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Október 23-án, pénteken délben vette kezdetét Arnót, 
Felsőzsolca, Szikszó és Onga települések hagyományosan közös 
1956-os ünnepi megemlékezése a városunk területén található 
Turul emlékműnél.

Az 56-os eseményekre 
emlékezett a négy település 

a Turulnál

Most is az úgynevezett Turul futás-
sal indult a nap. A négy szomszé-
dos település iskolásai és jó néhány 
felnőtt lakosa tisztelgett futásával 
a dicső ősök előtt. Az ongai részt-
vevők a coopos bolt mögötti gyüle-
kezőt követve rendőri és polgárőri 
biztosítás mellett előbb kerékpár-
ral tették meg az utat Ongaújfaluba, 
ahonnan kisebb csapatokban futva 
folytatták útjukat a 170 méter ten-
gerszint feletti magasságú „dom-
bon” álló emlékműig.

Az ünnepi műsor részeként 
előbb Kramcsák Jánosné mon-
dott verset, majd Nahaj Péter éne-
ke nyitotta meg az emlékezés 
menetét. Az ünnepi beszédet ez al-
kalommal Füzesséri József Szikszó 
város polgármestere mondta. Az 

– folytatás a 10. oldalon –

Ongai Hagyományőrző Néptánc-
csoport fellépését a négy telepü-
lés vezetőinek koszorúzása követte. 

Megemlékezés a Turulnál (Fotó: T. L.)

Koszorúznak a települések 
vezetői (Fotó: T. L.)

A futáson résztvevők 
egy csoportja (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület október 20-án tartotta soron kö-
vetkező ülését. Alább az ülésen elhangzottakról nyújtunk  
tájékoztatást.

Önkormányzati hírek

Beszámoló a város  
egészségügyi helyzetéről 

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a „Beszámoló a város 
egészségügyi helyzetéről” című elő-
terjesztést megtárgyalta és a beszá-
molót elfogadta.

Fő tér forgalmi rend változása és  
a Fő tér környezetében  

gyalogátkelőhelyek építése
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta a Fő téren 
a végleges forgalmi rend kialakítását 
‒ a határozat mellékletében megha-
tározott ‒ körforgalom létesítésével,  
a távolsági busz közlekedés irányának 
megfordításával, a szükséges közle-
kedési figyelmeztető táblák elhelye-
zésével, útburkolati jelek felfestésével 
és forgalomterelő szigetek építésével. 
A képviselő-testület a felsorolt mun-
kálatok megvalósításához szükséges 
kiviteli terv elkészítéséhez a 60.000 Ft 
+áfa becsült tervezési költ-
séget a 2015. évi költségve-
téséből biztosította.

A képviselő-testület a Fő 
tér körforgalomnak a Rákó-
czi utcában, a Sport utcában, 
a Rózsa utcában és a körfor-
galmi úton a művelődési 
házhoz vezetően gyalogát-
kelőhely építéséről döntött, 
amelyhez létesítési engedély 
szükséges, villamos terve-
ző által készített szakvéle-
mény, engedélyezési tervdo-
kumentáció elkészítésével.

A képviselő-testület jó-
váhagyta a felsorolt mun-
kálatok megvalósításához 
szükséges kiviteli terv elké-
szítését, melyhez 260.000 Ft  

+áfa becsült tervezési költséget,  
80.000 Ft +áfa közvilágítási szakvé-
lemény készítési költséget, valamint 
164.400 Ft engedélyezési hatósági dí-
jat a 2015. évi költségvetésének ter-
hére biztosította.

Óvodai kapacitásbővítést célzó  
beruházások 

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Bársonyos Nap-
közi Otthonos Óvoda mindkét  
feladat-ellátási helyének kapacitásbő-
vítését tartalmazó (igénylésazonosí-
tó: 243904) projekt keretében elnyert 
támogatáshoz kapcsolódó „Onga, 
Óvodai kapacitásbővítést célzó be-
ruházások támogatása projekt kivite-
lezési munkái” tárgyú közbeszerzési  
eljárást eredményesnek nyilvánítot-
ta. Az eljárás keretében a közbeszer-
zési Bíráló Bizottság javaslata alapján 
a Duropol Trade Kft. (1151 Budapest, 
Horváth Mihály u. 2.) ajánlattevő  

által benyújtott legalacsonyabb ösz-
szegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatát fogadta el.

Tájékoztató a 2016. évben tervezett 
közmunka programokról

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a „Tá-
jékoztató a 2016. évben tervezett 
közmunka programokról” című  
előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete kinyilvánította 
csatlakozási szándékát a 2016. évi tá-
mogatott közmunka programokhoz. 
A képviselő-testület a programokhoz 
szükséges önerőt a 2016. évi költség-
vetése terhére biztosította.

A köztisztviselőket megillető  
szociális, jóléti, kulturális és  
egészségügyi juttatásokról

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete és Szervei Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról  
szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormány-
zati rendelet 1. mellékletében véle-
ményezési jogkörében eljáró Onga  
Város Önkormányzata Képvise-

lő-testület Pénzügyi Bizott-
sága véleményének kiké-
résével a köztisztviselőket  
megillető szociális, jólé-
ti, kulturális és egészségügyi 
juttatásokról, valamint a szo-
ciális és kegyeleti támogatá-
sokról a következőket ren-
delte el: E rendelet hatálya 
Onga Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének hiva-
talában foglalkoztatott köz-
tisztviselők és ügykezelők  
közszolgálati jogviszonyára 
terjed ki.

A részmunkaidőben fog-
lalkoztatott köztisztviselő-
ket e rendeletben szabályo-
zott jogosultságok munka-
idő-arányosan illetik meg.  

A kihelyezendő kresz táblák a Fő térre
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A rendelet 5. §-ának (1) bekezdésé-
ben meghatározott szociális támo-
gatások azokat a nyugállományú 
köztisztviselőket illetik meg, akik  
a hivataltól kerültek nyugállomány-
ba. A köztisztviselők cafetéria jutta-
tásának mértékét és feltételeit a ha-
tályos személyi jövedelemadóról szó-
ló törvénynek megfelelően, Onga 
Város Önkormányzatának adott évi 
költségvetéséről szóló ren-
deletében biztosított elő-
irányzat alapján a hivatal 
Közszolgálati Szabályzata  
tartalmazza. A köztiszt-
viselő részére az önkor-
mányzat a következő szo-
ciális, jóléti egészségügyi 
juttatásokat állapította 
meg: rendkívüli települé-
si támogatások, illetmény-
előleg, képzési-tovább-
képzési támogatás, gyógy-
szemüveg (kontaktlencse) 
készítésének díjához tör-
ténő – vissza nem téríten-
dő ‒ hozzájárulás, köztiszt-
viselői lakásépítéséhez,  
vásárláshoz, hitelintézettől 
igényelt állami kezesség-
vállalás. A fizetési számlá-
hoz kapcsolódóan a köz-
tisztviselő részére éven-
te a központi költségve-
tésről szóló törvényben  
meghatározott mérték fi-
gyelembevételével bank-
számla-hozzájárulás jár.  
A felsőfokú iskolai végzett-
ségű köztisztviselő alapil-
letménye 30 %-ának meg-
felelő mértékű illetmény-
kiegészítésre jogosult.  
A középiskolai végzettségű 
köztisztviselő alapilletmé-
nye 20%-ának megfelelő 
mértékű illetménykiegé-
szítésre jogosult. A nyug-
állományú köztisztviselő 
szociális helyzetére figye-
lemmel rászorultság alap-
ján a költségvetési rende-

letben megállapított szociális keret 
terhére rendkívüli települési támoga-
tásban részesíthető. 

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt a kóbor kutyák 
adta problémák megoldásáról, az ön-
kormányzati pályázatok állásáról,  
a sportcsarnok építéshez pályáza-
ti források kereséséről, a művelődé-

si ház tervezett felújításáról, a polgár-
őrség Berzsenyi 9. szám alatti önkor-
mányzati lakásba való áthelyezésé-
ről, a közvilágítás korszerűsítésével 
kapcsolatos energia megtakarításról,  
a családsegítő munka társuláson be-
lüli alakulásáról, a városnap értékelé-
séről, költségeinek összesítéséről.

- szerk.: T. L. -

A Fő tér tervezett forgalmi rendjének átalakítása
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Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami a Darvas Közös-
ségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. A most közölt térképszelvényeken a Gesztely felé a Patai-rétől ke-
letre lévő volt paraszti birtokok felosztását, illetve a régi temetőtől Északra lévő (a vasút és a Bársonyos közötti), a mai 
Kegyeleti park feletti Lucernás kerteket láthatjuk.

- T. L. - 

Iskolai csengőszó

Görgey Artúr emlékének jegyében
Iskolánk hagyományőrző tevékeny-
ségében kiemelkedő és egyedi az  
októberi Görgey napok rendezvény-
sorozat. Iskolánk névadójára emlé-
kezve minden tanévben más-más  
tematika köré szerveződnek a hét ese-
ményei. Az idei tanévben a megemlé-
kezés hete több programmal is kibő-
vült. Olvasóinkat röviden szeretnénk 
tájékoztatni a történtekről.

Közlekedj okosan!
A közlekedéssel kapcsolatos elmé-
leti és gyakorlati ismereteinket fris-
sen kell tartanunk. Több foglalkozás 

keretében sikerült tanulóink számá-
ra lehetőséget teremteni az ismétlés-
re. Az „Innovatív iskolák fejlesztése” 
projekt utolsó programján volt mód a 
gyakorlásra. Az elméleti foglakozások 
után ügyességi próbákon mérettethet-
ték meg magukat tanulóink. A fogla-
kozást koordinátora Siska Zsolt tanár 
úr volt. (A témáról részletesebben a 
Közlekedésbiztonsági előadássorozat 
Ongán című cikkben olvashatnak.) 

Megkoszorúztuk névadónk  
domborművét

A Görgey napok kapcsán hagyomá-
nyos keretek között rövid ünnepsé-

get követően iskolánk vezetőségének 
képviselői koszorút helyeztek el isko-
lánk névadójának, Görgey Artúrnak  
a domborművénél. A megemlékezés  
felelőse Kerékgyártóné Makranczi  
Ildikó tanárnő volt.

Nem minden zöldség – vetélkedő  
az egészséges életmódról

Csodálatos alkotások születtek a Gör-
gey napok előzetes feladatainak meg-
oldása közben. A tanulók, a szülők 
és a nevelők szoros együttműködésé-
vel zöldségek, gyümölcsök és egyéb 
természetes anyagok felhasználásá-
val fantáziadús kompozíciók készül-
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tek az alsó tagozaton. Az egészséges 
életmódról szóló vetélkedőn résztve-
vő minden felső tagozatos csapat szín-
vonalas és esztétikus növénygyűjte-
ményt készített. A feladat kiegészí-
tő elemeként reform étlapok megfor-
mázására is sor került. A tartalom-
hoz sikerült valóban illő és figyelem-
felhívó formát adni az alkotóknak. 
A vetélkedő megszervezéséért és le-
bonyolításáért Nagy Atti-
la Albertné és Szakáczki-
Ujházy Rita tanárnőket illeti  
a dicséret. (A témáról rész-
letesebben az Ép testben, 
ép lélek a Görgeyben című 
cikkben olvashatnak.)

Turul futás 2015
Iskolánk az 1956-os esemé-
nyekre a Turul futás kereté-
ben emlékezett. A csodála-
tos időben közel száz tanuló, 
nevelői kísérettel futva érke-
zett meg a környező telepü-
lések központi ünnepségé-
re. A Turul emlékmű előtti megemlé-
kezés hagyományosan az általános is-
kolások találkozójával veszi kezdetét. 
Arnót, Felsőzsolca, Onga és Szikszó 
diákjai az ongai szőlőhegyen található 
emlékmű lábánál immár tizenhatodik 
alkalommal ünnepelhettek közösen 
ebben a sajátos formában.A Turul fu-
tás iskolai megszervezését és lebonyolí-
tását Molitorisz Zoltán tanár úr tartot-
ta kezében.

Kerékpáros emléktúra
A Turul futással szorosan összehan-
golva zajlott le a 2. b osztály kerékpár- 
túrája. A túra célállomása Ócsanálos 
volt. A lelkes csapat, amely a tanu-
lókból és a vállalkozó kedvű szülők-
ből állt jó tempót diktálva, csupán egy  
pihenőt beiktatva érkezett meg célállo-
mására. A közel sem fáradt kerékpáro-
zókat finom ebéd és játékos kirándulás 
várta Ócsanáloson. A szabadidő- 
ház, egy baromfiudvar, a remek álla-
potban lévő játszótér mellett izgalmas 
terepnek bizonyult az új gát, és ter-

mészetesen a csendesen áradó Her-
nád partja is. A túra sikeres lebonyo-
lításában részvevő szülőknek ezúton 
is köszönetét fejezi ki a csoport osz-
tályfőnöke, Kovácsné Garadnai Éva  
tanító néni.

Ülésezett a Szülői Munkaközösség
Az őszi szünetben ült össze iskolánk 
szülői képviselete. A megbeszélésen 

tájékoztatást adtam a tanév legfonto-
sabb fejleményeiről. Szó esett többek 
között tanulói létszámok kedvező ala-
kulásáról, a tankönyvellátásról, a tan-
testület fiatalodásáról, pályázati ered-
ményeinkről és természetesen azokról 
a gondokról, amelyek megoldásában 
kérem a szülők segítségét. Lőrincziné 
Szaniszló Edit, a szülői képviselet ve-
zetője felvázolta a tanév első részének 
legfontosabb feladatait. Szülői képvi-
seletet kért a „Szép magyar beszéd” 
verseny zsűrizéséhez. A szülők támo-
gatása nélkülözhetetlen a tehetség-
gondozásban és a tanulói környezet 
komfortosabbá tételében. A támoga-
tások anyagi hátterének megteremté-
sében fontos szerepet játszik a hagyo-
mányos Katalin bál. A jótékonysági 
rendezvényre 2015. november 21-én 
kerül sor.

Versenyben maradunk
Az őszi tanulmányi versenyidényben 
első és egyben legkomolyabb megmé-
rettetésre a szikszói Kobaktörő mate-

matika versenyén kerül sor. Iskolánk 
alsó- és felső tagozatos tanulói jó ered-
ménnyel tértek haza. A legkiemelke-
dőbb versenyzők a következők voltak. 
Az alsó tagozatosoknál 1. helyezést 
ért el Engi Zita 2. b osztályos tanuló,  
3. helyezést Horváth Zita és Nagy 
Nándor 2. b osztályos tanuló. Felké-
szítő nevelőjük Kovácsné Garadnai 
Éva tanító néni. A felső tagozatosok 

versenyében 3. helyezést ért 
el Scholler Ádám 6. b osz-
tályos tanuló. Felkészítője 
Máriásiné Keresztúri Adri-
enn tanárnő.

Pályaválasztás előtt 
Nyolcadik osztályos tanuló-
ink pályaválasztását számta-
lan módon igyekszünk se-
gíteni. Tanulóink több si-
keres programon vettek 
részt az utóbbi időben, is-
kolánkban és iskolánkon kí-
vül egyaránt. A középfokú  
intézmények részéről is ak-

tív előkészítő munka tapasztalható. 
A pályaválasztást segítő programokat 
Poroszkainé Urszin Márta igazgatóhe-
lyettes koordinálja.

Nyitott kapukkal várjuk
November hónapban nyílt tanítá-
si napokat tartunk, amelyekre a szü-
lőket és az érdeklődőket szeretettel 
várjuk. Az alsó tagozat nyílt tanítási 
napjára 2015. november 17-én, míg 
a felső tagozat nyílt tanítási napjá-
ra 2015. november 11-én kerül sor.  
A szülők számára részletesebb infor-
mációkat a tájékoztató füzeten ke-
resztül adunk. 

November végén kerül megren-
dezésre iskolánk legjelentősebb házi 
versenye a „Szép magyar beszéd” és 
a „Szépen szólj!”. A versenyzők telje-
sítményét külsős tagokkal megerősí-
tett zsűrik végzik. Ebben az értelem-
ben ismételten tágra nyitjuk intézmé-
nyünk kapuit.

- Kovács György igazgató -

Iskolások kerékpárral a Turul futás előtt (Fotó: Bihari Ádám)
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Ép testben, ép lélek a Görgeyben
Ép testben, ép lélek. E latin mondással élve kirobbanó 
formába hoztuk tanulóink egészségét, próbáltuk fel-
kelteni a sport, a mozgás iránti érdeklődését és pró-
báltuk rávezetni gyerekeinket az egészségesebb táp-
lálkozási szokásokra, hiszen ezúttal a Görgey napok 
keretein belül az egészséges életmóddal kapcsolatosan 
kaptak feladatokat az osztályok, illetve egy egész hét 
ennek jegyében telt el.

Úgy gondoltuk, most nem a tanter-
vek által meghatározott, egy konk-
rét tananyagot dolgozunk fel, hanem 
kicsit gyakorlatiasabb, korunk fon-

tos és elengedhetetlen, de akár azt is 
mondhatnánk, divatos témájában bő-
víthetik ismereteiket és mérhetik ösz-
sze tudásukat a felső tagozatos diákok  
a Görgey-vetélkedőn. Nagyon fontos 
a kiegyensúlyozott táplálkozás, a vál-
tozatos étrend, a vitaminforrások, me-
lyek a szellemi, a testi, a lelki egyen-
súly alapját képezik. Csupa olyan  
dolog, amin mi magunk is tudunk 
változtatni. Ezért kapták előzetes fel-
adatként a gyerekek, hogy ők maguk 
készítsenek egy olyan heti étrendet, 
ami változatos, vitaminokban gazdag, 

de ínycsiklandó ételeket tar-
talmazzon.

Egészségünk megőrzésében nagy 
szerepet játszanak a különböző nö-

vények, gyógynövények is. 
Nemcsak az, amit elfogyasz-
tunk, hanem amelyek pre-
ventív módon illóolajokként 
vagy akár növényi főzetként 
járulnak hozzá egészségünk  
jobbá tételéhez. Ehhez kap-
csolódóan várt rájuk egy 
másik előzetes feladat. Egy  
minél több gyógynövény-
ből álló albumot kellett létre-

hozniuk. Nagy izgalommal és öröm-
mel gyűjtötték, préselték és 
készítették a tanulók a szebb-
nél szebb kis kiadványo-
kat. Egy vetélkedőn ‒ ahol az  
osztályonként négyfős csa-
patok mérhették össze tudá-
sukat ‒, próbálhatták ki, mit  
tudnak az erdő, mező növé-
nyeiről, mennyire jártasak  
a teák és zöldségek íz világá-
ban, hogyan tudnak ripor-
tot készíteni egy híres emberrel a he-
lyes táplálkozásról, valamint egy-két 

erőnléti feladat megoldása is 
nagy meglepetéseket okozott. 
A vetélkedő helyezettjei: I. 8.a 
osztály, II. a 8.b és III. az 5.a.  
osztály csapata.

Amíg a nagyok vetélked-
tek, a kisebbek ‒ mindahá-
nyan csak voltak ‒ fantasz-
tikus szobrokat készítettek  
különféle zöldségekből és 
gyümölcsökből.

Nemcsak vetélkedővel, és nemcsak 
annak témakörével próbáltuk a gyere-
keket közel keríteni a mozgáshoz, az 
egészséghez, hanem a Görgey prog-
ramsorozat részeként megtekintés-
re került a Carter edző című film is. 
A film egy igaz történetet dolgoz fel, 
mely hatalmas példája annak, hogy 
fér meg egymás mellett a sport, a ta-
nulás, a tisztelet és a fegyelem. Mind 
a szereplők, mind a film nagy hatással 
volt a felsősökre, és mi pedagógusok 
csak remélni tudjuk, hogy megragad-
tak gyerekeinkbe az elhangzott szavak 
és a véghezvitt cselekedetek. 

Ha már az egészséges életmódé és 
a mozgásé volt a főszerep a héten, úgy 
gondoltuk előbbre hozzuk a tanár- 
diák meccseket és összemérjük erőin-
ket a nyolcadikosokkal. A férfi tanárok  
és a fiúk fociztak és kézilabdáztak. 
Mindkét meccsen a férfi kollégák ke-
rültek ki győztesként. A lányok és  
a női tanárok kézilabda játékát egy hu-
moros, de igen izzasztó, erőt próbáló 
sorverseny előzte meg. A tanárok itt 
is győzelmet arattak. Minden meccs 
minden résztvevője minden erejét be-

A vetélkedőn (Fotó: T. L.)

Ügyességi feladat a 
vetélkedőn (Fotó: T. L.)

Sorversenyen (Fotó: T. L.)

Tanár-diák kézilabda mérkőzés 
(Fotó: Horváth Gabriella)
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Marad a papírgyűjtés az iskolában!

A Turul futáson (Fotó: T. L.)

Az iskolai papírgyűjtés törvényi lehetőségét teremti meg  
a hulladékról szóló törvény módosítása (2014. évi XXXIX. 
törvény). A változtatással egy 14 éve fennálló jogi anomáliát 
sikerült orvosolni. Az iskolai és óvodai papírgyűjtésre ugyan-
is eddig csupán általános szabály vonatkozott, vagyis hatósá-
gi engedéllyel lehetett végezni.

A hulladékról szóló törvény módosí-
tása értelmében az intézmények évi 
két alkalommal, legfeljebb öt-öt na-
pon keresztül gyűjthetik a papírt. Ezt 
követően önállóan dönthetnek a to-
vábbértékesítésről, amiből saját bevé-
telhez juthatnak. A kormány és ezen 
belül a Földművelésügyi Minisztéri-
um elkötelezett a környezettudatos 
szemléletformálás mellett, amelyben 
az iskolai papírgyűjtésnek pótolha-
tatlan jelentősége van.

A jogi helyzet rendezésére azért 
volt szükség, hogy az iskolák és óvo-
dák a jövőben jogilag is tiszta és ren-
dezett szabályok között folytathas-
sák a papírgyűjtést. Ez azért is fon-
tos, mert Magyarországnak nagyon 
szigorú, egyre nagyobb hasznosítási 

arányokat meghatározó uniós előírá-
soknak kell megfelelnie a hulladék-
gyűjtés területén.

Szeptember 15‒17-én az álta-
lános iskola diákönkormányzata  
papírgyűjtést szervezett. Magyar-
országon a hulladékoknak alig 3% 
hasznosul újra, az 1 személyre jutó 
papírfogyasztás 100 kg/fő, amely 
évente kb. 1 millió tonna hulladék-
papírt eredményez. Egy tonna újra-
hasznosított papírral megmenthető 
17 fa élete. A szám nagynak tűnhet, 
de mégsem olyan nagy, ha figyelem-
be vesszük Magyarország éves papír-
hulladék-mennyiségét.

Iskolánkban van létjogosultsá-
ga a papírgyűjtésnek, hisz évek óta 
10 tonna papírt gyűjtenek össze ta-
nulóink. A gyerekek tisztában van-
nak ezeknek a fogalmaknak a jelen-
tésével: környezettudatosság, gazda-
ságosság, újrahasznosítás!

A három nap alatt 109 tanuló gyűj-
tött és adott le papírt. Kiemelkedő tel-
jesítményt ért el a 3. b osztályból 14 
tanuló, a 4. b osztályból 10 tanuló, a 
2. b osztályból pedig 17 tanuló ho-
zott be papírt. Ezeket az osztályokat és 

osztályfőnökeiket külön dicséret ille-
ti. Összesen 9750 kg papírt gyűjtöttek  
a tanulók a 2015/2016 tanévben. 

Az alsó tagozaton az első három 
helyen a következő osztályok végez-
tek. 1. helyezett: 2. b osztály, 1932 
kg. 2. helyezett: 3. b osztály, 1401 kg.  
3. helyezett: 4. b osztály, 1010 kg.

Felső tagozaton. 1. helyezett: 6. b 
osztály, 1252 kg. 2. helyezett: 5. b osz-
tály, 1124 kg. 3. helyezett: 8. b osztály, 
496 kg.

Köszönöm azon szülőknek, gye-
rekeknek és kollégáknak a segítségét, 
akik nélkül ez a program nem jöhe-
tett volna létre, illetve nem lett volna 
ilyen eredményes.

- Molitorisz Zoltán -

leadva vett részt a játékokban, és hozta ki magából a leg-
többet. Aki azonban a kispadon marad ‒ akár gyerek, akár 
felnőtt ‒, nagy erővel bíztatta a sportolókat.

Végül a hagyományos Turul-futás zárta a projekt hetet.
Úgy véljük, minden gyermek tanult a hét eseményei-

ből. Mindannyian rájöttünk, hogy az egészséges életmód 
egy összetett és nagyon komplex dolog, de ha tudatosan 
odafigyelünk, változatos formában jó minőségű étele-
ket fogyasztunk, rendszeresen mozgunk, testünk, lelkünk 
egyensúlyban van, akkor már azt mondhatjuk, hogy tet-
tünk egészségünk megőrzéséért. 

- Ujházy Rita -

Mérlegelés (Fotó: Bihari Ádám)

Papírátvétel (Fotó: Bihari Ádám)

A papírgyűjtés eredményhirdetésén 
(Fotó: Bihari Ádám)
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Szüreti felvonulás

Elmúlt a nyár,itt az ősz,
Kampósbottal jár a csősz.
A présházban must csorog,
Forrnak már az új borok.
(Raggamby András:  
Tavasztól tavaszig /őszi részlet/)

Városunkban 2015. szeptember  
19-én tízedik alkalommal lehettek 
részesei a lakosok a szüreti felvonu-
lásnak. A felvonulók jó hangulattal 
és nótaszóval próbálták meg elűzni a 
felhőket. Kicsit megáztunk, de nem  
maradt el a kínálóba vitt finom bor 
és pálinka sem, pogácsa kíséretében.

Az idősebb nézőközönség sze-
mében olykor könnyet csaltak, a ha-
gyomány régi emlékeket elevenített 

fel. Történeteket osztottak meg régi 
bálokról, amikor még nem volt ne-
héz lovas szekeret biztosítani a fel-
vonuláshoz, hiszen ma már, alig-alig 
van ló a városban. Ezek az elbeszé-
lések is erőt és kitartást és biztatást 
adtak eme hagyomány ápolására  
a szervezőknek.

A zenés, táncos felvonulás késő 
délután ért véget, majd a helyi étke-
zőben látták vendégül a fiatalokat 
és a felvonulásban megfáradt részt-
vevőket.

Sorra mutatták be ünnepi műso-
rukat a csoportok, amit a nagyszámú 
közönség tapssal jutalmazott. A sort 
a hintó a bíróval és bírónéval nyi-
totta, őket követte a nótázó Barátság 
Nyugdíjas Klub szekere, ahol szüre-
ti nótákat énekeltek a tagok. A tán-

cot az óvodások nyitották, 
akiket Szabadosné Hornyák 
Anikó készített fel, majd az 
iskolások csoportja követke-
zett. Felkészítő: Bárdos Zsuzsanna. 
Az Ongai Hagyományőrző Néptánc-
csoport folytatta a sort, vezetőjük 
Szabadosné Hornyák Anikó óvoda 
és néptáncpedagógus. És nem utolsó 
sorban a nemzetiségi cigányok mu-
tatták be hagyományos népzenéjüket 

és táncukat. 
Szívből köszönjük, hogy  

a táncosok és felkészítőik időt, 
energiát, akaratot fordítottak 
arra, hogy valóban ünnep le-
gyen a szüretre való megem-
lékezés, a város utcáin való 
színpompás felvonulás, ezzel 
is megmutatván, ha akarunk 
össze tudunk fogni magyar-
ságunk, kultúránk és az őse-
inktől megörökölt hagyomá-

nyaink megóvásáért, ápolásáért. Szív-
ből örülök, hogy a lakosok egy ehhez 
fogható szívet-lelket gyönyörködtető  
rendezvényen vehettek részt, ahol 
felmutathatunk egy szeletet magyar 
örökségünkből, mindezt a helyiek fel-
lépésével, bemutatkozásával.

A lovasok és a szekerek hajtói is na-
gyobbrészt településünk lakosai, se-
gített még Hernádnémetiből 
és Sajóvámosról lovas és sze-
kerek. Az Ő meghívásuk Sza-
kács László, a „Tata lovas  
udvar” vezetőjének köszön-
hető, akinek a segítsége nél-
kül nem jöhetne létre ilyen 
színvonalú felvonulás. A lo-
vasok az Ő tanítványai vol-
tak. Lelkiismeretes munká-
juk már több éven át emelik  

a felvonulás színvonalát. Sajnos te-
lepülésünkön egyre kevesebb lovas 
gazda található. A Barátság Nyugdí-
jas Klub tagjai mint mindig, ebben 
az évben is kivették részüket a mun-
ka dandárjából. A csodálatos virágdí-
szek, a szekerek csinosítása mind az 
Ő kezük ügyességét mutatja. A kis-
bírók ebben az évben is a Szoboszlai 
ikrek voltak, akik már rutinosan old-
ják meg a feladatot és hívják össze  
a környék lakosait a megállóhelyeken 
a műsor megtekintésére.

Útvonalunk a már megszokott 
volt. Indulási és érkezési helyszí-
nünk a Kóczán kastély, ahol a sze-
replők vendéglátása is történt. A sza-
kácsnők a segítők közreműködésével 
a finom ebédet és a gyors felszolgá-
lást lehetővé tették. Köszönet a busz-
vezetőnek Kimás Gábornak a cso-
portok szállításáért, Kozma János-
nak a zeneszolgáltatásért, az önkor-
mányzatnak az anyagi támogatásért a 
rendezvény megvalósításához, a pol-
gárőrség tagjainak a figyelmes mun-
kájukat, a zökkenőmentes útvonal és  
a közlekedés biztosításáért.

Lovasok felvonulása (Fotó: Bihari Ádám)

Óvodások fellépése (Fotó: Bihari Ádám)

A helyi hagyományőrzők műsora 
(Fotó: Bihari Ádám)
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Kérem azok bocsánatát, akiknek 
név szerint nem köszöntem meg tá-
mogatásukat, segítségüket név nél-
kül teljes szívből köszönöm. Nagyon 
jó érzés, amikor önkéntes segítők 
állnak egy rendezvény sikeres lebo-
nyolítása mellé.

A felajánlások minden 
mennyiségben igen kedve-
sek számunkra, hisz ezek a 
fellépők vendéglátását se-
gítik elő. Köszönöm Farkas 
Lászlónénak, Dr. Madzin Ti-
bornak, Takács Lászlónak, 
Szakács Lászlónak és 
mindazoknak, akik 
valamilyen adomány-
nyal segítettek.

A felvonulók nevében 
köszönöm a lakosság ér-
deklődését és tapsát, amivel 
megjutalmazták a szereplő-
ket. Kívánom, hogy marad-
jon meg az érdeklődésük 
egymás iránt és a követke-

ző rendezvényeken minél több ér-
deklődőt és helyi szereplőt kívánok 
az ehhez hasonló kulturális rendez-
vényeken.

- Gondos Andorné szervező -

Közlekedésbiztonsági előadássorozat Ongán

2015. szeptember–október hónapban került sor egy három 
részből álló közlekedésbiztonsági előadássorozatra a Görgey 
Artúr Általános Iskolában.

Az előadások aktualitását a min-
den évben szeptember 16‒22. között  
megrendezésre kerülő Európai Mobi-
litási Hét és Autómentes Nap rendez-
vénysorozat adta. Ez a kezdeménye-
zés egy 1998 óta megtartott – a társa-
dalom környezettudatosságát erősíte-
ni hivatott – rendezvény, amely fel kí-
vánja hívni a városlakók, illetve a vá-
rosvezetés figyelmét a megnövekedett 
autóforgalom okozta problémákra,  
a közlekedési módok megfelelő meg-
választására, valamint a közösségi- és 
a kerékpáros közlekedés fejlesztésé-
nek szükségességére.

A szeptemberi előadáson a gyerekek 
megismerhették az Autómentes Nap 
kialakulásának történetét, valamint az  
alternatív közlekedési formák elterjesz-
tésének fontosságát. Ezután ismerete-
ket szerezhettek a biztonságos kerékpá-
ros közlekedés főbb szabályairól. Az el-
sőbbségadási helyzetek, illetve a zebrán 
és járdán való biciklizés szabályainak 
ismertetése után a gyakorlatban is ki-
próbálhatták magukat. Az iskola udva-
rán összeállításra került egy kerékpáros 
ügyességi pálya, ahol – aki szeretett vol-
na – megtehetett egy‒két kört biciklivel.

Az októberi előadásokon szintén 
a kerékpáros közlekedés biztonságá-
nak javítása volt a fő témakör. Az elő-
adó – Fellinger Szilvia, autóvezetés- 
oktató – ismertette a gyerekekkel  
a kerékpárút, illetve a kerékpársáv 
használatára vonatkozó szabályokat,  
beszélt a kerékpár- és kerékpáros kö-
telező felszereléséről. Szimulációs be-
mutatók segítségével magyarázta el  
a különböző elsőbbségadási kötelezett-
ségeket. Az elméleti rész után most is 
sor került az ügyességi pályán történő 
kerékpározási lehetőségre.

Ezúton is szeretném megköszönni 
Siska Zsolt tanár úrnak a szervezési, il-
letve szakmai segítségét.

- Bihari Ádám -

Szekerekkel (Fotó: Bihari Ádám)

A kisebbség bemutatkozása 
(Fotó: Bihari Ádám)

Az elméleti előadáson (Fotó: Bihari Ádám) Ügyességi pályán (Fotó: Bihari Ádám)
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Az 56-os eseményekre emlékezett a négy település a Turulnál 
– folytatás az 1. oldalról –

Onga városát Rózsa László alpolgármester képviselte.
- T. L. -

Általános iskolások futása a Turulhoz (Fotó: T. L.)

Az ongai hagyományőrzők fellépése (Fotó: T. L.)

Ünnepi megemlékezés (Fotó: T. L.)

Teaosztás a Turul futást követően (Fotó: T. L.)

Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy helyi kép-
zőművészeti album megjelentetése, ahol a művészetek iránt fogékony, 
városunkból elszármazó vagy most is itt élő alkotók mutatkoznának 
be alkotásaikkal. Addig is, amíg az album nem készül el, új rovatot in-
dítottunk, melyben hónapról hónapra bemutatunk egy-egy Ongán élő 
vagy Ongához kötődő képzőművészettel (is) foglalkozó művész em-
bert és néhány alkotását. Ez utóbbiakat sajnos újságunk hasábjain csak 
fekete-fehérben tudjuk közzétenni, de az albumban mindenki számára 
színesben is megcsodálhatók lesznek a műalkotások.

Ongai képzőművészek bemutatkozása: 
Halász Tiborné (született Forgács Mónika)

Ongai lakosként itt nőttem fel, és itt fe-
dezte fel elsős tanítóm, Fridél Frigyesné 
a rajztehetségemet. A felső tagozatban 
Forgács Gyuláné csiszolgatta tudásomat. 
Nekik köszönhetem, hogy a Zrinyi Ilona 
Gimnázium rajz tagozatára jelentkeztem.
A gimnáziumi éveim alatt többféle tech-
nikával megismerkedhettem, valamint ke-

rámia szakkörre is járhattam. Az érett-
ségi után a 101-es Szemere Bertalan 
Szakmunkásképzőben tanultam, itt 
végeztem el nappali tagozaton a fod-
rász szakmát. Ebben az iskolában nem 
csak a hajszobrászat, de a szakrajz is 
segített kielégíteni alkotási vágyaimat. 

- szerk.: T. L. -
Összeolvadás
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Portré Tanulmány

Kávézó

Bejárat
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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:

• 2016-os falinaptár (melléklet)
• Visszatekintés
• 2015 képekben
•  Katalin bál
• A tavak hasznosításáról
• Közmeghallgatás előtt
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
•  Pálinkaverseny - 

versenyfelhívás
• Gyerekszemmel
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

QUINTESSENCE 
(VII.) ONGAI PÁLINKAVERSENY

A verseny kiírója: 
Ongai Kulturális Egyesület

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.), illetve 
eljuttatható postán az egyesület címére 
(Ongai Kulturális Egyesület 3562 Onga, 
Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a neve-
zési lap kitöltésével, a nevezési díj be-
fi zetésével vehetnek részt a magánfő-
zők, a bérfőzetők és a kereskedelmi 
pálinkafőzdék. A párlatok leadásával 
egy időben a nevezéshez csatolni kell 

a nevezett pálinka/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: 
-  Az a bérfőzető magánszemély, akinek pá-

linkája a Quintessence (VII.) Pálinkaver-
senyen érmet nyer, ugyanazon versenypá-
linka nevezési díjából a gyulai Pálinka Vi-
lágkupán 10−30% kedvezményt kap.

-  A versenyre nevezett személyek közül 
200 fő ingyenes 2 fős belépőt kap az ered-
ményhirdetésre és az ahhoz kapcsolódó 
pálinkabálra Lillafüreden, a Palotaszálló-
ba. (A rangsort az elért érmek és a neve-
zett pálinkák száma határozza meg.)

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

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021
     ebből kereskedelmi főzde 0 33 42 89 254 309
     ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603
     ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109
nevezők száma 30 78 111 264 332 257
nevezett minták különböző településről való nevezéseinek száma 1 29 69 99 126 116
nevezett minták különböző főzdéinek száma 18 35 42 65 112 94
arany érmes 10 18 19 36 123 103
      ebből kereskedelmi 0 10 1 3 56 44
      ebből bérfőzetett 10 8 18 32 61 53
      ebből magánfőző 0 0 0 1 6 6
ezüst érmes 5 34 68 159 227 238
      ebből kereskedelmi 0 10 5 25 79 82
      ebből bérfőzetett 5 24 61 129 135 136
      ebből magánfőző 0 0 2 5 13 20
bronz érmes 13 28 71 190 255 305
      ebből kereskedelmi 0 5 9 30 72 92
      ebből bérfőzetett 13 23 60 153 156 181
      ebből magánfőző 0 0 2 7 27 32

- Ongai Kulturális Egyesület nevében: Takács László OKE elnök, versenyigazgató –

ÁLLÁS LEHETŐSÉG
A Felsőzsolcai Ipari Park területén 
található Eurolux-Trans Kft . felvételt 
hirdet INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ 
ÉS KISEGÍTŐ unkakörbe!
Munkavégzés helye: 
3561 Felsőzsolca, Ipari út 5.
Foglalkoztatási forma: 
részmunkaidő.
Feladat: az irodaépület és ahhoz kap-
csolódó műhely helyiségeinek tisztí-
tása, rendezett állapotban tartása.
Elvárás: megbízható, precíz munka-
végzés.
Munkakezdés: 2016. január 01-től.

Elsősorban MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK 

jelentkezését várjuk!
Jelentkezni lehet fényképes önélet-
rajzzal: e-mail: munka@eurolux.
hu vagy levelezési cím: 3561 
Felsőzsolca, Ipari út 5. 


