
Hagyományos keretek közt került 
sor az 1956-os ünnepi megemlé-
kezésre városunkban. A korábbi 
évekhez hasonló-
an az idén is együtt 
emlékezett Arnót, 
Felsőzsolca, Szik-
szó és Onga telepü-
lések vezetése és la-
kossága.

Településünk Turul 
emlékművénél október 
23-án, délben, a déli 
harangszót követően 
került sor az ünnepi megemlékezés-
re. A Himnuszt követően – melyet az 
Ongai Református Énekkar előadá-
sában hallhatott a megjelent közön-
ség – Csoóri Sándor Emlékezés 1956 
novemberére című versét az arnóti 
Nagy Kristóf mondta el.

Az ünnepi beszédet ez alkalommal 
Csöbör Katalin, a FIDESZ-KDNP or-
szággyűlési képviselője tartotta.

A korábbi évekhez hasonlóan a négy 
település polgármestere (Felsőzsol-
ca várost ez alkalommal Kolenkó Gá-

bor alpolgármester képviselte) az idén 
is koszorút helyezett el az emlékműnél.

A megemlékezést a Zsolca néptánc-
együttes bemutatója és az Ongai Re-
formátus Énekkar előadásában a Szó-
zat zárta.

Az ünnepséget megelőzte a hagyo-
mányos Turul futás, ahol a szépszámú 
részvevő – akik között az általános is-
kolás diákok mellett jó néhány kö-

zépiskolás és fel-
nőtt futó is akadt 
– rendőri felveze-
téssel előbb On-
gáról kerékpárral 
Újfaluba ment, 
majd az erre az 
alkalomra készült 
pólókat felhúzva, 
futva tette meg 
Ongaújfalutól az 
emlékműig tartó 
utat.

- T. L. -

XV. évfolyam 11. szám – 2013. november Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a városi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•   Városavató képekben
•   Alapítvány az ongai 
görög katolikus  
templom építéséért
•   Óvodabál 2013
•   Dr. Csókay András 
idegsebész előadása
•   V. Ongai 
Pálinkaverseny -  
versenyfelhívás
•   Rendkívüli  
önkormányzati ülésről
•   ÉMOP-421A- 
záró-sajtóközlemény
•   Iskolai csengőszó
•   Állás pályázatok
•   Őszi fásítás
•   Egészségmegőrzés:  
Ne energiaitallal dobd 
fel magad!  
Derűhozó praktika: 
Igyon jókedvre hangoló 
gyógyteákat!
•   Onga régi térképeken 
(1898)

1956-os megemlékezés

A megemlékezésen (Fotó: T. L.)

Az Ongai Református Énekkar 
a Turul előtt (Fotó: T. L.) A futáson résztvevők (Fotó: T. L.)
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A Rákóczi utcai megújult épület (Fotó: T. L.) A megújult József A. utcai épület nagyterme (Fotó: Melecski Zoltán)
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A képviselő-testület október 10-ei 
rendkívüli képviselő-testületi ülé-
sén elhangzott legfontosabb napi-
rendi pontokról olvashatnak alább 
tudósítást.

Pályázat a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére
Onga Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete pályázatot nyújtott be a Vidékfej-
lesztési Minisztériumhoz a 2013. évre 
vonatkozóan a lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére.

Önerő alapra történő pályázat 
benyújtása

Onga Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete egyetértett azzal, hogy a Körömi 
Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejleszté-
si Önkormányzati Társulás a 19/2013. (V. 
22.) BM rendelet – Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV törvény alapján meghirdetett 
„A helyi önkormányzatok és az önkor-
mányzati társulások európai uniós fejlesz-
tési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról” támogatására pá-
lyázatot nyújtott be az alábbiak szerint:

- Pályázó megnevezése: Körömi Ag-
glomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás (3563, Hernád-
kak, Rákóczi út 42.)

- A tervezett fejlesztés pontos meg-
nevezése: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 
„Köröm és térsége szennyvízelvezetése és 
–tisztítása”            - T. L. -

Mindegyik pályázatra vonatkozó általános feltételek:

Ongai Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ongai Szociális Szolgáltató Központ következő munkaköre-
inek betöltésére. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. 12. 01.−2014. 12. 31.-ig tartó közalkalmazotti jog-
viszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, Rákóczi utca 28. 
A munkakör legkorábban 2013. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hadházi Ferencné nyújt a 06-46-464-277-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
–  Postai úton a pályázatnak a Ongai Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére 

történő megküldésével (3562 Onga, József A. utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot, valamint a megpályázott munkakör megnevezését jeligeként. 

– Személyesen: Hadházi Ferencné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3562 Onga, József A. utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.onga.hu - 2013. november 7.

A fejlesztés forrásösszetétele és ütemezése: adatok Ft-ban
  2012. év 2013. év 2014. év Összesen

Támogatott Beruházási 
költség (nettó) 403 935 339 212 306 250 20 677 162 636 918 751

KEOP Támogatás (nettó) 
(84,471054%) 341 208 438 179 337 327 17 466 217 538 011 982

Saját forrás (nettó) 62 726 901 32 968 923 3 210 945 98 906 769
Ebből BM EU Önerő alap 
(100%) 62 726 901 31 561 613 3 210 945 97 499 459

Ebből NFM kormányzati EU 
önerő alap (285/2012. (X.9) 
Korm. rendelet szerint

- 1 407 310 - 1 407 310

Onga Város Önkormányzatára eső rész pénzügyi forrás összetétele:
  2012. év 2013. év 2014. év Összesen
Támogatott Beruházási 
költség (nettó) 56 550 944 29 722 874 2 894 803 89 168 620

KEOP Támogatás (nettó) 
(84,471054%) 47 769 179 25 107 225 2 445 270 75 321 673

Saját forrás (nettó) 8 781 766 4 615 649 449 532 13 846 947
Ebből BM EU Önerő alap 
(100%) 8 781 766 4 418 626 449 532 13 649 924

Ebből NFM kormányzati EU 
önerő alap (285/2012. (X.9) 
Korm. rendelet szerint

- 197 023 - 197 023

Rendkívüli önkormányzati ülésről

Állás pályázatok
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Szociális segítő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Onga közigazgatási területén a csa-
ládsegítő szolgáltatáshoz kapcsolódó szociális segítői 
feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény alapján.
Pályázati feltételek:
–  Középfokú végzettség, OKJ-s szakképesítés, az 1/2000. 

(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja sze-
rinti szociális segítő részére előírt szakképesítés (szoci-
ális asszisztens vagy szociális, gyermek és i�úságvédel-
mi ügyintéző).

–  Felhasználói szintű MS O�ce (irodai alkalmazások).
–  Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 

legalább 1−3 év.
–  Magas szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszer-

szemlélet.
–  Magas szintű együttműködési és kommunikációs kész-

ség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Szakmai önéletrajz.
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy 

annak megkéréséről szóló igazolás.
–  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

másolatai.

Gazdasági ügyintéző

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: az Ongai Szociális Szolgáltató Köz-
pont munkaügyi, gazdasági és pénzügyi feladatainak el-
látása.
Pályázati feltételek:
–  Középfokú közgazdasági végzettség és/vagy OKJ-s 

szakképesítés.
–  Felhasználói szintű MS O�ce (irodai alkalmazások).
–  Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 

legalább 1−3 év.
–  Magas szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszer-

szemlélet.
–  Magas szintű együttműködési és kommunikációs kész-

ség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Szakmai önéletrajz.
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy 

annak megkéréséről szóló igazolás.
–  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

másolatai.

Foglalkozás segítő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a munka-rehabilitációs szociális fog-
lalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
–  Legalább középfokú végzettséggel, gyógypedagógiai 

asszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, szoci-
ális gondozó, szervező, szociális asszisztens vagy men-
tálhigiénés asszisztens képzettséggel rendelkezik.

–  Felhasználói szintű MS O�ce (irodai alkalmazások).
–  Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 

legalább 1−3 év.
–  Magas szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszer-

szemlélet.
–  Magas szintű együttműködési és kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Szakmai önéletrajz.
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy 

annak megkéréséről szóló igazolás.
–  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

másolatai.

Családgondozó

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Onga területén a családsegítői szol-
gálathoz kapcsolódó családgondozói feladatok ellátása 
1993. évi III. tv. alapján. 
Pályázati feltételek:
–  Felsőfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. 

számú melléklet 5. pontja szerinti, családgondozó részé-
re előírt képesítés. (szociális munkás, szociálpedagógus, 
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus), 

–  Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 
Legalább 1−3 év szakmai tapasztalat. 

–  Felhasználói szintű MS O�ce (irodai alkalmazások). 
–  Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Felsőfokú képesítés, 1/2000. I. 7.) SzCsM. rendelet sze-

rinti, családgondozó részére előírt képesítés. 
Elvárt kompetenciák: 
–  Jó szintű, kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlé-

let. Együttműködési készség, kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve 

annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylé-
se folyamatban van. 

–  Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó szemé-
lyes adatait és elérhetőségét is. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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2013. október 15-én, kedden este 
18.00 órai kezdettel Magyarország 
egyik leghíresebb agy- és idegsebé-
sze, dr. Csókay András tartott előadást 
településünkön. A program a Borsod 
-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárel-
látási szolgáltató rendszer támogatá-
sával valósult meg. Az előadás címe: A 
spiritualitás és kultúra hogyan segíti a 
kreatív ötletek keletkezését – volt.

Csókay professzor nevével, mint nemzet-
közileg elismert szaktekintéllyel az elekt-
ronikus és nyomtatott média révén ko-
rábban már többször találkozhattunk: 
szakmai téren nevéhez fűződik a súlyos 
traumás agyduzzadás kezelésére kidolgo-
zott ún. „éralagút”-technika kifejlesztése, 
amivel az agysérültek túlélési esélyei je-
lentősen megnövekedtek. 

Neve egyházi berkekben sem ismeret-
len, hiszen dr. Csókay András keresztény 
főorvosként gyakorolja praxisát. Páciensei, 
volt betegei, de még kollégái közül is sokan 
csak „imádkozó orvos”-ként ismerik.

Egy pár szóval szeretném bemutatni 
vendégünket.

1956-ban született, a Műszaki Egye-
temen 1980-ban szerzett építészmér-
nöki diplomát, ezt követően 3 évig dol-
gozott mérnökként. Feleségét Daniellát 
16 évesen ismerte meg, közben mind-
ketten egyetemet és főiskolát végeztek. 
Öt gyermek édesapja. 1989-ben a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvostudományi Karán orvosi 
diplomát szerzett. Rezidensként az Or-
szágos Idegsebészeti Tudományos Inté-
zetben dolgozott. Szakorvosi tevékeny-
ségét az Országos Baleseti és Sürgősségi 
Intézetben kezdte. Ott dolgozott 2003-ig, 

majd a Szombathelyi Markusovszky Kór-
ház majd a Fővárosi Szent János Kórház 
idegsebészet osztályvezetője lett. 2010-
ben került Miskolcra, ahol osztályvezető 
főorvosként dolgozott, azonban ez év au-
gusztusától újból Budapesten, a Honvéd 
Kórházban lett osztályvezető főorvos.

Szakmai sikereinek elismeréseként 
2005-ben Prima Primissima közönség-dí-
jat kapott. 2011-ben a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Középkeresztje kitüntetést 
vehetett át.

A súlyos traumás agyduzzadás kezelésé-
re az úgynevezett éralagút-technika mód-
szert és további koponya-térnyerési tech-
nikák új műtéti megoldásait fejlesztette ki.

A 2013. évi tanévben a Semmelweis 
Egyetemen istenhit és orvostudomány 
tematikát tanít. Hogyan segíti a kultúra 
és a vallás a belső világunk gazdaságát, 
ami alapfeltétele a kreativitásunknak. Hit 
szerepe az orvos számára a nehézségek 
elviselésében - ami a jelen előadáshoz is 
kapcsolható.

De nem csak gyógyít, tanít, könyve-
ket is ír. A teljesség igénye nélkül egy pár 
megjelent könyvének a címe: Alagút az 
agyban, A hit nem elméleti kérdés, Ma-
gyarság a hivatásunk, Bátorság az öröm-
höz, Ha Isten velünk, ki ellenünk?, Agy-
sebészet rózsafüzérrel.

A megjelent vendégek egy ismert em-
ber átalakult világnézetét tapasztalhatták 
meg. Az előadás egy emberi életről szólt, 
miből mivé alakult át a hit segítségével. 
Beszélt múltjáról, tékozló életéről és meg-
téréséről, amiben partnere volt rengeteg 
kitartással felesége, Daniella. Igaz, ehhez 
szerintük sajátos „szerelmi háromszögre” 
van szükség, melyben a harmadik fél Isten. 
Az ötgyermekes házaspár életében ugyan-

akkor volt időszak, amikor ez a kifejezés 
evilági értelmében volt igaz rájuk. Kapcso-
latuk ma már arra példa, hogy Isten, ha 

úgy tartja kedve, a görbe vonalakon is tud 
egyenesen írni. Így beszélt önmagáról: „A 
mérnökségben nem találtam meg a hiva-
tásomat, aztán az orvosi hivatással ugyan-
abba a kátyúba jutottam. Az orvoslásban 
éppúgy kiégtem, mint a mérnökségben, 
és képtelen ötleteim támadtak, például el 
akartam menni fogorvosnak, hogy több 
pénzt keressek. Akkor találtam meg a hi-
vatásomat, amikor rátaláltam Istenre. Óri-
ási vargabetűk voltak az életemben 42 éves 
koromig. Megtérésem 1998. december 12-
én történt. Azóta próbálok keresztény ta-
núságtevőként élni.” Tanúságtevő előadá-
sokat az ország számos pontján tartott az 
eltelt években, amely az orvostudomány és 
a hit kapcsolatáról szólnak. Egy ilyen előa-
dásnak voltunk tanúi Ongán is.

Köszönöm azoknak az embereknek, 
akik megtisztelték az előadót, és eljöttek 
meghallgatni a nem mindennapi előadást! 

- Gondos Andorné könyvtáros -

Őszi fásítás
A hagyományoknak megfelelően a település önkormányzata karöltve 
az Ongai Kulturális Egyesülettel, az általános iskola hetedikes diákjaival 
az idén ősszel is folytatta a hagyományos fásítási, parkosítási akcióját.

Ez alkalommal a Darvas Közösségi Ház és Múzeum vizes blokkja és �lagóriája 
melletti terület gazdagodott többek között gömbkecskerágókkal, bukszusokkal, 
tűztövisekkel és szomorú japánakác fákkal, míg a Berzsenyi úti Történelmi em-
lékparkban vérjuharok, a sportpályán vérszilvák és pusztaszilek pótlására, ki-
egészítésére került sor. 

Folytatás tavasszal!                                                                                       - T. L. -

Dr. Csókay András idegsebész előadása

Az előadáson (Fotó: Kozma János)

Parkosítás a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)
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Városavató képekben
A következő képekkel a szeptember 27-i városavató néhány felejthetetlen momentumát szeretnénk újfent feleleveníteni.  - szerk. -

A városavató díszvendégei (Fotó: T. J.)

Hagyományőrzők az ünnepségen (Fotó: T. J.)

Iskolások néptánc bemutatója (Fotó: T. L.)

Polgármester úr a város kulcsával (Fotó: T. L.)

Sörsátrak előtt (Fotó: Lanku Máté)

A múzeum udvarán (Fotó: T. J.)

Ökörsütés (Fotó: T. L.)

Filmvetítés Ongáról (Fotó: T. L.)
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2013. október 12-én tartottuk a 
hagyományos ongai óvodás gyer-
mekekért rendezett jótékonysá-
gi bálunkat. A bál Trízsi József-
né, óvodavezető nyitóbeszédével 
vette kezdetét. 

Ma már nem kis dolog bált rendezni, 
amikor bálok maradnak el érdektelenség 
vagy pénz hiánya miatt. Nekünk sem volt 
könnyű dolgunk, márpedig bált tarta-
ni csak színvonalasan érdemes. Hogy ez 
mennyire így van, mutatja, hogy a �nom 
vacsoráról a Castrum Boldva Középko-
ri étterem gondoskodott. A Sláger Duó 
Együttes közreműködésével hajnalig szó-
rakozott a közönség.

Mindig nagy öröm számunkra, ha volt 
óvodásaink vissza-visszalátogatnak hoz-
zánk, nem volt ez másként ez évben sem. 
A nyitótáncot volt óvodásunk, Rácz Sán-
dor és partnere adták elő.

A bál csúcspontját idén is a tombolasor-
solás jelentette. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a felkeresett támogatók (vállalkozók, 
szülők, dolgozók, magánszemélyek) anya-
gi és tárgyi felajánlásai nagyban hozzájá-
rultak az alapítványunk pénzbeli gyarapo-
dásához.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani bálunk támogatóinak: Onga Város 
Önkormányzata, polgárőrség, Castrum 
Boldua Étterem, Nyisztorné Jolika zöld-
séges, ongai általános iskola, Dr. Madzin 
Tibor polgármester, Farkas Lászlóné 
jegyzőasszony, Karabinszky Géza, Erdő-
siné Antal Andrea, Nagy Norbert, Kovács 
Árpád, Lengyel Tamás - Felsőzsolca, Tas-
kovics család, Jónyer Lajosné, Dr. Nagy 
Zsuzsa, Dr. Sárai Katalin, Lengyel Ta-
más, Máté Béláné, Juhász József, Hajtós 

család, napközi otthon, 
Szociális és Szolgálta-
tó Központ, Ongai Kul-
turális Egyesület, Gon-
dos Andorné és Kozma 
János, Szegedi Sándor, 
Maxi Coop bolt, Majzik 
és Majzik, Ronyecz Mi-
hályné, Schollerné Jed-
di Katalin, Dobai Kin-
ga, ongai sportegyesület, 
Máté Pékség, Budai Gyu-

la, Bársonyos Parti Ongai 100 Ft-os bolt, 
Gelb Zoltán, Miskolci Közlekedési Válla-
lat Zrt., Juhász Sándor, Orchidea virág-
bolt, Poroszkainé Urszin Márta, Nagyné 
Csoma Eszter - Alsózsolca, Régió Já-
ték Nagykereskedelem, Czifrus Péterné, 
Flabélos stúdió, Onga és NA-CL K�.

Óvodásaink szülei, akik támogatóje-
gyet vásároltak: Lengyel Hanna, Tóth Ba-
lázs, Engi Zita és Balázs, Szabó Laura, 
Kosuth Anita, Dózsa Barnabás, Gyükér 
Patrícia, Gubás Eszter, Horváth Gréta, 
Horváth Blanka, Maglódi Milán, Potocz-
ki Lili, Lengyel Tamás, Molnár Áron, Ju-
hász Attila, Simon Balázs, Gápel Flóra, 
Zilay Janka, Mogyórós Anna, Kacsur Já-
nosné nevelőszülő, Tirk Dorottya, Dra-
gony Balázs, Szabó Émi, Fürjes Adrienn 
és Evelin, Vass Ádám és Halász Linett.

Szintén szeretnék köszönetet mon-
dani a kedves vendégeinknek, hogy sze-
mélyesen megtiszteltek jelenlétükkel, és 
velünk töltötték az estét. Reméljük jól 
érezték magukat, és jövőre is eljönnek!

Végül, de nem utolsó sorban szeret-
nénk köszönetet mondani a művelődési 
ház dolgozóinak, hogy helyet adtak ren-
dezvényünknek.

A bál bevételét az óvodai eszközállo-
mány fejlesztésére fogjuk felhasználni.

- Buzás Lászlóné az alapítvány elnöke -

Óvodabál 2013

A Hagyományőrző Néptánc Csoport fellépése (Fotó: T. L.) A nyugdíjasok énekkara (Fotó: T. L.)

Republic koncert (Fotó: T. L.) A koncert hallgatósága (Fotó: T. L.)

A bálon (Fotó: Nagy Anita)
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Iskolai 
csengőszó

Október iskolánk névadójának, Gör-
gey Artúrnak a hónapja. 

A hónap első hetében tisztelegtünk az 
aradi vértanúk emléke előtt. A hatodik 
évfolyamos tanulók az eseményhez mél-
tó, ünnepélyes műsorukat az iskola kö-
zössége és a meghívott vendégek előtt 

mutatták be. A megemlékezésben több 
nyolcadik évfolyamos tanuló is fontos 
szerepet kapott. A hősök előtti tisztelgés 
fényét nagyban emeli, hogy a vértanúk 
leszármazottja is jelen volt az eseményen. 
A műsort színpadra vitte Baloghné Szá-
szi Edit és Reszegi Éva tanárnő.

A hónap közepén szép sikert ért el is-
kolánk az angol nyelv ismeretéből ren-
dezett miskolci körzeti versenyen, ahol 
első és negyedik helyen végeztek csapata-
ink. A megnövelt óraszámú nyelvoktatás 
eredményességét igazolja ez a felemelő 
siker. I. helyezést értek el: Dargai Dori-
na, Dobos Levente, Scholler Ádám és Va-

sas Brigitta. IV. helyezést értek el: Cson-
tos Benedek, Nagy Letícia, Tiszay Tessza 
és Zombori Milán. Felkészítő nevelő: Lu-
kácsné Sass Rita tanító.

Megalakult a Görgey Artúr Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Intézményi Tanácsa. Az intézményi 
egyeztető fórum tagjait, egy-egy főt a kö-
vetkező szervezetek delegálták: Onga Vá-
ros Önkormányzata Gál Lászlóné képvi-
selő asszonyt, a Szülői Munkaközösség 
Lőrincziné Szaniszló Editet, a szülői 
szervezet elnökét, az általános iskola ne-

velőtestülete Siskáné Bá-
lint Zsuzsanna tanárnőt, 
az általános iskola diá-
könkormányzata Molito-
risz Zoltán tanár urat, az 
intézményben hitoktatást 
végző történelmi egyhá-
zak Kormos Csaba plébá-
nos urat. Az intézményi 
tanács véleményt nyilvá-
níthat a pedagógiai prog-
ramról, a szervezeti és 
működési szabályzatról 
és az éves munkatervről. 
Az intézményi tanácso-

kat a kormányhivatal nyilvántartásba ve-
szi és a jövőben támogat-
ni fogja munkájukat.

Hagyományainknak 
megfelelően az őszi szü-
net előtti időszak a Gör-
gey-napok eseményeivel 
telt. A programsorozat 
első eleme az 56-os ese-
mények emlékezetére 
megrendezett Turul-fu-
tás volt. Tanulóink, mun-
katársaink és a szülők ha-
talmas lelkesedéssel küzdötték le a közel 
három kilométeres távot.

Ha Görgey-napok, ak-
kor vetélkedő! Minden 
tanévben más-más té-
makörben mérik össze 
felkészültségüket a felső 
tagozatos osztályok ver-
senyzői. A rendezők té-
maválasztása ebben a 
tanévben a világhírű ma-
gyar tudósokra és feltalá-
lókra fókuszált. A nemes 
vetélkedés feladatainak 
megoldása érdekesen és 

izgalmasan hozta gyermek közelbe szel-
lemóriásaink világát. A verseny felelősei 
és lebonyolítói Máriásiné Keresztúri Ad-
rienn és Tóthné Andó Zsuzsanna volt. A 
„Világhírű tudósaink” vetélkedő ranglis-
tája a következőképpen alakult: I. helye-
zés 6. a, II. helyezés 8. c, III. helyezés 8. a, 
IV. helyezés 6. b, V. helyezés 8. b, VI. he-
lyezés 7. b, VII. helyezés 5. b, VIII. helye-
zés 7. a és IX. helyezés 5. a osztály.

A Görgey-napok záróeseményeként 
iskolánk felső tagozatos tanulói közös �l-
mvetítésen vettek részt. Több alsós osz-
tályban pedig a halloween jegyében ke-
rült megrendezésre számos izgalmas 
közösségi program. Az osztályközössé-
gek kikapcsolódását sok szülő támogat-
ta és segítette.

Hagyományainkhoz híven a halottak 
napja alkalmából iskolánk nevelőtestüle-
tének küldöttsége látogatást tett az ongai 
temetőben fellelhető pedagógus-síroknál. 
A sírokon elhelyezett mécsessel és né-
hány szál virággal emlékeztünk pedagó-
gus elődeinkre. Szomorúan vettük a hírt, 
hogy a napokban elhunyt Forgács Gyulá-
né rajztanárnő. Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük!

November hónapban tartja iskolánk 
nyílt tanítási napjait. Az alsó tagozaton 
november 13-án, a felső tagozaton 14-én. 
Szeretettel várjuk a kedves szülőket a be-
mutató órákra reggel nyolc órától.

Katalin-bál 
A Szülői Munkaközösség november 

30-án rendezi meg hagyományos jóté-
konysági bálját. Az évtizedes hagyomá-
nyokkal rendelkező vidám összejövetelre 
a szervezők várnak minden kikapcsolód-
ni vágyót. 

- Kovács György igazgató -

A győztes angol csapat (Fotó: isk.)

Halloweenre készülve (Fotó: K. gy.)

A győztes 6. a osztály csapata (Fotó: Tószegi Ádám)

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •
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A verseny meghirdetésének köre: az ország bármely te-
rületéről, sőt a határon túlról is nevezhetnek magánfőzők, 
bérfőzetők és kereskedelmi bérfőzdék.

Nevezési határidő és a minták átvétele: 2014. január 10. 
16.00 óra, személyesen az ongai általános iskola média 
termében (3562 Onga, Görgey u. 2. új épületszárny), illet-
ve eljuttatható postán az egyesület címére (Ongai Kultu-
rális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési minta: fajtánként minimum 2-szer 0,33 liter.
Nevezési díj: párlatonként 2500 Ft. 
Nevezési feltételek: A versenyen a versenyszabályzat 

elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj 
be�zetésével vehetnek részt a magánfőzők, a bérfőzetők 
és a kereskedelmi pálinkafőzdék. A párlatok leadásával 
egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bérfőze-
tési lap másolatát. 

Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 
2014. január 25. 18.00 óra, Lillafüred – Palotaszálló, az On-
gai Kulturális Egyesület által szervezett pálinkagálán és 
bálon.

Díjazás: oklevelek, érmek, ajándékcsomagok, szponzo-
ri felajánlások közel 1,5 millió Ft értékben.

Kedvezmények: 
- Ha valaki az V. Ongai Pálinkaversenyen 16 pontot, 

vagy többet ér el, akkor kedvezményt kap a nevezési dí-
jából a világon legrangosabbnak tartott gyümölcspárlat 
versenyre, a Destillatára éppúgy, mint a többi általuk elfo-
gadott regionális osztrák, német, olasz, svájci és egyéb kö-
zép-európai versenyek résztvevői.

- Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája az 
V. Ongai Pálinkaversenyen érmet nyer, ugyanazon ver-
senypálinka nevezési díjából a gyulai Pálinka Világkupán 
10−30% kedvezményt kap.

- A versenyre nevezett személyek közül (maximum 200 
fő) ingyenes belépőt kap az eredményhirdetésre és az ah-
hoz kapcsolódó pálinkabálra Lillafüreden, a Palotaszálló-
ba. (A rangsort a nevezett pálinkák száma határozza meg.)

Amit még érdemes tudni:
- 2014-ben Magyarországon, pálinkaversenyen eddig 

még nem használt bírálati rendszer szerint történik az ér-
tékelés, aminek a lényege, hogy a pontok több mint 60%-
át a szájban érezhető dolgokra adják a bírálók.

- Továbbfejlesztett pálinkabíráló szoftverrel történik a 
bírálat, mely minden korábbinál jobban kizárja a szubjek-
tivitást: minden pálinkát legalább 4 fő, de szükség esetén 
akár 8 fő értékel egymástól függetlenül.

- A lehető legjobb bírákat igyekszünk meghívni a zsűri-
zéshez, akik több elő-bíráló tréningen is felkészülnek a pá-
linkák minősítésére.

A 2013-as versenyről: 
- A IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyre 264 nevezőtől 

összesen 785 nevezett pálinka és párlat érkezett az ország 
egész területéről. A nevezések nagy száma jelzi a verseny 
széleskörű elismertségét, megerősítve a 2012-ben már el-
ért, az ország egyik legnagyobb pálinkaverseny pozícióját. 
A versenyen a bérfőzetők és a magánfőzetők mellett már 
a nagyobb kereskedelmi főzdék is képviseltették magukat.

Az országosan elismert szakmai zsűri döntése alapján 
arany oklevelet kapott 36, ezüst oklevelet 159, míg bronz 
oklevelet 190 pálinka. 14 champion, azaz nagyaranyérem 
került kiosztásra. 

- A zsűri tagja volt: Lovassy György elnök (Pálinka-tech-
nológiák), Czakó Gábor (Bestillo Pálinkaház), Csobolya At-
tila (Várda Drink), Fabulya Attila (Prémiumital Shop), Főfai 
Krisztina (Márton és Lányai Pálinka), Háger-Veres Zoltán 
(Aroma Bázis Kft.), Hornung Zoltán (Gyulai Pálinkamanu-
faktúra), Kaizer Gábor (Agárdi Pálinka), Komáromi János 
(Tuzséri Pálinkamanufaktúra), Krizl Edit (Brill Pálinkaház), 
Nagy Attila (Brill Pálinkaház), Nagy Árpád (Árpád Pálin-
katanya), Nyilasi Béla (Bükkaranyosi Pálinka Kft.), Pataki 
Attila (Pálinkapatak Kft.), Pucsok Sándor (Tiszadadai Pá-
linkafőzde), Szónoczky István (Szőlőpárlat- és Likőr Manu-
faktúra Kft.), Ujváry Balázs (Fermentum Pálinka) és Vértes 
Tibor (Agárdi Pálinka).

További információk: részletes nevezési feltételek, ver-
senyszabályzat, odaítélhető díjak, nyeremények, nevezési 
kategóriák, letölthető nevezési lap elérhető az egyesület 
honlapján: www.okeonga.hu. További felvilágosítás kér-
hető a 46/464-260-as, a 70/313-3216-os vagy a 70/313-
1454-es telefonszámon, illetve e-mailben az okeonga@
upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!
- Ongai Kulturális Egyesület nevében: 

Takács László OKE elnök, versenyigazgató –

V. Ongai Pálinkaverseny
2014 első pálinkaversenye! 

Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt!

Munkában a zsűri az idei versenyen (Fotó: T. L.)
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Egészségmegőrző rovatunkat Gál 
Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. 
Célunk, hogy a mai, egyre egész-
ségtelenebb világunkban a ma-
gunk módján felhívjuk a �gyelmet 
néhány megelőzhető, kis oda�-
gyeléssel kezelhető problémára.

Ne energiaitallal dobd fel magad!
Erős hányingert, hányást, mellkasi fáj-

dalmat, szapora pulzust, nyugtalanságot, 
álmatlanságot, esetenként pánikrohamot 
is okozhat a túlzott ko�einbevitel. A ma-
napság egyre népszerűbb energiaitalok-
ban akár 4−5 csésze kávénak megfelelő 
ko�ein is lehet!

Fáradtságűzőnek, aktivitásokozónak: 
mozgás – nevetés – gyümölcs.

A hazai lakosság átlagos napi ko�e-
inbevitele a szokásos forrásokból (kávé, 
tea stb.) 120 mg körüli érték, míg a rend-

szeresen energiaitalt fogyasztók esetében 
ez elérheti akár a több száz mg-ot is. Az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ), valamint az Orszá-
gos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet (OÉTI) egyetértett a népegész-
ségügyi termékadó bevezetésével, mert 
így a legveszélyeztetettebb korosztály, a 
�atalok feltehetően kevesebb energiaitalt 
fogyaszt majd.

Felgyorsult világunkban egyre töb-
ben fogyasztanak energiaitalokat fáradt-
ságűzőként, aktivitásfokozóként. Ne fe-
ledjük: az energiaitalok ko�eint és más, 
a ko�ein hatását felerősítő összetevőket 
is tartalmaznak. Ko�ein-tartalmú ital fo-
gyasztásához nem szokott, illetve 18 év 
alatti gyermekek esetében a túladagolás 

akár halálhoz is vezethet! Az OÉTI labo-
ratóriumi vizsgálatai szerint a hazánkban 
forgalomba lévő energiaitalok ko�eintar-
talma 12–120 mg/100 ml között változik, 
ami megfelel 30–300 mg ko�einnek ada-
gonként (250 ml).

A ko�ein stimulálja a központi ideg-
rendszert és az anyagcserét, értágító, hö-
rgőtágító, szívfrekvencia- és összehú-
zódás-növelő hatása van. A ko�einnel 
szemben hamar kialakul a tolerancia, 
ezért ugyanazon hatáshoz egyre nagyobb 
adag szükséges, ekkor azonban már je-
lentkezhetnek a mellékhatások is.

Ahogy a kávéfogyasztás indukálhat-
ja a dohányzásra való rászokást, úgy az 
energiaital az első lépést jelentheti az al-
kohol- vagy drogfüggőséghez. A ko�e-

Egészségmegőrzés

Alapítvány az ongai 
görög katolikus templom építéséért

Örömmel tájékoztatjuk Onga város lakosságát, hogy Farkas Lászlóné és Farkas László alapítványt hoztak létre, 
melyet a törvényszék 2013. május 16-án nyilvántartásba vett. A végzés jogerőre emelkedett 2013. június 07-én.

Az alapítvány neve: Ongai Görög Katolikus Templomért Alapítvány. 
Az alapítók a tulajdonukban lévő, Onga belterületén található Nádas u. 18. szám alatti ingatlanukat ajánlják fel a 
templom építésére.

Az alapítvány célja:
 - Ongán görög katolikus templom építése. 
 - A vallási kultúra gyakorlása a kulturális örökség megóvása.
 - A helyi görög katolikus közösség hagyományának, művészeti értékeinek megőrzése.

Az alapítvány kezelő szervezet:  a kuratórium.
A kuratórium elnöke: Tóth Józsefné /3562 Onga, Dózsa Gy. u. 9./.
A kuratórium tagjai: Bencze Dezsőné /3562 Onga, I�úság u. 5./, Fehérné Túróczy Katalin /3562 Onga, Madách u. 
3/, Nagyné Kavalecz Csilla /3562 Onga, Bem u. u. 22./.
A kuratórium titkára: Pécsi Zoltánné /3562 Onga, Pető� u. 4./.
Az alapítvány képviselője és lakóhelye: Tóth Józsefné /3562 Onga, Dózsa Gy. u. 9./.
Az alapítvány székhelye: 3562 Onga, Dózsa Gy. u. 9.

Az alapítvány nyílt, a felajánlott összegnek az alapítvány számlájára történő be�zetésével bel- és külföldi 
természetes személyek és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha az alapítvány céljaival egyetértenek.
Az alapítvány számlavezetője: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, Ongai Kirendeltsége.
Számlaszáma: 54500198-10012222

„Légy erős, szedjük össze az erőnket
Népünkért és Istenünk városaiért!”

(1 Krónika 19.13a)

- Tóth Józsefné, az alapítvány képviselője -
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in dehidrációs hatását a �zikai aktivitás 
is fokozza, így az intenzív sportolás köz-
ben elfogyasztott energiaital hatására, 
az erőteljes izzadás következtében olyan 
mértékű folyadékvesztés is felléphet, ami 
akár hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

A ko�eintartalmú energiaital fogyasz-
tása – felborítva az alvás és ébrenlét rit-
musát – egészségromboló, alkohollal 
kombinálva pedig még veszélyesebb ha-
tású.

A �atalok körében szinte minden-
naposnak tekinthető, hogy tanítás vagy 
munka előtt és alatt rendszeresen fo-
gyasztanak energiaitalt, s a korábban 
megszokott 250 ml-es helyett gyakran 
a 1,5−2 literest választják, ami megsok-
szorozza a hatást. Az OÉTI által végzett 
2010-es vizsgálat szerint, a 10–14 éves 
gyermekek egy ötöde energiaitalt iszik 
reggelire.

A szakmai szervezetek a következőkre 
hívják fel a lakosság �gyelmét:

A gyermekeket, �atalokat oktató, el-
látó intézmények (iskolák, kollégiumok, 
otthonok) területén ne értékesítsenek, és 
ne fogyasszanak ilyen italokat!

A szülők ne adjanak gyermekeiknek 
energiaitalt!

Az energiaital nem pótolja a napi fo-
lyadékbevitelt, ezért senki ne igya azt 
üdítőital vagy víz helyett!

A forgalomban lévő energiaitalok leg-
többjének ko�ein-tartalma magas, akár 
3-szorosa is lehet egy csésze kávéénak.

Várandós nők és szoptató anyák ne fo-
gyasszanak energiaitalt! A túlzott ko�e-
inbevitel a magzatra, a csecsemőre egész-
ségkárosító hatású lehet.

Ne fogyassza együtt az energiaitalo-
kat alkohollal, gyógyszerekkel, étrend-
kiegészítőkkel, kábítószerekkel, egyéb 
tudatmódosító szerekkel, mert ez kiszá-
míthatatlan, előre megjósolhatatlan kö-
vetkezményekkel járhat!

Intenzív �zikai terhelés, sporttevé-
kenység során fogyasztott energiaital 
életveszélyes szívritmus-zavarhoz vezet-
het!

Az energiaital által előidézett mes-
terséges pörgés megterheli a szerveze-
tet, felborítja a normál életritmust, ami 
újabb és újabb energiaital fogyasztására 
ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy ki-
merült, energiáját vesztett szervezet lesz, 
ami egészségkárosodással végződik.

Az egészséges életmód, a rendszeres 
�zikai aktivitás, az egészséges táplálkozás 

és a megfelelő mennyiségű alvás együtte-
sen biztosítja az igazi energiát és jelenti 
az egészség megőrzését!

A ko�ein, a taurin és a glukuronolak-
ton nem szükségesek a szervezet számá-
ra. Így az energiaitalok fogyasztását sem-
milyen táplálkozási cél nem indokolja.

A �zikai és mentális teljesítőképesség 
fokozásának népegészségügyi szempont-
ból lényegesen támogathatóbb eszköze 
az egészséges életmód, melynek nem ré-
sze az energiaital fogyasztása.

(Forrás: OÉTI–ÁNTSZ)

Derűhozó praktika: 
Igyon jókedvre hangoló gyógyteákat!

Közismert a különböző gyógynövé-
nyek egészségre gyakorolt hatása. De 
nemcsak a testi, hanem a lelki bajokra, 
illetve azok megelőzésére, a jókedv, jó 
közérzet fenntartására is alkalmas sok 
gyógynövényből készült forrázat, tea.

Lássuk (a teljesség igénye nélkül) a 
legismertebbeket, egyben a legkönnyeb-
ben beszerezhetőket:

Citromfű (Melissa o�cinalis)
A �nom, citromos illatú, könnyen 

szaporítható és tartható, gyorsan elterje-
dő, üdezöld növény ismert és kedvelt tea-
alapanyag. A frissen szedett vagy a dro-
gériákban, patikákban található szárított 
leveleiből készített teája ideg- és szív-
nyugtató, görcsoldó (pl. menzesz, mig-
rén esetén) hatású. Sikerrel alkalmazható 
a lehangoltság és a depresszió elmulasz-
tására is. Mindemellett citromlé ízesíté-
sére is kiváló és akár desszerteket, salá-
tákat is díszíthetünk vele. Finom illata 
a szúnyogokra riasztó hatással van, így 
kertbe, balkonládába telepítve nyári esté-
ken ebben is segíthet.

Levendula (Lavandula angustifolia)
A levendulát mindenki ismeri, fő-

ként a molyűző illata miatt. De nem csak 
ezért hasznos. A levendulából készült tea 
és ital idegerősítő-, nyugtató-, altató-, 
vérnyomáscsökkentő-, menstruációs- és 
gyomorgörcs oldó hatású. De emellett 
tisztítja és lecsendesíti a gondolatokat és 
hatásos hangulatingadozások ellen, ezál-
tal támogatja a testi-lelki harmóniátAki-
nek pedig mindez nem elég: kertben más 
növény mellé ültetve távol tartja a levél-
tetveket. Sőt, régen az eladósorban lévő 

lányok szárított levendulavirággal teli 
zsákocskát rejtettek a dekoltázsukba a 
biztos udvarló reményében. Az álmos-
könyv szerint pedig levendulával álmod-
ni gyengéd ragaszkodást jelent, aki pedig 
levendulaillattal álmodik annak kellemes 
élményben lesz része.

Orbáncfű (Hypericum perforatum)
Latin nevében a „perforatum” arra 

utal, hogy a levelében található illóolaj-
tartók miatt perforáltnak, „lyukacsos-
nak” tűnnek a hajtásai. Már az ókor óta 
közismert hangulatjavító hatású teája, 
de napjainkban már kapható tabletta és 
kapszula formában is. A benne lévő ha-
tóanyagoknak köszönhetően serkenti a 
tobozmirigy éjszakai melatonin-terme-
lését és így segíti elő a pihentető alvást. 
Kiváló nyugtatószer, a depresszióknál az 
egyik legtöbbet alkalmazott természetes 
szer. De sikerrel használják ideges szív-
panaszoknál is. Talán ezért volt alkalmas 
a középkorban ördögűzésre is. Hasz-
nálatánál arra kell ügyelni, hogy egyes 
fogamzásgátlók hatását csökkentheti, 
valamint kúraszerűen fogyasztva fényér-
zékennyé teheti a bőrt (márpedig a nap-
fény jókedvre hangoló hatása is fontos!).

Bors(os)menta (Mentha × piperita)
Egyszer egy ismerősöm azt mondta: 

„ A menta, ha fázol, felmelegít, ha me-
leged van, lehűt, ha lehangolt vagy, felvi-
dít, ha jókedved van, megtartja.” Az  biz-
tos, a menta az egyik legsokoldalúbban 
alkalmazható gyógynövényünk. Köny-
nyen termeszthető, gyorsan elterjed (ki-
irthatatlan), jó illata van és a friss, illet-
ve a szárított levelei kiválóan alkalmasak 
tea készítésére. A belőle készített főzet a 
simaizom-görcsök oldásán (pl. menst-
ruációnál) túl, alkalmas a gyomor- és a 
bélrendszer nyálkahártyájának nyugtatá-
sára is. De nemcsak a szervekre hat így. 
A lelki „görcsöket” is oldani tudja és kis 
mennyiségben fogyasztva ellazít, segít az 
elalvásban is (nagyobb mennyiségben 
felpörgethet).

Összefoglalva: a jókedvre hangoló pár 
szem csokoládét célszerű egy-két bögre 
felvidító gyógyteával leöblíteni.

(Forrás: Jóba Katalin)
- szerk.: Gál Lászlóné -
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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 Város 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:
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Berzsenyi 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.

Következőszámunk
tartalmából:

•  Őszi fejlesztések, felújítások
•  Katalin bál
•  Új közterület használati rendelet
•  Labdarúgó helyzetértékelés
•  Idősek hete
•  Új fogorvosa van a településnek
•  V. Pálinkaverseny – versenyfelhívás
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•   Önkormányzat vagyonértékesítésével 
kapcsolatos versenyeztetési szabályzat
•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Onga régi térképeken 
(1898)

Több mint egy éven keresztül, hónapról hónapra mutat-
tuk be településünk 1867-es tagosítás utáni térképét, lap-
számonként 2−3 térképszelvény közzétételével. Az erede-
ti térkép (az egyes szelvények A2-es méretűek) és a hozzá 
kapcsolódó földkönyv az Ongai Kulturális Egyesület tulaj-
donában van, mely megtekinthető a falumúzeumban.

E havi számunktól elkezdjük a település 1898-as térkép-
szelvényeinek közzétételét, ami szintén a Darvas Közössé-
gi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. Az első 
térkép szelvényről a szikszói határ és a Kassa felé menő vas-
útvonal melletti területek művelési ágai (legelők, kaszálók 
és rétek) és birtokosai (Darvas Antalné, Kóczán Józsefné, 
Gutmann Dávid) olvashatók le.

- T. L. - 

Papír-, műanyag hulladék és sörös dobozok átvétele az 
Ongaépker Kft. Tüzép telephelyén 

Ongán, a Dózsa Gy. úton

Tanácsi anyag dvd-n
A júniusban megjelent 
Onga tanácsi 
korszakának levéltári 
forrásait tartalmazó 
dvd-rom 
megvásárolható az 
Ongai Kulturális 
Egyesület tagjainál 
2000 Ft/db áron.


