XV. évfolyam 12. szám – 2013. december

Tartalomból:
• Melléklet: 2014-es
falinaptár
• Adventi gyertyagyújtás
• 2013 képekben
• Szociális Munka Napja
• Ilyen volt 2013 Ongán!
• Szép magyar beszéd
2013 versenyeredményei
• Önkormányzati
ülésekről
• Iskolai csengőszó
• V. Ongai
Pálinkaverseny
• Labdarúgó ősz
• Pálinka bírálati képzés
őszi ízekből
• Onga régi térképeken
(1898)

Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a városi önkormányzat támogatásával

Melléklet:
2014-es falinaptár!
Az Ongai Kékdaru indulásától,
azaz 1999-től szokás, hogy a decemberi számban mellékletként
mindig fellelhető egy A2-es falinaptár, amely valamilyen módon
kötődik Ongához. Ezen hagyománytól most sem térünk el, köszönhetően támogatóinknak is,
akiknek segítségét, anyagi hozzájárulását ezúton is nagy tisztelettel
köszönjük!
Ez alkalommal a IV.
Ongai Regionális Pálinkaverseny képeiből
válogattuk a falinaptár fotóit, amit egy kicsit kedvcsinálóként
is szánunk a jövő januári, V. Ongai Pálinkaversenyhez, mely
reményeink szerint
már az országhatárokon is átnyúlik.
Közeledve az év végéhez, minden Kedves
Olvasónknak áldott
karácsonyt, sikerekben, boldogságban és
egészségben gazdag
2014-es esztendőt kívánunk! Köszönjük,
hogy az elmúlt nehéz
évben is megtiszteltek bennünket azzal,
hogy lapunkat vagy
annak internetes változatát olvasták.
A 2013-as évet lassan magunk mögött
hagyva most is a ko-

rábbi évekhez hasonlóan köszönünk el
minden kedves olvasónktól, barátunktól,
egyesületünkkel szimpatizáló, azt támogató lakostól, másutt élő honfitársainktól. „Adjon az Isten mindannyiunknak
erőt, egészséget, tisztességet és alázatot!
A jövőben is tegyünk minél többet lakóhelyünk felemelkedéséért, ONGÁ-ért!”
- Takács László,
az Ongai Kulturális Egyesület
elnöke -

Onga Város Önkormányzata Advent első vasárnapján első alkalommal megrendezésre kerülő
adventi gyertyagyújtásra invitálta
a város polgárait a Főtérre.
Az első gyertyagyújtás időpontja december 1., délután 15 óra volt.
Az ünnepi köszöntőt Jónyer Lajosné
alpolgármester mondta, majd a Bársonyos Napközi Otthonos Tagóvoda gyerekeinek műsora következett.
Adventi áldást a helyi egyházak képviselőitől, Kormos Csaba címeres esperes
római katolikus plébánostól és Csomós
Lászlóné református lelkésztől hallhatták
a megjelentek.
Az adventi koszorú és a gyertyák megáldását, megszentelését követően forralt
borral, forró teával látták vendégül a tisztelt résztvevőket.
- T. L. Megkértük az ongai lakosokat,
hogy mondják el véleményüket a
2013-ban megvalósuló helyi fejlesztésekről, milyen változást tapasztaltak az idén, és ezek közül
mi volt jó és min kellene még változtatni.
Koleszár Józsefné Marika: Véleményem
szerint a 2013-as évben sok pozitívum
érte Onga városát. Ilyen például a falu várossá avatása. Pozitívumként kiemelem a
közbiztonság megfelelő működését. A
város fejlődését segítette az utak és különböző régebbi épületek (öregek otthona és a Szociális Szolgáltató Központ) támogatásból való felújításai. A napokban
már elkezdtük a dolgozókkal az ünnepi
hangulat megteremtését a központban.
A Szociális Szolgáltató Központ dolgozói
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánnak az Ongai Kékdaru olvasóinak.
Szikoráné Fidrus Erzsébet: Fontos
esemény volt számomra a településünk
várossá avatása. Ezzel kapcsolatban sok
infrastrukturális fejlődés zajlott Onga
területén, gondolok itt az utak, a sportpálya és a közterületek felújítására, létrehozására. Az ünnepek közeledtével a
karácsonyi díszek és fények emelik a város színvonalát.
Nevelős Szabolcs, aljegyző: 2013. január elsejével megkezdték működésüket a járási hivatalok. A korábban jegyzői hatáskörbe tartozó egyes igazgatási
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Adventi gyertyagyújtás

Adventi gyertyagyújtás (Fotó: K. Gy.)

Ilyen volt 2013 Ongán!
hatósági ügyek intézése a közigazgatás
minél hatékonyabb működésének jegyében ezt követően egyrészt a járási hivatal törzshivatalához, másrészt a járási hivatal szakigazgatási szerveihez kerültek
át. Az ongai Görgey Artúr Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola állami fenntartás alá került. Az önkormányzat pénzügyi, támogatási rendszere is fejlődött. A
városi cím adományozásával elismerték a
település fejlettségét és a térségben betöltött szerepét. A közmunka program bevezetése sok nehéz körülmények között
élő ember életét könnyíti meg, hiszen ez
az egyetlen bevételi forrásuk. A város további fejlődését elősegíti, hogy a település adósságát átvállalták.
Kovács Zoltán: Elégedett vagyok azzal, ami a 2013-as évben Ongán történt.
Fontosnak tartom, hogy ezeket a fejlesztéseket a közeljövőben is folytassák, és
újabb fejlesztésekkel növeljék még Onga
színvonalát. Tapasztalatom szerint jót
tett a településünk várossá avatása, hiszen ezzel a kereskedelemben is növekedett a vásárlóink száma.
Ládi Eszter: Ebben az évben sok fejlesztés valósult meg Ongán. Gondolok
itt az utak felújítására, és remélem, hogy
ezek a munkálatok a jövőben is folytatódni fognak megfelelő színvonalon és
módon. Közvilágítás terén vannak negatív észrevételeim. Olyan utcák is van2013. december

nak, ahol nincs megfelelő közvilágítás,
remélem, azt hamarosan pótolják (pl.
a vasútállomás aluljárója). A városavató megszervezése és programjai nagyon
színvonalasan sikerültek.
Bialkó Erika: Nagyon elégedett vagyok városunk fejlődésével, hiszen sok
változáson esett át a település, amit
megünnepelhettünk a városavató rendezvényen. Nagyon tetszettek a programok, amik közül kiemelném a Republik
koncertet és a nap végét záró tűzijátékot. Sok utat újítottak fel, amire már régóta vártak a lakosok. Remélem, a kimaradt utcákban is megtörténnek ezek az
felújítások. Meg kell, hogy említsem a
városban már híressé vált nagyszabású
pálinkafesztivált is, amely már országos
ismertségre emelkedett.
Kiss Ferencné: Nagyon régóta lakok
már itt Ongán, és ha az elmúlt éveket nézem, mostanára rengeteget fejlődött a város. Mindennel elégedett vagyok, ami itt
zajlik a városunkban. Nem tudok roszszat mondani Ongáról, szeretek itt élni,
az évek ezt bizonyítják. Nagyon tetszik
Onga központjában létrehozott park és a
különböző parkosított területek. Sok régebbi épület felújításon esett át, ami szebbé teszi a város képét.
- Mádliné Lackó Helga és
Koncz Tímea -

2013 képekben

Az alábbi képes beszámoló 2013-ban városunk életének – a teljesség igénye nélkül –
néhány fontosabb eseményéből szemezget. Olyan fotókat válogattunk össze, amelyeket folyóiratunk hasábjain eddig még nem tettünk közzé.
- T. L. -

Városavató (Fotó: T. J.)

Épül az ócsanálosi gát (Fotó: T. L.)

Bővül a sportöltöző (Fotó: T. L.)

Új burkolatot kapott a Kodály utca (Fotó: T. L.)

A Csokonai szobor átadása (Fotó: T. L.)

Aszfaltot kapott a Csokonai utca (Fotó: T. L.)

A művelődési ház felújítása (Fotó: Melecski Zoltán)

Elkészült a múzeum kinti vizesblokkja (Fotó: T. L.)

2013. december
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Önkormányzati ülésekről

A képviselő-testület októberi és
novemberi üléseiről alább nyújtunk tájékoztatást.
Október 29.
A 2013. évi közbeszerzési terv
módosítása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési tervét az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108
azonosító számú „Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi
esélykülönbségének csökkentése Ongán”
című projekt megvalósítása, valamint az
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0061 azonosító
számú „Közigazgatási partnerség Ongán”
című projekthez kapcsolódó feltételes
közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében kiegészítette az alábbiak szerint:

A köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet módosította.
A 2013. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A gazdálkodást minden esetben a ta-

A közbeszerzés

Az általános tartalék előirányzata
7.100 E Ft-tal csökkent.
Költségvetés módosítása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételét és
költségvetési kiadását 336 352 E Ft-tal. A
módosított költségvetési bevételét és kiadását 1 269 742 E Ft-ban állapította meg.
A Polgármesteri Hivatal és az ongai
Szociális Szolgáltató Központ közötti
munkamegosztás
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az
Ongai Szociális Szolgáltató Központ kö-

Alkalmazandó/választott eljárás

Ajánlatkérője

Típusa

Tárgya

Becsült nettó
értéke Ft-ban

Értékhatár
szerint

Eljárás típusa szerint

Megkezdésének
várható időpontja
szerint

Onga Város
Önkormányzata

építési
beruházás

Körzeti orvosi rendelő és védőnői
szolgálat - átalakítás, bővítés,
felújítás és akadálymentesítés

38.592.164

2011. évi CVIII tv.
III. rész nemzeti
eljárásrend

Kbt. 122/A.§ hirdetmény
közzététele nélküli eljárás

2013.10

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108
azonosítószámú projekt támogatása

szolgáltatás Közigazgatási partnerség Ongán megrendelés
rendezvényszervezés

8.340.000

2011. évi CVIII tv.
III. rész nemzeti
eljárásrend

Kbt. 122/A.§ hirdetmény
közzététele nélküli eljárás

2013.11

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0061
azonosítószámú projekt támogatása

Onga Város
Önkormányzata

A képviselő-testület az ÉMOP-4.1.1/
A-12-2013-0108 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi
tagokat jelölte: Fehérné Túróczy Katalin,
Dr. Nevelős Szabolcs, Skoda Zoltán. Póttagok: Kun Zoltánné, Kronovitter Béla.
Tanácskozási joggal a bírálaton részt
vesz: Dr. Madzin Tibor, Rózsa László.
A képviselő-testület az ÁROP-1.A.62013-2013-0061 azonosító számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az
alábbi tagokat jelölte: Dr. Nevelős Szabolcs, Fehérné Túróczy Katalin, Kolenkó Gábor. Póttagok: Lengyel Henrietta,
Sebestyén Gézáné. Tanácskozási joggal
a bírálaton részt vesz: Dr. Madzin Tibor,
Rózsa László.
Beszámoló az óvodai és az iskolai
nevelő-oktató munkáról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkáról” című előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót
elfogadta.
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karékosság jellemezte. Fő feladat a működőképesség megőrzése érdekében az
önkormányzat által kötelezően ellátandó
feladatok költségeinek biztosítása volt.
A/ A BEVÉTELEK teljesítése 81,88%.
I. Önkormányzat működési bevételei
97,11%.
• I/1. Közhatalmi bevételek
125%.
• I/2. Intézményi működési bevételek:
teljesítése
93,34%.
II. Átengedett központi adók 68,79%.
III. Támogatások, kiegészítések 67,92%.
IV. Támogatásértékű bevételek 101,73%.
• IV/1. Működési célú támogatásértékű
bevételek
107,84%.
• IV/2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
100,74%.
V. Felhalmozási célú bevételek
100%.
VI. Átvett pénzeszközök
100%.
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése
0%.
VIII. Finanszírozási bevételek
0%.
B/ KIADÁSOK teljesítése
80,68%.
I. Működési költségvetés kiadásai 73,68%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
94,17%.
III. Tartalékok
0%.
2013. december

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

zötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást jóváhagyta.
Társulási megállapodás elfogadása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és minősített többséggel úgy döntött, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását
elfogadta.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
módosítása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Termoment Kftvel (3525 Miskolc, Tárkányi u. 15.) fennálló kéményseprő-ipari közszolgáltatási
szerződés 2013. december 31. napjával
közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást. Ezzel
egyidejűleg 2013. december 31. napjával

a közszolgáltatás ellátási felelősség viszszaadását kezdeményezte a feladat eredeti címzettjének, Miskolc önkormányzatának.
Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletét módosította. (Lásd a
következő számunkban -szerk. -)
Ingatlan vásárlás
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolta az Onga, Dózsa Gy. u. 24. sz. 396 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ág
megnevezésű 1059 m2 nagyságú ingatlant bruttó 4,8 millió Ft vételáron. Az önkormányzat az ingatlan hasznosítását a
Darvas Közösségi Ház és Múzeum bővítéseként kívánja megoldani.
November 19.
Belső ellenőrzési terv
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési
tervét jóváhagyta.
A tervezett ellenőrzések tárgya:
- A számviteli politika és ahhoz kapcsolódó pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata
- A 2013. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
- Az önkormányzat által 2013. évben
nyújtott céljellegű támogatások számadási kötelezettséginek és elszámolásainak vizsgálata.
- A gépjárművek menetokmány vezetése, üzemanyag elszámolása.
- Leltározási, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatai végrehajtásának vizsgálata.
- A karbantartó csoport által történő
anyagvásárlás, felhasználás dokumentálása.
- Pénztár ellenőrzés, pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenőrzése.
- A pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenőrzése a költségvetési
bankszámlaforgalom bizonylatainál.
- Feladatalapú támogatások ellenőrzése az általános iskolai és az óvodai gyermekélelmezési kedvezmény

igénybevétel
vizsgálatával.

dokumentáltságának

Közigazgatási partnerség
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2013. (VII.11.) számú határozatával döntött az Államreform Operatív Program keretében kiírt
ÁROP-1.A.6-2013 „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” program
keretében megvalósítandó pályázat benyújtásáról. (A projekt elszámolható
költsége 19.999.452 Ft, a támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.) A pályázat értékelése folyamatban van, azonban a projekt időbeli
ütemezésének tartása érdekében szükségessé vált a közbeszerzésekről szóló 2011.
CVIII. törvény alapján egy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Az ajánlatkérő levelek 2013. november 5-én kiküldésre kerültek, határidőre
három ajánlat érkezett.
Árajánlatkérésre felkért szervezet:
Perfekt-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József A. u. 9198), Altamar Tanácsadó Bt.
(1037 Budapest, Góbé u. 19. I/4.), TopMen Bt. (1025 Budapest, Virányos u. 44.).
Onga Város Képviselő-testülete az
ÁROP-1.A.6.-2013-2013-0061 azonosító számú „Közigazgatási Partnerség Ongán” című projekt közbeszerzési eljárásának teljes körű lefolytatásához a pályázat
nyertessége esetén a Perfekt-Tender Kft.
(2162 Őrbottyán, József A. u. 9198) által benyújtott legkedvezőbb (a vállalási
ár: 235.000 Ft + 63.450 Ft = 298.450 Ft)
ajánlatot fogadta el.
Filmforgatás közterületen
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a filmforgatási célú
közterület-használattal összefüggő rendeletét.
Szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltató kijelölése
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátására −
a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján –
a Kurmai és Társa Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2 hrsz.) ajánlattevő által
benyújtott, összességében legelőnyösebb
ajánlatát fogadta el.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó he2013. december

lyi közszolgáltatás alapdíja 2013. november
25-től 2014. december 31-ig a összegyűjtött (minimum 6 m3): 2.500 Ft/m3 + áfa.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítésének díja: (minimum 6
m3) 1000 Ft/m3 + áfa. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a költségvetési törvényben
ilyen jogcímen meghatározott normatív állami támogatás összege csökkenti.
Iparűzési adó
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete egységes szerkezetbe öntötte az iparűzési adóról szóló rendeletét.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdés a) – b)
pontja szerinti tevékenység végzése után
naptári naponként 5000 Ft.
Közkifolyók
Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatározta Onga közigazgatási területén a közműves vízellátásba
be nem kötött ingatlanok lakóinak vízhasználatát. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területén lévő azon ingatlanok
tulajdonosaira, bejelentett lakóira terjed
ki, mely ingatlanok a közműves vízellátásba nem kapcsolódnak. A közkifolyók
vizét – háztartási vízfogyasztás céljából
– a közműves vízellátásba be nem kötött
ingatlanok lakói, fogyasztói vehetik rendszeresen igénybe. A vízhasználat megállapított mértéke: 1 m3/fő/hó. A közkifolyók
nem háztartási vízfogyasztás: építkezés,
gépkocsi mosás és locsolás céljára történő
igénybevételéhez a szolgáltató és a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges. A fogyasztó köteles a közkifolyó
használatának megkezdését követő 15
napon belül a használatot a Polgármesteri Hivatala pénztárába bejelenteni. A Polgármesteri Hivatal a bejelentésben szereplő személyek számának arányában
elfogyasztott ivóvíz ellenértékét a Polgármesteri Hivatal javára kiszámlázza.
A köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi
juttatásokról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
5

kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet módosította. A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére legfeljebb
30% illetménypótlékot állapított meg.
Szociális tűzifa
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a szociális
tűzifa igénylésről. A rendelet hatálya kiterjed Onga város közigazgatási területén
lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen
ott lakó személyekre. A támogatás forrása a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet alapján benyújtott igény szerint
az önkormányzat számára megállapított
779.272 Ft támogatás. Az önkormányzat
a rendelkezésre álló keret mértékéig viszsza nem térítendő természetbeni támogatásként téli fűtésproblémák enyhítésére tűzifát biztosíthat azok részére, aki
A Szociális Munka Napja alkalmából az Ongai Szociális Szolgáltató
Központban köszöntöttük a szociális területen dolgozókat, a társult
önkormányzatok szociális munkatársait Onga, Alsózsolca, Arnót,
Bükkaranyos, Bükkszentkereszt,
Emőd, Felsőzsolca, Harsány, Kisgyőr és Répáshuta településekről.
Onga Város Önkormányzata és az Onga
és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása nevében Farkas
Lászlóné, Onga város jegyzője köszöntőjében Teréz anya szavait idézte:
„Ebben az életben nem tehetünk nagy
dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk
nagy szeretettel.”
„Őszinte megbecsülésünket fejezzük
ki azoknak, akik nap, mint nap hitükkel
és meggyőződésükkel azon fáradoznak,
hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlünk telhető
segítséget. Azok előtt a szociális területen
feladatot ellátó kollégák előtt tisztelgünk,
akik nélkül nem lenne működtethető a
szociális intézményünk. Nagyra értékeljük az e területen dolgozók kimagasló
társadalmi hasznosságú tevékenységét.”
– fogalmazott jegyző asszony.
A társulás és az intézmény nevében
Hadházi Ferencné intézményvezető is
6

a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorú járadékban részesül,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) jövedelemmel nem rendelkezik,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben szabályozottan
halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő család,
f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott
ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni
azokat a jogosultakat, akik a 3. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek közül egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek. Nem jogosult szociális
célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3.
§-ban meghatározott feltételek teljesülésé-

től – az a személy, család, aki életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával
egyáltalán nem fűthető. Támogatás nem
kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.
A kérelmek elbírálása Onga Város
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága hatáskörébe tartozik. A
bizottság a támogatásról legkésőbb 2013.
december 12. napjáig dönt. Az egy személynek vagy családnak adható tűzifa
mennyisége 1−5 m3 lehet. A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még többek között a
település belső útjainak javításáról, útjelző táblák, az orvosi rendelő felújításáról,
a tornaterem majdani építési területének
kisajátítási eljárásáról. Az önkormányzat
a MÁV felé jelezte az aluljáró tarthatatlan tisztasági állapotát.
- T. L. -

Szociális Munka Napja
nagy tisztelettel köszöntötte a résztvevőket és a szociális terület dolgozóit a következő szavakkal.
„Tisztelt jegyzőasszony, kedves kollégák!
A Szociális Munkások Nemzetközi
Szervezete 1997. november 12-én hirdette meg a szociális akció nemzetközi napját, a társadalmi kirekesztés elleni harc
jegyében. Magyarországon is így lett november 12. a szociális munka napja.
A szociális munka etikai kódexe szerint munkánk célja, hogy megelőzzük,
enyhítsük, illetve megakadályozzuk az
egyének, családok, csoportok, közösségek nélkülözését és szenvedését. Mi
mindannyian ezt az emberpróbáló életpályát választottuk, sokszor az élet árnyékos oldalán járunk, naponta szembesülünk a nehéz sorban élők gondjaival,
együttérzést és segítséget nyújtunk nekik, enyhítünk terheiken.
Magyarországon ma már az emberek
1/3 része valamilyen szociális ellátást, segítséget igényel. Munkánk a szó legnemesebb értelmében szolgálat, amihez
alázat, szilárd hit és belső tartás szükséges. Feladataink ellátása nemcsak sokoldalú szakmai tudást kíván, hanem másokért vállalt felelősséget és áldozatot is.
Azon fáradozunk, hogy megértsük az
emberek kívánságait, elvárásait, tisztelet2013. december

ben tartva emberi méltóságukat, önállóságukat.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
mindenki számára életkorának és egészségi állapotának megfelelő színvonalas életkörülményeket és biztonságot teremtsünk. Különösen így van ez most,
amikor egyre fokozódóbb teher nehezedik ránk, mind több a segítségért nyúló
kéz, napról napra több a feladat. A társulás, a magam és az ellátottak nevében köszönöm áldozatos munkátokat.
Böjte Csaba szavaival kívánok sok erőt,
kitartást, jó egészséget, magánéletetekben
örömöt, boldogságot mindnyájatoknak.
„A szeretet olyan, mint a gyógyszer,
nem jutalom, annak kell adni, akinek
szüksége van rá. A szeretet és a tisztelet
irányítson benneteket, és mindig legyetek jók egymáshoz.”
Egy másik gondolat intelemként:
Az ember feláldozza az egészségét,
hogy pénzt keressen, aztán feláldozza a
pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. Mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élni a jelent, az
eredmény az, hogy nem él sem jelenben,
sem jövőben: úgy él, mintha soha nem
halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy
soha nem is élt igazán.”
- Onga Város Önkormányzata -

Labdarúgó szakosztályunk idei
őszét szeretném röviden bemutatni. Külön kitérnék csapataink
szereplésére, illetve a beindult
pályázatok kimenetelére, lezajlására és a sporttelepen elkezdett
fejlesztésekre.
Felnőtt csapatunk idén is az Arany Fácán Megyei I. osztályban kezdte meg a
szereplését. Keretünk komoly változáson
ment át. Távozott tőlünk Orlóczki Krisztián (külföld), Nagy Dávid (külföld), Erdei-Nagy Norbert (Sajóbábony), Banu
Attila (Bükkábrány). Érkező oldalon Somogyi Szabolcs (DVTK), Vécsei Márk
(DVTK), Gierling Csongor (Mád), Tóth
Norbert (Aszaló), Apostol Attila (Sajóvámos) szerepel. Az új arcokkal kiegészülve egy nagyon fiatal csapattal mentünk
neki az idei bajnokságnak. Sajnos a munkahelyi elfoglaltságok miatt az edzésre járás messze elmaradt az általam elvárttól.
Természetesen nem lehet ezen tényezőre
fogni a gyenge szereplést. Több összetevője van az elért „eredménynek”. Fiataljaink
nem tudtak megfelelően felpörögni, illetve az újjak nem tudták felvenni a megye
I. ritmusát, stílusát. Nem kívánok mentegetőzni, legkevésbé sem a bizonyítványt
magyarázni. Azon leszünk, hogy a télen
megfelelő erősítések mellett sikeresen kijavítsuk a „félévi bizonyítványunkat”, a 15.
helyet. A Magyar Kupában eddig jól vettük az akadályokat. Két meccsből mind a
kettőt megnyertük, és várjuk a 4. forduló
sorsolását. A csapat házi gólkirálya Ruzsvánszki Róbert lett 7 góllal.
U19-es csapatunk egy jó őszi szezonon van túl. A fiúk a 7. helyen telelnek. Örömteli, hogy a most felkerült, a
korosztálytól 3-4 évvel fiatalabb játékosok remekül beértek, és nagy fejlődésen
mentek keresztül, amely ott csúcsosodott
ki, hogy kupameccsen pályára léphettek a felnőtt csapatban, ahol nem okoztak csalódást. A fejlődésüket biztosítja az
a dolog, hogy a felnőttekkel együtt edzenek, így közelről is elleshetnek egy-két
trükköt, megoldást az idősebb, tapasztaltabb játékosoktól. Csapatunk házi gólkirálya Szabó Zoltán lett.
U17-es csapatunk jelen pillanatban az
utolsó helyen szerénykedik. Sajnos nem
csak a csapat szereplése az, ami aggodalomra adhat okot, hanem az is, hogy a fiúk
hozzáállása sem volt megfelelő. Mindenképpen előre kell lépniük, hogy biztosított

Labdarúgó ősz
legyen a zavartalan utánpótlás áramlás. A szi komfortosabbá a mérkőzések megtecsapat legeredményesebb játékosa Laka- kintését.
tos Márk volt. Edzőjük Boszák Zoltán.
Sikeresen kialakítottuk a nézők száU15-ös csapatunk a 10. helyen te- mára a közlekedő járdákat. Centerpálel. A bajnokság elején nagyon jól kezd- lyánkon nagy felújítást hajtottunk végre a
tek a fiúk, aztán sajnos a teljesítményük DVTK szakembereinek segítségével. Önés a szorgalmuk is visszaesett. Nagyon sok kormányzati segítséggel és megfelelő öntehetséges fiú szerepel a csapatban, és a résszel teljes egészében felújítottuk a cenmostani keret még legalább 2 évig együtt terpálya világítását.
játszhat amiatt, mivel az egyik legfiatalabb
A következő nagy projektünk során az
csapat a miénk. Edzőjük Jónyer Gergely.
új öntözőrendszer kiépítése zajlik. Egy új
U13-as csapatunk számára az idei év- szivattyúházat fogunk létrehozni, és ontől tornákat írtak ki a bajnokság helyett. nan vezetjük majd el az öntözőrendszert
A rendezvényeken a Borsod Volán (1, mind a center, mind az edzőpályára. A
2), Tiszalúc, Alsózsolca, MVSC és Felső- szivattyúház fölé egy lelátót fogunk épízsolca csapataival mérték össze játékosa- tetni, amely garázsként és raktárként is
ink az erejüket. Elmondhatjuk, hogy vi- üzemelni fog. Terveink szerint ezen újíszonylag jól szerepelt a gárda, hiszen volt tások a tavaszi szezon megkezdése előtt
amikor 3. helyezést szereztek, de volt befejeződnek.
amikor csak az 5. helyet csípték meg.
Végezetül szeretnék köszönetet monEdzőjük Jónyer Gergely.
dani mindazoknak, akik valamilyen forU11, U9, U7-es csapataink. Az idei mában hozzájárultak a félévünkhöz. Haévtől komoly változás történt a Bozsik talmas köszönet illeti Dr. Madzin Tibor
Programos korosztályoknál. Együttmű- polgármestert, Farkas Lászlóné jegyzőt és
ködési megállapodást kötöttünk a Gör- a képviselő-testületet, akik végig erőn fegey Artúr Általános Iskola és AMI-val és lül támogattak bennünket, és akik nélkül
a Bársonyos Óvodával. A
megállapodás keretein belül a tanítási, foglalkozási
idő alatt megfelelő szakemberek vezetése mellett történik a gyermekek
edzése. A versenyeztetést
az Egyesületünk biztosítja, illetve az intézmények
beneveztek az IntézméA felnőtt labdarúgók (Fotó: Réthy Róbert)
nyi Bozsik Programra, így
gyermekeink „két fronton” állnak harc- ma nem lenne Ongán sportélet. Külön köban. Az U11, U9-es csapatokat Thür An- szönetet érdemel Gondos Andorné, Koztal és Kajtor Csaba készíti fel, az U7-esek ma János, Kozák István, Sebestyén Géza,
az én vezetésemmel készülnek.
Kimás Gábor, Berta István, Murányi IstPályázatok, fejlesztések: egyesületünk ván, az ongai polgárőrség, az ongai tűzolismételten sikeresen pályázott TAO-s tóság, id. Varacskai István és felesége, Kosforrásra. A nyertes pályázaton 5 729 000 nyíder Csaba és Kovács Tamás. Továbbá
forintot nyert. Jelen pillanatban a vállal- szeretném külön kiemelni Kovács Györkozók megkeresése zajlik, akik egyesüle- gyöt, aki az iskolában lehetővé tette, hogy
tünknek fizetik be a társasági adójukat. a hozzánk érkező vendégcsapatok kultuKérem, aki ebben tudna segíteni, jelent- rált körülmények között öltözhessenek,
kezzen a 06-30/451-5400-ás telefonszá- ameddig nincs öltözőnk, illetve köszönjük
mon. Másik TAO-s forrásból sikerült Póti Imrének, hogy ezen alkalmakkor fel10 millió forintot nyerni öltöző bővítés- ügyelt és nyitotta, zárta az iskolát szabadre. Ennek köszönhetően plusz két öltöző- idejében! Reméljük továbbra is bírjuk sevel bővül az épületünk. Az önkormány- gítőink bizalmát, és együtt sikeresebbé
zatunk eredménnyel pályázott egy külső tehetjük a 2014-es évet! Hajrá Onga!
- Varacskai István szakosztályvezető vizesblokkra, amely a nézők számára te2013. december
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Nyitott kapukkal várta iskolánk az érdeklődő szülőket és a hozzátartozókat a
hagyományosan novemberre meghirdetett nyílt tanítási napokon. A bemutató
foglalkozások iránt mindkét tagozaton
nagy érdeklődés mutatkozott. Legnagyobb népszerűségnek az angol, magyar
és matematika órák örvendtek.

←◆•

Értékelő konferenciákon elemezte az
alsó- és felső tagozatos munkaközösség a
tanév első negyedéves időszakát. A tanul-

Iskolai csengőszó
tegóriában mérettették meg magukat a
szigorú zsűrik előtt. A helyes nyelvhasználat mellett figyelmet fordítottunk a helyesírásra és a szépírásra is. Az előadott
produkciók száma mind a két tagozaton
meghaladta a kettőszázat. A legeredményesebb versenyzők könyvjutalomban
részesültek. A megmérettetés szervezéséhez nagyon komoly segítséget nyújtott
az általános iskola Szülői
Munkaközössége és a városi művelődési ház.

←◆•

December első hetében rendezte meg
iskolánk a roma etnikumú tanulók szépkiejtési versenyét. A rendezvény három fél együttműködése keretében került megrendezésre. Az általános iskola
mellett szerepet kap a lebonyolításban a
Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház
és Könyvtár és a helyi roma közösség
képviselői. Ez a vers- és mesemondó verseny jelentős szerepet játszik az általános
iskola esélyegyenlőségért végzett szolgálatában.

←◆•

Intézményünk is részt vesz a közmunka program téli foglalkoztatás lebonyolításában. A város önkormányzata és iskolánk közösen biztosítja az „újra tanulók!”
képzés feltételeit. Az általános iskola a
személyi feltételek mellett padokat, táblákat és egyéb oktatási eszközöket ad a
tantermek felszereléséhez. A városi önkormányzat pedig tantermekkel, a szükséges fűtéssel, világítással támogatja a téli
közfoglalkoztatást. Az osztálytermek kialakítására a Berzsenyi utcai 9. szám alatti szolgálati lakásban került sor. Így sikerült biztosítani gyermekeink zavartalan
iskolai munkáját.

Iskolánk alsós csapata 1. helyezést ért el a
szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium,
Szakképző Iskola és Általános Iskola állatok világnapja alkalmával rendezett vetélkedőjén. A
Elsősök a Szép magyar beszéd versenyen (Fotó: K. Gy.)
csapat tagjai Budai Napsugár 2. b, Rácz Boróka 3.
mányi eredmények mellett megvitatásra b és Galyas Mercédesz 4. b. Felkészítő nekerültek a tanulók ügyes-bajos dolgai. Az velőjük Rózsa Lászlóné.
iskolai eredményesség fontos eleme a fe←◆•
←◆•
gyelem és a kitartóan szorgalmas munka.
Intézményünk Szülői
A legnagyobb problémát változatlanul a Munkaközössége immár
sok hiányzás jelenti. A munkaközössé- 25. alkalommal rendezte
gek áttekintették az egész napos iskola meg hagyományos Katabevezetésének tapasztalatait. Rendkívül lin-bálját. A jótékonysági
örvendetesnek tartjuk, hogy a tanulók bál évről-évre újdonsárészvétele a délutáni foglalkozásokon gokkal és meglepetésekkel várja azokat, akik fonmeghaladja a kilencven százalékot.
tosnak tartják a helyi
←◆•
A magyar nyelv napját november 13- köznevelés ügyét. Meán ünnepeltük. Iskolai hagyományaink- gyénk legmagasabb szinnak megfelelően, az emléknaphoz kap- tű önkormányzati szerve,
csolódva novemberben rendeztük meg a a Borsod-Abaúj-ZempDr. Mengyi Roland a bálon (Fotó: K. Gy.)
„Szép magyar beszéd” (alsó tagozat) és a lén megyei közgyűlés elDecember az ünnepi várakozás idő„Szépen szólj! (felső tagozat) nyelvhasz- nöki szinten képviseltette magát a rendeználati versenyeket. A tanulók számos ka- vényen Dr. Mengyi Roland személyében. szaka az iskolában is. Intézményi szintű
Az általános iskola szü- programjaink a karácsonyi koncert delői szervezete méltó házi- cember 18-án 17 órától, illetve a karágazdája volt az esemény- csonyi műsor december 21-én 12 órától
nek. Látványos megnyitó kerül megrendezésre. Iskolánk is részt
műsorral, finom vacso- vesz az adventi gyertyagyújtás programrával és értékes tombo- jain. December 21-én a karácsonyi műlatárgyakkal ajándékoz- sort követően gyújtjuk meg vendégeinkta meg az est vendégeit. kel közösen a negyedik gyertyát.
A bál bevétele elsősorban
←◆•
tanulóink jutalmazását,
A szokatlanul hosszú téli szünet után,
versenyeztetését és az ott- január 6-án indul újra a tanítás.
honosabb iskolai környeKellemes ünnepeket!
Szülők fellépése a Katalin bálon (Fotó: K. Gy.)
zet kialakítást szolgálja.
- Kovács György igazgató 8
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Szép magyar beszéd 2013 verseny eredményei
Versmondás kategóriában:
1. évfolyam 1. helyezés Szondy Kíra 1. b, 2. helyezés Papp
Anna 1. b, 3. helyezés Kádas Bettina 1. b, 4. helyezés Horváth
Mária 1. b, 5. helyezés Horváth Alexandra 1. b. Felkészítő: Durda-Tomorszky Marianna.
2. évfolyam 1. helyezés Budai Napsugár 2. b, 2. helyezés Pósán Rebeka 2. b, 3. helyezés Kardosi Petra 2. b, 4. helyezés Vadász Katalin 2. a, 5. helyezés Bódi Mercédesz 2. a. Felkészítő:
Máté Béláné és Pankucsiné Orosz Eleonóra.
3. évfolyam 1. helyezés Rácz Boróka 3. b, 2. helyezés Száva
Renátó 3. b, 3. helyezés Horváth Laura 3. b, 4. helyezés Hajdú
Lara 3. b, 5. helyezés Prion Dániel 3. b, 6. helyezés Matisz Jázmin és Tóth Petra 3. b. Felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva.
4. évfolyam 1. helyezés Galyas Mercédesz 4. b, 2. helyezés
Galyas Róbert 4. b, 3. helyezés Csorba Tamara 4. b, 4. helyezés Vasas Brigitta 4. b, 5. helyezés Nemes Virág 4. b, 6. helyezés
Győri Angelika 4. b. Felkészítő: Kovácsné Nagy Ágnes.
Mesemondás kategóriában:
1. évfolyam 1. helyezés Nagy Flórián 1. b, 2. helyezés Szondy
Kíra 1. b. Felkészítő: Durda-Tomorszky Marianna.
2. évfolyam 1. helyezés Pósán Rebeka 2. b, 2. helyezés Budai Napsugár 2. b, 3. helyezés Máté Zsófia 2. b. Felkészítő: Máté
Béláné.
3. évfolyam 1. helyezés Rácz Boróka 3. b, 2. helyezés Hajdú
Lara 3. b, 3. helyezés Matisz Jázmin 3. b, 4. helyezés Petró Krisztina 3. b. Felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva.
4. évfolyam 1. helyezés Dobos Levente 4. b, 2. helyezés Juhász Balázs 4. b, 3. helyezés Vasas Brigitta 4. b. Felkészítő: Kovácsné Nagy Ágnes.
Olvasás kategóriában:
3. évfolyam 1. helyezés Rácz Boróka 3. b, 2. helyezés Száva
Renátó 3. b, 3. helyezés Petró Krisztina 3. b. Felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva.
4. évfolyam 1. helyezés Vasas Brigitta 4. b, 2. helyezés Galyas
Mercédesz 4. b, 3. helyezés Scholler Ádám 4. b. Felkészítő: Kovácsné Nagy Ágnes.
Helyesírás kategóriában:
3. évfolyam 1. helyezés Száva Renátó 3. b, 2.
helyezés Hajdú Lara 3. b, 3. helyezés Tóth Petra
3. b. Felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva.
4. évfolyam 1. helyezés Galyas Mercédesz 4.
b, 2. helyezés Vígh Otília 4. b, 3. helyezés Nemes
Virág 4. b. Felkészítő: Kovácsné Nagy Ágnes.
A Szép magyar beszéd 2013 verseny legeredményesebb tanulói: 1. Rácz Boróka három
első helyezéssel, 2. Galyas Mercédesz két első és
egy második helyezéssel, 3. Szondy Kíra, Budai
Napsugár, Pósán Rebeka egy első és egy második helyezéssel.
Szépen szólj! 2013 versenyeredmények
Versmondás kategóriában:
5. évfolyam 1. helyezés Krassai Henrik 5. b,
2. helyezés Dendők Tamás 5. b, 3. helyezés Siroki Szilvia Viktória 5. b.

6. évfolyam 1. helyezés Lakatos Ernő 6. b, Horváth Ferenc 6.
b, Szamkó Georgina 6. a.
7. évfolyam 1. helyezés Négyesi Imre 7. b, 2. helyezés Máté
Gabriella 7. b, 3. helyezés Kovács Csilla 7. b és Váradi Cintia 7. b.
8. évfolyam 1. helyezés Frei Gréta 8. c, 2. helyezés Máté Péter
8. c, 3. helyezés Buzás Márta 8. b és Kerekes Petra 8. c.
Helyesírás kategóriában:
5. évfolyam 1. helyezés Horváth Ákos 5. b, 2. helyezés Krassai Henrik 5. b, 3. helyezés Dendők Tamás 5. b.
6. évfolyam 1. helyezés Bajcsi Milán 6. a, 2. helyezés Farkas
Gábor 6. a, 3. helyezés Pósán Zalán 6. b.
7. évfolyam 1. helyezés Bay Dominik Bánk 7. b, 2. helyezés
Forgács Krisztián 7. a, 3. helyezés Horváth Dzsenifer 7. b.
8. évfolyam 1. helyezés Kerekes Petra 8. c, 2. helyezés Földesi Zsófia 8. b és Frei Gréta 8. c, 3. helyezés Buzás Márta 8. b.
Olvasás kategóriában:
5−6. évfolyam 1. helyezés Farkas Gábor 6. a, 2. helyezés Horváth Nóra 6. b, 3. helyezés Horváth Ákos 5. b.
7−8. évfolyam 1. helyezés Frei Gréta 8. c, 2. helyezés Buzás
Márta 8. b és Kerekes Petra 8. c, 3. helyezés Balogh Dzsenifer 7. a.
Népdaléneklési kategóriában:
5−8. évfolyam 1. helyezés Frei Gréta 8. c, 2. helyezés Virág
Fruzsina 7. b, 3. helyezés Horváth Diána 6. a és Szamkó Georgina 6. a.
Szépírás kategóriában:
5−6. évfolyam 1. helyezés Torma Krisztina 7. a, 2. helyezés
Horváth Glória Gréta 6. a, 3. helyezés Horváth Dzsenifer Cintia 6.a.
7−8. évfolyam 1. helyezés Lőrincz Cintia Viviána 8. c, 2. helyezés Horváth Annamária 7. b.
Rajzverseny kategóriában:
5−6. évfolyam 1. helyezés Kerekes Dominik, 2. helyezés Ragály József, 3. helyezés Horéna József Milán 5. b.
7−8. évfolyam 1. helyezés Tirpák Erika 7. a, 2. helyezés Máté
Gabriella 7. b, 3. helyezés Kerekes Petra 8. c.
- K. Gy. -

A negyedikes díjazottak a Szép magyar beszéd versenyen (Fotó: K. Gy.)
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V. Ongai Pálinkaverseny

2014 első pálinkaversenye!
Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt!
A verseny meghirdetésének köre: az ország bármely területéről, 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), illetve eljuttatható postán az egyesület címére (Ongai Kulturális 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
befizetésével vehetnek részt a magánfőzők, a bérfőzetők
és a kereskedelmi pálinkafőzdék. A párlatok leadásával
egy időben a nevezéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzetési lap másolatát.
Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye:
2014. január 25. 18.00 óra, Lillafüred – Palotaszálló, az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett pálinkagálán és
bálon.
Díjazás: oklevelek, érmek, ajándékcsomagok, szponzori 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 díjából a világon legrangosabbnak tartott gyümölcspárlat
versenyre, a Destillatára éppúgy, mint a többi általuk elfogadott regionális osztrák, német, olasz, svájci és egyéb közép-európai versenyek résztvevői.
- Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája az
V. Ongai Pálinkaversenyen érmet nyer, ugyanazon versenypálinka 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 ahhoz kapcsolódó pálinkabálra Lillafüreden, a Palotaszállóba. (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 értékelés, 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 szubjektivitást: minden pálinkát legalább 4 fő, de szükség esetén
akár 8 fő értékel egymástól függetlenül.
- A lehető legjobb bírákat igyekszünk meghívni a zsűrizéshez, akik több elő-bíráló tréningen is felkészülnek a pálinkák minősítésére.
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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 elért, az ország egyik legnagyobb pálinkaverseny pozícióját.
A versenyen a bérfőzetők és a magánfőzetők mellett már
a nagyobb kereskedelmi főzdék is képviseltették magukat.

A pálinkabálon a Palotaszállóban (Fotó: T. L.)

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-technológiák), Czakó Gábor (Bestillo Pálinkaház), Csobolya Attila (Várda Drink), Fabulya Attila (Prémiumital Shop), Főfai
Krisztina (Márton és Lányai Pálinka), Háger-Veres Zoltán
(Aroma Bázis Kft.), Hornung Zoltán (Gyulai Pálinkamanufaktúra), Kaizer Gábor (Agárdi Pálinka), Komáromi János
(Tuzséri Pálinkamanufaktúra), Krizl Edit (Brill Pálinkaház),
Nagy Attila (Brill Pálinkaház), Nagy Árpád (Árpád Pálinkatanya), Nyilasi Béla (Bükkaranyosi Pálinka Kft.), Pataki
Attila (Pálinkapatak Kft.), Pucsok Sándor (Tiszadadai Pálinkafőzde), Szónoczky István (Szőlőpárlat- és Likőr Manufaktúra Kft.), Ujváry Balázs (Fermentum Pálinka) és Vértes
Tibor (Agárdi Pálinka).
További információk: részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak, nyeremények, nevezési
kategóriák, letölthető nevezési lap elérhető az egyesület
honlapján: www.okeonga.hu. További felvilágosítás kérhető a 46/464-260-as, a 70/313-3216-os vagy a 70/3131454-es telefonszámon, illetve e-mailben az okeonga@
upcmail.hu címen.
Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!
- Ongai Kulturális Egyesület nevében:
Takács László OKE elnök, versenyigazgató –
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Onga
régi térképeken
(1898)

Több mint egy éven keresztül, hónapról hónapra mutattuk be településünk 1867-es tagosítás utáni
térképét, lapszámonként 2−3 térképszelvény közzétételével. Az eredeti térkép (az egyes szelvények A2-es
méretűek) és a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai
Kulturális Egyesület tulajdonában van, mely megtekinthető a falumúzeumban.
Múlt havi számunktól elkezdtük a település 1898as térképszelvényeinek közzétételét, ami szintén a
Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. A most közölt térképszelvények a Szőlőhegy környékét mutatják be.
- T. L. -
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November 29-án ismét nyílt pálinkabírálati képzést tartott az Ongai
Kulturális Egyesület. Ez alkalommal az őszi gyümölcsökből készült
pálinkák és párlatok kerültek terítékre: szőlők, szilvák birsek, almák, körték, kökények, törkölyök,
de kóstoltak a jelenlévők borpárlatot vagy éppen csipkéből készült
pálinkát és likőrt is.
A képzés célja a gyümölcsök fajta jelleges
ismerete mellett továbbra is az volt, hogy
a pálinkafőzésben érdekeltek, a minőségi pálinkát fogyasztók és készítők olyan
gyakorlati és elméleti alapismereteket
kapjanak a pálinkák, a gyümölcs- és borpárlatok érzékszervi minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés és a pálinkafőzetés

Pálinka bírálati képzés őszi ízekből
minőségjavító lehetőségeiről, a pálinkák sorozattal várjuk a pálinkabarátokat a
szakszerű bírálatáról, melyet a gyakor- következő tréning sorozatunkra! - T. L. latban hasznosítani tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, érzékszervi
bírálatuk finomodhat.
A képzést Lovassy
György okleveles élelmiszeripari
mérnök,
nemzetközi pálinkabíráló, az V. Ongai Pálinkaverseny zsűrijének elnöke vezette.
Terveink szerint 2014
februárjától új köntösPálinkák bírálata (Fotó: T. L.)
ben, egy új tematikus

Papír-, műanyag hulladék és sörös dobozok átvétele az

Ongaépker Kft. Tüzép telephelyén
Ongán, a Dózsa Gy. úton

Fenyőfa eladó!

Papp Balázs, Onga Rózsa út 5.

Telefon: 464-136, Mobil: 06-30/3837820

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.

Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város 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
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Következőszámunk
tartalmából:
• Idei évi fejlesztések, felújítások
• Karácsony után
• Az önkormányzat vagyonrendelete
• Új közterület használati rendelet
• Közmeghallgatás
• Az önkormányzat 2014. évi
munkaterve
• 2014. évi díjtételek
• Új fogorvosa van a településnek
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések
Az Ongai Kékdaru megvásárolható a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Berzsenyi út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

