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Onga Város Önkormányzata november 29-ére, 16.00 órára 
várta városunk érdeklődő lakosságát a kulturális műsorokkal 
színesített adventi gyertyagyújtás helyi programsorozatának nyi-
tó rendezvényére. 

Adventi gyertyagyújtás

Advent első vasárnapján az általános is-
kola műsorával vette kezdetét a kará-
csonyra való készülődés. Az ünnepi kö-
szöntőt Farkas Lászlóné jegyző asszony 
tolmácsolta a szépszámú hallgatóság 
előtt. Alább jegyző asszony gondolatait 
tolmácsoljuk a tisztelt olvasók felé.

Hölgyeim és Uraim, Kedves Ongaiak!
Városunk vezetése nevében szeretet-
tel köszöntöm Önöket itt, a Főtéren, 
az adventi koszorú első gyertyájának 
meggyújtása alkalmából. Négy hét-
tel karácsony előtt, advent első vasár-
napján kezdődik el a karácsony előt-
ti örömteli várakozás, a felkészülés 
ideje. A reménykedő várakozás leg-
szentebb hagyományaink egyike, a 
karácsonyig terjedő időszakban az Úr 
jövetelére várunk.

Az adventi koszorút négy gyer-
tyával díszítettük. Az ünnep szí-
nei a keresztény tanítás szerint a lila 
és a rózsaszín. A népi vallásosságban 
minden gyertya szimbolizál valamit.
Az első a hit gyertyája, a második a re-

– folytatás a 5. oldalon –

mény gyertyája, a harmadik, rózsaszín 
gyertya az örömé, a negyedik a szere-
tet gyertyája.

A zöldellő adventi koszorú pe-
dig egy darabnyi élet szimbóluma. 
Gyertyáinak hétről-hétre növekedő 
fénye megerősít minket a reménysé-
günkben és a várakozásunkban. Ad-
vent négy vasárnapjának estéjén el-
oltjuk a külső fényeket, hogy minden 
alkalommal eggyel több gyertya fénye 
világítson. Mert lehet gyertyát gyúj-
tani fényes nappal is, csak nem érde-
mes. Minél sötétebb van, annál in-
kább észreveszi az ember 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 kí-
vánom mindannyiunknak, hogy ami-
kor ma, advent első vasárnapján meg-
gyújtjuk az első gyertyát, magunkban 
is gyújtsunk egy kis fényt, őrizzük azt, 
és igyekezzünk mások számára is örö-
möt szerezni. Így készüljünk közösen 
az igazi, boldog karácsonyra.

Az adventi gyertyagyújtáson (Fotó: T. L.)

Farkas Lászlóné jegyző asszony 
ünnepi köszöntője (Fotó: T. L.)
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December 8-án (lapzártánk után) került sor a szokásos 
évi közmeghallgatásra. (Az ott elhangzottakra a januári 
számunkban térünk vissza. – szerk. –) Alább az idei év-
ről szóló szöveges polgármesteri tájékoztatót olvashatják  
a tisztelt érdeklődők.

Közmeghallgatás után

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

A következő néhány percben képes 
beszámolót láthatnak és hallhatnak 
Képviselő-testületünk, önkor-
mányzatunk 2015. évi tevé-
kenységéről, munkájáról, te-
lepülésünk fejlesztéséről, elért 
eredményeinkről, gondjaink-
ról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA  
TERÜLETÉN:

2014. év végén befejeződött 
három innovatív, energiata-
karékos és környezettuda-
tos beruházásunk, melyek  
során az általános iskola, a Hunya-
di utcai óvoda és a Polgármesteri Hi-
vatal fűtési rendszerének korszerű-
sítése valósult meg biomassza kazá-
nok telepítésével. Reményeink sze-
rint a fejlesztések hatására az intéz-
mények üzemeltetési és fenntartási 
költségei a következő fűtési idénytől 
tovább csökkennek majd. A beruhá-
zás összköltsége 110,5 millió forint, 
ebből a pályázati támogatás mértéke 
100% volt.

2015 februárjában megkezdődött 
városunk közvilágításának részle-
ges korszerűsítése LED lám-
patestek alkalmazásával. A 
fejlesztéssel érintett lámpa-
testek cseréjét követően a 
megvilágítás erőssége nö-
vekedett, ugyanakkor a be-
ruházás eredményeként, a 
közvilágítási hálózatunk 
villamosenergia fogyasztása  
több, mint 40%-kal csökkent. 
A beruházás összköltsége 

23,1 millió forint, ebből a pályázati 
támogatás mértéke 100% volt.

Októberben befejeződött az 
Arany János utcai tagóvoda felújítá-

sa. A projekt célja az épület homlok-
zati hőszigetelése, nyílászáró cseréje,  
valamint az épület lapos tetejének 
hő- és vízszigetelése. A beruházás 
összköltsége 33,1 millió forint, eb-
ből a pályázati támogatás mértéke 
90% volt.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Az önkormányzat költségvetési szer-
veinél 15 fő köztisztviselő, 34 fő köz-
alkalmazott és 4 fő munkatörvény-
könyve szerint foglalkoztatott mun-
kavállaló áll alkalmazásban.

A nyári hónapokban és ősszel te-
lepülésünkön 130 közfoglalkoztatott 
végez karbantartási, felújítási, zöld-
felület fenntartási és mezőgazdasá-
gi munkálatokat. Ezen foglalkozta-
tásnak köszönhető, hogy 4 millió fo-
rint értékben közel 1400 m² kátyúzási 
és útkarbantartási munkálatot végez-
tünk el. Több száz gyümölcsfát ültet-
ve igyekszünk hozzájárulni iskolánk, 

óvodánk gyermekeinek gyü-
mölcsökkel való ellátásához, az 
egészséges táplálkozáshoz. A 
közfoglalkoztatásra pályázaton 
elnyert bértámogatás 250 mil-
lió forint, továbbá eszköz- és 
anyagbeszerzésre elnyert ösz-
szeg 35 millió forint volt.

Beruházásaink, felújítása-
ink kivitelezésében előnyt él-
veznek az ongai vállalkozók. 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS  
ELLÁTÁS TERÜLETÉN:

Megyeszerte hiánypótló az általunk 
példaértékűen működtetett fogyaté-
kosok alapellátása és a fogyatékosok 
foglalkoztatásának megoldása.

Továbbra is sikerrel működik  
a szociális jelzőrendszer, a támoga-
tó szolgálat, amely ongai központtal,  
17 településen garantálja az idős, 
egyedülálló emberek biztonságát.

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
2013. január 1-jétől állami fenntar-
tásba kerültek az oktatási intézmé-

nyek, így az ongai Görgey  
Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola is. 
Az állami irányítás, fenntar-
tás alapvetően szakmai irá-
nyítást jelent, az iskolában az 
oktatás zavartalanul folyik. 
Az iskola az állami fenntar-
tás mellett is a helyi közössé-
gé maradt, mivel továbbra is 
az önkormányzat a közneve-

Óvoda felújítás az Arany J. utcában (Fotó: Bihari Ádám)

Fát ültetnek a Kegyeleti parkban  
a közfoglalkoztatottak (Fotó: Bihari Ádám)
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léshez kapcsolódó ingó és ingatlan-
vagyon tulajdonosa.

A köznevelési törvény értelmé-
ben 2015 szeptemberétől már a 3. 
életévét betöltött gyermekeknek is 
kötelező lesz az óvodai nevelésben 
való részvétel. Az óvodai feladatel-
látás biztosítása érdekében a Bár-
sonyos Napközi Otthonos Óvodá-
ban mindkét feladat ellátási helyen a 
2015/2016-os nevelési évben 51 fé-
rőhelyes kapacitásbővítést valósítot-
tunk meg. Óvodai helyiségek, továb-
bá a létszámhoz igazított tisztálkodó 
helyiségek és illemhelyek kialakítá-

sa, valamint a hiányzó eszközök, fel-
szerelések beszerzése történik meg, 
a meglévő óvodaépületek átalakí-
tásával. A beruházás összköltsége  
60,3 millió forint, ebből a pályázati 
támogatás mértéke 95%.

A KULTÚRA TERÜLETÉN:
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődé-
si Házban és Könyvtárban működik a 
sokak által látogatott TELEHÁZ és az 
eMagyarország pont.

2015 januárjában az Ongai Kul-
turális Egyesület szervezésében meg-
rendeztük a Quintessence, VI. Ongai 
Pálinkaversenyt, amely nemzetkö-
zi hírű rendezvénnyé nőtte ki ma-
gát. Szakmailag a Kárpát-medence 
legszínvonalasabb pálinkaversenye, 
amelyre 7 országból, közöttük még 
Kínából is neveztek. A jövő januá-
ri verseny nívóját mutatja, hogy ver-
senyünk fővédnöke Dr. Kövér Lász-

ló, Magyarország Ország-
gyűlésének elnöke lesz.

Ápoljuk hagyománya-
inkat, megrendezzük a 
nőnapot, az Idősek He-
tét és a szüreti felvonu-
lást. 2015-ben nagy siker-
rel megrendeztük a III. 
Ongai Városnapot.

Szintén nagyon kedves 
hagyományunk az adven-
ti gyertyagyújtás.

A fiatal felnőttekből 
és fiatalokból alakult hagyományőr-
ző tánccsoport öregbíti Onga hírne-

vét és emeli rendez-
vényeink színvonalát.

Helytörténeti mú-
zeumunk újabb épü-
lettel bővült, és folya-
matosan fejlesztjük 
a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúrát. El-
készült a különböző 
rendezvényeknek te-
ret biztosító szabad-
téri színpad.

Nagy népsze-
rűségnek örvend a 

minden hónap második szombatján 
megszervezett termelői piac.

A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és 
asztalitenisz szakosztályát továbbra 
is működtetjük.
Folyamatosan fejlesztjük Sportpá-
lyánkat, annak érdekében, hogy a 
sportolóknak és a nézőknek egy-
aránt, korszerű kör-
nyezetet biztosít-
sunk. 
A sportegyesület  
TAO-s pályázat ke-
retében 15 mil-
lió forint támoga-
tást nyert, ebből tár-
gyi eszköz támoga-
tás közel 6 millió fo-
rint. Jelen pillanat-
ban a keret feltöltése 
folyamatban van.

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Onga Város a Miskolci Rendőrka-
pitányság és a Felsőzsolcai Rendőr-
őrs illetékességi területéhez tartozik.  
A lakosság biztonságérzetének nö-
velése és a jogellenes cselekmények 
visszaszorítása, megelőzése érdeké-
ben, a rendőrjárőrök számos alka-
lommal fokozott ellenőrzést tartanak 
városunkban. 

Onga Város Önkormányzata  
többször kezdeményezte önálló 
rendőrőrs létrehozását, melynek cél-
jára egy annak megfelelő ingatlan is 
felajánlásra került. Nagyon bízunk 
abban, hogy törekvésünket előbb-
utóbb siker koronázza.

Településünkön térfigyelő kame-
rarendszer szolgálja a bűnmegelő-
zést és a bűncselekmények felderíté-
sét egyaránt. A térfigyelő rendszert 
folyamatosan fejlesztjük és bővítjük.

Onga közbiztonsága, és rendez-
vényeink biztosítása érdekében ered-
ményesen tevékenykedik az Ongai 
Polgárőr Egyesület. Az egyesület ré-

Fűtéscső csere az általános iskola udvarán (Fotó: T. L.)

Változni fog a Főtér forgalmi rendje (Fotó: T. L.)

Polgárőrök a Turul futásnál (Fotó: T. L.)
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szére a vasútállomáson megszünte-
tett pénztár helyén új pihenő-mele-
gedő helyiséget alakítottunk ki.

Sikerrel pályáztunk egy új polgár-
őr gépjármű (Suzuki Vitara) beszer-
zésére, a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz. A beszerzés költ-
sége: 6,3 millió Ft volt. Hamarosan 
Onga város lakosai is találkozhatnak 
az új gépjárművel, szolgálatteljesítés 
közben.

VÁROSUNK ARCULATA ÉS  
A KÖRNYEZETVÉDELEM  

TERÜLETÉN:
Az elöregedett utcanév és intézményi 
útbaigazító táblákat újakra cseréltük.
Folyamatosan gondozzuk, parko-
sítjuk, szépítjük, virágo-
sítjuk városunk köztere-
it. Virágos szigeteket ala-
kítottunk ki, amely nem-
csak az itteni lakosság, 
hanem az idelátogatók 
tetszését is elnyerte.

Településünkön álta-
lános tetszést arat min-
den évben a karácsonyi 
fénydekoráció, melyet fo-
lyamatosan bővítünk.

Az ongai tavak nép-
szerű horgászvizek, ame-
lyek nemcsak helyi, ha-
nem térségi vonzerővel is rendel-
keznek. A tavak többségének horgá-
szati célú hasznosítását, kezelését, az 
Ongai Horgász Egyesület látja el.

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

Magyarország köztársasági elnöke 
2013. július 15-én Onga nagyközsé-

get várossá nyilvánította. 
Hazánkban 346 település ren-

delkezik városi ranggal, beleértve 
a fővárost és a 23 megyei jogú vá-
rost is. A városok jelentős része – 
mintegy 280 település – az utób-
bi 100 évben nyerte el a városi cí-
met, ebből 182 település az elmúlt 
22 évben, a rendszerváltozás után 
lett város. 2013-ban 18 új városa 
lett Magyarországnak, közöttük 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 
egyedüliként, Onga.

Onga az agglomerációs típu-
sú városok sorába tartozik, ame-
lyek többségükben az utóbbi évek-
ben nyerték el a városi rangot. Eze-
ken a nagyváros közeli települése-
ken – úgy, mint Ongán is – jellem-
ző a lakosság számának növekedé-
se, a teljes körű infrastruktúra és a 
fejlett intézményhálózat. 

A városi cím elnyerése nagyszerű 
és méltó elismerése az ongai emberek 
munkásságának. Elsősorban őket, az 
Ongáért munkálkodókat illeti a hála 
és köszönet azért, hogy 2013-ban 
történelmet írhattunk. 

A jövőben is folyamatosan ke-
ressük a pályázati lehetőségeket, 
forrásokat, a következő jelentős fej-
lesztések megvalósításához: bel-
vízelvezetés és csapadékvíz elveze-
tés megoldása; utak, járdák építé-
se, közterületek fejlesztése; a városi 
művelődési ház és könyvtár bővíté-
se, felújítása; sportcsarnok és a hoz-
zá kapcsolódó közösségi tér, vala-
mint egy uszoda megépítése; továb-
bá megújuló energiák használata a 
közintézményekben; önálló rend-
őrőrs kialakítása; a térfigyelő rend-
szer optimalizálása, valamint az 
ongai tavaknál üdülő és sport inf-
rastruktúra kiépítése.

Mi, Ongán élők, továbbra is azért 
dolgozunk, hogy minél kényelme-
sebb, minél jobb és harmonikusabb, 
minél komfortosabb környezet-
ben éljünk. Olyan várost szeretnénk 
hagyni utódainkra, ahol lakni, élni jó, 
okos és kellemes dolog. 

Köszönöm megtisztelő figyel-
müket! 

- Dr. Madzin Tibor  
polgármester -.

Új utca névtáblák kerültek kihelyezésre 
(Fotó: Bihari Ádám)

Pályázatból megvalósult új karácsonyi 
díszkivilágítás (Fotó: T. L.)

Virágos sziget a művelődési ház előtt (Fotó: T. L.)
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Kedves Ongaiak!
Ez a szép adventi koszorú itt a Főté-
ren összeköt bennünket. A négy gyer-
tya azt jelképezi, hogy ebben a város-
ban egyek lehetünk a szeretetben is. A 
koszorú azt jelképezi, hogy valameny-
nyien ongaiak vagyunk, ez a város az 
otthonunk, és képesek vagyunk tisz-
telni, megbecsülni és szeretni egymást. 
Ezért kívánom, hogy advent legyen 
számunkra a szeretet üzenete is.

A karácsonyig terjedő időszak-
ban mi, hívő emberek a kis Jézus szü-

letését várjuk. Ez a várakozás hozza el 
számunkra azt a néhány napot, ami-
kor a hétköznapokat hátrahagyva, csa-
ládi körben tölthetjük legszentebb ün-
nepünket. Ilyenkor láthatjuk meg igazi 
önmagunkat.

Végezetül azt kívánom, hogy éle-
tünk legnehezebb pillanataiban se 
aludjon ki lelkünkben a remény gyer-
tyalángja. Azt a lelki közösséget és sze-
retetet, melyet ezekben a napokban  
érzünk, később a hétköznapokban is 
sikerüljön megőriznünk.

Köszönöm, hogy megtiszteltek fi-
gyelmükkel! 

A gyertyagyújtások további időpontjai:
2015. december 6-án 16.00 óra
Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 
műsora
2015. december 13-án 16.00 óra
Barátság Nyugdíjas Klub műsora, az 
Ongai Görög Katolikus Templomért 
Alapítvány betlehemi jászol, adven-
ti naptár és mézes kalács pályáza-

tára beérkezett munkák zsűrizése,  
jutalmazása.
2015. december 20-án 16.30 óra
Ongai Szociális Szolgáltató Központ 
műsora. A negyedik vasárnapon gyer-
tyagyújtáshoz a láng Betlehemből a 
Születés Templomából érkezik azért, 
hogy otthonába vigye, ezzel emelve az 
ünnep fényét. Kérjük, aki tud, hozzon 
magával mécsest a láng hazaviteléhez.
Az adventi műsor után forró teával lát-
juk vendégül a tisztelt résztvevőket.

Minden érdeklődőt szeretettel vár  
városunk önkormányzata

- szerk.: T. L. -

Nagyon sokan ünneplik, vagy legalábbis 
tudják, hogy a Karácsony előtti négy hetes 
időszak az Advent, de talán nem minden-
ki ismeri eredetét, jelentését és lényegét.  
A bronz, ezüst és aranyvasárnapok, a túl-
ságosan hamar megjelenő utcai díszek, ün-
nepi kirakatok, betlehemek kavalkádjában 
‒ melyek egyetlen dologról szólnak: „vásá-
rolj, vásárolj, vásárolj!”‒, nem árt felidézni, 
valójában mit is jelent az Advent, mire irá-
nyítja figyelmünket.

Az adventi időszak a karácsonyt meg-
előző négy hetet, első vasárnapja egyúttal az 
egyházi év kezdetét is jelenti. Ennek a nap-
nak a dátuma azonban minden évben válto-
zik, idén november 29-re esett. 

De mi is az az Advent?
Ahogy régen nevezték, a kisböjt, a ke-

resztény vallás szerint a Jézus Krisztus meg-
születésére való várakozás időszaka. Maga 
az Advent szó is eljövetelt jelent. A IV. szá-
zadból ered, és VII. Gergely pápa óta négy 
vasárnapból áll. Első vasárnapja egyúttal az 
egyházi év, valamint a karácsonyi ünnepkör 

Az ünnepkörnek megvannak a saját szí-
nei. A keresztény tanítás a lila és a rózsaszín 
színeket helyezik előtérbe. A lila a bűnbá-
natot és a megtérést, míg a rózsaszín az ör-
vendezést szimbolizálja. A színek mellett, 
a meggyújtási sorrendre is nagy hangsúlyt 
kell fektetni, a koszorú négy gyertyájának 
meggyújtási sorrendje: az első és a második 
lila, a harmadik rózsaszín, míg a negyedik 
szintén lila.Nagyon fontos, hogy az adven-
ti időben elvégezzük a szentgyónást, hogy 
tiszta lélekkel készüljünk a Karácsonyra, és 
bíztatok arra mindenkit, hogy törekedjünk 
minél több jót cselekedni embertársainkkal.

- Cserhalmi Lilla -

Advent
„(...) Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak  
a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakoz-
ni az után, ami a miénk.”(Pilinszky János gondolata)

kezdetét is jelenti, mely egészen vízkeresztig, 
vagyis január 6-ig tart. Advent a karácsonyt 
megelőző negyedik vasárnaptól december 
25-ig tart. Az első napja minden évben no-
vember 27-e és december 3-a közé esik, at-
tól függően, hogy mely vasárnap esik a leg-
közelebb november 30-hoz, Szent András 
apostol napjához. Jelképe a már jól ismert 
adventi koszorú, ami elsősorban nem deko-
rációs szerepet tölt be. A koszorún találha-
tó gyertyák fontos jelentéssel bírnak. Mind 
a négy gyertya egy fogalmat szimbolizál:  
a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt.
Asztrozófiai (csillagbölcseleti) értelemben 
a négy gyertya négy fényes csillagot, a világ 
négy tartópillérét idézi. Az első azAldebaran, 
a Bika csillagkép szeme, ami az isteni minő-
ségek látását, a második a Regulus, az Orosz-
lán szíve, a királyi (apai) szeretet lángját,  
a harmadik az Antares, a Skorpió szíve, ami 
már az isteni szeretet üzenetét hordozza, és 
a negyedik gyertyaláng a Fomalhaut, a Víz-
öntő vizet elnyelő csillaga, a megtisztulás és 
a bőség befogadását jelképezi.

Adventi gyertyagyújtás 
– folytatás az 1. oldalról –

Iskolások fellépése  
a gyertyagyújtáson (Fotó: T. L.)

Forralt bor kóstolása (Fotó: T. L.)

A felállított betlehemi jászol  
a Főtéren (Fotó: T. L.)
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Köztünk élnek: Bihari Ádám
Hobbija az embernek érdeklődés és örömszerzés miatt 
van, nem anyagi előnyök megszerzéséért. Hobbi például 
különböző tárgyak gyűjtése, barkácsolása, esetleg a spor-
tolás, de ez esetben a járművek, mégpedig a buszok és 
vonatok megörökítése – lefotózása. Nem hétköznapi ki-
kapcsolódás a vasút és a vonatok fotózása általában, de 
ezúttal kicsit többről van szó, mint puszta szenvedélyről. 
Ez alkalommal Bihari Ádámot kérdeztük különös szenve-
délyéről, hobbijáról.

1988-ban születtem Szikszón, és szü-
letésem óta Ongán élek. Tanulmánya-
imat az ongai Görgey Artúr Általános 
Iskolában kezdtem, majd a Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakközépiskolában foly-
tattam. Az érettségi, illetve szakmai vizs-
ga letételét követően felvételt nyertem  
a Baross Gábor Közlekedési és Postafor-
galmi Szakközépiskola Közúti Közleke-
dés Üzemviteli szakára. A szakmai gya-
korlatomat egy közlekedési vállalatnál 
végeztem el. Jelenleg a helyi általános  
iskolában dolgozom. Fő tevékenysé-
gi köröm itt a fényképezés, régi felvéte-
lek bedigitalizálása, valamint különböző 
adminisztrációk végzése, vezetése.

Szabadidőm nagy részét az tölti ki, 
hogy buszokat és vonatokat kapok len-

csevégre. Ezt, az úgymond „szenvedé-
lyemet”, 2003 óta, azaz 12 éve űzöm, kö-
szönhetően egyrészt annak, hogy apu-
kám teherautót és mixerautót vezetett, 
másrészt, hogy általában nagymamám 
busszal vitt a Hunyadi utcai óvodába.

A négyajtós sárga Ikarus busz már 
akkor „megfogott” az oldalán lévő rek-
lámoknak köszönhetően. Csak „mé-
hecskés busznak” hívtam, az „idősebb” 
ongaiak talán még emlékeznek rá.

2002-ben, miután bekerültem a mis-
kolci iskolába, még nagyon sok, a köz-
nyelvben csak régi busznak nyilvántar-

tott gépezet rótta a város útjait, és ak-
kor kezdtem el felfigyelni a helyi jára-
tú buszok rendszámaira.Nekem mindig 
is igazán ezek az öreg Ikarusok tetszet-
tek, az újabbak (Mercedes, MAN) hide-
gen hagytak.

A rendszámok alapján nézegettem 
róluk fényképeket az interneten, volt ró-
luk bőven. Ekkor gondoltam, hogy én is 
megpróbálok néhányat lefényképezni. Ez 
persze nem ment egyszerűen, mivel csak 
filmes gépek voltak otthon, de minden 
tőlem telhetőt megtettem a cél érdekében.

2003 karácsonyára aztán kaptam egy 
digitális gépet, ami igaz egy egyszerűnek 
mondható szerkezet volt, de az alapokat 
sikerült elsajátítanom rajta. A fényképek 
száma is ugrásszerűen megnőtt. Jelenleg 
a 35.000-hez közelítek.

A buszok mellett – több hason-
ló érdeklődésű ismerősöm biztatásá-
ra – 2012-ben elkezdtem a vonatokat is 
fényképezni. Először főleg a lillafüredi 
kisvasúttal foglalkoztam, de aztán szép  
lassan a nagyvasúti mozdonyok is len-
csevégre kerültek.

Évente több alkalommal veszek részt 
különvonatokon, buszkiállításokon,  
veteránautós-találkozókon. Példaként 
említeném a különböző mahócai fo-
tósvonatokat, buszos túrákat, valamint 
a minden évben megrendezésre kerülő 
polgári Ikarus-Csepel és Veteránjármű 
Találkozót.

2004-től vagyok tagja a miskolci Köz-
lekedéstörténeti Szakkörnek, ahol az 
aktuális közlekedési témákat szoktuk 
megbeszélni. A fő célkitűzés a veterán 
járművek minél gyakoribb közleked-
tetése. Emellett fényképezzük a külön-
leges eseményekben résztvevő jármű-
veket, gondolok itt például az adventi  
villamosokra, mikulás vonatokra, vagy 

éppen a művészeti iskolás diákok busz-
festésére. Utóbbiról természetesen csiná-
lunk festés közben is képeket, illetve ma-
gáról a buszról, menetrendi forgalomban 
is. Nem ritka az sem, amikor elmegyünk 
egy-egy busszal különböző helyszínek-
re, és ott, például egy szép templommal a 
háttérben örökítjük azt meg.

A legutóbbi „megmozdulásunk”  
néhány hete volt, Miskolc első új bu-
szának, az EEG-411-es rendszámú gép-
nek utolsó munkanapjára készítettünk 
egy megemlékező plakátot, amin a jár-
mű főbb adatait tüntettük fel, valamint 
hogy búcsúzik az utasoktól, búcsúzik 
Miskolctól. A fényképek elkészülte után 
estig a 14-es vonalon utaztunk vele, ahol 
az aznapi szolgálatát teljesítette.

A veterán járművek rendszeres köz-
lekedtetése mellett fő célunk az alternatív 
közlekedés népszerűsítése. E témakörön 
belül főként a kerékpáros és a közössé-
gi közlekedés előtérbe helyezése a vég-
cél, a személyautókkal szemben. Város-
képi szempontból sem mindegy, hogy 
mennyi autó közlekedik, mennyi parko-
lóhelyet kell építeni, mennyi zöldterület 
elvonásával jár ez, de az, ami igazán fon-
tos számunkra, az a környezetvédelem,  
a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása.

Erről viszont talán majd egy másik 
alkalommal.

- szerk.: Cserhalmi Lilla -

Bihari Ádám fotózás közben 
(Fotó: Melecski Zoltán)

Bihari Ádám a Közlekedéstörténeti Szak-
kör tagjaival (Fotó: magánarchívum)

Egy, a sok ezer busz fotó közül 
(Fotó: magánarchívum)
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Szociális munkanap

November 12-én az Ongai Szociális Központ látta vendégül a tár-
sulás önkormányzatait és nyugdíjas klubjait. A rendezvényen Dr. 
Madzin Tibor köszöntötte a résztvevőket, majd Hadházi Ferencné in-
tézményvezető szólt a jelenlévő hallgatósághoz. Alább előbb polgár-
mester úr, majd intézményvezető asszony felszólalását olvashatják. 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszön-
tök minden kedves megjelent vendéget!
Köszöntöm a társulás polgármestereit és 
jegyzőit, Onga Város Önkormányzatá-
nak tagjait, az alsózsolcai, a bükkaranyosi, 
a kisgyőri és ongai idősek klubja tagjait, 
az arnóti és az ongai nyugdíjas klubtago-
kat, és nem utolsó sorban a klubvezetőket, 
intézményvezetőket és az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ munkatársait.

Már régóta terveztük, hogy összeho-
zunk egy klubtalálkozót, melyet a mai 
napon sikerül is megvalósítanunk. Sze-
retnénk, ha klubtagjaink megismernék 
egymást.

Kicsi a világ – mondjuk 
gyakran, hiszen mindig talál-
kozunk régi arcokkal, isme-
rősökkel, egy-egy találkozás 
alkalmával. A monoton hét-
köznapokba egy kis ünnepet 
próbálunk becsenni, egy ki-
csit feledve a mindennapok 
gondjait, bajait.

Kedves Szépkorúak! 
Mi újat is mondhatnék 

Önöknek, hiszen oly sokat beszéltünk 
már arról, hogy a nyugdíjasok munkássá-
gának, milyen nagy szerepe van a mi je-
lenünkben, amiért köszönettel és hálával 
tartozunk.

Egy rövid verset mondok el, amiben 
minden benne van, amit mondani szeret-
nék Önöknek.

Dánielisz Éva: Az öreg kéz
Öregedő kéz, ráncos és eres,
tétován keres egy fiatal kezet,
s az félrelöki, nem durván, csupán
mert oda sem figyelt egyáltalán.
S az öreg kéz visszahúzódik lassan,
egy élet kínja van e mozdulatban.
Kicsit reszket még, szégyenlős, zavart,
pedig nem kérni, csak adni akart.

- Dr. Madzin Tibor -

Kedves Munkatársak!
Külön tisztelettel és szeretettel köszönte-
lek benneteket is a szociális munka nap-
ja alkalmából!

Teréz anya szavait idézve: „Ebben az 
életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak 
kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.” 

Az idézet tükrözi azt az önfeláldo-
zó munkát, melyet szociális munkásként 
valamennyien magunkénak érezhetünk,  
hiszen nap, mint nap, olyan emberi sor-
sokkal találkozunk, ahol sokszor egy sze-
retetteljes, megértő pillantás is lehet olyan 
erő, ami akár a szakadék széléről is visz-
szarángathatja a segítségre szorulót. Azok, 
akik ebben a szakmában dolgozunk, tud-
juk, nehéz ez a hivatás, nemcsak sokol-
dalú szakértelmet, felkészültséget kíván 

tőlünk, de áldozatvállalást, emberséget, 
őszinte együttérzést. Folyamatosan azért 
dolgozunk, hogy a leggyengébb, legki-
szolgáltatottabb csoportok ne váljanak ál-
dozatokká. Ők azok, akik a sikerek és az 
eredmények világának a peremére szorul-
tak: legyenek azok gyermekek, családok, 
idősek, fogyatékosok, szegények, betegek.

Mindig lesznek azonban olyanok, akik 
semmilyen más támaszra nem számíthat-
nak, csak ránk. Olyan társaink, akik ön-
hibájukon kívül küzdenek nehéz problé-
mákkal. Azt kívánom, hogy velük ugyan-
azzal a türelemmel, segítőkészséggel és 
határozottsággal foglalkozzatok, ahogy 
tették azt eddig is. Ők azok, akik a segítsé-
günket kérik, akik számítanak ránk min-
den egyes nap. Ez egy különleges munka, 
mert a feladatokat nem lehet a nyilvános-
ság elé kiteríteni, hiszen személyes ada-
tokról, emberi sorsokról van szó.

A szociális munkásnak nem lehet 
rossz napja, hiszen tőle mindig segítséget 

kérnek és várnak, de mindezt mosolyog-
va kell tennie. Az emberi méltóságot tisz-
teletben tartva megadni a tőlünk telhető 
segítséget. Tudom, képesek vagytok előí-
télet-mentesen kezelni a hozzátok segítsé-
gért forduló embereket. A szociális munka 
a társadalom változásait követve folyama-
tosan változó szféra, és nem könnyű en-
nek a munkának a presztízsét sem kivívni. 
Bár a fáradtság alig látszik az arcotokon, 
de tudom, hogy nektek is szükségetek van 
olykor egy kis bíztatásra, elismerésre.

Az előttünk álló év teendői is gyara-
podnak, bokrosodnak, ezért is szüksé-
ges egy mély levegőt venni az új kihívások 
előtt. Az elkövetkező időben sem kis fel-
adatok várnak ránk, hiszen szinte minden 
területen a változásokkal kell szembenéz-
nünk, de ismerve kollégáim lelkiismeretes 
munkáját, biztosan úrrá leszünk az elkö-

vetkezendő nehézségeken is.
Kedves Kollégák! Goethe 

szavaival próbálom összegez-
ni választott hivatásunk értel-
mét: „Aki letöröl egy könnyet, 
aki látta mások mosolyát, aki 
hozzájárul ahhoz, hogy egy-
szer majd szerte a Földön bol-
dogság lesz embernek lenni, az 
már nem élt hiába.”

A társulás, a magam és az 
ellátottak nevében még egy-

szer köszönöm áldozatos munkátokat! 
Adams bölcs intelmével kívánok sok erőt, 
kitartást, jó egészséget, magánéletetekben 
örömöt, boldogságot mindnyájatoknak.

„Az ember feláldozza az egészségét, 
hogy pénzt keressen, aztán feláldozza a pén-
zét, hogy visszaszerezze az egészségét. Mivel 
olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy 
elfelejti élni a jelent, az eredmény az, hogy 
nem él sem jelenben, sem jövőben: úgy él, 
mintha soha nem halna meg, és aztán úgy 
hal meg, hogy soha nem is élt igazán.”

Itt is szeretném még megragadni az 
alkalmat és magam, ellátottjaink és mun-
katársaim nevében is, szeretnék ezúton is 
köszönetet mondani valamennyi társult 
önkormányzatnak, a társulási tanács tag-
jainak, Onga város vezetőinek segítőkész 
munkájáért, bizalmáért és a támogatá-
sáért ‒ természetesen a további jó együtt-
működés reményében.

- Hadházi Ferencné -

A szociális munkanapon (Fotó: Bakó Erika)
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Iskolai csengőszó

Iskolánk életében a viszonylag csendes november is 
eseménydúsan telt. Nyílt napokat tartottunk az alsó- 
és felső tagozaton. Folyamatosan zajlottak a pályavá-
lasztással kapcsolatos üzemlátogatások és előadások. 
Megrendeztük hagyományos „Szép magyar beszéd”, 
illetve „Szépen szólj!”háziversenyeinket.

Megemlékeztünk pedagógus  
elődeinkről

Az őszi szünetet követő napokban is-
kolánk vezetősége és a szakszervezet 
képviselőivel karöltve ellátogatott az 
ongai temetőben fekvő pedagógusok 
sírjaihoz. Az emlékezés virágai mellé 
mécseseket is elhelyeztünk. Az elha-
nyagoltabbnak tűnő síroknál igyekez-
tünk rendet tenni. Közös elhatározás 
született arról, hogy kezdeményezzük 
a méltatlannak ítélt síremlékek rend-
betételét. 

Nyílt tanítási napok 
A nyílt tanítási napok többes száma 
nem véletlen. A szülők megtisztelő 
érdeklődésére való tekintettel, több 
alkalommal került sor bemutató ta-
nításokra. Így minden tanulónk több 
tantárgyból is megmutathatta magát. 
A kulcsfontosságú tantárgyak eseté-
ben mutatkozott fokozottabb érdek-
lődés: magyar nyelv és irodalom, ma-
tematika, történelem és természe-
tesen az angol nyelv. A nyílt tanítási 
napokon a szülők döntő többsége je-
len volt. Akadtak olyan osztályok is, 
ahol a látogatók száma meghaladta a 
tanulók számát.

Ha november, akkor Katalin bál
Iskolánk szülői munkaközössége 
2015-ben is megrendezte hagyomá-
nyos Katalin bálját. A jótékonysági 
rendezvény teszi lehetővé azt, hogy 
színesíthetjük iskolánk életét. Tanu-
lóink és nevelőink közös munkájá-
nak támogatása ebben a formában 
is gazdagítja és erősíti iskolaközössé-
günket. A remek hangulatú rendez-
vény jó alkalmat adott arra, hogy a 
nevelők és szülők még jobban meg-

ismerhessék egymást. Kö-
szönöm Lőricziné Szaniszló 
Editnek, a szülői munkaközösség 
(szülői szervezet) elnökének áldoza-
tos és kitartó munkáját. A bálról ké-
szült részletes beszámoló külön cikk-
ben olvasható.

„Szép magyar beszéd” verseny
Az alsó tagozat hagyományos ver-
senyén több mint, száz tanuló vett 
részt. A vers- és mesemondás mel-
lett helyesírásból és olvasásból is 
összemérték erejüket a versenyzők. 
A produkciókat értékelő zsűrikben 
részt vettek a szülői szervezet tag-
jai és városunk intézményeinek dol-
gozói, illetve a versenyszámban nem 
érdekelt pedagógusok. A verseny 
magas színvonala biztosíték arra, 
hogy a legjobbak eséllyel szerepel-
hetnek majd a későbbi járási és me-
gyei megmérettetésekben.

„Szépen szólj!” verseny
A felső tagozat szintén nagy hagyo-
mányokkal bíró versenyén a tanulók 
döntő többsége részt vett. A verseny 
nevével ellentétben nem korlátozó-
dik csupán a magyar nyelv helyes 
használatára. A széles palettába bele-
fér a szépírás, a szövegértés, a rajzolás 
vagy a nyelvhasználathoz nagyon kö-
zel eső népdaléneklés egyaránt. A ta-
nulók produkcióit és munkáit szak-
értő zsűri értékelte. 

Mindkét verseny legjobbjai érté-
kes díjazásban részesültek. A díjazás 
anyagi támogatásáért ezen a helyen is 
köszönettel tartozom a szülői mun-
kaközösségnek. (A verseny részletes 
eredménylistáját a következő szám-
ban közöljük. - szerk. -)

Ha verseny, akkor legyen verseny…
Ebben a tanévben is megrendezte a 
Kistokaji Általános Iskola népdal-
éneklési versenyét. Iskolánkat két 5. b 
osztályos tanuló képviselte. A rendkí-
vül sikeres szereplés eredménye egy 
második, illetve egy harmadik hely 
lett. A második helyen Horváth Lau-
ra, míg a harmadik helyen Prion Dá-
niel 5. b osztályos tanuló végzett. A 
diákokat Kerékgyártóné Makranczi 
Ildikó tanárnő készítette fel.
November 9-én a Szepsi Napok ke-
retében megrendezésre kerülő „Ter-
mészetvédelmi vetélkedőn” isko-
lánk alsó tagozatos csapata az előke-
lő második helyezést érte el. A csapat 
tagjai: Jelenfi Száva 4. b, Kerékgyár-
tó Zsombor 3. b és Nagy Nándor 2. b 
osztályos tanulók. A csapat felkészí-
tő nevelője Máté Béláné tanító néni.

Decemberi programok
Fogadó órára hívjuk a kedves szülő-
ket 2015. december 9-én. Karácsonyi 
koncertünket ‒ amely már városunk 
falain túlra jutó hírnévvel rendelke-
zik ‒, 2015. december 14-én 17 órá-
tól tartjuk a művelődési házban. Az 
ötödik évfolyamos tanulóink szerep-
lésével színpadra kerülő karácsonyi 
műsorunkat 2015. december 18-án 
10 órától (alsó tagozat) és 12 óra 30 
perctől (felső tagozat) tarjuk.

A Kékdaru hasábjain keresztül is 
minden partnerünknek kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kíván az általános iskola vezetősége 
és valamennyi dolgozója.

- Kovács György igazgató -

Szép magyar beszéd versenyen (Fotó: K. Gy.)
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Katalin bál

Megint eltelt egy év, újra itt a november, a báli sze-
zon egyik hónapja. A sort a Katalin-bál kezdte, amit 
november 21-én rendeztek meg az iskolai SZMK-s  
szülők, aminek a városi művelődési ház adott helyet.

Ez a bál egy olyan esemény, ahol 
szórakozva segítünk másoknak. A 
bál teljes bevételét az ongai általános 
iskola tanulóinak oktatási körülmé-
nyeinek javítására fordítjuk, és segít-
jük az iskola színvonalasabb műkö-
dését.

Bálunk a vendégek üdvözlésével 
kezdődött, majd iskolánk igazgató-

ja ‒ Kovács György ‒ mondott pohár-
köszöntőt. Az eddigi hagyományt fel-
rúgva az idén báli műsorunkat nem  
a szülők adták, hanem a T-Dance 
Tánc Centrum tagjai kápráztattak el 
minket táncmozdulataikkal. Majd 
következett az ízletes vacsora, amit a 
helyi napközis konyha dolgozói készí-
tettek el vendégeinknek. Vacsora után 
elkezdődött a fergeteges mulatság. 
Aki bírta, ropta a táncot, aki nem bír-
ta az is jól mulatott, mert „nem csak a 
húszéveseké a világ”.

Persze a tánchoz nem elég csak 
a jó láb, szükséges egy zenekar is. 

Szabó Csaba és fia, Leven-
te húzta nekünk a talpaláva-
lót. A táncot éjfélkor meg-
szakítva következett a tom-
bola tárgyak sorsolása. Min-
denki gyermeki kíváncsisággal les-
te, hogy vajon nyerő lesz-e az ő szá-
ma. Majdnem mindenki nyert, mivel 
nagyon sok tombolatárgy gyűlt ösz-

sze. A báli jókedvű hangulat 
ezt követően egészen hajna-
lig tartott. Reméljük a jövő-
ben is érdemes lesz hasonló 
bálokat szervezni.

Szeretnék köszönetet 
mondani azoknak a szülők-
nek, akik a bál szervezésében 
részt vettek, de szeretném 
megköszönni azoknak is, 
akik a támogatói jegy meg-

vásárlásával vagy a tombolatárgyak 
felajánlásával segítettek:

Dr. Madzin Tibor, Farkas 
Lászlóné /jegyző/, Onga Vá-
ros Önkormányzata, Kovács 
György és felesége, Takács 
László, Kovács Árpád, Ró-
zsa László, Hegedűs Edgár, 
Ongai Iskoláért Alapítvány, 
Ronyecz Mihályné, Arkan-
gyal Gyógyszertár /Onga/, 
Molnárné Adri, Hornyák 
Tiborné, Unio Coop 420 /
Kovács Zoltán /üzletvezető/, Dr. 
Tóth Endre /fogorvos/, Flabelos 

Onga, Horváth Csaba  
/Szegények Boltja/, Terika-
Dekor, Ongai Sportegyesü-
let, Korpás Lajosné, Ongai 
Polgárőr Egyesület, Goods 
Market, napközi otthon 
konyha, Gondos Andorné + 
Kozma János, Durda Ferenc 
és neje, Kerekes Tamás, Máté 
Béláné, Kovácsné Nagy Ág-

nes, Frikkel Katalin, Urszin Lász-
ló, Goods melletti zöldséges üzlet, 
Czifrus Péterné, Coop sorompósi, 
Molnár Ákos, Papp Balázs, Ongai 
Szociális Szolgáltató Központ, Hódi 
Éva, Schollerné Jeddi Katalin, Or-
chidea Virág Ajándék, Mihalik Gyu-
la, Ongai Kulturális Egyesület, Nagy 
Norbert, Szabó Lajos és felesége, 
Fitti Fittnes, Takarékszövetkezet és 
Poroszkainé Urszin Márta.

Gergyely Hunor 3. b, Lábas Bo-
tond 2. b, Rácz Írisz 2. b, Juhász Zsolt 
2. b, Horváth Blanka 2. b, Simon Jó-
zsef 2. b, Kiss Bendegúz 2. b, Székely 
Dávid 2. b, Rácz Attila, Simkó Rita, 
Tóth Jolán, Kacsúr Jánosné, Jónyer 

Lajosné, Bognár István, Pataki Gábor 
1. b, Petik Edit, Gaál Lászlóné, Kozák 
Tamás, Kiss Istvánné, Ládiné Mol-
nár Ilona, Lőrinczné Kovács Noé-
mi, Madzin Tiborné, 8. a SZMK, Ko-
csis Patrik 1. b, Zombori Milán 6. b,  
Vígh Ottilia 6. b, Kerekes Dominik  
8. a, Szabó Gergely 2. b, Horváth Zita 
2. b, Baktai Balázs 8. b, Prion Dániel 
5. b, Lipóczki Istvánné.

- Lőrinczné Szaniszló Edit 
SZMK elnök -

Lőrinczné Szaniszló Edit SZMK 
elnök köszöntője (Fotó: T. L.)

Igazgatói báli megnyitó (Fotó: T. L.)

T-Dance táncosok fellépése (Fotó: T. L.)

A résztvevő szülők egyik  
asztaltársasága (Fotó: T. L.)



10 2015. december

QUINTESSENCE (VII.) ONGAI PÁLINKAVERSENY

Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 
1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. 
A most közölt térképszelvényeken a Gesztely felé a Patai-
réttől keletre lévő volt paraszti birtokok felosztását, illetve 
a felsőzsolcai határ délnyugati csücskét tekinthetjük meg.

- T. L. - 

A verseny kiírója: 
Ongai Kulturális Egyesület

A verseny meghirdetésének köre: 
a határon innen és a határon túli 
magánfőzők, bérfőzetők és keres-
kedelmi 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, személye-
sen az ongai általános iskola média 
termében (3562 Onga, Görgey u. 2.), 
illetve eljuttatható postán az egyesü-
let címére (Ongai Kulturális Egyesü-
let 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a ne-
vezési lap kitöltésével, a nevezési díj 
befizetésével vehetnek részt a ma-
gánfőzők, a bérfőzetők és a keres-
kedelmi pálinkafőzdék. A párlatok 
leadásával egy időben a nevezéshez 
csatolni kell a nevezett pálinka/pár-
lat származási igazolását. 

Ünnepélyes eredményhirdetés idő-
pontja és helye: 2016. január 23. 
18.00 óra, Lillafüred – Palotaszál-
ló, az Ongai Kulturális Egyesület ál-
tal szervezett pálinkagálán és bálon.

Főbb kedvezmények: 
-  Az a bérfőzető magánszemély, aki-

nek pálinkája a Quintessence (VII.) 
Pálinkaversenyen érmet nyer, ugyan-
azon versenypálinka nevezési díjából 
a gyulai Pálinka Világkupán 10−30% 
kedvezményt 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. 
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QUINTESSENCE (VII.)  
Pálinkaverseny 

Ünnepélyes eredményhirdetés és 
bál tervezett programja: Lillafüred –  
Palotaszálló

2016. január 22. (péntek)
18.00: Ünnepélyes megnyitó
Megnyitó beszédet mond:  
Dr. Kövér László, Magyarország Or-
szággyűlésének elnöke, a pálinkaver-
seny fővédnöke 
Műsorvezető, az est háziasszonya: 
Veiszer Alinda 
Fellép: Grazioso zenekar
18.15‒20.00: A díjnyertes pálinkák 
TÁRSADALMI ZSŰRIZÉSE, VIP  
állófogadás
19.30‒20.00: Dolce Dance latin-ame-
rikai táncbemutatója
20.00‒20.40: Badár Sándor humo-
rista estje
21.00‒22.30: Milfunktion (acid-jazz) 
koncertje

(A január 22-ei programokon kizáró-
lag a szponzoraikat, támogatóinkat és 
meghívott vendégeinket várjuk!)

2016. január 23. (szombat)
14.00-tól: Regisztráció 
14.30‒17.30-ig: Szakmai előadások, 
műhelymunka
18.00: A QUINTESSENCE PÁLIN-
KAVERSENY ünnepi eredményhir-
detése
Az eredményhirdetést megnyitja: 
Lakatos Tibor, az Európa Terv Kft. 
ügyvezetője, a pálinkaverseny főtá-
mogatója
Az ünnepi műsor részeként fellép: 
a Fanfár Trombita Quvartett és a 
Traversiére zenekar
Műsorvezető, az est háziasszonya: 
Veiszer Alinda
20.00: A pálinkabírálati lapok, díj-
nyertes 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 ne-
vezési feltételek, versenyszabályzat, 
odaítélhető díjak, nyeremények, ne-
vezési kategóriák, letölthető nevezé-
si 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 -

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

Az idei évi verseny társadalmi zsűrizésén (Fotó: T. J Az idei évi verseny zsűrizésén (Fotó: T. J.) 



12 2015. december

DARU
O
N
G
A
I KÉK

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
– 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)
•  Közmeghallgatás volt 

városunkban
• Labdarúgó szezonértékelő
• Visszatekintés
• 2015 képekben
• A tavak hasznosításáról
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
• Ongai hírfolyam
•  „Szépen szólj” és „Szép magyar 

beszéd” verseny eredményei
• Iskolai csengőszó
• Onga régi térképeken
• Hirdetések

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
KARÁCSONY ÜNNEPÉT VÁRVA

Az Ongai Görög Katolikus Templomért Ala-
pítvány immár harmadik alkalommal hirdet 
pályázatot betlehemi Jászol, adventi naptár és 
mézeskalács készítésére!
Betlehemi jászol készítésének feltételei:
A jászol készítésénél, pályázni Jézus szüle-
téséhez kapcsolódó, betlehemi jelenetet áb-
rázoló, akár népművészeti, de más jellegű 
alkotások is lehetnek természetes anyagok 
felhasználásával.
Az adventi naptár készítés feltételei:
Az adventi naptár készítés egyéni ízlés, anyag- 
használat és fantázia szerint. 
Karácsonyi mézeskalács készítés feltételei:
A mézeskalács készítés egyéni ízlés, fantázia 
szerint, az ünnep jegyében. 
A zsűrizés szempontjai:

kreativitás, kézművesség, hagyományőrzés, 
bibliai hitelesség
Díjazás mindhárom kategóriában: 
10.000 Ft–10.000 Ft–10.000 Ft
Minden résztvevő elismerésben részesül.
A beadási határideje: 
2015. december 10. (csütörtök). 
A műveket az ongai művelődési házba várjuk.
A zsűrizést a kiállított alkotások megtekintése 
után, a lakosság szavazata alapján végezzük, 
az adventi gyertyagyújtást követően 2015. de-
cember 13-án (vasárnap)16.00 órakor a mű-
velődési házban.
További felvilágosítás a 46/781-937 –es tele-
fonszámon, vagy e-mailen: onga.lib@gmail.
com címen.
- Ongai Görög Katolikus Templomért Alapítvány -

JÖVŐT ÉPÍT, AKI TEMPLOMOT ÉPÍT

A templomot nem magunknak épít-
jük elsősorban, hanem a jövőnek. Miért 
épít az ember templomot? Istenért, hazá-
ért, magunkért. A hívőknek a templom a 
kapu, az Út, a felemelkedés Istenhez.

Az Ongai Görögkatolikus Templo-
mért Alapítvány folytatja gyűjtését Onga 
város belterületén megálmodott temp-
lom építésének megvalósításáért.

Ezúton köszönjük, azon lakótársaink-
nak, akik már kisebb-nagyobb összeggel 
hozzájárultak adományaikkal a gyűjtéshez. 
Eddig összegyűlt összeg ötszázezer forint.

Mivel a Miskolci Egyházmegyével 
kötött megállapodás szerint 5 millió fo-
rint készpénzzel kell rendelkezni az ala-
pítványnak ahhoz, hogy megnyíljon a le-
hetőség a templomépítés megkezdésére, 
ezért van még tennivalónk bőven. Hisz-
szük, hogy voltak és vannak kitartó em-
berek, akik áldozatokra is képesek annak 

érdekében, hogy összefogásunknak kö-
szönhetően az új templom megépülhes-
sen Ongán.

Ezúton most az alapítvány TÉGLA-
JEGYET bocsájtott ki 500; 1000; 2000; 
5000; 10000 és 20000Ft-os címletek-
ben. Aki téglajegyet vásárol, hozzájárul a 
templomépítő munkálatok megkezdésé-
hez. Neve bekerül az alapítvány EMLÉK-
KÖNYVÉBE.

A téglajegyek árusítását az első adven-
ti gyertyagyújtás után Onga főterén meg-
kezdtük, és folyamatosan hozzá lehet jut-
ni, ezen alkalmakkor. Továbbá időnk és 
a lehetőségeinkhez mérten, szeretnénk 
azon lakosokat személyesen is felkeresni, 
akik nem tudnak az ünnepélyes közös ad-
venti készülődésen részt venni. Bízunk a 
lakosság példaadó cselekedetében!

Ezzel a karácsonyi áldással kívánunk 
jó készülődést a közelgő ünnepekhez!

Karácsonyi áldás

Amikor a Betlehemben született
gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának
fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született
remény megmutassa neked, hogy az
Úr egy kisgyermeken át is képes meg
változtatni a világot. Karácsony
szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,
a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ vé-
gezetéig!
Ámen

- az alapítvány kuratóriuma -

A téglajegyek egyike


