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Szeptember 26-án immár harmadik alkalommal került sor te-
lepülésünk legnagyobb volumenű rendezvényére, a városnapra.

Városnap immár 3. alkalommal

A szokásos helyszínre, a sporttelepre invitálta a lakosokat az önkormány-
zat, ahol előbb roma hagyományőrző programok várták az érdeklődő-
ket, majd az óvodások, az iskolások, a nyugdíjas klub és a hagyomány-
őrző tánccsoport fellépése 
próbálta oldani a borongós 
őszi idő szomorkás hangu-
latát. Elhangzott számos 
ismert mesefi lm dala is, és 
a ZUMBA tánclépéseivel is 
megismerkedhettek az ér-
deklődők. A Bükkaranyosi 
Huszárbandérium bemu-
tatója a nagy sár miatt el-
maradt (a lovak a labdarú-
gó edzőpályát tönkretették 
volna).

A polgármesteri kö-
szöntőt a díszpolgári címek 
átadása követte. Az ön-
kormányzat döntése értel-
mében díszpolgári címet 
kapott Kenéz Éva, posztu-
musz díszpolgári címet pe-
dig Mázik Ferenc. 

NIKA fellépése után a 
BEATRICE zenekar nagy 
koncertje már igazi töme-
geket vonzott, ahogy az 
Itthon vagy! Magyarország 
szeretlek! program kere-
tében megvalósuló tűz-
gyújtást és a tűzijátékot is 
rengetegen kisérték fi gye-
lemmel.

- T. L. -

A nyugdíjas klub fellépése (Fotó: Bihari Ádám)

A Beatrice zenekar volt a sztárfellépő (Fotó: T. L.)

Az esti koncert közönsége (Fotó: T. L.)
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Dr. Madzin Tibor polgármester úrral beszélgettünk az 
önkormányzat eltelt egy évéről, a településünkön meg-
valósuló fejlesztésekről, pályázatokról, a jövőre vonatko-
zó elképzelésekről.

tása. A projekt célja az épü-
let homlokzati hőszigetelése, 
nyílászárócseréje valamint az 
épület lapostetejének hő- és 
vízszigetelése. A beruházás 
összköltsége 33,1 millió forint, 
ebből a pályázati támogatás mérté-
ke 90% volt.

A köznevelési törvény értel-
mében 2015 szeptemberétől már a  
3. életévét betöltött gyermekeknek 
is kötelező lesz az óvodai nevelés-
ben való részvétel. Az óvodai fel-
adatellátás biztosítása érdekében a 
Bársonyos Napközi Otthonos Óvo-
da mindkét feladat ellátási helyén a 
2015/2016. nevelési év kezdetéig 51 
férőhelyes kapacitásbővítés valósul 
meg. Óvodai helyiségek, továbbá a 
létszámhoz igazított tisztálkodó he-
lyiségek és illemhelyek kialakítása, 
valamint a hiányzó eszközök, fel-
szerelések beszerzése történik meg, 
a meglévő óvodaépületek átalakí-
tásával. A beruházás összköltsége 
60,3 millió forint, ebből a pályáza-
ti támogatás mértéke 95%.

A nyári hónapokban és ősszel 
településünkön 130 közfoglalkoz-
tatott végez karbantartási, felújítá-
si, zöldfelület fenntar-
tási és mezőgazdasá-
gi munkálatokat. Ezen 
foglalkoztatásnak kö-
szönhető, hogy 4 mil-
lió forint értékben, kö-
zel 1400 m2 kátyúzási és 
útkarbantartási munká-
latot végeztünk el, több 
száz gyümölcsfát ültet-
ve igyekszünk hozzájá-
rulni iskolánk, óvodánk 
gyermekei gyümöl-

csökkel való ellátásához, az egész-
séges táplálkozáshoz.

-  A helyi általános iskola felújítását 
és településünk főterén sportcsarnok 
kialakítását tartalmazó projektről 
mondana néhány szót polgármester 
úr? Miért nem valósult meg a nyert 
pályázat?

-  Az „Évszakoktól független minden-
napos testnevelés órák megtartá-
sához szükséges komplex infrast-
rukturális feltételrendszer kialakí-
tása az ongai Görgey Artúr Iskolá-
ban” című projekt megvalósításá-
ra 392.564.085 Ft támogatást nyert 
el önkormányzatunk, a támogatá-
si szerződés 2013. július 3-án lépett 
hatályba. 

Kiemelném a következőket: A 
pályázati felhívás az egy pályázatra 
igényelhető támogatást 50‒520 mil-
lió Ft között maximálta, azzal a meg-
kötéssel, hogy a mindennapos test-
nevelés műszaki feltételeihez kap-
csolódó infrastrukturális fejlesztés,  

vagyis a torna-
csarnok program-
elem építési költsé-
gére jutó támoga-
tás nem haladhat-
ta meg a bruttó 200 
millió Ft-ot. Pályá-
zatunk esetében a 
tornacsarnok részre 
igényelt támogatás 
199.980.103 Ft volt, 
tehát a maximum 
korlát teljes mérté-

Fejlesztések városunkban – egy évvel  
az önkormányzati választások után

-  Milyen fejlesztések történtek váro-
sunkban 2014 októberétől, az új vá-
lasztási ciklus kezdetétől mostanáig?

-  2014 végén befejeződött három in-
novatív, energiatakarékos és kör-
nyezettudatos beruházásunk, me-
lyek során az általános iskola,  
a Hunyadi utcai óvoda és a pol-
gármesteri hivatal fűtési rendsze-
rének korszerűsítése valósult meg 
biomassza tüzelésű kazánok telepí-
tésével. Reményeink szerint a fej-
lesztések hatására az intézmények 
üzemeltetési és fenntartási költ-
ségei a következő fűtési idénytől  
tovább csökkennek majd. A beru-
házás összköltsége 110,5 millió fo-
rint, ebből a pályázati támogatás 
mértéke 100% volt.

2015 februárjában megkez-
dődött városunk közvilágításá-
nak részleges korszerűsítése LED  
lámpatestek alkalmazásával. A fej-
lesztéssel érintett lámpatestek cse-
réjét követően a megvilágítás erős-
sége növekedett, ugyanakkor a  
beruházás eredményeként a közvi-
lágítási hálózatunk villamosenergia 
fogyasztása 40,25%-kal csökkent. A 
beruházás összköltsége 23,1 millió 
forint, ebből a pályázati támogatás 
mértéke 100% volt.

Júniusban kezdetét vette az 
Arany János utcai tagóvoda felújí-

Biokazán beszerelése az  
általános iskolában (Fotó: T. L.)

Homlokzati szigetelés az Arany János 
utcai tagóvodánál (Fotó: Bihari Ádám)

Gyümölcsfák tavaszi ültetése 
(Fotó: Bihari Ádám)
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kű kihasználását tartalmazta pro-
jekttervünk.

A projekttel érintett, magántu-
lajdonban lévő területek megvásár-
lása 2013 decemberében, azaz a tá-
mogatási szerződés megkötése után 
több, mint 5 hónap elteltével tudott 
csak megvalósulni. Hangsúlyozom, 
nem az önkormányzat hibájából. 
Az érintett földrészletek egy hely-
rajzi számra történő telekalakítá-
sának földhivatali engedélyezésére 
2014 áprilisában került sor, a jog-
erős építési engedélyt 2014. június 
2-án állította ki az illetékes hatóság. 

A pályázat benyújtásakor (2012. 
év) érvényes árakat figyelembe 
vevő, tervezői költségbecslésen ala-
puló engedélyes tervdokumentá-
ció szerint került kiírásra 2014. jú-
nius 4-én az építéshez kapcsolódó 
nyílt közbeszerzési eljárás. Annak 
ellenére, hogy 5 vállalkozás is ér-

deklődött az ajánlati felhívás és do-
kumentáció iránt, mindössze egy 
ajánlat érkezett bruttó 608.719.278 
Ft ajánlati árral, mely az eszközbe-
szerzést (ami további 65,1 millió fo-
rintot tett volna ki) még nem is tar-
talmazta. 

A képviselő-testület a közbe-
szerzési eljárást a bíráló bizottság 
javaslata és forráshiány következ-
tében 2014. július 30-án eredmény-
telenné nyilvánította. Ezt követően 
még többször próbáltunk a keretek 
között maradva kivitelezőt találni 
projektünk megvalósítására közbe-
szerzési eljárással, sikertelenül.

Felvetődött az áttervezés is, je-
lentős mértékű műszaki tartalom 
csökkentéssel, átcsoportosítással. 
Minden lehetőséget végigszámol-

tunk, azonban a kívánt 
méretű sportcsarnok 
kivitelezése a projekt 
elszámolható összkölt-
ségén belül megvalósít-
hatatlannak minősült. 
Így a képviselő-testület 
1/2015. (I. 15.) sz. hatá-
rozatával úgy döntött, 
hogy a támogatási szerződés meg-
szüntetését kezdeményezi, mivel az 
elnyert támogatási összeg jelentő-
sen elmarad attól, ami lehetővé ten-
né az önkormányzat által kivitelez-
ni kívánt projekt megvalósítását. 
Ugyanakkor a képviselő-testület ki-
nyilvánította azon szándékát, hogy 
a projektet továbbra is meg kíván-
ja valósítani, és a 2015-ben kiírás-
ra kerülő hasonló célú pályázaton 
indulni kíván. Remélhetőleg siker-
rel, hiszen a pályázat benyújtásához 
szükséges előkészületek jelentős ré-
sze már megvalósult. 

-  Idén milyen projektek megvalósítá-
sára nyújtott be pályázatot város-
unk?

-  Májusban egy új polgárőr gépjármű 
(Suzuki Vitara) beszerzésére pályáz-
tunk a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz, a beszerzés költ-
sége: 6,3 millió Ft. Pályázatunk sike-
res volt, hamarosan Onga város la-
kosai is találkozhatnak az új gépjár-
művel, szolgálatteljesítés közben.

A Berzsenyi utcai Történelmi 
Emlékparkban elhelyezendő Pe-
tőfi Sándort ábrázoló, mészkő ta-
lapzaton álló bronz mellszobor ki-
vitelezésére a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz nyújtottunk be pályázatot  
5 millió forint értékben. 

Onga Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete május 28-án 
döntött arról, hogy a városi közét-
keztetés fenntartása és kapacitásfej-
lesztése egy új konyha építésével és 
a szükséges eszközök beszerzésével 
biztosítható. A pályázat keretében 
a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelő funkcionális helyiségekkel és 
étkezővel rendelkező, 800 adagos,  

493 m2 nettó alapterületű, földszin-
tes, akadálymentesített, energeti-
kailag korszerű új konyha kialakí-
tására kerülhet sor. A beruházás  
összköltsége 166,8 millió Ft, ebből a 
megpályázott összeg 95%.

A helyi önkormányzatokért fe-
lelős miniszter és az államháztartá-
sért felelős miniszter által meghir-
detett pályázati kiírás keretében  
június 9-én újabb pályázatok be-
adására került sor, melyek há-
rom területre irányulnak: a Hu-
nyadi utcai óvoda szigetelésére, 
nyílászárócseréjére (31,5 millió Ft), 
önkormányzati tulajdonú utak fel-
újítására (16,9 millió Ft), valamint 
a sportcentrumunk infrastruktúrá-
jának fejlesztésére (22,8 milló Ft). 

Az első területre vonatkozó tá-
mogatási igény a Hunyadi utcai 
óvoda épület infrastrukturális re-
konstrukcióját, majd energiataka-
rékos üzemeltetését segíti elő. A pá-
lyázat a meglévő korszerűtlen, hő-
szigetelés nélküli nyílászárók új, 
hőszigetelt nyílászárókra történő 
cseréjére, az utólagos teljes hom-
lokzati felület hőszigetelésére és a 
tetőtér utólagos hőszigetelésére és 
gipszkartonozására irányul, továb-
bá a pályázati forrás fedezetet biz-
tosít a felújítással járó járulékos  
(festési, elektromos és gépészeti) 
munkák elvégzésére is.

A második területre vonatkozó 
igény keretében útburkolathibák ja-
vítására pályáztunk, mely a Tompa 
M. u., Bethlen G.u., Munkácsy M. 
u., József A. u., Balaton u., Mikszáth 
K. u. és a Sport utcákat, továbbá a 
helyi általános iskola megközelíté-
sét szolgáló, így igen jelentős igény-

Egyelőre tolódik a sportcsarnok megépítése 

Óvoda felújítás (Fotó: Bihari Ádám)
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bevételnek kitett, illetve rossz álla-
potban lévő utcákat: a Petőfi u., a  
Görgey u., a Nefelejcs u. és a Szé-
chenyi u. érinti. 

A harmadik pályázat a sport-
centrum infrastrukturális feltét-
eleinek további javítását célozza 
meg. Egy 16 x 36 méteres salakos  
teniszpálya kiépítését tervezzük 
labdafogó hálóval, automata ön-
tözőrendszerrel és világítással,  
valamint egy 33 x 18 méteres homo-
kos strandfocipálya, strandkézilab-
da pálya kialakítását, amely placc 
alkalmas 2 strandröplabda pályá-
ra történő felosztásra. Ugyanakkor 
egy 124 férőhelyes tűzhorganyzott 
acélszerkezetű mobil lelátó kiépíté-
sét és két 4 x 5 méteres fedett, zár-

ható lemezhelyiség 
telepítését is szeret-
nénk megvalósíta-
ni, mely helyiségek 
gépházként és táro-
lóként funkcionál-
hatnak. 

Folyamatosan 
keressük a pályá-
zati lehetőségeket,  
forrásokat, a követ-
kező jelentős fej-
lesztések megvalósításához: belvíz-
elvezetés és csapadékvíz elvezetés  
megoldása; utak, járdák építése, 
közterületek fejlesztése; városi mű-
velődési ház és könyvtár bővítése,  
felújítása; sportcsarnok és hozzá 
kapcsolódó közösségi tér, valamint 

egy uszoda megépítése; megújuló 
energiák használata a közintézmé-
nyekben; önálló rendőrőrs kialakítá-
sa; a térfigyelő rendszer optimalizá-
lása továbbá az ongai tavaknál üdü-
lő és sport infrastruktúra kiépítése.

- T. L. -

További fejlesztésre vár a sportcentrum (Fotó: T. L.)

A rendezvénysorozat megnyitása (Fotó: Bihari Ádám)

Az iskolások köszöntő műsorából (Fotó: Bihari Ádám) Az ünnepi vacsora előtti műsoron (Fotó: Bihari Ádám)

Idősek Hete
Onga Város Önkormányzata és az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ ismét nagy sikerrel rendezte 
meg az Idősek Hete rendezvény sorozatát.

Október 5-én Dr. Madzin Tibor pol-
gármester ünnepi köszöntőjét követő-
en került sor a 90 éven felüli lakosok 
köszöntésére, majd az óvodások, isko-
lások köszöntötték nagyszüleiket.

Október 6-án az aradi vértanúkra 
emlékezett a művelődési házba ellá-
togató hallgatóság.

Október 7-én kulturális vetélke-
dő, október 8-án az Idősek Klubja és 
a Barátság Nyugdíjas Klub műsorát 
követően az idén 50. házassági évfor-

dulójukat ünneplők kö-
szöntése várta az ünnepi 
vacsorára érkezőket.

1965-ben kötött há-
zasságot: Vincze Ödön 
és Zsóka Erzsébet (1965. 
09. 11.), Farkas István és 
Hegedűs Katalin (1965. 
05. 15.), illetve Gara 
Bertalan és Hegedűs 
Margit (1965. 08. 28.). 

- T. L. -



52015. október

KEDVES ONGAI POLGÁROK!  
KEDVES VENDÉGEK!  
HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Városnapi polgármesteri köszöntő

Polgármesteri köszöntő  
a városnapon (Fotó: T. L.)

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök 
mindenkit a III. Ongai Városnap alkal-
mából, Onga település fennállásának 
793. évében, ugyanakkor várossá válá-
sunk harmadik évfordulóján.

Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke, 2013. július 15-én Onga 
nagyközségnek városi címet adományo-
zott. Ugyanabban az évben, szeptember 
utolsó hétvégéjén tartottuk városavató 
ünnepségünket, és azóta immár hagyo-
mányként, ekkor tartjuk a városnapi ren-
dezvényünket. 

Onga város közönsége megszokta 
már, hogy a városnapok alkalmával kü-
lönböző középületek, köztéri szobrok át-
adására, illetve avatására kerül sor. A szó 
szoros értelmében ilyen program a mai 
városnap alkalmával nem lesz, hiszen a 
közel egy éve lezajlott helyhatósági vá-
lasztások óta olyan jellegű fejlesztés nem 
történt, amit a korábban említett módon, 
ünnepélyesen, szalagátvágással avagy le-
leplezéssel át lehetne adni. Hiszen, akár 
biomassza kazánok telepítése vagy a köz-
világítás korszerűsítése, avagy közintéz-
mények szigetelése, nyílászáró cseréje, 
a közhasznú munkavégzés eredményei 
vagy egy új polgárőr autó munkába állí-
tása, mind-mind nem olyan jellegű ese-

mény, amely alkalmas lenne a már 
korábban említett ünnepélyes vá-
rosnapi átadásra. 

Ezzel szemben arra kiválóan 
alkalmas, hogy ezekről az egy év 

alatt történt eseményekről Onga város 
gyarapodásáról, fejlődéséről örömmel 
számoljak be önöknek.

2014. év végén befejeződött három 
innovatív, energiatakarékos és környe-
zettudatos beruházásunk, melyek során 
az általános iskola, a Hunyadi utcai óvo-
da és a polgármesteri hivatal fűtési rend-
szerének korszerűsítése valósult meg 
biomassza kazánok telepítésével. Remé-
nyeink szerint a fejlesztések hatására az 
intézmények üzemeltetési és fenntartá-
si költségei a következő fűtési idénytől 
tovább csökkennek majd. A beruházás 
összköltsége 110,5 millió forint, ebből a 
pályázati támogatás mértéke 100% volt.

2015 februárjában megkezdődött 
városunk közvilágításának részleges 
korszerűsítése LED lámpatestek alkal-
mazásával. A fejlesztéssel érintett lám-
patestek cseréjét követően a megvilágítás 
erőssége növekedett, ugyanakkor a be-
ruházás eredményeként, a közvilágítási 
hálózatunk villamosenergia fogyasztása 
40,25%-kal csökkent. A beruházás össz-
költsége 23,1 millió forint, ebből a pályá-
zati támogatás mértéke 100% volt.

Júniusban kezdetét vette az Arany 
János utcai tagóvoda felújítása. A pro-
jekt célja az épület homlokzati hőszi-
getelése, nyílászáró cseréje valamint az 
épület lapostetejének hő- és vízszigete-
lése. A beruházás összköltsége 33,1 mil-
lió forint, ebből a pályázati támogatás 
mértéke 90% volt.

A köznevelési törvény értelmében 
2015 szeptemberétől már a 3. életévét 
betöltött gyermekeknek is kötelező lesz 
az óvodai nevelésben való részvétel. Az 
óvodai feladatellátás biztosítása érde-
kében a Bársonyos Napközi Otthonos 
Óvoda mindkét feladat ellátási helyén a 
2015/2016. nevelési évben 51 férőhelyes 
kapacitásbővítés valósul meg. Óvodai 
helyiségek, továbbá a létszámhoz iga-
zított tisztálkodó helyiségek és illem-
helyek kialakítása, valamint a hiányzó 
eszközök, felszerelések beszerzése tör-
ténik meg, a meglévő óvodaépületek 
átalakításával. A beruházás összköltsége  

60,3 millió forint, ebből a pályázati tá-
mogatás mértéke 95%.

A nyári hónapokban és ősszel tele-
pülésünkön 130 közfoglalkoztatott végez 
karbantartási, felújítási, zöldfelület fenn-
tartási és mezőgazdasági munkálatokat. 
Ezen foglalkoztatásnak köszönhető, hogy 
4 millió forint értékben közel 1400 m2 
kátyúzási és útkarbantartási munkálatot 
végeztünk el, több száz gyümölcsfát ül-
tetve igyekszünk hozzájárulni iskolánk, 
óvodánk gyermekeinek gyümölcsökkel 
való ellátásához, az egészséges táplálko-
záshoz. A közfoglalkoztatásra pályázaton 
elnyert bértámogatás 250 millió forint, 
továbbá eszköz- és anyagbeszerzésre el-
nyert összeg 35 millió forint volt.

Májusban egy új polgárőr gépjármű 
(Suzuki Vitara) beszerzésére pályáz-
tunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalhoz, a beszerzés költsége: 
6,3 millió Ft. Pályázatunk sikeres volt, 
hamarosan Onga város lakosai is talál-
kozhatnak az új gépjárművel, szolgálat-
teljesítés közben.

Az elmondottak alapján nagy tiszte-
lettel jelenthetem önöknek, hogy Onga 
város az elmúlt egy év alatt, csupán a ma-
teriális javak tekintetében több mint 231 
millió forinttal gyarapodott.

Emlékeztetni szeretnék mindenkit 
arra, hogy a 2010-től 2014-ig terjedő vá-
lasztási ciklusban, összességében közel 
3 milliárd forint értéket tudtunk Onga 
javára fordítani. Roppant bízok abban, 
hogy ezt az értéket a következő években 
jelentősen túl fogjuk lépni. Településfej-
lesztő munkánkat Onga töretlen fejlődé-
se és az itt élő lakosság életminőségének 
további javítása motiválja. Eredménye-
ink önmagukért beszélnek!

Kívánom, hogy a mai nap, Onga vá-
ros napja, legyen mindannyiunk ünnepe 
úgy az ongaiaké, mint az idelátogató és 
bennünket megtisztelő kedves vendége-
inké! Remélem, hogy a korábbi műsor-
számok tetszettek önöknek, valamint 
bízok abban, hogy a nap további részé-
ben is mindenki megtalálja a neki tetsző 
programot és elfoglaltságot. Ezen gondo-
latok jegyében mindannyiuknak nagyon 
jó szórakozást kívánok! Köszönöm meg-
tisztelő figyelmüket!

- Dr. Madzin Tibor polgármester -
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Képriport a 3. városnapról
A következő fotók a városnap néhány emlékezetes pillanatát elevenítik fel. 

Roma hagyományőrzők fellépése (Fotó: Bihari Ádám) Iskolások bemutatkozása (Fotó: Bihari Ádám)

Óvodások fellépése (Fotó: Bihari Ádám)
Hagyományőrző néptáncosok  

bemutatkozása (Fotó: Bihari Ádám)

Díszpolgári címek átadása (Fotó: T. L.) Beatrice koncert (Fotó: T. L.)

Nika fellépése (Fotó: T. L.)
Mese dalok is elhangoztak  

(Fotó: Bihari Ádám) Nagy Feró a színpadon (Fotó: T. L.)
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Onga új díszpolgárai

Tűzgyújtás a városnapon (Fotó: T. L.) A közönség (Fotó: T. L.)

Onga Város Önkormányzati Képviselő-testülete díszpolgári 
címet adományozott Kenéz Éva nyugdíjas pedagógusnak és 
posztumusz díszpolgári címet Mázik Ferenc volt tanácselnök 
és polgármesternek. A díszpolgári címek átadására a város-
napon került sor.

KENÉZ ÉVA 
Kenéz Éva, általános iskolánk nyugdíjas 
igazgató-helyettese 1939. november 20-
án született. 

Az Egri Tanárképző Főiskola ma-
gyar-orosz szakának elvégzése után 
– pedagógusi pályafutá-
sát Hernádvécsén kezd-
te, majd Kesznyéten és 
Girincs voltak állomás-
helyei.

1965. augusztus 1-től 
1995-ig – nyugdíjba vo-
nulásáig – 30 éven át 
szolgálta kiemelkedő el-
kötelezettséggel és eredményesen tele-
pülésünk, Onga oktatásügyét.

Ongai tanulók százai tisztelettel és 
hálával gondolnak tanári szigorára, kö-
vetelménytámasztására, mellyel előse-
gítette a tanulmányi előmenetelüket, az 
életben való helytállást.

Az iskolában folyó tanítás mellett 
vezette az iskolások és a település fiatal-
jainak színjátszó csoportját, fontos nép-
művelői feladatokat teljesítve.

A 70-es és 80-as években minden 
nyári szünetben szervezője és aktív köz-
reműködője volt a gyermekek táboroz-
tatásának. A vándortáborok során meg-
ismertette a diákokkal hazánk legszebb 
tájait, nevezetességeit.

Aktív közéleti tevékenységét jól jel-
lemezte a társadalmi szervezetekkel, 
intézményekkel való együttműködése, 
különösen a helyi vöröskereszttel, a 
művelődési házzal és a könyvtárral.

A rendszerváltás után 1990‒1994-ig 
önkormányzati képviselő-
nek választották.

Két ízben, 1971-től 
1980-ig, majd 1988-tól 
1995-ig volt általános isko-
lánk igazgató-helyettese.

Szakmai munkájáért 
munkatársai, tanítványai, 
a szülők elismerése mel-

lett „Miniszteri dicséret” és „Kiváló 
Munkáért” kitüntetésben részesült.

Kenéz Éva tanárnő munkássága 
elismeréseként, méltó az „Onga város 
díszpolgára” címre.

MÁZIK FERENC 
Mázik Ferenc 1935-ben 
született. Egész élete 
Ongához kötötte, igazi lo-
kálpatrióta volt, aki mind-
végig szolgálta szeretett 
lakóhelyét.

Az ongai Csavaripari 
Vállalatnál eltöltött mun-
kásévek után 1972-től 1994-ig 22 évig 
volt településünk első számú vezetője. 

18 éven át mint tanácselnök, majd a 
választópolgárok bizalmából 4 éven át 
önkormányzatunk első polgármestere.

Nyugdíjba vonulása után is aktív 
szerepet vállalt a közéletben: 1994-től 
1998-ig Onga alpolgármestereként te-
vékenykedett.

Aktív tevékenységére mindvégig 
jellemző volt a munkabírás, a telepü-
lés fejlesztése iránti elhivatottság. Soha 
nem akart más lenni, mint a pályán 
küzdő ember, az eredményeket felmu-
tató „Bajnok”.

Nem adatott számára hosszú nyug-
díjas kor, de vezetői munkájára büszkén 
tekinthet vissza az égi magasságokból.

Tettekkel mérhette az idő múlását!
Vezetői munkássága is eredmé-

nyezte lakóhelyünk, Onga fejlődési pá-
lyára állítását. Az ő időszakában került 
kiépítésre a vezetékes ivóvízhálózat, 
valamint a gázvezeték, megvalósult az 
iskola és óvodabővítés, az egészség-
ügyi hálózat új orvosi és fogászati ren-
delővel bővült.

Befejeződött a belterületi úthálózat 
aszfaltozása és még számos településfej-

lesztési program.
Mázik Ferenc támoga-

tásával újjáalakult a sport-
egyesület, lerakta a mai 
sportpálya alapjait.

2000 decemberében 
vettünk végső búcsút tőle. 
Kemény, cselekvő jóakara-
ta példaként maradt fenn, 
melyet követni érdemes. 

Mázik Ferenc méltó a posztumusz 
díszpolgári címre.

Kenéz Éva (Fotó: T. L.)

Mázik Ferenc
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Mikor lesz Onga városának önálló rendőrőrse?

A város képviselő-testülete több alkalommal is kezdemé-
nyezte egy rendőrőrs felállítását a településen. Legutóbb  
a képviselő-testület a februári ülésen hozott ezzel kapcsola-
tos határozatot. 

Fő tér forgalmi rendjének áttekintése

Alább országgyűlési képviselőnk, Dr. 
Mengyi Roland parlamenti felszólalását 
olvashatják.

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Áder 
János Köztársasági Elnök Úrnak köszön-
hetően a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Onga település 2013-tól már városi cím-
mel büszkélkedhet. A megyében egye-
dülálló, hogy a romló demográfiai ada-
tok ellenére Ongán az elmúlt években a 
lakosságszám növekedett, számtalan fia-
tal pár választotta új lakóhelyéül a várost, 
ideális környezetet biztosítva gyermeke-
ik felneveléséhez. 

A település nagyléptékű fejlődése 
köszönhető a városvezetésnek, illetve 
annak, hogy minden kínálkozó lehe-
tőséget megragadtak, ami példaértékű. 
Pályázataik kétharmada pozitív elbírá-
lásban részesült, ami által közel három 
milliárd forint támogatásban részesült a 
település. Pályázati forrásokból valósult 
meg többek között a 3. számú út Onga – 
Szikszó 8,7 km-es összekötő szakaszának 
megépítése, az Onga – Ócsanálos közel 
800 millió forintos árvízvédelemi beru-
házása. Megkezdték továbbá a szikszói 

ipari terület Onga irányába történő bő-
vítésének előkészületeit, ami első sorban 
az ott élők számára is komoly munkale-
hetőséget jelent.

A település gyarapodásával és növe-
kedésével egyidejűleg, sajnálatos mó-
don egyes bűncselekmények száma is 
megnövekedett. Onga a Felsőzsolcai 
Rendőrőrs illetékességi területéhez tar-
tozik, amely rendőrőrs tizenkét település 
közbiztonságát felügyeli. A kimagasló 
színvonalú szakmai munka ellenére na-
gyon sok bűncselekmény megelőzésére 
és az elkövetők helyszíni tettenérésé-
re azért nem kerül sor, mert hatalmas 
területet kell a járőröknek bejárniuk, 
valamint megtenniük, amíg kiérnek a 
bűncselekmény helyszínére. Önmagában 
Onga városa is óriási kiterjedésű terüle-
ten helyezkedik el, amely magában fog-
lalja Ócsanálost, Ongaújfalut, és ehhez 
tartozó tanyavilágot, az ongai szőlőhe-
gyet, az ongai tavakat és környéküket.

A település lakóinak közbiztonságér-
zetét javítaná és a rendőrség munkáját is 
megkönnyítené, ha a város rendelkezne 
önálló rendőrőrssel, amellyel a telepü-
lés még nagyobb rangot tölthetne be a 

térségben. Biztos vagyok benne, hogy a 
rendőrőrs létrehozása a bűnelkövetőket 
is elrettentené a bűncselekmények elkö-
vetésétől.

Onga Város Önkormányzata a bűn-
megelőzés, bűnüldözés, közbiztonság és 
a lakosság biztonságérzete fokozottabb 
biztosítása érdekében már évek óta kez-
deményezi rendőrőrs létesítését. Ennek 
érdekében a képviselő-testület épületet is 
ajánlott fel rendőrőrs létrehozása céljára.

Tisztelt Miniszter Úr! Az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő városának 
lakosai nevében tisztelettel kérdezem, 
hogy Onga városában önálló rendőrőrs 
létrehozását a minisztérium támogatja-e, 
és amennyiben igen, mikorra várható an-
nak megnyitása?

Várom megtisztelő válaszát.
- szerk.: T. L. -

Dr. Mengyi Roland egy korábbi  
ongai rendezvényen (Fotó: T. L.)

2015. október 5-én az önkormány-
zat képviselő-testületének néhány  
tagja és a Polgármesteri Hivatal ille-
tékes munkatársai a Fő tér forgalmi 
rendjének tervezett változásairól ta-
nácskoztak. A változások azután lép-
nek életbe, ahogy a forgalmi rend  
módosításához kapcsolódó jelzőtáb-
lák kihelyezésre, illetve az útburkolati 
jelek felfestésre kerülnek. Az új forgal-
mi rend változást hoz a buszközleke-
dés menetirányában is. 
(A módosításokról részletesen a követ-
kező számunkban tudósítunk. - szerk. -)

- T. L. - Forgalomátszervezés előtt a Fő tér (Fotó: T. L.)
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Onga régi térképeken (1898)

A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a telepü-
lés 1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami  
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti anya-
gában lelhető fel. A most közölt térképszelvénye-
ken a felsőzsolcai határ melletti Hosszúföldeket és 
Benehalmát, a Töltésen aluli és felüli földeket és a 
vizenyős területeken átívelő hidakat láthatjuk.

- T. L. - 
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Pálinkatréning vizsgával
Az Ongai Kulturális Egyesület és a Lovassy Pálinka-Technológiák 
2015-ben egy ötször két napos tematikus, intenzív pálinka-
bíráló tréningsorozatot indított, mely novemberben vizsgával  
zárul. Az első három foglalkozás már lezajlott, de jelentkezni al-
kalmanként is lehet a turnusokra.

Értékteremtő közfoglalkoztatás – Onga is jelen volt az idei kiállításon
Második alkalommal rendezték meg a Miskolc belvárosában a 
közfoglalkoztatási kiállítást, ami idén egy helyett kétnapos volt. 
Szeptember 25–26-án Onga is bemutatkozott a megyének.

Pályázaton nyert transzporter
Az Ongai Kulturális Egyesület sike-
resen pályázott a Mezőgazdasági és  
Vidékfejlesztési Hivatal által, az Eu-
rópai Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére kiírt 2015-ös pályázaton. 
A kilenc személyes Volkswagen 7HC 
kombi transzportert szeptember vé-
gén vehette át Takács László, az Ongai 
Kulturális Egyesület elnöke.

- T. L. - A transzporter átvétele (Fotó: Varacskai István)

A következő képzési napok időpont-
ja: október 16‒17. Téma: szőlők, törkö-
lyök, borpárlatok, borseprűk.

A résztvevők köre határon innen és 
határon túli pálinkás, neves főzdékhez 

kötődő szakember, illetve élelmiszeripa-
ri mérnöki vagy pálinkamester egyetemi 
diplomával rendelkező pálinkabarát.

A tréningsorozat célja, hogy a pá-
linkafőzésben érdekeltek, 

a minőségi pálinkát fo-
gyasztók és készítők olyan  
gyakorlati és elméleti is-
mereteket kapjanak a pá-
linkák, a gyümölcs- és 
borpárlatok érzékszervi 
minősítéséről, fajtajelle-
géről, a cefrézés és a pá-
linkafőzetés minőségjaví-
tó lehetőségeiről, a pálin-
kák szakszerű bírálatáról, 

a bírálati rendszerekről, melyet a gya-
korlatban hasznosítani tudnak, ismere-
teik elmélyülhetnek, érzékszervi bírála-
tuk finomodhat.

Az összesen 10 napból álló képzés so-
rozaton alkalmanként is részt lehet ven-
ni, de a képzéssorozaton való részvételről 
kiállított tanúsítványt sikeres vizsga után 
csak az kaphat, aki minimum 7 alkalom-
mal részt vett a képzésen.

A tréningsorozat kö-
vetkező időpontjai: októ-
ber 16‒17. és november 6‒7. 
A vizsganap: november 7.

Részvételi díj: 12 700 Ft/
nap. A képzésekre jelentkez-
ni lehet és információ kérhe-
tő Takács Lászlótól, az Ongai 
Kulturális Egyesület elnöké-
től. E-mail cím: okeonga@
upcmail.hu

- T. L. -

Miskolc főutcáján és az ahhoz kapcsoló-
dó tereken állították fel azokat a faháza-
kat, mely tizenhat járás száztizennégy te-
lepülése bemutatkozásának adott otthont  
a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A 
rendezvényt tavaly szervezte meg először 
a megyei kormányhivatal és Miskolc város 
önkormányzata. Olyan sikeres volt a tava-
lyi, hogy idén nem egy, hanem kétnapos-

ra sikeredett a rendezvény. Sőt, most nem-
csak nézni, hanem vásárolni is lehetett a 
kiállított tárgyakból.

- T. L. -

A kiállításon (Fotó: T. L.) Az ongai stand előtt (Fotó: T. L.)

A szeptemberi tréningen (Fotó: T. L.)
Érzékszervi bírálat  

gyakorlása (Fotó: T. L.)
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Iskolai csengőszó
„Minőség a mindennapi oktató- és 

nevelőmunkában!”
Az új tanév első hónapjának ta-
pasztalatait szeretnénk megoszta-
ni olvasóinkkal. A tanév első hetei  
bebizonyították, hogy érdekes és na-
gyon izgalmas tanév kezdődött el. 
Számos új megoldást, eljárást és 
újdonságotépített be munkatervébe 
tantestületünk.

A mindennapi iskolai élet zök-
kenőmentesebbé tétele érdekében  
iskolánkban is elindítottuk a porta-
szolgálatot. A portaszolgálat felvált-
ja a korábbi tanulói ügyeletet. Az új 
szolgálat feladata többek között a ta-
nulók iskolai érkeztetése mellett az 
intézményt felkereső egyre nagyobb 
létszámú látogató pontos eligazítása. 
Az eltelt időszak alatt mérséklődött 
a késők létszáma. Látogatóink leg-
többször helyismeret nélkül érkeznek 
hozzánk. A pontos eligazítás és haté-
kony segítségnyújtás fontos eleme  
a zavartalan munka elvégzéséhez. 
Különböző szolgáltatók, előadók, 
szállítók fordulnak meg nálunk, akik 
elsősorban a tankerület részéről ke-
resnek bennünket, de pályázataink 
kapcsán is élénk forgalom bonyoló-
dik intézményünkben. 

Környezetvédelmi tevékenysé-
günk számos területen megmutatko-
zik. A környezettudatosságra nevelés 
minden iskolai korosztályt érint. Di-
ákönkormányzatunk ismételten sike-
res papírgyűjtési akciót hirdetett meg. 
A rendkívül magas tanulói és szülői 
aktivitásnak köszönhetően közel tíz 
tonna újrahasznosítható hulladéktól 
szabadította meg városunkat.

Elsősegélynyújtás mesterfokon
Nagy érdeklődés kísérte az életmen-
tő tevékenységek bemutatását. A va-
lóban életszerű helyzeteket bemuta-
tó foglalkozás bebizonyította, hogy 
a tanulói aktivitás és motiválás ered-
ményesebbé teheti az új ismeretek át-
adását. A foglakozás célja az életmen-
tő segítségnyújtás mellett a pályaori-
entáció elősegítésére is irányult.

Erdei iskola a világörökség részét  
képező Hollókő ófaluban

Egy hét feledhetetlen programokkal 
ott, ahová a világ legkülönbözőbb tá-
jairól vágyakozva érkeznek vendé-
gek. Általános iskolánk negyvenfős 
csapata, az „Innovatív iskola” pályá-
zat keretében juthatott el a méltán vi-
lághíressé vált nógrádi településre. A 
tábori élményekről később részlete-
sen szeretnénk beszámolni. A tábor-

vezetés tagjai Busku Anita Andrea, 
Fürjes Adrienn, Molitorisz Zoltán és 
Szakáczki-Ujházy Rita nevelők voltak.

Néptáncosok a városnapon
Iskolánk felső tagozatos néptáncosai 
sikerrel mutatkoztak be a városnapon.

Bemutatkoztunk az „Idősek hete” 
című városi rendezvényen

Hagyományainknak megfelelően kö-
szöntő műsort adtunk városunk idős-
korú lakosai számára a művelődési 
házban. A bemutató közönsége lel-
kes tapssal köszönte meg a 2. b osz-
tály tanulóinak fellépését. A műsor-
ra Kovácsné Garadnai Éva tanító és 

Bárdos Zsuzsanna néptánctanár ké-
szített fel a tanulókat. 

Október 6.
Október 6-án hatodik évfolyamos ta-
nulóink városi rangú megemlékező 
műsort adtak. A látványosságokban 
és mély érzelmi töltésben bővelkedő 
előadást Molitorisz Zoltán és Nagy 
Attila Albertné vitte színpadra.

Környezetünk
Környezetünk védelme közös ügyünk. 
Az iskolai élet egészét átszövi a kör-
nyezetünk értékeire való odafigye-
lésre nevelés. Iskolánk kis csoportja 
Sajókazán ismerkedhetett meg a hul-
ladékkezelés korszerű technológiájá-
val. A csoportot Siska Zsolt tanár úr 
kalauzolta.

Mozi látogatás
Iskolaközösségünk diákjai közül 
mintegy 160-an vehettek részt ingye-
nes mozi látogatáson október 7-én, 
Miskolcon, amikor is a Kezdő című 
filmet tekinthették meg 3‒8. osztá-
lyos tanulóink. 

- Kovács György igazgató -Elsősegély oktatáson (Fotó: T. L.)

Játékos várostrom Hollókőn 
(Fotó: Molitorisz Zoltán)

Október 6. megemlékezésen (Fotó: T. L.)

Moziban az ongai diákok (Fotó: T. L.)
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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@upcmail.hu
Nyomdai elők.: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– Finomságok boltja, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Józsi-Gina Kft ., Berzsenyi u.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

• 1956-os megemlékezés
• Szüreti felvonulásról
• Turul futás
•  Marad a papírgyűjtés 

az iskolában
• Görgey napok
• Önkormányzati hírek
• A tavak hasznosításáról
• Gyerekszemmel
• Falumúzeumi munkákról
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

QUINTESSENCE (VII.) ONGAI PÁLINKAVERSENY

A verseny kiírója: Ongai Kulturális Egye-
sület

A verseny meghirdetésének köre: a hatá-
ron innen és a határon túli magánfő-
zők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék.

Nevezési minta: fajtánként minimum 
2-szer 0,33 liter.

Nevezési díj: párlatonként 3000 Ft. 
Nevezési határidő és a minták átvétele: 

2016. január 8. 16.00 óra, személyesen 
az ongai általános iskola média termé-
ben (3562 Onga, Görgey u. 2.), illet-
ve eljuttatható postán az egyesület cí-
mére (Ongai Kulturális Egyesület 3562 
Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a verseny-
szabályzat elfogadásával, a nevezési lap 
kitöltésével, a nevezési díj befi zetésével 
vehetnek részt a magánfőzők, a bérfő-
zetők és a kereskedelmi pálinkafőzdék. 
A párlatok leadásával egy időben a ne-
vezéshez csatolni kell a nevezett pálin-
ka/párlat származási igazolását. 

Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja 
és helye: 2016. január 23. 18.00 óra, Lil-
lafüred – Palotaszálló, az Ongai Kultu-
rális Egyesület által szervezett pálinka-
gálán és bálon.

Főbb kedvezmények: 
-  Ha valaki a Quntessence (VII.) Pálin-

kaversenyen 16 pontot, vagy többet ér 
el, akkor kedvezményt kap a világon 
legrangosabbnak tartott gyümölcs-
párlat verseny, a Destillata a nevezé-
si díjából.

-  Az a bérfőzető magánszemély, akinek 
pálinkája a Quntessence (VII.) Pálin-
kaversenyen érmet nyer, ugyanazon 
versenypálinka nevezési díjából a gyu-
lai Pálinka Világkupán 10−30% ked-
vezményt kap.

-  A versenyre nevezett személyek közül 
200 fő ingyenes 2 fős belépőt kap az 

eredményhirdetésre és az ahhoz kap-
csolódó pálinkabálra Lillafüreden, a 
Palotaszállóba. (A rangsort az elért 
érmek és a nevezett pálinkák száma 
határozza meg.)

-  50%-os kedvezményű szállás lehető-
ség az eredményhirdetés hétvégéjén a 
lillafüredi Palotaszállóban.

Ünnepélyes eredményhirdetés és bál 
tervezett programja: 

Lillafüred – Palotaszálló

2016. JANUÁR 22. (PÉNTEK)
18.00: Ünnepélyes megnyitó.
Megnyitó beszédet mond: Dr. Kövér László, 
Magyarország Országgyűlésének elnöke, 
a pálinkaverseny fővédnöke 
Konferanszié, műsorvezető, az est házigaz-
dája: Veiszer Alinda 
Fellép: Grazioso zenekar

18.15‒20.00: A díjnyertes pálinkák TÁR-
SADALMI ZSŰRIZÉSE, VIP állófogadás
20.00‒20.40: Badár Sándor humorista estje
21.00‒23.00: Milfunktion (acid-jazz) kon-
certje
(A január 22-ei programokon kizárólag a 
szponzorainkat, támogatóinkat és meghívott 
vendégeinket várjuk!)

2016. JANUÁR 23. (SZOMBAT)
14.00-tól: Regisztráció 
14.30‒17.30-ig: Szakmai előadások, mű-
helymunka
18.00: A QUINTESSENCE PÁLINKA-
VERSENY ünnepi eredményhirdetése
Az eredményhirdetést megnyitja: Lakatos 
Tibor, az Európa Terv Kft . ügyvezetője
Az ünnepi műsor részeként fellép: a Fanfár 
Trombita Quvartett és a Grazioso zenekar
Konferanszié, műsorvezető, az est házigaz-
dája: Veiszer Alinda
20.00: A pálinkabírálati lapok, díjnyertes 
pálinkák nyakcímkéinek átvétele
20.30‒21.15: Marót Viki és a Nova 
Kultúrzenekar fellépése
21.15‒22.00: Tombola
22.00‒04.00: Pálinkabál. Zenél: Borsalino 
Acoustic Band zenekar
Az előtérben árusok, bemutatók, szakmai 
anyagok

További információk: részletes nevezé-
si feltételek, versenyszabályzat, odaítél-
hető díjak, nyeremények, nevezési kate-
góriák, letölthető nevezési lap elérhető az 
egyesület honlapján 2015. október 1-től: 
www.okeonga.hu. További felvilágosítás 
kérhető a 46/780-521-es, 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 –


