 nevezett pálinkájá-
val, és a gyulai országos verseny és világ-
kupa mellett egyedül az ongai kapta meg 
azt a lehetőséget, hogy megpályázhatja a 
jövő évi országos verseny megrendezé-
sét a Pálinka Nemzeti Tanácsnál. Szak-
mai berkekben pedig a legjobb minősí-
tést kapta a rendezvényünk. 

Szeretnénk a 2013 januárjában meg-
rendezésre kerülő versenyünk színvonalát 
tovább emelni, és az ország egész terüle-
téről, de a határon túlról is várjuk a neve-
zőket és résztvevőket, akik száma az elő-
zetes felmérések szerint várhatóan meg-
haladja az idei nevezési számot. Ez azt 
jelenti, hogy a verseny – ha fogalmazha-

tunk így – kinőtte Ongát. Településün-
kön nincs olyan helyiség, ahol megfelelő 
színvonalon az ország különböző pontja-
iról, sőt külföldről érkező több száz részt-
vevőt téli időszakban el tudnánk helyezni, 
le tudnánk ültetni. Erre sem az iskola, sem 
a művelődési ház nem alkalmas, mindkét 
intézmény kicsi. Elég, ha csak az iskolai 
farsangokra gondolunk, azt is két egymást 
követő napon kell megrendezni, hogy a lá-
togatók beférjenek. A tervek a művelődési 
ház bővítésére, átalakítására kész vannak, 
és reményeink szerint a beadott sport-
csarnok pályázatunkat is siker koronázza, 
és annak megépülése után akár már jövő-
re, de 2015-ben valószínűleg már biztosan 
visszahozhatjuk a teljes rendezvénysoro-
zatot nagyközségünkbe, és megfelelő be-
fogadóképességű, színvonalas helyszínen 
tarthatjuk a pálinkások gáláját.

Számos újítást bevezetve szándékunk-
ban áll az ongai verseny státusát oly mér-
tékben megerősíteni, mely megkerülhe-
tetlenné teszi a pálinkások világában. En-
nek részeként többek között sikerült fő-
védnöknek megnyerni Dr. Kemény Dé-
nest, vízilabda válogatottunk volt szö-
vetségi kapitányát, illetve döntöttünk úgy, 

hogy az eredményhirdetést áttesszük egy 
nagyszabású gála, illetve pálinkás bál ré-
szeként a verseny színvonalának megfele-
lő helyszínre, a lillafüredi Palotaszállóba, 
ahol a média képviselői és szponzoraink, 
támogatóink is méltóbb színvonalon le-
hetnek részesei rendezvényünknek, ve-
hetnek részt a társadalmi zsűri munkájá-
ban egy VIP állófogadás keretében.

A pálinkák zsűrizésére – amit két na-
posra kellett bővítenünk a várható min-
ták nagy száma miatt – azonban tovább-
ra is Ongán kerül sor, január 9–10-én az 
általános iskolában.

- T. L. -

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: elsősorban 
Észak-Magyarország és Észak-Alföld régió-
ja, de az ország bármely területéről, sőt a ha-
táron túlról is nevezhetnek a magánfőzők, 
bérfőzetők és a kereskedelmi 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 8-áig, 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 befizetésével ve-
hetnek részt a magánfőzők, a bérfőzetők és 
a kereskedelmi pálinkafőzdék. A párlatok 
leadásával egy időben a nevezéshez csatol-

ni kell a hivatalos bérfőzetési lap másolatát. 
(Lehetőség van két személy együttes nevezé-
sére is, amennyiben a cefrézést együtt végez-
ték. Itt is követelmény azonban az egyikük 
nevére kiállított 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 magán-
személy, akinek pálinkája a IV. Ongai Regi-
onális Pálinkaversenyen arany-, ezüst- vagy 
bronzérmet nyer, a Magyar Országos Pá-
linka és Nemzetközi Gyümölcspárlat Ver-
senyen (Gyula, Budapest) ugyanazon ver-
senypálinka nevezési díjából 30%, 20%, ill. 
10% kedvezményt kap az Ongai Kulturális 
Egyesület és a Lovász Rendezvényszerve-
ző Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között 
fennálló szerződés értelmében.

További információk, részletes nevezé-
si feltételek, verseny szabályzat, odaítélhe-
tő díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap elérhető az egyesü-
let honlapján: www.okeonga.hu ill. továb-
bi felvilágosítás kérhető a 70/313-3216-os 
és a 70/313-1454-es telefonszámon vagy e-
mailben az okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! 
Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület -

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

2013 első pálinkaversenye!

Eredményhirdetés a Palotaszállóban!

Dr. Kemény Dénes a pálinkaverseny fővédnöke

a Palotaszálló
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Iskolai csengőszó
November eseményekben és programok-
ban bővelkedően telt el iskolánk életé-
ben. A hónap elején prevenciós foglalko-
zások megtartására került sor. A káros 
szenvedélyek kialakulásának megelőzé-
se közös érdekünk. Ezt a fontos misszi-
ót vállalta fel a budapesti székhelyű Ifjú 
Tudósok Társasága Alapítvány, karöltve 
a Magyar Orvostanhallgatók Egyesüle-
tével. Az izgalmas, érdekes és rendkívül 
hasznos programot Dr. Zelei Edina, volt 
tanulónk hozta el számunkra. A megelő-
zést elősegítő programban a felső tagozat 
5–8. osztályai vettek részt.

Őszi nevelési értekezletünket november 
10-én tartottuk. Az értekezlet tematikája 
a törvényi változások értelmezésére össz-
pontosított. A közoktatás átalakításá-
val kapcsolatos aktuális teendők számos 
szervezési és technikai feladatot adnak. 
A nevelőtestület áttekintette a következő 
tanév előkészítésének ütemezését. 

Nyílt tanítási napokon vártuk a szülőket 
13-án és 14-én. A tanítási órákat élénk 
érdeklődés kísérte. Az órákat több mint 
130 vendég látogatta meg.

November 13-án került megrendezésre a 
hernádnémeti Móra Ferenc Általános Is-

kola Móra Ferenc prózamondó versenye. 
A megmérettetésen iskolánk tanulója, 
Rácz Boróka 1. helyezést ért el mesemon-
dásban, az 1–2. évfolyamosok kategóriájá-
ban. Felkészítője: Kovácsné Garadnai Éva.

Az Idősek Hete rendezvénye ebben az 
évben novemberre került át. Az időseket 
köszöntő hagyományos műsor is újsze-
rű forgatókönyvvel rukkolt 
elő. Iskolánk tanulói nyi-
tották meg és zárták a be-
mutatókat. Nyitótáncot a 3. 
b osztály adta, a köszöntő-
ket a 2. b osztály mutatta be. 
Az óvodásokkal és a felnőtt 
táncosokkal remek összeál-
lításnak örülhettek települé-
sük idős lakói. A fellépőket 
Kovácsné Gradnai Éva, Ró-
zsa Lászlóné, ill. Kovácsné 
Nagy Ágnes és Lukácsné 
Sass Rita készítették fel.

Elkezdődött a következő tanév előkészítése. 
Iskolánk képviselete tájékoztatót tartott az 
óvodás szülők részére. A 2013/2014-es 
tanév újdonságai mellett a közös ismerke-
dés lehetőségeiről is szó esett.

Az általános iskola szülői munkaközös-
sége hagyományos Katalin-bálját no-
vember 24-én rendezte meg. A bál bevé-
teléből támogatja a szülői szervezet a ha-

gyományos iskolai programokat, 
a tanulók jutalmazását és a verse-
nyek szervezését. A bál jó hangu-
latáról a szülők lelkes csapata gon-
doskodott. Formabontó módon 
a fergeteges nyitótánc is a szülők 
produkciója volt. 

November 28-a a véradók nap-
ja. Ebből az alkalomból rendezett 
porcelánfestő versenyt a Magyar 

Vöröskereszt. A verseny díjkiosztására 
november 28-án került sor a miskolci 
véradó központban. A legtöbb résztvevő 
a 2. b és a 3. b osztályokból került ki. Min-
den résztvevő tanuló ajándékot kapott. 

A hagyományosan november végére ter-
vezett Szép magyar beszéd és a Szépen 
szólj! versenyeket december 1-én rendez-

tük meg. A versenyek hatalmas érdeklő-
dés mellett nagyon magas színvonalon 
zajlottak le. A verseny eredményeit alább 
közzé tesszük.

A szülőkkel hivatalos formában, ebben 
az évben utoljára december 12-én, a foga-
dóórán találkoztunk.

December a várakozás ünnepe. Minden 
iskolás nagyon várja a karácsonyi ünnep-
kör meghitt pillanatait. Ez hasonlóan így 
történik az iskolában is. December 8-án 
Mikulás-diszkót tartottunk, 19-én kará-
csonyi koncertre invitálunk mindenkit, és 
az év utolsó tanítási napján, december 21-
én, 13 órától karácsonyi ünnepség lesz a 
művelődési házban. 

Kellemes ünnepeket és boldog újévet kí-
ván minden tanulójának és hozzátarto-
zójának az iskola vezetése!

- Kovács György igazgató -

A népdaléneklő verseny helyezettjei
5–6. évf.:  1. Virág Fruzsina, 2. Lakatos Ernő, 3. Szamkó Georgina és 

 Horváth György Károly.
7–8. évf.: 1. Vasas Vivien, 2. Frei Gréta, Horváth Valéria.
A rajzverseny helyezettjei
5–6. évf.: 1. Tirpák Erika, 2. Kerekes Dominik, 3. Horváth Olga.
7–8. évf.: 1. Kerekes petra, 2. Horváth Adrienn, 3. Máté Gabriella.
Az olvasás helyezettjei
5–6. évf.: 1. Farkas Gábor, 2. Kerekes Dominik, 3. Máté Gabriella.

7–8. évf.: 1. Vasas Vivien, 2. Kovács Luca, 3. Tirpák Nikoletta.
A szépírás helyezettjei
5–6. évf.: 1. Orlózcki Anna, 2. Kerekes Dominik, 3. Molnár Ildikó.
7–8. évf.: 1. Kerekes Petra, 2. Kovács Luca, 3. Tirpák Nikoletta.
A helyesíró verseny helyezettjei
5. évf.: 1. Farkas Gábor, 2. Kerekes Dominik, 3. Bajcsi Milán és Baktai Balázs.
6. évf.: 1. Váradi Cintia, 2. Bay Dominik Bánk, 3. Tirpák Erika.
7. évf.: 1. Kerekes Petra, 2. Frei Gréta, 3. Galyas Sztella.
8. évf.: 1. Vasas Vivien, 2. Buzás Barbara, 3. Kovács Luca.                                   - PUM -

Iskolások az Idősek hete rendezvényen (Fotó: T. L.)

Szépen szólj! verseny eredményhirdetésén (Fotó: T. L.)

Az iskolai Szépen szólj! verseny eredménye

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳✳ ✳ ✳
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Véget ért a 2012/2013-as labdarú-
gó bajnoki szezon őszi fele.

Felnőtt csapatunk a 7. helyen zárta a sze-
zont. Ezen eredmény megfelel a célkitű-
zésnek (1–10. hely). Mivel ismételten elő-
fordulhat, hogy akár 6 kieső is lesz a me-
gye I-ben, így tavasszal az a legfontosabb, 
hogy megtartsuk ezt a pozíciónkat. A csa-
pat házi gólkirálya Varga Zsigmond lett 
11 góllal. Ezzel a teljesítménnyel a megyei 
gólvadász versenyben a 3. helyen áll. Idén 
is sikerült a helyi utánpótlásban nevelke-
dő fiatalokat közelebb hozni a felnőtt ke-
rethez. Az ősz folyamán 5 sajátnevelésű fi-
atal mutatkozott be a felnőtt csapatban! 
Természetesen még nem töltenek be meg-
határozó szerepet, viszont remélhetőleg 
minél hamarabb megszokják a légkört, és 
1–2 éven belül meghatározó játékosok le-
hetnek majd helyi fiataljaink. A csapatban 
várható játékos mozgás, Mulató Milán je-
lezte távozási szándékát, a helyére min-
denképpen keresünk egy kapust. A csapat 
Varacskai István vezetésével dolgozott.

Ifjúsági csapatunk szintén a 7. helyen 
zárt. A gárda nagyon kétarcú volt, több 
bravúr győzelmet aratott, viszont voltak 
olyan mérkőzések ahol esélyesként nem 
tudtunk élni a fölényünkkel. Természete-
sen a kétarcúsághoz nagyban hozzájárult 
az, hogy a meghatározó játékosok a felnőtt 
csapat keretéhez kerültek mérkőzések-
re. A gárda gólkirálya 13 góllal Gulyás Pál 
lett, ezzel a teljesítménnyel vezeti a megyei 
góllövőlistát is! Gratulálunk neki! A csapat 
edzője Varacskai István volt.

U16-os csapatunk megsínylette a kor-
osztályváltást, a fiatalabbak még nem 

tudták felvenni a bajnokság ritmusát. A 
tabellán a 11., utolsó helyet foglalják el. 
A csapat legeredményesebb góllövője La-
katos Márk 12 gól-
lal. Edzőjük: Praták 
Péter.

U13-as csapa-
tunk határozott fej-
lődést mutat. Az 
újonnan felkerü-
lő gyerekeket sike-
resen építette be a 
csapatába Jónyer 
Gergely szakveze-
tő, így elindultak felfelé a tabellán. Jelen-
leg a 9. helyen állnak, ami az előző évek 
eredményei alapján nagyon jó eredmény. 
A csapat házi gólkirálya Siroki Krisztián 
Vilmos 7 góllal.

Az U11, U9, U7-es csapataink mind 
a három őszi Bozsik tornán részt vet-
tek. A legjobban az U9-es korosztály sze-
repelt, akik kétszer is első helyen végez-
tek. Ezen korosztály erejét mutatja, hogy 
olyan csapatokat utasítottak a hátuk mögé, 
mint a Bőcs és a Felsőzsolca. Munkájukat 
Molitorisz Zoltán felügyeli. U11-es csapa-
tunk egyszer végzett második helyen, szin-
tén egyszer harmadik, egyszer pedig ne-
gyedik helyen. Felkészítésüket Varacskai 
István vezényelte. Legkisebb korosztá-
lyunk sorozatos létszámhiányban szenve-
dett, ezt a gondot a jövőben orvosolni sze-
retnénk, amihez viszont szükségünk lesz a 
szülök segítségére és megfelelő hozzáállá-
sára is! A csapat edzője Berta Tamás volt.

Természetesen a bajnokság végezté-
vel nem álltunk le a pályamunkákkal. A 
center pályát beszórtuk fűmaggal, majd 

földdel betakartuk azokat a részeket, ahol 
még nem volt olyan dús a fű. Azon ré-
szeket, amelyek kimaradtak a nyári fel-
töltésből, feltöltöttük. Terveink között 
szerepel egy gyepszellőztetés, illetve sze-
retnénk mind a két pályánkat műtrágyá-
val beszórni. Arra kérem önöket, hogy 
aki segítséget tud nyújtani a műtrágyá-
zásban és támogatná egyesületünket ez 
ügyben, keresse szakosztályvezetőnket. 
(Varacskai István 06-30-451-5400)

Szeretném megköszönni mindazok 
munkáját, akik valamilyen formában hoz-
zájárultak egyesületünk életéhez, a szur-
kolóknak, hogy bíztatták fiainkat, a spor-
tolóinknak, hogy szép eredményeket ér-
tek el! A közelgő ünnepekre kívánok min-
denkinek békés, boldog karácsonyt és si-
kerekben, ongai gólokban gazdag újévet!

- Varacskai István 
szakosztályvezető -

Novemberi számunkban új rova-
tot indítunk, melyben a helyi lab-
darúgó edzőket szeretnénk egy 
kicsit jobban megismertetni a te-
lepülés lakosságával. Ez alkalom-
mal Jónyer Gergelyt kerestük fel.

– Mióta vagy tagja az edzői teamnek? 
Hogyan kerültél bele? Hogy érzed magad?

– 2012 áprilisa óta vagyok tagja az 
ongai utánpótlásnak. Varacskai István in-
vitálására vállaltam el ezt a szép felada-
tot, melyet nagy örömmel és odaadással 
végzek.

– A helyi sportéletben jártas emberek 
bizonyára emlékeznek az itteni játékos pá-

lyafutásodra. Mesélnél róla a fiatalabbak-
nak is?

– 1993-ban kezdtem el Ongán focizni 
először az ifjúsági csapatban, később pedig a 
felnőtt gárdában is, egészen 2002-ig. Ezalatt 
az idő alatt nagyon sok új ismeretséget, ba-
rátságot kötöttem, amelyekre máig szívesen 
emlékszem vissza. Szerettem meccsekre és 
edzésekre járni, mert akkoriban ifi és fel-
nőtt szinten egy főképp helyi kötődésű já-
tékosokból álló gárda próbálta meg együtt 
a lehető legjobb eredményt elérni.

– Milyen korosztállyal foglalkozol? Mi-
lyenek a gyerekek?

– Az U-13-as korosztállyal foglalko-
zom, edzői tapasztalat híján először picit 

Onga KSE egyesületi hírei

Labdarúgó edzők ember közelben: Jónyer Gergely

A labdarúgó felnőtt csapat (Fotó: Horváth Gábor)

Jónyer gergely
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Katalin az új borral kezdődő kis-
farsang utolsó napja, amikor is 
országszerte Katalin bálokat ren-
deznek. Ezután sem bál, sem lako-
dalom nem esett karácsonyig. A 
Görgey Artúr Általános és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény-
ben tevékenykedő Szülői Mun-
kaközösség egyik fő feladatának 
tekinti ápolni és tovább adni a ha-
gyományt, melyet szüleink is tá-
mogattak, s így Katalin nap táján 
megrendeztek.

A bál célja régen és most is hasonló, egy-
részt segíteni, támogatni anyagilag az is-
kolánkban folyó szabadidős tevékeny-
ségeket, másrészt ápolni a nevelők és 
szülők közötti kapcsolatot, öregbíteni az 
iskola hírnevét. Éppen ezért november 
24-én megrendeztük hagyományos Ka-
talin bálunkat, melynek az ongai műve-
lődési ház adott helyet. A rendezvényen, 
mint SZMK elnök köszöntöttem a bálo-
zókat, majd Kovács György iskolaigazga-
tó úr mondott pohárköszöntőt. Ezután 
Zsoldos János rózsával ajándékozta meg 
a bálon jelenlévő Katalinokat.

A ceremónia levezénylésében Tomorszki 
Mariann segített, amit ezúton is köszönök 
neki. A hagyományos nyitótánc sem ma-
radhatott el, amit külön köszönök a sze-
replő szülőknek: Kerekesné Szőgyi Ildikó, 
Kovácsné Pénzeli Tímea, Farkasné Ferencz 
Franciska, Potoczkiné Antal Judit, Szemán 
Zita, Kissné Vetrik Mariann, Nagy Anita, 
Árvainé Mázik Beáta, Szabadosné Hornyák 
Anikó, Buzásné Horváth Julianna, Dobos 
Borbála Rita és kedves párja Dobos Gábor, 
illetve jómagam.

Az ízletes, bőséges vacsoráról a helyi 
napközi otthonos konyha gondoskodott, 
ezúton is köszönet érte a szakács nénik-
nek és élelmezésvezetőjüknek.

Zenészeink is kitettek magukért, hi-
szen a táncparkett soha sem volt üres, és 
a jó hangulatról egészen hajnali fél né-
gyig gondoskodtak.

Az est egyik fénypontja az éjféli tom-
bolasorsolás volt. Sok szép és különleges 
meglepetés várta a 
nyerni vágyó ven-
dégeket. Köszönet-
tel tartozom önök-
nek, akik elfogadták 
a meghívást és tá-
mogatásukkal hoz-
zájárultak munkánk 
színvonalassá tételé-
hez. Remélem min-
den vendégünk jól 
érezte magát és jö-
vőre is eljön, hogy 
kikapcsolódjon, és 
egy pillanatra elfe-
lejtse a mindennapos munka és gondok 
kihívásait.

Azt gondolom, sikeres rendezvényen 
vagyunk túl, az óriási szervezőmunka – 
amit a szülők nyújtottak – meghozta gyü-
mölcsét. Szeretném név szerint is megkö-
szönni a tombola tárgyak felajánlóinak 
is a támogtást: Polgármesteri Hivatal, 
Madzin Tibor polgármester úr, Farkas 
Lászlóné jegyzőasszony, Kovács György 
iskolaigazgató és felesége, Rózsa Lász-
ló és felesége, Ongai Horgász Egyesület, 

sport egyesület, Ongai Kulturális Egye-
sület, Bársonyos Napközi Otthonos Óvo-
da, napközi otthon konyha, Arkangyal 
Gyógyszertár, Maxi Coop, Felsőzsolca 
Takarékszövetkezet, AAA Trans pék-
ség, Unió Coop, Zsoldos János, Szege-
di Sándor, Máté Béla, Dr. Katona Pál, 
Unoglobal Ker. Kft, P-Kolor Kft, Nádas és 
Joker Söröző, Ancsi Bog Kft, Rózsa Zita, 
Dobai Kinga, Schollerné Jeddi Katalin, 

Pócsi Géza, Farkas Jánosné, Szabadosné 
Hornyák Anikó, Potoczki Csaba és fe-
lesége, Majzik és Majzik Kft., Papp Ba-
lázs, Vanyó László, Viktória Szépségsza-
lon, Nagyné Kavalecz Csilla, Siska Zsolt 
és felesége, Urszin László, Rácz Attila és 
felesége, Zsoldos Renáta, Máté Pékség, 
Nyisztorné Jolika, Kiss Zoltán és felesé-
ge, illetve Lőrincz István.

- Lőrincziné Szaniszló Edit 
SZMK elnök -

szokatlan volt a feladat, de az eddig eltelt 
idő alatt egyre jobban összecsiszolódunk 
a gyerekekkel, akik úgy érzem elfogadtak 
és szeretnek velem dolgozni.

– Hogyan készülsz fel egy edzésre? Mi 
az ars poetikád?

– Természetesen, ha valamit elkezdek, 
azt igyekszem maximális erőbedobás-
sal, lelkiismeretesen végezni. Így van ez 
az edzések, mérkőzések tekintetében is. 
Minden tréninget igyekszek változatosan 
megtervezni. Van néhány szakkönyvem, 
az interneten is kutatok, hogy minél vál-
tozatosabb és érdekesebb edzéseket tud-
jak tartani. Legfőbb célom hogy a gye-
rekek megszeressék a labdarúgást, min-

dig jókedvvel, várakozással telve jöjjenek 
mérkőzésre, edzésre.

– Ha nem a gyerekeket nyúzod, mivel 
foglalatoskodsz?

– 2012. január óta élelmezésvezető-
ként dolgozom a napközi otthonban, te-
hát mondhatni egész héten gyerekek 
közelében vagyok. Szabadidőmben első-
sorban 3 éves kisfiammal, Patrikkal pró-
bálok minél többet együtt lenni, mind-
emellett barátaimmal, feleségemmel 
rendszeresen látogatom a DVTK hazai 
mérkőzéseit.

– Miben változtatnád meg az egyesüle-
tet, mi az, amivel nem vagy elégedett, mi 
az, ami viszont tetszik?

– Az egyesület, illetve a sportpálya 
megítélésem szerint épül, szépül. Gon-
dolok itt például arra, hogy már van két 
füves játékterünk, kivilágított műfüves 
pályánk, a kispadok is megújultak és a 
pályákhoz járdák épültek. Remélem, eb-
ben az ütemben sor kerül majd az öltöző 
felújítására is.

– Mit üzennél a szurkolóknak?
– Én inkább az ongai szülőknek üzen-

ném, hogy bátran járassák sportolni 
gyermekeiket, mert a csapat illetve ver-
senysport szerintem építő, nevelő, jó ha-
tással van mindenkire, de legfőképpen a 
gyerekekre. 

- Varacskai István -

Jó hangulatú Katalin bál

A fellépő szülők (Fotó: T. L.)
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Idősek Hete
Onga Nagyközség Önkormány-
zata és a Szociális Szolgáltató 
Központ az idén is megrendezte 
az Idősek Hete rendezvénysoro-
zatot.

A programok részeként november 19-én 
Madzin Tibor polgármester köszöntöt-
te nagyközségünk idős lakosait, külön is 
megemlékezve a 90 éven felüli lakosok-
ról. Az óvodások, iskolások műsorszám-
okkal köszöntötték nagyszüleiket. No-
vember 20-án az egészséges életmódról 
Sári Róza életmód tanácsadó és terepauta 
tartott előadást.  ,,Az idősek védelmé-
ben” bűnmegelőzési tanácsadásra, me-
lyet Bukszár Zsolt, a Felsőzsolca Rend-
őrőrs őrsparancsnoka tartott, november 
21-én került sor. 

A programsorozatot november 22-
én a Barátság Nyugdíjas Klub, a Szivár-
vány Bulgárföldi Nyugdíjas Egyesület és 
a Szociális Szolgáltató Központ fellépése 
és díszebéd zárta, de a szervezők nem fe-
ledkeztek el az idén 50. házassági évfor-
dulójukat ünneplőkről sem. 

- T. L. -

A Magyar Tűzoltó Szövetség az önkén-
tes tűzoltó egyesületeken keresztül felhí-
vással fordul a lakossághoz, hogy készülje-
nek fel a téli időjárási viszonyokra. 

A tél komoly próbatételt jelenthet a la-
kosság számára: erős lehűlés, nagy hava-
zás, hófúvások által okozott nehézségek. 
Ha tudatosan készülünk az ilyen esetek-
re, akkor könnyebben tudjuk átvészelni az 
ilyen napokat. A felhívás anyagának vázla-
tos tartalmát az alábbiakban olvashatják.

Erős téli lehűlés, intenzív havazás ide-
jében jelezhető, ezért megfelelő előrelá-
tással fel lehet rá készülni.

Várható következmények:
– A gázvezetékek befagyása miatt a ve-

zetékes gázszolgáltatás ideiglenes leállása.
– A hó súlyától az épületek tetőszerke-

zete károsodhat.
Ajánlott magatartási szabályok: figyel-

je az időjárásjelentést, hogy időben fel 
tudjon készülni.

Otthonunkban:
– Hagyományos tüzelőberendezések 

füstelvezetésének biztosítása.
– A gázszolgáltatás kimaradása ese-

tén ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzá-
rócsapját.

– Gondoskodjon szükséges világító-
eszközökről.

– Tartson üzemképes állapotban egy 
elemről működtethető rádiót.

– Tároljon otthonában több napra ele-
gendő élelmiszert.

– Legyenek otthon alapvető gyógy-
szerek.

– Csak az alapvető telefonhívásokat 
bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentés-
ben résztvevőknek van szüksége.

A felhívás teljes szövege a www.onga.
hu honlapon olvasható.

- Siska Zsolt ÖTE Onga -

Augusztusi számunkban elkezdtük a település 1867-es tagosí-
tás utáni térképe egy-egy térképszelvényének, oldalának közzé-
tételét. Az eredeti térkép (az egyes szelvények A2-es méretűek) 
és a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai Kulturális Egyesület 
tulajdonában van, mely megtekinthető a falumúzeumban.

Eddig a térkép 1–9. illetve a 18. és 20. szelvényét tettük köz-

zé, most a 10–12. szelvény következik, mely a Bársonyos tele-
püléstől északra folyó szakaszát (az Onga és Ongaújfalu közötti 
részt) mutatja.      - T. L. - 

Onga régi térképeken

Felhívás a téli időjárási viszonyokra való felkészülésre!

Óvónők énekkara az Idősek Hetén (Fotó: T. L.)

Hagyományőrzők az Idősek Hetén (Fotó: T. L.)
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November 23-án a szőlő (Csersze-
gi fűszeres, Furmint, Sárga mus-
kotály, Irsai Oliver, Otelló, Izabella, 
Rókaszőlő, Hárslevelű) és törköly-
pálinkák (Pinot noir, Furmint, Irsai 
Oliver, Sárga muskotály, Kékfran-
kos és Aszú) kerültek terítékre az 
Ongai Kulturális Egyesület 8 elő-
adásból álló képzési sorozatának 
befejező tréningjén. 

Az egyes képzések célja a gyümölcsök 
fajta jelleges ismerete mellett továbbra is 
az volt, hogy a pálinkafőzésben érdekel-
tek, a minőségi pálinkát fogyasztók és ké-
szítők olyan gyakorlati és elméleti alapis-

mereteket kapjanak 
a pálinkák, a gyü-
mölcs- és borpár-
latok érzékszervi 
minősítéséről, faj-
tajellegéről, a cefré-
zés és a pálinkafő-
zetés minőségjavító 
lehetőségeiről, a pá-
linkák szakszerű bí-
rálatáról, melyet a 
gyakorlatban hasz-
nosítani tudnak, 
ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi bírálatuk fino-
modhat. 

A képzést most 
is Lovassy György 
okleveles élelmi-
szeripari mérnök, 
nemzetközi pálin-
kabíráló, az idei 
országos pálinka-
verseny verseny-
igazgatója vezette. 

Az összes képzé-
sen több mint 200 
személy vett részt. 
Az állandó részt-
vevők közül a tré-

ningsorozat végére sokaknak már nem 
okozott gondot az elő- és utópárlatos pá-
linkák kiszűrése, a leggyakrabban előfor-
duló pálinka hibák felismerése, a pálin-
kák alapszíntű érzékszervi minősítése, de 
azok számára sem volt céltalan a részvé-
tel, akik csak egy-egy alkalommal tudtak 
részt venni a tréningeken. Ők is belekós-
toltak a pálinkakultúra egyre fejlődő, a 
minőség irányába elmozduló világába.

Terveink szerint 2013 februárjában, 
új köntösben, egy új tematikus sorozat-
tal várjuk a pálinkabarátokat a következő 
tréning sorozatunkra!

- T. L. -

A 2013-as évi horgászidénnyel kap-
csolatos fontosabb eseményeket az aláb-
biakban összesítjük.

2013 évtől az illetékes minisztérium 
döntése alapján állami horgászjegyet csak 
egy központi nyilvántartási rendszeren 

keresztül lehet váltani, ami internetes kap-
csolaton keresztül érhető el. Ennek követ-
keztében a horgászengedély kiváltásának 
ideje kb. 15 perccel meg fog nőni. Kérjük 
a tagságot, hogy lehetőségéhez mérten a 
téli hónapokban váltsák ki az engedélyt, 
elkerülve ezzel a tavaszi zsúfoltságot. A 
folyamat meggyorsítása érdekében előre 
kiküldjük a nyilatkozatot, amelyet nyom-
tatott nagybetűvel, olvashatóan, előre ki-
töltve hozhatják magukkal. 

Az állami horgászjegyek árának drasz-
tikus emelése, a szövetségi tagdíj újabb 
emelése jegyáraink emelését vonják ma-
guk után. 

A fogási naplók törvényben szabályo-
zott leadásának határideje: 2013. január 
10. Aki a leadást elmulasztja, a törvény 
előírása szerint a következő évre nem 
kaphat állami horgászjegyet!

Az Ongai Horgász Egyesület jövő évi főbb tervei

Véget ért az idei pálinka bírálati képzés

A szőlők és törkölyök voltak terítéken (Fotó: T. L.)

A képzésen résztvevők (Fotó: T. L.)
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Egyesületünk 2013 évtől fogadni tudja 
az SZJA 1% felajánlásait. Kérjük a tisztelt 

tagságot, hogy támogassa adója 1%-kával 
az Ongai Horgász Egyesületet! Adószá-
munk: 19918929-01-05

A 2013 év főbb eseményei:
- Beszámolóközgyűlés időpontja és 

helye: 2013. március 22. 17.00 óra, Onga, 
művelődési ház. Külön meghívót csak 
időpont változás esetén küldünk. Napi-
rendi pont:

1. 2012 évi beszámolók (Szabó Atti-
la elnök, Fekete Kornél gazdasági vezető, 
Benke Tibor felügyelő bizottság elnöke, 
Szabados Zsolt fegyelmi bizottság elnöke.

2. Közhasznúsági jelentés 
3. I. tó tájékoztató

4. Egyéb
Amennyiben a fenti 

időpontra a beszámo-
lóközgyűlés határozat-
képtelen lenne, abban 
az esetben, a közgyű-
lés változatlan napi-
renddel 2013. márci-
us 22-én 17.30-tól is-
mételten összehívásra 
kerül. Kérem az egye-
sület tagjait, hogy él-
jenek a rájuk ruházott 
jogokkal, ezzel segítve 

az egyesület munkáját.
- Évadnyitó horgászverseny: tavaszi 

telepítés után 1 héttel.
- Általános iskolások horgászverse-

nye: 2013. május.
- III. 24 órás pontyfogó horgászver-

seny: 2013. június 15–16.
- Évadzáró horgászverseny: őszi tele-

pítés után 1 héttel.
Tervezett haltelepítések időpontjai: 
- 2013. március–április, 3 nyaras 

ponty: 20 q.
- 2013. május, előnevelt csuka: 10.000 db.

- 2013. június, 3 nyaras ponty: 20 q.
- 2013. augusztus, 3 nyaras ponty /

mennyisége a bevétel függvénye/.
- 2013. október–november, 3 nyaras 

ponty: 20 q, dévérkeszeg vagy kárász: 18 q.
2012 évi telepítés:

2012. június 3 nyaras ponty 2000 kg

2012. október 3 nyaras ponty 2000 kg

2012. november

2 nyaras ponty 998 kg

1 nyaras süllő 200 kg

kárász-keszeg 1830 kg

Összesen 7028 kg, ami 208 kg halat je-
lent hektáronként. Egyesületünk anyagi 
helyzete megengedte, hogy kihasználva 
az alacsony őszi halárakat, további 2000 
kg 3 nyaras pontyot vásároljon, 2013. 
márciusi–áprilisi szállítással. Remélem, 
hogy ez az átütemezés lehetőséget fog 
biztosítani arra, hogy a 2013. évi horgász 
szezon folyamán, folyamatosan tudjuk 
pótolni a kifogott állományt.

Az Ongai Horgász Egyesület vezető-
ségének nevében, minden kedves hor-
gásztársunknak erőt, egészséget és hal-
fogásban gazdag Békés Boldog Új Évet 
Kívánunk!

- Szabó Atilla elnök -

Alant felsorolt jegyáraink 2013. január 1-től érvényesek.

 A VII-es tó (Fotó: T. L.)
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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható a következő üzletekben:
– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma
– Pékség, Fő tér
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Törpe fagyizó, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  2013 képekben
•  Közmeghallgatásról
•  Közmeghallgatás filmszövege
•  2013. évi díjtételek
•  Az önkormányzat 2013. évi mun-

katerve
•  Táncház és népi játszóház
•  Évértékelő
•  Labdarúgó edzők ember közelben
•  Pálinka versenyfelhívás 
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken
•  Bronzkori leletmentés Ongán
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Karácsonyi ünnepségek
•  Házhoz menő szelektív hulladék-

gyűjtések időpontja
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés menetrendje a következő: 

December 27. szerda

Fenyőfa eladó!
Érdeklődni: 

Papp Balázs 
Onga Rózsa út 5. 
Telefon: 464-136 

Mobil: 06-30/3837820

Helyesbítés
A múlt havi számunkban az 
Óvodai alapítványi bál című 
cikkünknél mint szerzőt 
tévesen Trízsi Józsefné nevét 
jelöltük meg Buzás Lászlóné 
helyett. Az érintettektől 
szíves elnézést kérünk. 
Az említett cikket Buzás 
Lászlóné írta. - szerk. - 

Autó-injektorok tisztítása ultrahanggal
– Megnőtt a fogyasztás, gyengült a teljesítmény?
–  Rossz az alapjárat, nehezen indul, az égéstermék 

kibocsátása nem megfelelő?

Az „ÖN” autójának injektorait tisztítani kell!
Olyan lesz az autója, mintha kicserélték volna!

Injektorok tisztítása a legkorszerűbb 
ultrahangos technológiával.

Diesel-adagolók, (soros és forgóelosztós) 
porlasztók bemérése, szakszerű javítása.
Alacsony árak, szakértelem, megbízhatóság.

Pálfi Sándor autószerelő mester
Telephely: Onga, Lévay J. u. 9.

Tel.: +36/20-983-6573
Várjuk szíves érdeklődését, megrendelését!

Felhívás 
újság előfizetésre

Az Ongai Kékdaru 1999. februári első 
megjelenése óta változatlan áron (100 Ft/
lap) jelenik meg. Egyszer sem emeltük az 
árát, pedig mondanunk sem kell, hogy az 
előállítás nyomdai költségei évről évre 
mennyit nőttek. Arra buzdítjuk tisztelt ol-
vasóinkat, hogy újságunk megvásárlásá-
val továbbra is járuljanak hozzá a nyom-
dai költségek előteremtéséhez, de még 
jobb, ha előfizetnek lapunkra, amivel 
pénzt, időt, utánajárást takarítanak meg.

A kiadó Ongai Kulturális Egyesület 
2013-ban is lehetőséget ad arra, hogy az 
olvasók egy évre előfizessenek az Ongai 
Kékdarura. Az előfizetési díj továbbra sem 
változik, egy évre 1000 Ft. Ez 200 forintos 
megtakarítást jelent az előfizetőnek. A ha-
vonta megjelenő újságot minden hónap 
10–12. között juttatja el egyesületünk az 
előfizető címére. A nem nagyközségünk-
ben élő előfizetőknek az előfizetéshez 
4000 Ft/év postaköltséget is hozzá kell 
számítani, azaz nekik az előfizetés éves 
díja 5000 Ft. Az előfizetés történhet átuta-
lással, vagy az OKE számláját vezető helyi 
takarékszövetkezeti fióknál (3562 Onga, 
Rákóczi u. 22.) készpénzes befizetéssel, a 
közlemény rovatban feltüntetve az előfi-
zető pontos nevét és címét, illetve, hogy 
Kékdaru előfizetés 2013. Az egyesület 
bankszámlaszáma: 54500198-10000719. 
Az előfizetés postai csekken történő be-
fizetéssel is megoldható bármelyik posta-
hivatalban, az OKE-tól igényelt csekken, a 
közleményben feltüntetve: Kékdaru előfi-
zetés 2013.               - OKE -

Fotóalbum 2. 
és dvd-rom karácsonyra

Karácsonyi ajándék ötletek! 
Onga XX. századi története 
fotók tükrében 2. könyv 2000 
Ft-os áron, míg a honismereti 
dvd-rom 3000 Ft-os áron 
kapható az egyesület tagjainál 
és az általános iskolában.
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