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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, Nádas 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:

•  Az önkormányzat 2015. évi  
munkaterve

•  2015. évi díjtételek
•  2014 képekben
•  Karácsony után
•  Mit vár 2015-től
•  Pálinkaverseny előzetes
•  Hogyan fűtsünk?
•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Ongai képzőművészek  
bemutatkozása

•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Az Ongai Kékdaru indulásától, azaz 
1999-től szokás, hogy a decemberi szám-
ban mellékletként mindig fellelhető egy 
A2-es falinaptár, amely valamilyen mó-
don kötődik Ongához. Ezen hagyomány-
tól most sem térünk el!

Ez alkalommal az V. Ongai Pálinka-
verseny képeiből válogattuk a falinaptár 
illusztrációit, amit egy kicsit kedvcsiná-
lóként is szánunk a jövő évi januári, VI. 
Ongai Pálinkaversenyhez.

Közeledve az év végéhez, minden 
Kedves Olvasónknak áldott karácsonyt, 
sikerekben, boldogságban és egészség-
ben gazdag 2015-ös esztendőt kívánunk! 
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is meg-
tiszteltek bennünket azzal, hogy lapun-
kat vagy annak internetes változatát ol-
vasták.

A 2014-es évet lassan magunk mö-
gött hagyva most is a korábbi évekhez 
hasonlóan köszönünk el minden ked-

ves olvasónktól, 
barátunktól, egye-
sületünkkel szim-
patizáló, azt támo-
gató ongai lakostól, 
másutt élő honfi-
társainktól. „Ad-
jon az Isten mind-
annyiunknak erőt, 
egészséget, tisztes-
séget és alázatot! A 
jövőben is tegyünk 
minél többet lakó-
helyünk felemelke-
déséért, ONGA vá-
rosért!”

- Takács László, 
az Ongai Kultu-

rális Egyesület 
elnöke -

Melléklet: 2015-ös falinaptár
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Onga Város Önkormányzata Ad-
vent első vasárnapján – a tava-
lyi évhez hasonlóan – az idén újra 
megrendezésre kerülő adventi 
gyertyagyújtásra invitálta a város 
polgárait a Főtérre.

Az első gyertyagyújtás időpontja a Főté-
ren november 30., délután 16 óra volt. Az 
ünnepi köszöntőt Farkas Lászlóné jegyző 
asszony mondta, majd az általános isko-
lások műsora következett.

December 7-én, a má-
sodik szál gyertya meg- 
gyújtása előtt Csomós 
Lászlóné református lel-
késztől hallhatták a meg-
jelentek az adventi áldást. 
A műsort a Bársonyos 
Napközi Otthonos Tagó-
voda gyerekeinek műso-
ra követte. 

December 14-én a Ba-
rátság Nyugdíjas Klub, 
december 21-én újfent 
a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 
adta/adja meghitt műsorát.

A gyertyagyújtáshoz a láng Betle-
hemből, a Születés Templomából érke-

zett azért, hogy azt bárki 
az otthonába vigye, ezzel 
emelve az ünnep fényét. 

A vasárnapi kora esték 
megható műsorait köve-
tően forralt borral, forró 
teával látták vendégül a 
tisztelt résztvevőket.

Karácsonyhoz köze-
ledve alább Farkas Lász-
lóné jegyző asszony ün-
nepi gondolatait osztjuk 
meg a kedves olvasókkal. 

XVI. évfolyam 12. szám – 2014. december Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a városi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Melléklet:  
2015-ös falinaptár

•  Adventi gyertyagyújtás
•  Közmeghallgatás,  
ezúttal négy évről

•  Mit vár az új képvise-
lő-testülettől?

•  Sportegyesületi félévér-
tékelés

•  Pálinka bírálati képzések
•  Katalin bál
•  Krisztus születik! 
Dicsőítsétek!

•  Iskolai csengőszó
•  Óvodabál 2014
•  Takarékszövetkezeti  
részközgyűlés

•  Szép magyar beszéd és 
Szépen szólj versenyek 
eredményei

•  VI. Ongai Pálinkaverseny 
versenyfelhívása

– folytatás a 2. oldalon –

Melléklet: 2015-ös falinaptár
Adventi gyertyagyújtás

Farkas Lászlóné ünnepi köszöntője (Fotó: T. L.)

Gyertyagyújtás (Fotó: T. L.)
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Hölgyeim és Uraim, Kedves Ongaiak!
Városunk vezetése nevében szeretet-

tel köszöntöm Önöket itt, a Főtéren, az 
adventi koszorú első gyertyájának meg- 
gyújtása alkalmából. Négy héttel ka-
rácsony előtt, advent első vasárnapján 
kezdődik el a karácsony előtti örömteli 
várakozás, a felkészülés ideje. A remény-
kedő várakozás legszentebb hagyomá-
nyaink egyike, a karácsonyig terjedő idő-
szakban az Úr jövetelére várunk. 

Az adventi koszorút négy gyertyával 
díszítettük. Az ünnep színei a keresztény 
tanítás szerint a lila és a rózsaszín. A népi 
vallásosságban minden gyertya szimbo-
lizál valamit, az első a hit gyertyája. A 

második a remény gyertyája, a harma-
dik, a rózsaszín gyertya az örömé, a ne-
gyedik a szeretet gyertyája.

A zöldellő adventi ko-
szorú pedig egy darabnyi 
élet szimbóluma. Gyer-
tyáinak hétről-hétre nö-
vekedő fénye megerősít 
minket a reménységünk-
ben és a várakozásunk-
ban. Advent négy vasár-
napjának estéjén eloltjuk 
a külső fényeket, hogy 
minden alkalommal, egy-
gyel több gyertya fénye 
világítson.

Mert lehet gyertyát gyújtani fényes 
nappal is, csak nem érdemes. Minél söté-
tebb van, annál inkább észreveszi az em-
ber még a kis pislákoló mécsest is. Minél 
nagyobb a sötétség, annál jobban látszik 
a fény, minél nagyobb a baj, annál jobban 
vesszük észre az 
öröm okait is. 

Ezért kívánom 
mindannyiunk-
nak, hogy ami-
kor ma, advent 
első vasárnap-
ján meggyújtjuk 
az első gyertyát, 
magunkban is 
gyújtsunk egy 
kis fényt, őrizzük 
azt, és igyekez-
zünk mások szá-
mára is örömöt 
szerezni. Így készüljünk közösen az iga-
zi, boldog karácsonyra.

Kedves Ongaiak!
Ez a szép adventi koszorú itt a Főté-

ren összeköt bennünket. A négy gyer-

tya azt jelképezi, hogy ebben a városban 
egyek lehetünk a szeretetben is. A koszo-
rú azt jelképezi, hogy valamennyien on-
gaiak vagyunk, ez a város az otthonunk, 
és képesek vagyunk tisztelni, megbecsül-
ni és szeretni egymást. Ezért kívánom, 

hogy advent legyen számunkra a szere-
tet üzenete is!

A karácsonyig terjedő időszakban mi 
hívő emberek a kis Jézus születését vár-
juk. Ez a várakozás hozza el számunkra 
azt a néhány napot, amikor a hétközna-
pokat hátrahagyva, családi körben tölt-
hetjük legszentebb ünnepünket. Ilyenkor 
láthatjuk meg igazi önmagunkat. 

Végezetül azt kívánom, hogy életünk 
legnehezebb pillanataiban se aludjon ki 
lelkünkben a remény gyertyalángja. Azt 
a lelki közösséget és szeretetet, melyet 
ezekben a napokban érzünk, később, a 
hétköznapokban is sikerüljön megőriz-
nünk.

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyel-
mükkel!

- T. L. -

2 2014. december

Adventi gyertyagyújtás
– folytatás az 1. oldalról –

Csomós Lászlóné adventi áldása (Fotó: T. L.)

Iskolai műsor (Fotó: T. L.)

Óvodások fellépése (Fotó: T. L.)

Forralt bor kóstolás (Fotó: T. L.)
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December elején, 2-án került sor 
az évi közmeghallgatásra a mű-
velődési házban, melyen közel 40 
érdeklődő vett részt. Polgármes-
ter úr ez alkalommal az elmúlt 
négy évet értékelte. Hozzászólás 
az elhangzottakhoz egyedül Tóth 
Józseftől hangzott el.
A polgármesteri tájékoztató alább 
olvasható.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
Átadásra került városunk életének ed-

digi legjelentősebb beruházása, Ócsaná-
loson megépült az árvízvédelmi mű.

Megvalósult az árvízben károsodott, 
valamint a legrosszabb állapotban lévő 
belterületi közutak helyreállítása.

Az árvizekben megrongálódott ócsa-
nálosi Közösségi Házat az Ökumenikus 
Segélyszervezettel karöltve felújítottuk.

Sor került a város dél-nyugati részén 
található utcák aszfaltozására, járdák épí-
tésére.

Felújításra került a településünk belterü-
letét is érintő, 3701-es jelű, Onga–Szikszó 
összekötő út (a sorompótól egészen a M3-
as útig terjedő közel 6 km-es útszakasz).

A Görgey Artúr Általános Iskola és 
AMI, a Bársonyos Napközi Otthonos 
Óvoda és a Polgármesteri Hivatal fűté-
si rendszere biomassza kazánokkal ke-
rül felszerelésre, amellyel jelentős, hosszú 
távú költségmegtakarítás érhető el. 

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Városunkban mind a mai napig az ön-

kormányzat a legnagyobb munkaadó. 
Intézményi dolgozóinkon kívül évente 
több száz közhasznú munkást foglalkoz-
tatunk. Munkájuk eredménye: közterüle-
teink rendezettsége, tisztasága, szépsége. 

Beruházásaink, felújításaink kivitelezé-
sében előnyt élveznek az ongai vállalkozók. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS ELLÁ-
TÁS TERÜLETÉN:

Az Ongai Szociális Szolgáltató Köz-

pont két épületének a felújítása, bővítése 
és akadálymentesítése valósult meg.

Az I. számú Arany János utcai orvo-
si rendelőt és védőnői tanácsadót teljes 
egészében felújítottuk, akadálymentesí-
tettük, valamint új műszerekkel és eszkö-
zökkel szereltük fel.

Megyeszerte hiánypótló az általunk 
példaértékűen működtetett fogyatékosok 
alapellátása és a fogyatékosok foglalkoz-
tatásának megoldása.

Továbbra is sikerrel működik a szoci-
ális jelzőrendszer, a támogató szolgálat, 
amely ongai központtal, több mint 17 te-
lepülésen garantálja az idős, egyedülálló 
emberek biztonságát.

OKTATÁS TERÜLETÉN:
2014/15-ben sor kerül az általános is-

kola központi épületének felújítására.
2015-re megépül a mindennapos test-

neveléshez szükséges sportcsarnokunk.

KULTÚRA TERÜLETÉN:
Történelmi emlékparkunk Csokonai 

Vitéz Mihály és II. Rákóczi Ferenc bronz 
mellszobrával gazdagodott.

Helytörténeti múzeumunk újabb épü-
lettel bővült.

Ápoljuk hagyományainkat, megren-
dezzük a nőnapot, az Idősek Hetét az 
Ongai Kulturális Napokat és a szüreti fel-
vonulást.

SPORT TERÜLETÉN:
Az ongai sportcentrum öltözője teljes 

körűen megújult.
Ongán és Ócsanáloson játszóteret 

építettünk.

KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Térfigyelő kamerarendszert épí-

tettünk ki.
Beszerzésre került egy polgárőr 

autó.
A Felsőzsolcai Rendőrőrssel 

együttműködve növeltük a rendőri 
jelenlétet városunkban.

VÁROSKÉP JAVÍTÁSA ÉS A KÖR-
NYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN:

A város egyetlen műemlék épületé-
nek, a református templomunknak a 

kertjét építettük újjá, térképes idegenfor-
galmi információs táblákat helyeztünk 
ki, turisztikai kiadványt jelentettünk meg 
Onga történelmi és természeti értékeit 
bemutatva.

Parkosítottunk, szépítettük városunk 
közterületeit.

Virágos szigeteket alakítottunk ki, 
amely nemcsak az itteni lakosság, hanem 
az idelátogatók tetszését is elnyerte.

Településünkön általános tetszést arat 
minden évben a karácsonyi fény-dekorá-
ció, melyet folyamatosan bővítünk.

Az elmúlt 4 évben közel 3 milliárd fo-
rint értékben hajtottunk végre fejleszté-
seket városunkban, mely beruházások je-
lentős része Európai Uniós támogatással 
valósult meg. Eredményeink túlnyomó 
többsége a sikeres pályázati munkának 
köszönhető. Úgy gondolom, bármilyen 
összehasonlításban megálljuk a helyün-
ket. Eredményeinkre büszkék lehetünk. 

Az eltelt ciklus legnagyobb eredmé-
nye nem anyagi természetű, hanem er-
kölcsi, mégpedig az, hogy településünk 
2013-ban elnyerte a városi címet. Méltó 
elismerése ez az utóbbi évtizedek fejlődé-
sének és minden ongai polgár áldozatos 
munkájának.

Nagy tisztelettel megköszönöm a 
2010−2014-es választási ciklus önkor-
mányzati képviselő-testület tagjainak ön-
zetlen, a nagyközség, illetve város fej-
lesztésére irányuló munkáját. Köszönöm 
továbbá, intézményeink dolgozóinak, va-
lamint a város lakosságának támogató bi-
zalmát! 

Az ősszel felállt új képviselő-testü-
letnek hasonló szép eredményeket és jó 
munkát kívánok! 

- Dr. Madzin Tibor polgármester -

Közmeghallgatás, 
ezúttal négy évről

Polgármesteri tájékoztató (Fotó: Bihari Ádám)

A hallgatóság (Fotó: Bihari Ádám)
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Az ősszel felállt új képviselő-tes-
tülettel kapcsolatos elvárásokról 
kérdeztük városunk lakóit. 

Jónyer Gergő (36):
Városunkban az új képviselő-testület-

től az eddig látható és érezhető fejlődés 
folytatását várom. Remélem, a közeljö-
vőben gyarapodunk egy minden igényt 
kielégítő sportcsarnokkal, illetve az on-
gai bányatavakban rejlő lehetőségek (für-
dőzés, sportolás) kihasználásában is lesz 
előrelépés. Ez városunk idegenforgalmát 
is jelentősen megnövelné.

Antal Hajnalka (32):
Az új képviselő-testülettől nem várom 

el a nagyobb horderejű problémák meg-
oldását, inkább a kisebb ügyekre fektesse-
nek nagyobb hangsúlyt. Onga központjá-
ban, városunk legforgalmasabb helyszíne 
a Főtér, úgy gondolom az ottani kellemet-
len szagok és a méhekkel való problémák 
végleges megoldása elvárható. Az egyik 
kulcsfontosságú ügy ez számomra. Csa-
ládanyaként nem hagyhatom figyelmen 
kívül a közbiztonság megerősítését sem. 
Egyre több mezőgazdasági gép és kami-
on halad át Ongán, melyeknek a kis utcá-
kon való közlekedése nem akadálymen-
tes, gondolok itt a fák ágainak letörésére 
és az utakon hagyott sártömbökre. Vé-
gül megemlíteném, hogy városunk szín-
vonalasabbá tételéhez a Bársonyos-patak 
kitakarítása sem utolsó szempont. 

Gerván Katalin (35):
Mozgássérült kisfiam az idén kezd-

te az első osztályt az ongai általános is-
kolában, és közlekedésének megkönnyí-
tésének érdekében az intézmény hátsó 
bejáratának valamint a napközi akadály-
mentesítése a legfontosabb számomra, 
például a lépcső melletti rámpa kialakí-
tása. Az utcatáblák helytelen elhelyezé-
se balesetveszélyessé teszi városunkban a 
személygépkocsival való közlekedést.

Hajtós Bertalanné:
Több képviselőjelölt is megígérte a 

kampányában, hogy kitisztíttatják a Bár-
sonyos-patak medrét és környékét. Re-
mélhetőleg megvalósítják ezt az ígéretü-
ket. Sok ember kidobja Onga határában a 
háziállatát és szeretném, ha a kóbor ku-
tyák ellen tennének valamit, ugyanis na-
gyon zavarók a járókelőknek és az autó-
soknak is.

Trízsi Józsefné:
A képviselő-testület bár új tagok-

kal „frissült fel”, szeretném, ha az eddi-
gi együttműködésünk a jövőben is foly-
tatódna. Bízom a további támogatásban 
és az önkormányzat kapcsolatában. Óvo-
dáink felújítása elérkezett, és ebben sze-
retném, ha minden lehetőséget közösen 
megragadnánk, gondolok itt a nyílászá-
rók cseréjére, a homlokzat felújítására, 
valamint az Arany János utcán lévő óvo-
da épületének rendbetételére. Óvodáink 
udvarára gyakran térnek be csellengő ti-
nik, akik előszeretettel rongálják meg az 
óvodásaink számára kihelyezett játszóté-
ri eszközöket. Ennek megelőzésére a pol-
gárőrök nagyobb odafigyelését kérném, 

valamint a kerítés felújítását, ahol a be-
menetel történik.

Jó egészséget és munkát kívánunk az 
új képviselő-testületnek!

Póti Imre (57):
A képviselőinktől azt várom, hogy 

tisztességesek és őszinték legyenek, illet-
ve kellő odafigyeléssel lássák el a rájuk ki-
szabott feladatokat és ügyeket.

Buri Miklós (36):
Számomra a legfőbb szempont az, hogy 

városunk továbbra is a fejlődés irányába 
haladjon, ennek érdekében több javasla-
tot is tudnék adni a megválasztott képvi-
selőinknek. Szükségesnek látom, hogy az 
élelmiszerboltokat bővítsék, esetlegesen 
egy szupermarketet építsenek meg, a na-

gyobb választék érdekében. Kialakíthatná-
nak mezőgazdasági üzleteket, hogy több 
lehetőség legyen a szerszámok, termények 
megvásárlásra azon lakosok számára, akik 
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel 
foglalkoznak. Az egyszerű sportolási le-
hetőségek szűkültek a sportpálya felújítása 
miatt, mivel az el lett kerítve, és nem lehet 
bármikor igénybe venni, illetve önköltsé-
ges lett a használata. Megoldást kellene ta-
lálni a kóbor állatok ellen, mivel nagy gon-
dot és állandó problémát jelent a település 
lakosainak az állatok elszaporodása váro-
sunkban. A közbiztonság rendszerén is le-
hetne mit fejleszteni, több polgárőr bevo-
násával, és munkaidejük megnövelésével. 
A biztonságos közlekedés érdekében pe-

dig új zebrák felfestését és fekvőrendőrök 
kihelyezését is szükségesnek látom, főként 
az iskolák és az óvodák környezetében. 

Vécsi Éva (42):
Véleményem szerint a busz menet-

rend kibővítése lenne a legfontosabb, fő-
ként a délelőtti órákban, hiszen a 8:35-
kor induló busz után már csak két óra 
múlva lehet bejutni Miskolcra. Fejlesz-
tésre szoruló dolog még az utak minő-
ségének javítása. Szükség lenne a bizton-
ságosabb közlekedés érdekében az utak 
mellett kialakítani járdákat és kerékpáru-
takat is. Szeretném, ha az otthon, szelek-
tíven gyűjtött háztartási hulladékot is el-
szállítanák, és emellett szükség lenne 
több szelektív hulladékgyűjtőre.

- B. L., F. N., K. T. és Cs. L. -

Mit vár az új 
képviselő-testülettől? 

Az új képviselő-testület alakuló ülésén (Fotó: Melecski Zoltán)
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Vidéki kisvárosunk életében 
újabb közös tervek, célok moz-
dították meg és buzdították ösz-
szefogásra az itt élőket. Az ed-
dig minden évben megrendezett 
Katalin-bálra hívták a szervezők 
Onga lakóit november 22-én az 
ongai művelődési házba.

Vannak ügyek, melyeket érdemes tá-
mogatni, ez a bál az összefogás egyik 
formája volt. Egy olyan esemény, ahol 
szórakozva támogattunk. Mi az ongai 
általános iskola színvonalasabb műkö-
déshez járulunk hozzá, mert a bál tel-

jes bevételét tanulóinkra, gyermeke-
inkre fordítjuk. A mai nehéz, válságos 
helyzetben kissé kockázatos bált hirdet-
ni, mikor a családok megélhetése oly ne-
héz. Ezt elfelejtve a támogatás ereje úrrá 
lett az embereken, és külön örültünk an-
nak, hogy az eddigiektől sokkal több 
„első-bálozó” szülőt, fiatalt láthattunk a 
vendéglistán. A bálon résztvevő vendé-
gek között jelen volt városunk polgár-
mestere, Dr. Madzin Tibor és iskolánk 
igazgatója, Kovács György úr, akik ün-
nepi beszédük után közösen köszöntöt-
ték a bálon megjelent Katalinokat.

Már több éve hagyomány, hogy nyi-
tó műsorunk résztvevői a szülők, akik 
most is színvonalas előadással, show-val 
szórakoztatták a vendégeket. Ezután kö-
vetkezett a vacsora, amit a helyi napközi 
konyha biztosított számunkra. A hajnalig 

tartó jó hangulathoz a zenét Czaga József 
szolgáltatta. A felajánlásoknak köszön-
hetően sok és nagy értékű tombolatárgy 
gyűlt össze, melyet az éjféli sorsoláson 
vehettek át a szerencsések. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a felajánlásokat, a 
támogatói jegyek vásárlását, és minda-
zoknak, akik valamilyen formában segít-
ségünkre voltak a bál előkészületeiben és 
lebonyolításában.

Támogatóink, segítőink: Polgármes-
teri Hivatal, Dr. Madzin Tibor és felesé-

ge, Farkas Lászlóné és 
családja, Rózsa Lász-
ló és felesége, Ko-
vács György és felesé-
ge, fogorvosi rendelő, 
gyógyszertár, napközi 
konyhája, Ongai Ha-
gyományőrző Nép-
tánccsoport, Ongai 
Sportegyesület, On-
gai Horgász Egye-
sület, Ongai Kul-
turális Egyesület, 
polgárőrség, takarék-

szövetkezet, tüzép, Máté pékség, Joker 
söröző, Nádas söröző, Orchidea virágüz-
let, Goods Market, Unio Coop, Flabelos, 
Fitti szalon, OTM-FARBE, Dobai Kin-
ga, Schollerné Jeddi Katalin, Kádas Jó-
zsef és felesége, 
Limuzin Mis-
kolc, Nyisztorné 
Jolika és család-
ja, Varázs disz-
kont, Zsoldos Já-
nos és felesége, 
Kovács Zoltán 
és családja, Far-
kas János és fe-
lesége, Czifrus-
né Erika, Urszin 
László, Lengyel 
Tamás és felesé-
ge, Papp Károly, 

Kovácsné Nagy Ágnes és családja, Máté 
Béla és felesége, Molitorisz Zoltán és fe-
lesége, Potoczki Zsanett szülei, Frikkel 
Katalin és családja, Péli Tibor és felesé-
ge, Siska Zsolt és felesége, Tóth Tivadar 
és felesége, Székely János, Durda-To-
morszki Mariann és családja, Dobos Gá-
bor és családja, Kis-Tóth Péter és család-
ja, Simonné Pázmándi Ildikó és családja, 
Majzik Tamásné, Rácz Attila és felesége, 
Molnár Ákos és felesége, Molnárné Adri-
enn és családja, Tóth Istvánné és családja, 
Szabóné Sváb Györgyi, Gerván Katalin, 
Gergelyné Adrienn, Czinege Róbertné, 
Horváth Gézáné Piroska, Szikszó Szép-
ségház, Bárdos Zsuzsanna és Melecski 
Zoltán.

Külön köszönet azoknak a szülőknek 
és a lányomnak, akik nélkül a nyitó mű-
sor nem jöhetett volna létre: Farkasné F. 
Franciska, Nagyné Molnár Beáta, Szend-
rákné Andrea, Schollerné J. Katalin, Do-
bos Rita, Szabó Julianna, Lőrinczi Klau-
dia, Enginé H. Ilonka, Simkó Rita, Nagy 
Norbert, Szabó Lajos, Dobos Gábor, Engi 
Sándor és Baráth Zoltán.

Bízom abban, hogy a jövőben is érde-
mes lesz hasonló bálokat szervezni!

- Lőrinczi Szaniszló Edit -

Krisztus Születik! Dicsőítsétek!
Az ongai görög katolikusok kis csapata ebben az évben is kántálást szervez. Aki szeretné, hogy szenteste felkeressük 

és énekszóval dicsőítsük Krisztus születését, kérjük jelezze a következő telefonszámon: 464-302 vagy 06-30-616-1454. 
Örülnénk annak is, ha bővíthetnénk a kántálók csapatát, ezért várjuk azokat is, akik szívesen énekelnének velünk!

Katalin bál

Szülők fellépése (Fotó: Melecski Zoltán)

Báli hangulat (Fotó: Melecski Zoltán)
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Ismét eltelt egy félév városunk 
sportéletében. A 2014-es év má-
sodik fele sok mindent tartoga-
tott mind szurkolóinknak, mind 
pedig egyesületünk sportolóinak. 
A következő sorokban ezen dol-
gokról, a félév értékeléséről és a 
távlati tervekről szeretnék beszá-
molni a kedves olvasóknak.

A legfontosabb változás az volt, hogy iga-
zodva Onga várossá válásához, az egye-
sületünk is megváltoztatta az elnevezését, 
Onga Községi Sportegyesületről, On-
gai Sportegyesületre. Az idén is sikere-
sen pályáztunk TAO-s pályázaton, amely 
pályázat keretein belül 14.784.341 forin-
tot nyertünk. Ezen összeg felhasználása 
ismét attól függ, hogy találunk-e olyan 
vállalkozót, aki a társasági adóját egye-
sületünknek fizetné be. Sajnos az eddigi 
évek alatt nem sikerült ilyen jellegű fel-
ajánláshoz jutni. Nyugodtan említhetem, 
hogy arany betűkkel kerül be egyesüle-
tünk krónikájába, hogy komoly munka, 
megírt pályázatok, elnyert támogatások 
segítségével kibővült és megújult váro-
sunk sportöltözője. A felújított épület-
ben található 4 db öltöző a játékosoknak 
zuhanyzóval, 1 db játékvezetői öltöző vi-
zesblokkal, 1 db iroda és 1 db raktár. A 
külső részben található egy-egy férfi, női 
és mozgássérült vizesblokk, illetve egy 
raktár. A létrejött épület maximálisan ki-
elégít minden igényt. A felújítás-bővítés 
az önkormányzat és az egyesület pályáza-
tainak, illetve mind a két részről történő 
plusz anyagi hozzájárulással valósulha-
tott meg. Ezúton is köszönjük az önkor-
mányzat segítségét, támogatását. Az épü-
let átadására a városnapon került sor.

Most pedig nézzük, hogyan szerepel-

tek labdarúgó szakosztályunk csapatai. A 
nagy csapat szereplése finoman fogalmaz-
va nem indult zökkenőmentesen. Az első 
5 mérkőzés mindegyikén vesztesen hagy-
tuk el a pályát. A csapathoz érkezett a nyá-
ri holtszezonban Lövey Lajos és Gallyas 
János Felsőzsolcáról, Pataki Gergő és Tóth 
Roland az MVSC-ből, 
Horváth Zoltán Sáros-
patakról és Román Ri-
chárd Mádról. A sze-
zon előtt a célkitűzés 
az volt, hogy stabil kö-
zépcsapat legyünk, az 
első tíz gárda között 
végezzünk. Ennek tük-
rében a megszerzett 9. 
hely elfogadható, vi-
szont ha megvizsgáljuk 
a mérkőzéseket, akkor 
megállapíthatjuk, hogy legalább 9 pont 
benne maradt a csapatban. A bajnokság 
során sajnos nagyon sok gólt kaptunk, en-
nek megelőzésére a jövőben még nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk. Elmondható, 
hogy eléggé fiatal csapat vagyunk, az át-
lagéletkor 23 év körül mozog. A szezon 
során sikerült igazán jó mérkőzéseket is 
játszani, mint a Tiszalúc legyőzése idegen-
ben (Tiszalúc NKSE – Onga SE 1-2) vagy 
a városnapon megrendezett Sárospatak 
(Onga SE – Sárospatak 8-0). Az őszi sze-
zon legfájóbb veresége talán a bőcsi 5-1-
es vereség volt, mert a sok hiányzó ellené-
re sem volt reális az eredmény. A csapat 
házi gólkirálya Gallyas János lett 9 góllal, 
őt követi Varga Zsigmond és Román Ri-
chárd 6, illetve 4 góllal. A félév legjobb já-
tékosa az edzők véleménye alapján Pataki 
Gergő volt. A csapatot Simon Imre és Va-
racskai István készítette fel.

Az U19-es csapatunk a kiábrándító 

11. helyen telel. Ez a helyezés a tavalyi 6. 
helyhez képest azt kell, hogy mondjam, 
botrányos. Sajnos a játékosok túlzot-
tan elszálltak az előző szezon jó ered-
ményétől, ami meglátszott a hozzáállá-
son, az edzésre járáson. A csapatból két 
játékos öregedett ki, egy pedig távozott, 

ám az ő hiányuk sem menti fel a többie-
ket a gyenge teljesítmény alól. Az utolsó 
4−5 meccsre kicsit összeszedték magukat 
a fiúk, ennek köszönhető, hogy sikerült 
kicsit felzárkózniuk, így nem úszott el az 
az esély, hogy a középmezőnyben végez-
zünk egy jó tavaszi szerepléssel. A csapat 
házi gólkirálya Urszin Attila lett 8 góllal, 
őt követi Lakatos Márk 6 góllal. Az edző 
véleménye alapján az őszi szezon legjobb 
játékosa Száva László lett. A csapat edző-
je Varacskai István volt.

Az U17-es csapatunk a 10. helyet sze-
rezte meg. Nagy előrelépés, hogy si-
került rendezni a sorokat, és nem for-
dult elő olyan, hogy létszámhiányosan 
állt volna ki ez a korosztály. A csa-
pat házi gólkirálya Lakatos Márk 7 
góllal. A csapat edzője Simon Imre. 
U15-ös csapatunk nagyon jól szerepelt 
a bajnokság során. Nagyon sok tehetsé-
ges fiatal rúgja ebben a korosztályban a 
labdát. Az 5. helyen áll jelen pillanatban 
a csapat, 2 ponttal lemaradva a dobogó-
ról. A csapat legeredményesebb játékosa 
Siroki Krisztián Vilmos volt, aki 21 gólt 
szerzett. A csapat edzője Simon Imre.

A kisebb korosztályok az új verseny-
rendszer következtében Bozsik tornákon 
vettek részt. U13-as csapatunk általában 
a 3. és 4. helyen végzett a tornák során. 
Az U11-es csapatunk stabilan hozta a 3. 
helyezést. Legeredményesebb korosztá-
lyunk az U9, akik 1−2. helyen végeztek a 
tornák során. Az U7-eseknek pedig mér-

Sportegyesületi félévértékelés

A sportöltöző átadásán (Fotó: Buzás Márta)

A felnőtt labdarúgók (Fotó: Réthy Róbert)
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kőzések helyett úgynevezett grassroots 
fesztivált rendeztek, ahol különböző 
edzésgyakorlatokat kellett teljesíteniük.

A csapatok december 1-től téli pihe-
nőjüket tartják. Az U15 és U17-es csa-
pat már megtartotta évzárórendezvényét, 
amely során egy finom vacsora mellett 
értékelték a hátuk mögött hagyott mecs-
cseket. A felnőtt és az U19-es csapat pe-
dig december 13-án tartja félévzáró ren-
dezvényét. A felkészülés január 3-án, 
14 órakor veszi kezdetét. A felkészülési 
meccsekről a későbbiekben tudunk tájé-
koztatást adni.

Végezetül szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, aki valamilyen formában 
hozzájárult az Ongai Sportegyesület lab-
darúgó szakosztályának őszi szezonjához. 
Külön mondanék köszönetet Dr. Madzin 
Tibor polgármesternek, Farkas Lászlóné 
jegyzőnek, a képviselő-testület tagjainak, a 
polgárőrség vezetőjének, Zsoldos Jánosnak 
és a polgárőröknek, a rendezőink vezető-
jének Novák Lászlónak és az összes többi 
rendezőnek, a Gamesz vezetőinek, Kozák 
Istvánnak és Sebestyén Gézának, a Bár-
sonyos Óvoda és Tagóvoda vezetőjének,  
Trízsi Józsefnénak és az óvónőknek, a Gör-

gey Artúr Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatójának, Kovács Györgynek, 
minden pedagógusnak és az iskola taka-
rítónőinek, Gondos Andornénak, Kozma 
Jánosnak, id. Varacskai Istvánnak és Va-
racskai Istvánnénak, a Sport 36 Kft-nek és 
azoknak is, akik kimaradtak ebből a felso-
rolásból. Remélem, hogy segítségükre a jö-
vőben is számíthatunk, és az újévben ismét 
együtt tehetünk Onga szebb sportéleté-
ért! Minden kedves szurkolónknak kívá-
nok Békés, Boldog, Meghitt Ünnepeket és 
Sikerekben, Ongai Gólokban Gazdag Bol-
dog Újévet!                   - Varacskai István -

2014. október 18-án tartottuk a 
jubileumi, már 10. éve megren-
dezendő hagyományos ongai 
óvodás gyermekekért jótékony-
sági bálunkat. A bál Trízsi József-
né, óvodavezető nyitóbeszédével 
vette kezdetét. 

Ma már bált rendezni nem kis dolog, 
amikor bálok maradnak el érdektelenség 
vagy pénz hiánya miatt. Nekünk sem volt 
könnyű dolgunk, márpedig bált rendezni 
csak színvonalasan érdemes. A több mint 
száz ember finom vacsorájáról a Castrum 
Boldva Középkori Étterem gondosko-
dott. A Sláger duó együttes közreműkö-
désével hajnalig szórakozott a közönség.

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

A bál csúcspontját idén is a tom-
bolasorsolás jelentette. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy a felkeresett támogatók 
(vállalkozók, szülők, dolgozók és magán-
személyek) anyagi és tárgyi felajánlásai 

nagyban hozzájárultak az alapítványunk 
pénzbeli gyarapodásához.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani bálunk támogatóinak!

Pénzbeli támogatóink: Halász Viktor, 
Engi Sándor, Tóth Sándor, Szűcs József, 
Tóth Csaba, Len-Véd Kft., Nagyné Simkó 
Rita, Aranyosi József, Jeddi Nyilas Ibolya, 
Hován gyermekek szülei, Horváth Imre, 
Horváth Dezső, Papp szülők, Fürjes Ad-
rienn, Lipóczki Istvánné, Dózsa Viktor, 
Nagyné Molnár Beáta, Gergely Merci 
szülei, Dragony Balázs, Mogyorós And-
rás, Simon Balázs, Kacsur Jánosné, Tirk 
Tamás, Zilay Csaba, Kiss Lajosné (nagy-
mama), dr. Sárai Katalin (gyermekorvos), 
dr. Tóth Endre (fogorvos), Máté Béláné, 
Gál Lászlóné (védőnő), Bársonyos Bt. 
(Nemzeti Dohánybolt), Napközi Otthon 
konyhája, Erdősné Antal Andrea és Gelb 
Zoltán, fényképész és Czifrus Péterné.

Tombola támogatók: Urszin László, 
Klemánné Árvai Erika, Kovács Zoltán, 
Juhász Sándor, Szegedi Sándor, Frikkel 

Katalin, Ongai Horgász Egyesület, Sol-
lerné Jeddi Katalin, Gondos Andorné és 
Kozma János, Flabelos, Mini Coop (so-
rompósi bolt), Maxi Coop, Ronyecz Mi-
hályné, Kovács György, Kovács Árpád, 
dr. Madzin Tibor polgármester, Farkas 
Lászlóné, jegyzőasszony, Horváth Csaba, 
Román Bolt, Ongai Kulturális Egyesü-
let, Dobai Kinga, Goods Market, Hajtós 
család, sportegyesület, Hagyományőr-
ző Néptánccsoport, Szociális Szolgáltató 
Központ, Potoczkiné Kugyela Mária, Ré-
gió Játék Nagykereskedelem és egy a ne-
vét nem adó ismeretlen támogató.

Egyéb támogatóink: Onga Város Ön-
kormányzata, művelődési ház dolgozói, 
műszaki csoport, a helyi általános isko-
la vezetői, polgárőrség, Nyisztorné Jolika 
(zöldség-gyümölcs) és Máté Pékség (po-
gácsa).

- Buzás Lászlóné, 
az Ongai Óvodásokért Alapítvány 

elnöke -

Óvodabál 2014

Az ifi labdarúgók (Fotó: Réthy Róbert)
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Az őszi szünet napjai gyorsan el-
múltak. Friss erővel foghattunk 
neki a tanév leghosszabb aktív 
időszakának, amely a téli szünet 
kezdetéig tartott. 

Nyílt tanítási napok
A november iskolánk életében kiemelt 

fontosságú volt, hiszen ekkor vártuk a 
kedves szülőket a nyílt tanítási napokra. 
Az alsó- és felső tagozaton egyaránt nagy 
érdeklődés mellett zajlottak le a bemuta-
tó órák. Tanulóink és a szülők egyaránt 
nagyon várták ezt a napot. A meghirde-
tett időpontokon túl további alkalmakat 
is biztosítottunk az órák látogatására.

Pályaválasztás küszöbén
Pályaválasztási szempontból is jelen-

tős időszak a november. A továbbtanu-
ló nyolcadik évfolyamos tanulók felvételi 
írásbeli vizsgájuk helyszínét választhat-
ták meg ezekben a napokban. A közpon-
ti írásbeli felvételinek kulcsszerepe van 
és lesz a végleges felvételi pontszámok-
kal kapcsolatban. Számos pályaválasztá-
si eseményt is szerveztünk a hónap fo-
lyamán. Üzemlátogatás és képzőhelyek 
bemutatkozására került sor, de pályavá-
lasztási kiállításon is részt vettek végzős 
tanulóink és osztályfőnökeik. Bízunk ab-
ban, hogy a bőséges ismeretek birtoká-
ban a pályaválasztás felelősen jó döntést 
eredményez.

Múzeumlátogatás 
Az ongai Görgey Artúr Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola 100 
tanulója számára nyílt lehetőség ingye-
nesen megtekinteni a miskolci Herman 
Ottó Múzeum Pannon-tenger Földtör-
téneti és Természetrajzi Tár kiállításait. 
November 28-án 50 alsós és 50 felsős ta-
nuló nevelői kísérettel nemcsak a csodá-

latos leletegyüttest láthatta, de alkalma 
nyílt a múzeum játékos múzeumpeda-
gógiai foglalkozásán is részt venni. Kö-
szönetünket fejezzük ki a múzeum prog-
ramszervezőinek a páratlan élményért. 
Külön köszönet illeti meg házigazdáin-
kat azért, mert a két csoport számára a 
beutazást is biztosították.   

Katalin-bál
Több évtizedes hagyományt ápol az 

általános iskola Szülői Munkaközössé-
gének Katalin-bálja. A szülői szervezet 

hatalmas szervező-
munkával teremti 
meg a jótékonysági 
rendezvény részt-
vevői számára a fel-
hőtlen szórakozás 
feltételeit. A bálra a 
szervezettség mel-
lett a fiatalosság volt 
a legjellemzőbb. 
A rendezvényt 
Lőrincziné Sza-
niszló Edit, a Szü-
lői Munkaközösség 
választmányának 

elnöke nyitotta meg. Pohárköszöntőt és 
köszöntőt dr. Madzin Tibor polgármes-
ter, illetve Kovács György igazgató mon-
dott. Fiatalos lendülettel, hatalmas lelke-
sedéssel és rengeteg résztvevővel került 
előadásra a bál nyitó produkciója. A si-
ker kulcsa a kreativitás és a változatosság 

volt. Bepillanthattunk egy család esti éle-
tébe, láthattunk színvonalas modern tán-
cokat, klasszikus balettet, meglepő je-
leneteket és mindezt a fiatal anyukák és 
apukák előadásában. A szűnni nem aka-
ró taps méltó jutalma volt a produkci-
ók megálmodóinak. Az alkalomhoz illő 
vacsora után vidámsággal és jókedv-
vel mulathatott minden vendég. A jóté-
konysági bálok elengedhetetlen kelléke a 
tombolasorsolás. Számos értékes felaján-
lás, támogató ajándék került kisorsolás-
ra. A hajnalig tartó vigasság az önzetlen 
segítőkészség és az általános iskola támo-
gatására létrejövő összefogás remek pél-
dáját adta. 

Kiskonferencia
A tanév fontosabb fordulópontjain ér-

tékeljük tanulóink tanulmányi munkáját, 
szorgalmát és magatartását. A kötelező 
értékelésen túl negyedévente, kiskonfe-
rencia keretében áttekintjük azoknak a 
tanulóknak a helyzetét, akiknek segít-
ségre és támogatásra van szükségük. Az 
alsó- és felső tagozat nevelői szakmai vita 
keretében dolgozzák ki a gyengén telje-
sítők felzárkóztatásának intézkedési ter-
veit.

Szakmai nap
Nevelőtestületünk az őszi nevelé-

si értekezlet keretében részletesen meg-
ismerkedett a bevezetésre került peda-
gógus ellenőrzés aktuális helyzetével, 

Iskolai csengőszó 

Nyolcadikosok egy felsőzsolcai asztalosműhelyben (Fotó: T. L.)

Múzeumban Miskolcon (Fotó: T. L.)
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feladataival és az ellenőrzésre való fel-
készülés teendőivel. A téma előadó-
ja, Takács László nevelési igazgatóhe-

lyettes felvázolta az ellenőrzési rendszer 
működését és az elvárt követelménye-
ket. Gyakorlati példákon keresztül vi-
lágította meg az ellenőrzés folyamatát. 
Az értekezlet második témája az intéz-
mény fejlődési vonalait igyekezett fel-
vázolni. A téma felelőse Kovács György 
igazgató volt. A változó működési kör-
nyezet számos kihívást jelent az általá-
nos iskola számára. A törvényi elvárá-
sok szorításában fokozott figyelemmel 
fordulunk azok felé, akik szolgáltatása-
inkat igénybe szeretnék venni. Az éles 
versenyhelyzetben iskolánk csak a meg-
bízhatóságával és magas minőségi kö-
vetelmények teljesítésével maradhat 
talpon. Értekezletünk harmadik témá-
ja kapcsán az átalakuló tankönyvpiac-

ról és a hozzá szorosan kapcsolódó kí-
sérleti tankönyvekről volt szó. A téma 

előadója intézményünk volt tanára, Po-
lák Péter szaktanácsadó volt. A számos 
érdekes információt felvillantó előadás 

módszertani ötletekkel is megismertet-
te hallgatóságát. A szakmai nap lehe-
tőséget teremtett a kisebb és nagyobb 
problémák felvetésére és megbeszélésé-
re. Nevelőtestületünkben váratlanul két 
személyi változás is történt. Tíz eszten-
dő után, áthelyezéssel Miskolcon foly-
tatja pályafutását Kajtor Csaba testne-
velő. Megüresedett álláshelyét szinte 
azonnal sikerült betölteni. Új testnevelő 
tanárunk Szegenyák Péter, aki helyi la-
kosként kezdi meg iskolánkban pályafu-
tását. Munkájához sok sikert kívánunk. 
Intézményünk fontos szerepet vállal vá-
rosunk stratégiai jelentőségű fejleszté-
sében, melynek keretében igyekszünk a 
magasan képzett munkaerő helyben tar-
tására.  

Hagyományőrzés
Onga város éledő 

hagyományai közé 
kerülő Adventi 
gyertyagyújtás első 
vasárnapján isko-
lánk adott műsort. 
A kis műsor kere-
tében hallhattunk 
szavalatokat Nemes 
Virág és Dobos Le-
vente előadásában. 
Hallhattunk az ün-
nep hangulatát fel-

idéző dallamokat Hajdú Lara és Vasas 
Brigitta tolmácsolásában és hallhattunk 

hangszeres zenét is, amelyet Kerékgyár-
tóné Makranczi Ildikó – a műsor szer-
vezője – és kislánya, Kerékgyártó Zsófia 
szólaltatott meg. 

Küszöbön a karácsony
December hónapja az általános is-

kolában is a karácsonyi ünnepkör köré 
szerveződik. A hónap elején intézmé-
nyünkbe is megérkezett a Mikulás. A 
gyermekek nagyon várták a jóságos aján-
dékosztót és a híresen veszélyes kram-
puszait. Mikulásból soha sincs elegendő. 
Az osztályokat idén három is járta nagy 
szorgalommal. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy ezen a napon két vállalko-
zó kedvű apuka is jelmezbe bújt. A nyol-
cadik évfolyamos tanulók zenés Mikulás 
diszkóval lepték meg a táncolni és szóra-
kozni vágyó diáksereget. Az alsós és fel-
sős programok lehetőséget teremtettek 
a közös kikapcsolódásra. A vendéglátó 
nyolcadikosok Kovácsné Tóth Melinda 
és Takács László osztályfőnökök segítsé-
gével jó házigazdaként mindent megtet-
tek a program sikeréért.

Lázas igyekezettel készül a karácsonyi 
koncert minden fellépője. Az alapfokú 
művészetoktatásban résztvevők és a tan-
testület kórusa igyekszik az előző évek 
rendkívül magas színvonalát is túlszár-
nyalni. A megszokott forgatókönyv sze-
rint, de meglepetés produkciókkal sze-
retné intézményünk minden érdeklődő 
számára előkészíteni az ünnepek mél-
tóságteljes hangulatát és a felhőtlen ki-
kapcsolódás lehetőségét egyaránt. Kará-
csonyi koncertünk december 16-án 17 
órától hallható és tekinthető meg a városi 
művelődési házban.

Hagyományainkhoz híven karácso-
nyi műsorral búcsúzunk el a téli szünet 
előtt iskolatársainktól. Minden évben a 
legkisebb felsősök, az ötödik évfolyamo-
sok lépnek színpadra ekkor. A karácsonyi 
műsort minden tanuló kíváncsian várja. 
December 19-én délelőtt 10 órától az alsó 
tagozatosok, 12 órától a felső tagozatosok 
számára tartunk előadást. A műsor fele-
lősei Molitorisz Zoltán és Nagy Attiláné 
osztályfőnökök.

Iskolánk minden dolgozója és tanuló-
ja nevében kívánunk a Kékdaru olvasó-
inak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog újévet!

- Kovács György igazgató -

Katalin bálon (Fotó: Melecski Zoltán)

Adventi gyertyagyújtáson (Fotó: T. L.)
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„Szép magyar beszéd” verseny 2014. évi eredményei 

Versmondás
1. helyezettek:  Engi Zita 1. b, Szondy Kíra 2. b, Horváth 

Sztella 3. b, Rácz Boróka 4. b
2. helyezettek:  Dobos Lili 1. b, Nagy Flórián 2. b, Horváth Si-

mon 3. b, Matisz Jázmin 4. b
3. helyezettek:  Czinege Fanni 1. b, Kardos Bence 2. b, Tóth 

Gergő 3. b, Hajdú Lara 4. b
4. helyezettek:  Horváth Zita 1. b, Kádár Sára Kata 2. b, Máté 

Zsófia 3. b, Petró Krisztina 4. b
5. helyezettek: Glonczi Ronaldó 2. a, Balogh Gergő 4. a
Mesemondás
1. helyezettek:  Engi Zita 1. b, Szondy Kíra 2. b, Horváth 

Sztella 3. b, Rácz Boróka 4. b
2. helyezettek:  Fürjes Evelin 1. b, Nagy Flórián 2. b, Pósán 

Rebeka 3. b, Hajdú Lara 4. b
3. helyezettek:  Nagy Nándor 1. b, Kardosi Petra 3. b, Lapis 

István 4. b
4. helyezettek: Petró Krisztina 4. b
5. helyezettek: Matisz Jázmin 4. b
Olvasás
1. helyezettek: Horváth Simon 3. b, Rácz Boróka 4. b
2. helyezettek: Pósán Rebeka 3. b, Vercsik Boglárka 4. b
3. helyezettek: Hajdú Lara 4. b
Helyesírás
1. helyezettek: Máté Zsófia 3. b, Rácz Boróka 4. b
2. helyezettek: Kardosi Petra 3. b, Hajdú Lara 4. b
3. helyezettek: Tóth Gergő 3. b, Tóth Petra 4. b

„Szépen szólj!” verseny 2014 eredményei

Versmondás
1. helyezettek:  Juhász Balázs 5. b, Dendők Tamás 6. b, Radics 

Levente 7. b, Négyesi Imre 8. b
2. helyezettek:  Dobos Levente 5. b, Vasas Brigitta 5. b, Horváth 

Ákos 6. b, Pósán Zalán 7. b, Kovács Csilla 8. b
3. helyeztettek:  Dargai Dorina Csenge 5. b, Balogh Gyula 6. 

a, Horváth Leon 7. elt., Máté Gabriella 8. b
4. helyezettek:  Horváth Gábor 5. a
Olvasás
1. helyezettek: Nemes Virág 5. b, Farkas Gábor 7. a
2. helyezettek:  Galyas Mercédesz 5. b, Horváth Ákos 6. b,  

Balogh Dzsenifer 8. a

3. helyeztettek:  Vasas Brigitta 5. b, Dendők Tamás 6. b, Máté 
Gabriella 8. b

Szövegértés
1. helyezettek:  Scholler Ádám 5.b, Horváth Ákos 6.b, Bajcsi 

Milán 7. a, Bay Dominik Bánk 8. b
2. helyezettek:  Nagy Letícia Vanessza 5. b, Krassai Henrik 6. 

b, Kerekes Dominik 7. a, Forgács Krisztián 8. a
3. helyeztettek:  Csontos Benedek 5. b, Dendők Tamás 6. b, 

Horváth Nóra 7. a, Román Attila 8. b
Szépírás (füzetvezetés)
1. helyezettek: Dargai Dorina Csenge 5. b, Kerekes Dominik 7. a
2. helyezettek: Csorba Tamara 5. b, Máté Gabriella 8. b
3. helyeztettek: Galyas Mercédesz 5. b, Horváth Ferenc 7. b
Rajz
1. helyezettek: Horváth Zoltán 6. b, Szamkó Georgina 7. a
2. helyezettek: Nemes Virág 5. b, Bódi Adrienn Dzsenifer 7. b
3. helyeztettek: Horváth Róbert 6. a, Horváth Kevin 7. a

Roma nemzetiségi „Szép magyar beszéd” verseny 
2014. december 4.

Versmondás
1. helyezettek:  Horváth Annamária 1. a, Glonczi Ronaldó 2. 

a, Horváth Sztella 3. b, Száva Renátó 4. b
2. helyezettek:  Horváth Zita 1. b, Molnár Melissza Enikő 2. b, 

Bódi Mercédesz 3.a, Matisz Jázmin 4. b
3. helyezettek:  Horváth Andrea 1. b, Horváth Mária 2.b, 

Horváth Simon 3.b, Horváth Laura 4. b
4. helyezettek:  Váradi Alex József 2. b, Horváth Zsuzsanna 3. 

b, Vercsik Boglárka 4. b
5. helyezettek:  Bódi István 2.a, Szamkó Attila 3. b, Horváth 

Géza 4. b
Versmondás eltérő tantervű tagozat
1. helyezett: Ádám Gábor 4. elt.
2. helyezett: Torma Piroska 4. elt.
3. helyezett: Horváth Melinda 4. elt.
4. helyezett: Varga Beáta 5. elt.
Mesemondás
1. helyezettek:  Horváth Zita 1. b, Horváth Sztella 3. b, Matisz 

Jázmin 4. b
2. helyezettek:  Horváth Szilvia 1. a, Horváth Simon 3. b, Száva 

Renátó 4. b
3. helyezettek: Horváth András 3. b, Balogh Gergő 4. a
4. helyezettek: Vercsik Boglárka 4. b               - K. Gy. -

Takarékszövetkezeti részközgyűlés
Részközgyűlésre hívta a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága az alapszabálya rendelkezései szerint Felsőzsol-

ca, Alsózsolca és Onga kirendeltségének tagjait november 19-én 17:00 órára a felsőzsolcai Rendezvények Háza helységbe.
A részközgyűlés napirendje volt: 
- Az igazgatóság beszámolója, az előző részközgyűlés határozatainak végrehajtásáról. (Előadó: Alakszainé dr. Oláh Annamá-

ria elnök ügyvezető).
- Döntés a takarékszövetkezet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről (Előadó: Alak-

szainé dr. Oláh Annamária elnök ügyvezető).
- Alapszabály módosítása (Előadó: Alakszainé dr. Oláh Annamária elnök ügyvezető).
A részközgyűlésen hozott határozatokról a takarékszövetkezet valamennyi tagja írásbeli tájékoztatást kapott.     - T. L. -
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Az ősz folyamán − a korábbi évek-
hez hasonlóan − három alkalom-
mal is nyílt pálinkabírálati képzést 
tartott az Ongai Kulturális Egye-
sület, melyre az ország legkülön-
bözőbb területéről (a távolabbi-
ak közül pl. Tác, Székesfehérvár, 
Györköny, Mogyoród, Budapest 
stb.), illetve Erdélyből is érkeztek 
érdeklődők. Első alkalommal az 
almatermésűek, majd a csonthé-
jasok, végül az erdei és vadonter-
mők, illetve a szőlők és törkölyök 
kerültek terítékre. Kóstoltak a je-
lenlévők borpárlatot és ágyas, il-
letve érlelt pálinkákat is.

A képzés célja a gyümölcsök faj-
ta jelleges ismerete mellett az volt, 
hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, 
a minőségi pálinkát fogyasztók és 
készítők olyan gyakorlati és elmé-
leti alapismereteket kapjanak a pá-
linkák, a gyümölcs- és borpárlatok 
érzékszervi minősítéséről, fajtajel-
legéről, a cefrézés és a pálinkafőze-
tés minőségjavító lehetőségeiről, a 
pálinkák szakszerű bírálatáról, me-
lyet a gyakorlatban hasznosítani 
tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, 

érzékszervi bírála-
tuk finomodhat. Kü-
lönös tekintettel az 
előttünk álló VI. On-
gai Pálinkaversenyre.

A képzést Lo-
vassy György okle-
veles élelmiszeripari 
mérnök, nemzetközi 
pálinkabíráló, az on-
gai pálinkaversenyek 
zsűri elnöke vezette. 

- T. L. -

VI. Ongai Pálinkaverseny – QUINTESSENCE competicion versenyfelhívása
A legnagyobbá fejlődőtt pálinkaverseny!
A verseny kiírója: Ongai Kulturális Egyesület
A verseny meghirdetésének köre: az ország bármely területéről, sőt a határon túlról is nevezhetnek magánfőzők, bérfőzetők 

és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: fajtánként minimum 2-szer 0,33 liter.
Nevezési díj: párlatonként 3000 Ft. 
Nevezési határidő és a minták átvétele: 2015. január 9. 16.00 óra, személyesen az ongai általános iskola média termében (3562 

Onga, Görgey u. 2.), illetve eljuttatható postán az egyesület címére (Ongai Kulturális Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).
Nevezési feltételek: A versenyen a versenyszabályzat 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 csatolni 
kell a a nevezett pálinka származási igazolását. 

Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 2015. január 24. 18.00 óra, Lillafüred – Palotaszálló, az Ongai Kulturális 
Egyesület által szervezett pálinkagálán és bálon.

Díjazás: oklevelek, érmek, kupák, ajándékcsomagok, szponzori felajánlások.
Főbb kedvezmények: 
- Ha valaki a VI. Ongai Pálinkaversenyen 16 pontot, vagy többet ér el, akkor kedvezményt kap a nevezési díjából a világon leg-

rangosabbnak tartott gyümölcspárlat versenyre, a Destillatára.
- Az a bérfőzető magánszemély, akinek pálinkája az VI. Ongai Pálinkaversenyen érmet nyer, ugyanazon versenypálinka neve-

zési 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 kapcsoló-

dó pálinkabálra Lillafüreden, a Palotaszállóba. (A rangsort az elért érmek és a nevezett pálinkák száma határozza meg.)
További információk: részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 

letölthető nevezési lap elérhető az egyesület honlapján 2014. október 1-től: www.okeonga.hu. További felvilágosítás kérhető a 
46/780-521 vagy a 70/313-3216-os telefonszámon, illetve e-mailben az okeonga@upcmail.hu címen.

Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!
- Ongai Kulturális Egyesület nevében: Takács László OKE elnök, versenyigazgató –

Pálinka bírálati képzések

Az októberi tréningen (Fotó: Melecski Zoltán) Érzékszervi bírálat (Fotó: T. L.)
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