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Az Ongai Kékdaru indulásától, azaz 1999-től szokás, hogy az 
újévhez kötődően mellékletként mindig fellelhető egy A2-es fali-
naptár, amely valamilyen módon kötődik Ongához. Ezen hagyo-
mánytól most annyiban tértünk el, hogy a naptár nem a decem-
beri számban, hanem az újév első, januári számában lelhető fel.

Melléklet: 2016-os falinaptár

Ez alkalommal a tavalyi pálinka-
verseny képeiből válogattuk a fali-
naptár illusztrációit, amit egy kicsit 
kedvcsinálóként is szánunk az idei évi 
januári, VII. Ongai Pálinkaversenyhez.

A 2015-ös évet magunk mögött 
hagyva minden Kedves Olvasónknak 
sikerekben, boldogságban és egész-
ségben gazdag 2016-os esztendőt kí-
vánunk! Köszönjük, hogy az elmúlt 

évben is megtiszteltek bennünket 
azzal, hogy lapunkat vagy annak in-
ternetes változatát olvasták. „Adjon az 
Isten mindannyiunknak erőt, egészsé-
get, tisztességet és alázatot! A jövőben 
is tegyünk minél többet lakóhelyünk 
felemelkedéséért, ONGÁ városért!”

- Takács László, 
az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -
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A Bársonyos medre, finoman fogalmazva sem nyújt szép lát-
ványt az Ongát átszelő szakaszán, és sajnos más szakaszain 
sem. A látvány nagyon zavaró, de azon túl veszélyforrásként  
kell rátekintenünk, mert például 2015. február 1-én és ok-
tóber 18-án is a 2010-es árvíztől néhány centiméterrel el-
maradó vízszint alakult ki a településünket érintő szakaszán,  
pedig közel s távol nem volt árvízi vészhelyzet.

A Bársonyos mederrendezése

A két esetet különböző okból fellépő 
nagyobb vízmennyiség okozta, de  
a probléma még sem ez volt, hanem 
az, hogy az érkező víz nem tudott  
a mederben akadálytalanul áramla-
ni, így feltorlódott, és ez keltett ria-
dalmat, teljes joggal megannyi ongai 
lakosban.

Sajnos a probléma megoldása na-
gyon lassan halad, bár a veszélyes 
időszakokban példaértékű és haté-

kony az együttműködés az önkor-
mányzat és a vízügyi szervek között.

A megoldás kidolgozásának egy 
jelentős lépése volt a 2015. decem-
ber 15-én a Polgármesteri Hivatalban 
tartott többoldalú megbeszélés, ame-
lyet a képviselő-testület kezdeménye-
zésére tartottunk az érintett szakha-
tóságok, a vízkezelő és más szakmai 
szervek bevonásával. A megbeszé-
lésen jelen volt több munkatársával  
a vízügyi igazgatóság, a katasztrófa-
védelem, a környezetvédelmi ható-
ság, a közútkezelő és természetesen 
önkormányzatunk, mint a tárgyalást 
kezdeményező és a megoldás megta-
lálásában leginkább érintett szerv.

Fontos megállapításként hang-
zott el, hogy bármilyen, a mederben 
végzett munkálathoz a patak kezelő-

jének hozzájárulása szükséges. Van-
nak engedély köteles munkálatok, de 
a jelen állapot gyors javításához nem 
szükséges ilyen munka betervezése,  
viszont épp a fenti mondat alapján, 
például közmunkásokkal is elvé-
geztethető számos olyan munka-
fázis, ami látható javulást ered-
ményezne.

Részletes helyzetelemzés tör-
tént, és a lehetőségek felsorolása  

mellett a lehetséges meg-
valósítás mikéntjére is pró-
báltunk megoldható választ  
találni. Megkérdeztük a víz-
ügyi igazgatóság szakembe-
reit, hogy tudnak-e számunkra  
átadni egy költségkalkulációt, 
hogy egy kilométernyi medersza-
kasz rendbetétele mennyibe kerül. 
A válaszadásban elhangzott, hogy 

a torkolattól megkezdték a meder tisz-
títását és kotrását, ami nagyon las-
san halad, de ha az önkormányzat tud 
forrást szerezni, vagy úgy szervezni  
a közmunkások elosztását, akkor ha-
marabb érhetünk el látható eredmé-
nyeket. De alaptétel, hogy a meder 
rendben tartása a vízügy feladata.

Összefoglalva: 
– A Vízügyi Igazgatóság felé ke-
zelői hozzájárulásra egy kérelmet 
kell előterjeszteni az önkormány-
zatnak, hogy a Bársonyos medrét 
megtisztítsuk szakmai csatorna- 
felügyelet biztosításával.
– Fel kell venni a kapcsolatot  
a hulladékszállító céggel, hogy  
a kitermelt hulladék elszállítása, 
lerakása hogyan fog történni.

– A Vízügyi Igazgatóság munkatársa 
kérte a meder fenntartási sáv egyez-
tetését, hogy akadálymentesen tud-
jon a gép közlekedni, ha munkafo-
lyamatok elérnek ebbe a stádiumba. 
Ennek érdekében az érintett lakosság 
tájékoztatása is indokolt az ingatlan-
határok tekintetében.
– A Környezetvédelmi Hatóság tájé-
koztatása a vízjogi létesítés engedély 
nélküli munkálatok leigazolására, 
amely medermunkálatokat így el le-
het végezni. 

– Az Aggteleki Nemzeti Park megke-
resése, hogy van-e védett szakasz, vé-
dett faj és NATURA 2000-es területet 
érint-e, annak tisztázása érdekében, 
hogy ne legyen természeti károkozás.

A hivatalban lefolytatott meg-
beszélés után a Vízügyi Igazgatóság 
munkatársai és a jelenlévő önkor-
mányzati képviselők megtekintették 
a Bársonyosnak az előzetesen legkri-
tikusabbnak tartott néhány pontját, 
az erről készült képek döbbenetesen 
mutatják be a helyzet súlyosságát.

- Juhász József -

A Major utcai Bársonyos-hídnál  
(Fotó: Bihari Ádám)

Lesz mit rendbe tenni  
(Fotó: Bihari Ádám)

A bejáráson (Fotó: Bihari Ádám)
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Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése

Hamarosan
Hamarosan megérkeznek a Sajó-
Bódva völgyének háztartásaiba ‒ 
közte az ongai lakásokba ‒ azok az 
új, szelektív hulladék tárolására al-
kalmas edények, amelyeket az itt élők 
– az önkormányzati társulás jóvoltá-
ból – ingyen vehetnek át. Mindez azt 
is jelenti, hogy a korábbiakkal ellen-
tétben a szelektív gyűjtés súlypontja 
a településeken meglévő gyűjtőszi-
getekről a háztartásokba tevődik át.  
A költségesebb zsákos rendszer he-
lyett a családok kék-sárga színű sze-
lektív gyűjtőedényeket kapnak.

Ami a legfontosabb:  
Hulladék ≠Szemét!

A hulladék újrahasznosítható, a sze-
mét újrafelhasználásra nem alkalmas.

A családiházas háztartások 
mindegyike kap egy kék-sárga szí-
nű szelektív hulladékgyűjtő edényt, 
amelybe a papír, a műanyag és  
a fém csomagolási hulladékok he-
lyezhetőek el. Az üvegeket tovább-

ra is csak a közterületeken találha-
tó gyűjtőkonténerekben szabad el-
helyezni. A tömbházakban élők egy 
nagyobb méretű edénybe gyűjthetik 
a papír, műanyag és fém csomagolá-
si hulladékot, míg az üvegeket ők is 
a szelektív szigeteknél lévő konténe-
rekbe helyezhetik el. Ezt a szolgál-
tató elszállítja, és a sajókazai válo-
gatóműben különválogatja. Ebben 
kérjük a lakosság szíves együttmű-
ködését.

Milyen módon gyűjtsd?
A karton dobozokat hajtsd szét, 
vagy tépd kisebb darabokra, az 
italos dobozokat öblítsd ki, mie-
lőtt beleteszed a gyűjtőbe. Fontos, 
hogy a hulladék ne legyen élel-
miszerrel, olajjal, zsírral szennye-
zett! A palackokat, flakonokat, 
alumínium italos- és konzervdo-
bozokat öblítsd ki, majd laposra 
taposva helyezd a gyűjtőbe!

Fontos tudnivaló: a hagyományos 
üveget továbbra is szelektív szigete-
ken lévő edényekbe tegyük, ne az ott-
hon lévő kék-sárgába!

Házi komposztálás
Ne termelj szemetet! Komposztálj!

Nem kerülhet a házi komposztá-
lóba: hőkezelt ételmaradékok, húsok, 
csontok, záptojás, húsevő állatok ürü-
léke, állati tetemek, cigarettacsikk, fes-
tett, fehérített papírok, fémek, üvegek, 
műanyag, pelenka, gyógyszerek, textí-
liák, kötött áruk, vegyszerek, gomba-
ölő szerek, gyom- és rovarirtó szerek, 
egyéb veszélyes hulladékok.

A házi komposztálóba kerülhet: 
zöldségek, szárak, levelek, gyümöl-
csök, héjak, magok, olajos magvak, 
csonthéjak, nyers gombák, lisztek, 
kávé, tea, fűszer- és gyógynövények 
(kávézacc szűrőpapírral együtt), tea-
fű, filteres tea és cimke zsinór nélkül), 
tojáshéj (apróra összetörve), vágott 
virágok, szobanövények, festetlen, fe-
hérítetlen, natúr papír, lomb, lassan 
lebomló levelek is (pl. dió, tölgy, pla-
tán stb.), levágott fű, csak egy-egy ré-
tegben kiszárítva vagy faforgáccsal, 
szalmával, faaprítékkal keverve, gally, 
sövénynyesedék, fahamu, a nagyobb 
mennyiségű lombot külön komposz-
táljuk vagy mulcsozásrahasználjuk.

Hulladékszállítás
A hulladékszállítás a háztartásokból 
az alábbi módon történik: a közszol-
gáltatás igénybe vehetőcsaládi ház-

nál 60/120 literes szabványedény-
nyel, vagy azonos méretű szabvány-
zsákkal, tömbháznál 770/1100 literes 
gyűjtőedénnyel.

Hulladékgyűjtés
Vegyes hulladék a kommunális 
edénybe, szelektív a kék-sárgába (de 
csak a fém, a papír és a műanyag), 
üveg a szelektív szigetekre, amely 
minden településen van.

Lombtalanítás
Évente egyszer, meghatározott hulla-
dék esetében.

Elérhetőségek
További információk:  
www.valtszoldre.eu
Facebook: válogatós ZÉ
Twitter: valtszoldre (@valtszolde)
„Zámail”: info@valtszodre.eu
Youtube: Válts Zöldre
Instagram: valtszoldre
Google+: Válts Zöldre

- szerk.: Cs. L. -

Szelektív szemét elszállítás  
a korábbi években (Fotó: T. L.)

Lomtalanítás előtt (Fotó: T. L.)

Kék-sárga kukák is lesznek 
mellette (Fotó: T. L.)
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Nagyszerű őszt produkált városunk labdarúgó csapata, mind 
felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten, sok örömet okozva 
ezzel a kedves szurkolóinknak, településünk lakosságának.

Labdarúgó szezonértékelő

Értékelésemet a legidősebb korosz-
tállyal kezdeném. A felnőtt csapa-
tunk ebben a szezonban is a B.-A.-Z. 
megyei I. osztályban indult el. A me-
gyei keretben sok változás történt, 
megszűnt a Bükkábrány, Szentistván 
és Tiszalúc együttese, továbbá a me-
gyei bajnok, a Tállya KSE vállal-
ta az NB. III-as indulást, így hosszú 
idő után újra adott megyénk csapa-
tot az NB. III-ba. A megszűnő csa-
patok miatt senki sem esett ki a me-
gyei I-ből, felkerültek viszont: Ózd, 
Bánhorváti, Szerencs és Tokaj.

A bajnokság elején a vezetőség 
azt a célt tűzte ki a csapat elé, hogy  
a gárda a szezon végén az első hat 
csapat között végezzen. Ez reális cél-
kitűzésnek számít. Sok távozó nem 
volt a csapatból, emiatt nem voltunk 
túlságosan aktívak az átigazolási pi-
acon. Hozzánk igazolt Bóta Péter 
Bőcsről, Sikur Péter Felsőzsolcáról, 
Fazekas Péter Bükkábrányból és 
szezon közben érkezett Bozik  
Sámuel, aki most költözött haza kül-

földről, ahol a munka mellett foci-
zott is. Sikur Péter sajnos a 8. fordu-
lóban keresztszalag szakadást szen-
vedett, emiatt hosszútávon nem  
tudunk vele számolni. Fazekas Pé-
tert pedig iskolai elfoglaltsága miatt  
láthatták kevesebbet szurkolóink. Az 
utánpótlás csapatból felkerült Szabó 
Zoltán és Orosz Róbert, kettőjük kö-
zül sajnos Szabó Zoltán munkahelyi 

elfoglaltságok miatt végül nem tu-
dott stabil kerettag maradni.

A bajnokság nem indult túl jól, 
az első három fordulóban két ve-
reséget is összeszedett csapatunk, 
de dicséretre méltó, hogy innentől 
kezdve a fiúk nem hagyták el pont 
nélkül a pályát. Sikerült begyűj-
teni 8 győzelmet, 5 döntetlent és 
csupán a már említett két vere-
séget. Nagyban segítette a csapat 
jó szereplését, hogy sikerült a 
védelmet megfelelőképpen meg-
erősíteni, stabilizálni, ami azt 
eredményezte, hogy mi kaptuk a 
3. legkevesebb gólt az egész me-
zőnyben. Győzelmeink közül sze-
retném kiemelni a Felsőzsolcán ara-
tott 2-1es sikerünket, amikor sike-
rült idegenben legyőznünk a máso-
dik helyen álló riválisunkat szép szá-
mú ongai szurkoló jelenléte mellett. 
A „dicsőségfalra” kívánkozik még 
a szintén idegenben elért Sátoralja-
újhely elleni siker, ahol a bajnokság 
legjobb félidejét produkálták játéko-

saink, remekül játszva. Otthon 
a megszerezhető pontok 50%-át 
szereztük csupán meg, viszont 
idegenben 80,9%-os teljesít-
ményt produkáltunk. A csapat 
házi gólkirálya Monyók Péter  
lett 9 góllal. Tavasszal szeret-
nénk javítani a hazai hatékony-
ságunkon, és egy jó szerepléssel  
akár még a dobogó is elérhető, 

főleg annak tudatában, hogy csu-
pán 2 ponttal vagyunk lemaradva  
a 3. helyezett Sajóbábony csapatától. 
A csapatot Simon Imre és Varacskai 
István készítette fel.

Ifjúsági csapatunk sajnos nem 
tudta átmenteni a tavaszi formáját, 
így jelen pillanatban csak a 7. pozíci-
ót foglalják el a táblázaton. A nyáron 
nagy átalakuláson ment át a csapat. 

Voltak kiöregedő játékosok, akik tá-
voztak, vagy a felnőtt keretbe kerül-
tek. Az éven nagy problémát okozott 
még a túlkoros játékosok szerepelte-
tése. (Az U19-es csapatban minden 
1995. 01. 01.–1996. 12. 31. között 
született játékos túlkorosnak szá-
mít.) Egy mérkőzésen 5 ilyen játékos  
lehet a mérkőzéskeretben, nekünk 
pedig 10 ilyen fiúnk van, akikből 
mindig ki kellett hagyni 5 embert e 

szabály miatt. A helyzetet úgy pró-
báltuk megoldani, hogy toboroz-
tunk fiatalokat, feltöltve így a kere-
tünket, hogy ne legyenek létszámból  
fakadó gondjaink. A sok új arc mi-
att még kiforratlan a társaság, de az 
igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy 
jó pár új játékos teljesítménye mesz-
sze alulmaradt az általam elvárt-
tól. A „régi” játékosok többsége is 
gyengébben teljesített, mint az előző 
idényben, így sajnos hamar le kellett 
mondanunk a dobogós álmokról.  
A vezetőség az U19-nél is az első 
hatba kerülést tűzte ki célul, a fiúk 
fogalmazták meg maguk között, 
hogy szeretnének érmes helyen vé-
gezni. Természetesen egy jó tava-
szi szerepléssel lehet feljebb zárkóz-
ni a tabellán, a 11 pontra lévő har-
madik hely sem elérhetetlen. A csa-
pat házi gólkirálya Lakatos János lett  
13 góllal. A fiúk a hazai pályán 
megszerezhető pontoknak csupán 
37,5%-át szerezték meg, míg az ide-
genbeli meccseken 71,4%-os teljesít-
ményt produkáltak. Náluk is, mint  
a felnőtt csapatnál, a hazai mérlegen 
kell javítanunk ahhoz, hogy jobb he-
lyezést érjünk el a bajnokság végén. 

A felnőtt labdarúgók (Fotó: Kovács Tamás)

Az ifjúsági csapat tagjai  
(Fotó: Kovács Tamás)
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A csapatot Varacskai István készítet-
te fel. 

Egyesületünk legjobb helyen te-
lelő csapata az U16-os csapat, amely 
a tabella második helyét foglalja 
el. A fiúk remek őszt produkáltak,  
7 győzelem mellett csak 2 veresé-
get szenvedtek el, és ők kapták a baj-
nokságban a legkevesebb gólt. Na-
gyon sok remek mérkőzést játszott  
a gárda, és mivel csak 3 pontra van-
nak lemaradva az első helytől, a baj-
nokság végén akár a bajnoki címnek 
is örülhetnek majd. A csapat házi gól-
királya Siroki Krisztián Vilmos lett  
14 góllal, rajta kívül ki kell még 
emelni Lakatos Kevint is, aki kö-
zéphátvédként ért el 10 gólt. Na-
gyon sok tehetséges játékos van eb-
ben a korosztályban, 5 fiatal már az 
U19-es csapatban is bemutatkozott. 
A gárda magja, 10 labdarúgó jövőre 
már kiöregszik ebből a korosztály-
ból, így ez az utolsó év, hogy együtt 
még valami nagyot alkossanak, re-
méljük sikerül nekik. Az edzőjük  
Simon Imre.

További utánpótlás korosztálya-
ink, az U13, U11, U9-es és U7-es 
csapatok nem nagypályán, hanem a 
Bozsik torna keretein belül, kisebb 
fesztiválokon vesznek részt, amely 
során az U9-esek és az U7-esek egy 

központilag irányított edzésen 
szerepelnek, a nagyobbak, az 
U11, U13 pedig tornarendszer-
ben játszanak másik 4 csapattal  
együtt. Az idei évben átkerül-
tünk a bőcsi körzetből a diós-
győri körzetbe. Megállapítható, 
hogy sokkal nehezebb ez a cso-
port, viszont a fiúk itt is meg-
állják a helyüket. A tornák két-

hetente kerültek megrendezésre.  
Az U13, U11, U9-es csapatokat az 
iskola testnevelő tanárai készítik 
fel, az egyesület és az iskola között 
kötött együttműködési szerződés 
szerint, az U7-es csapatnak pedig 
Varacskai István tart heti egy edzést. 
Reméljük nagyon sok tehetséges 
játékos fog kikerülni közülük, 
akik rengeteg boldog perceket 
okoznak majd Onga sportszere-
tő lakosságának.

Az előző évekhez hason-
lóan az idén is igyekeztünk  
szépíteni, bővíteni sportkomp-
lexumunkat. Tovább folytattuk  
a fásítást az önkormányzat segít-
ségével. 10 db szilfát, 116 db japán 
kecskerágót és 1 db szomorú japán-
akácot ültettünk, és pótoltunk 23 db 
vérszilvafát. Szintén az önkormány-
zat segítségével elkészült a filagóri-
ánk, amely megjelenésével nagyban 
emeli a sportpálya látványát. Ar-
ról nem is beszélve, hogy újabb kö-
zösségi tér jött létre vele, ami nagy 
hasznára lesz nem csak a sportegye-
sületnek, hanem városunk rendez-
vényein is kiemelt szerepet kaphat. 
Nyáron az öltözőnk belseje új festést 
kapott. Egyesületünk együttműkö-
dési megállapodást kötött a Majzik 
és Majzik Bt-vel, akik biztosítot-

ták a mérkőzéseinken a moz-
góbüfé jelenlétét, gondoskod-
va ezzel szurkolóink folyadék 
utánpótlásáról.  Nagy örömmel  
jelenthetem, hogy nagyon hosz-
szú idő után, újra a csapat mel-
lé állt egy támogató, a Lengyel 
Tamás és Lengyel János vezette 
LEN-VÉD Kft., akik első körben 
a felnőtt csapat számára vásárol-

tak egy teljesen új mezgarnitúrát, 
továbbá ígéretet tettek arra, hogy az 
U19-es csapatnak is vásárolnak egy 
mez-, illetve egy melegítő garnitú-
rát. Segítő szándékukat ezúton is  
köszönjük, és reméljük további vál-
lalkozók követik majd a példájukat. 
Nagy segítség számunkra a körmen-
di illetőségű Sport36 Kft., akik az 
általuk forgalmazott sportszereket 
25%-os kedvezménnyel adják egye-
sületünknek, illetve sokat segítenek 
a TAO-s pályázatok megírásában, 
lebonyolításában.

Összességében elmondhatjuk, 
hogy egy elég jó őszt zárt egyesüle-
tünk minden téren. Reméljük, a tava-

szunk még jobban alakul, csapataink 
minél előkelőbb helyen végeznek.  
Végezetül szeretném megköszönni  
mindazok munkáját, akik valami-
lyen formában segítették, támogat-
ták idei őszünket. Külön szeretném  
kiemelni Onga Város Önkormány-
zatát, Farkas Lászlóné jegyzőasz-
szonyt, Dr. Madzin Tibor polgár-
mester urat, városunk képviselő- 
testületét, a LEN-VÉD Kft-t, a Sport 
36 Kft-t, az ongai polgárőrséget,  
a Majzik és Majzik Bt-t, illetve azon 
szurkolóinkat, akik elvégzik a ren-
dezői teendőket. A sok segítség nél-
kül egyesületünk nem szerepelhetett  
volna ilyen jól, reméljük jövőre is 
magunk mellett tudhatjuk őket, 
Önöket, illetve további támogató-
kat is szívesen fogadunk. Az egye-
sület vezetőségének nevében kívá-
nok minden kedves sportszerető  
lakosnak nagyon Boldog, Rúgott 
Gólokban Gazdag Új Évet. 
Hajrá Onga!

- Varacskai István -

Az új filagória (Fotó: T. L.)

A megújult sporttelep (Fotó: Bihari Ádám)

Vérszilvák a filagória alól  
(Fotó: Bihari Ádám)
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Labdarúgó évadzáró
A hagyományokhoz híven, mint minden félévkor, most 
ősszel is megtartotta egyesületünk félévzáró bankettjét. 
A rendezvényre 90 ember kapott meghívót.

A menüről (ami most székelykáposzta 
volt) mint mindig, most is id. Varacskai 
István gondoskodott. Az estét Dr. 
Madzin Tibor elnök úr beszéde nyitotta,  
majd őt követte Rózsa László alpolgár-
mester úr, az önkormányzat nevében 
tartott szónoklata. A programnak meg-
felelően Varacskai István értékelte a lab-
darúgó szakosztály működését, elemezte  
a felnőtt, az U19 és a Bozsikos korosz-
tályok szereplését. Ezután bemutatta Si-
mon Imre az U16-es csapat munkáját, 
majd a jelenlévő felnőtt és U19-es csa-
patkapitányok osztották meg tapasz-

talataikat a szezonnal kapcso-
latban. A beszédek után sor-
került a LEN-VÉD Kft. által  
vásárolt mez bemutatására és 
átadásra. A mezt Lengyel Tamás 
adta át Lövey Lajos csapatkapi-
tány helyettesnek. Támogatásukat ez-
úton is köszönjük. A sok száraz beszéd 
után a jelenlévők nagy örömére követ-
kezett a finom vacsora, majd egy kötet-
len eszmecsere. Reméljük, mindenki jól 
érezte magát! Köszönjük az est létrejöt-
tében nyújtott támogatást a LEN-VÉD 
Kft-nek, Lengyel Tamásnak és Lengyel 

Jánosnak, akik felajánlottak 30 kiló húst, 
továbbá Tóth Tivadarnénak, Zsoldos 
Jánosnak, Gondos Andornénak, Sza-
kács Lászlónak, Kozma Jánosnak, Má-
zik Andrásnénak, Jónyer Gergelynek, 
id. Varacskai Istvánnak és Varacskai 
Istvánnénak. 

- Varacskai István -

Ajándék mezek átvétele a Len-Véd 
Kft-től (Fotó: Kovács Tamás)

Adventi gyertyagyújtás emlékére
Már csak emlék, de felemelő emlék visszagondolni a karácsony előtti adventi gyertyagyújtásokra,  
a település lakosságát az ünnepi készülődés közben többször összehozó, összekovácsoló önkor-
mányzati kezdeményezésre.

November 29. és december 20. közöt-
ti vasárnapokon kulturális műsorok-
kal színesített adventi gyertyagyújtás  
programsorozatára várta az önkor-
mányzat városunk apraját és nagyját. 
Számos megindító gondolatot tolmá-
csoltak a mindenkori „beszédek”, akik 
mellett többek között az általános is-
kola, a Bársonyos Napközi Otthonos 
Óvoda, a Barátság Nyugdíjas Klub, az 
Ongai Szociális Szolgáltató Központ 
műsora is meghittebbé tette a kora  
estéket. Az utolsó alkalommal a mis-
kolci Theater Brass rézfúvós zenekar 

előadása is felemelő érzést keltett  
a hallgatóság köreiben.

A negyedik vasárnapon gyertya-
gyújtáshoz a láng Betlehemből a Szü-
letés Templomából érkezett azért, 
hogy azt bárki az otthonába vigye, ez-
zel emelve az ünnep fényét. Sokan él-
tek is a lehetőséggel, és kis mécsest 
hoztak magukkal a láng hazavitelé-
hez, hogy otthonukban is ez a láng ég-
jen a karácsonyi éjszakában.

Az Ongai Görög Katolikus Temp-
lomért Alapítvány betlehemi jászol, ad-
venti naptár és mézes kalács pályázatá-

ra beérkezett munkák 
zsűrizése, jutalmazá-
sára a negyedik vasár-
napon került sor. 
Az eredmények a 
következőek:
1. helyezett lett: a gon-
dozási központ adven-
ti betlehemje, a Gör-
gey A. Ált. Iskola és 
AMI 2. b. osztályának 
adventi naptára és mé-

zeskalácsa. Különdíjas a mediterrán ad-
venti koszorú Kosnyíder Csabától. 

- szerk.: T. L. -

Theater Brass rézfúvós zenekar  
fellépése (Fotó: T. L.)

A harmadik gyertyagyújtáson 
(Fotó: T. L.)

Az adventi pályaművek  
értékelésén (Fotó: T. L.)
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Közmeghallgatás
December 8-án került sor az évi közmeghallgatásra a művelődési házban, melyen közel 50 érdeklődő vett 
részt. Polgármester úr évértékelő beszédét a múlt havi számunkban közzétettük. Most az ahhoz kapcsoló-
dó hozzászólásokkal ismertetjük meg az olvasókat. A városi önkormányzat tájékoztatóját követte a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évről szóló beszámolója.

Az elhangzott felvetések:
–  A város szegényeiről nem esett szó. Ongán miért nem kaptak élelmiszercsoma-

got az emberek, úgy mint Gesztelyben?
– A Bartók Béla utcában kifelé dől egy villanyoszlop. Az 1‒13 szám alatt rossz az út. 
– A Bartók B. utca 9. szám előtti járdán nem lehet közlekedni.
– Miként újul meg a szelektív hulladékgyűjtés?
– Sokfelé hiányoznak akna fedlapok.
– A Major és a József Attila utca kereszteződése sötét. Lámpát kértek oda a lakosok.
–  Felvetődött az ongai tavak rendezetlensége, a csapadékvíz és a belvíz-elvezetés 

kérdése.
– Mikor lesz rendőrőrse Ongának?
– Miért nincs zebra a művelődési ház előtt?
– A Petrovics és a Bethlen utcák kereszteződésénél rossz a közvilágítás.
A felvetésekhez kapcsolódóan Dr. Madzin Tibor polgármester ígéretet tett a jelzett 
problémák mihamarabbi megoldására.

- T. L. -

Karácsony előtti termelői piac
December 12-én egy időre bezárt a tavalyi év-
ben havi rendszerességgel megtartott helyi ter-
melői piac.

Júniustól kezdve összesen hat alkalommal került megrende-
zésre a piac, melyhez mindenkor társultak kulturális és gyer-
mek programok is. Ez alkalommal adventi játszóház mellett 
az Agyagbanda zenekar várta a kilátogatókat, míg a szervező 
Ongai Kulturális Egyesület forralt borral kedveskedett a hideg 
időben a piacot megtisztelő helyi lakosságnak. 
Folytatás tavasszal!

- T. L. -

Hangulatkép a piacról (Fotó: T. L.)

Játszóház a múzeumban (Fotó: T. L.)

Polgármesteri tájékoztató a tavalyi 
közmeghallgatáson (Fotó: Bihari Ádám)

Tavasszal újra indul a piac (Fotó: T. L.)
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Önkormányzati ülésekről

A képviselő-testület novemberi és decemberi ülésein elhang-
zottakról nyújtunk az alábbiakban rövid tájékoztatást.

NovEMbEr 24.

Szociális tüzelőanyag 
Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a szociá-
lis tüzelőanyag támogatásáról szóló 
rendeletét. Az önkormányzat a ren-
delkezésre álló keret mértékéig visz-
sza nem térítendő természetbeni  
támogatásként – ellenszolgáltatás 
nélkül ‒ téli fűtésproblémák eny-
hítésére tüzelőanyagot biztosíthat 
azok részére, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorú járadékban részesül,
c) lakhatási támogatásra jogosult,
d) jövedelemmel nem rendelkezik,
e)  a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben szabályo-
zottan halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család,

f)  rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül,

g)  családjában az egy főre jutó jöve-
delem az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 300 %-át nem ha-
ladja meg.

A kérelmek elbírálása Onga Város 
Önkormányzat Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága hatáskörébe tarto-
zott. A bizottság a támogatásról 2015. 
december 15. napjáig döntött. Az egy 
személynek vagy családnak adható 
tüzelőanyag mennyisége maximum  
5 m³ lehetett.

Bursa Hungarica 
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázat támoga-
tási összegét ‒ 10 hónapra ‒ 5000 Ft/
fő/hó összegben határozta meg.

Állami földek igénylése
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a „Ma-
gyar Állam tulajdonában lévő kül- és 
belterületi földterületekre, ingyenes  
tulajdonjog megszerzési igénybe-
jelentése” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta. Onga Város 
Képviselő-testülete a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezet vagyoni körébe 
tartozó, Magyar Állam tulajdonában 
lévő Ongán találhatókül- és belterü-
leti földterületek ingyenes tulajdon-
jog megszerzésére tart igényt.

Iparűzési adó
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete módosította a helyi ipar-
űzési adóról szóló rendeletét, melynek 
értelmében a helyi egészségügyi dolgo-
zók 50%-os kedvezményre jogosultak. 

Egyéb kérdések
Az önkormányzat módosította a 2015. 
évi költségvetési rendeletétét, a Szoci-
ális és Gyermekjóléti Társulás társulási  

megállapodását, a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzattal kötött megálla-
podást. A képviselők elfogadták to-
vábbá a közmeghallgatás anyagát. Az 
ülésen többek között szó volt még a 
Bársonyos mederrendezéséről, a mű-
velődési ház felújítását célzó pályázat  
állásáról, az adventi gyertyagyújtások-
ról, a temető átfogó rendezésének el-
képzeléséről, a sportcsarnok megvaló-
sításának aktuális lehetőségeiről. 

DEcEMbEr 8.

Helyi esélyegyenlőségi program  
felülvizsgálata

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felülvizsgálta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját.

Köztisztviselők részére teljesítmény-
követelmények meghatározása

Onga Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a Pol-
gármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők teljesítménykövetel-
ményének alapját képező célokra vo-
natkozó javaslatot, és a 2016. évi cé-

Kihordásra váró szociális tűzifa (Fotó: Bihari Ádám)
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lokat az alábbiak szerint határozta 
meg:
1.  A Képviselő-testület és bizottságai, 

a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat, valamint a társulási tanács ülé-
seinek teljes körű előkészítése,  
a döntések határidőben történő 
maradéktalan végrehajtása.

2.  A jogszabályváltozások folyama-
tos nyomon követése, az új rendel-
kezések elsajátítása, alkalmazása,  
a változást érintő ügytípusok ügy-
intézési modelljének kidolgozása. 

3.  A 2016. évi költségvetés készítése-
kor a vonatkozó jogszabályok be-
tartása ‒ a takarékos gazdálkodást 
szem előtt tartva ‒ a pénzügyi le-
hetőségek maximális kihasználása. 

4.  A 2015. év végén bevezetett „KIRA” 
központi illetményszámfejtő rend-
szer használatának alkalmazása. 

5.  Az önkormányzati bevételek nö-
velése, a hátralékok csökkentése, 
kintlévőségek behajtása, fokozott 
ellenőrzési tevékenység végzése. 

6.  A közmunkaprogramban való 
részvétel. A közfoglalkoztatás rö-
vid és hosszabb időtartamú pályá-
zati lehetőségeinek maradéktalan 
kihasználása. 

7.  A település városüzemeltetési felada-
tainak figyelemmel kísérése, minél 
szélesebb körben a közmunkások 
bevonása ezen feladatok elvégzésébe.

8.  Önkormányzati pályázatok rend-
szeres figyelemmel kísérése, a pá-
lyázati források fejlesztési célú  
felkutatása a település arculatának 
javítása érdekében, figyelemmel 
az önkormányzat gazdasági prog-
ramjában megfogalmazottakra.

9.  A fejlesztési célok megvalósítását 
segítő pályázatok pénzügyi terve-
inek készítése, támogatások elszá-
molásának és nyilvántartásának 
koordinálása, ezzel összhangban  
a hivatali munka hatékony végzése.

10.  Közbeszerzési eljárások szabályos 
és hatékony lefolytatása, ezek ered-
ményeként az önkormányzat részé-
re előnyös szerződések megkötése.

11.  Az ügyfélbarát, szolgáltató köz-
igazgatás, kulturált ügyfélfogadás 
feltételeinek fenntartása, az ügy-
fél-elégedettség növelése. 

12.  Az elektronikus közigazgatás al-
kalmazásának kiterjesztése a la-
kosság elektronikus és egyéb tájé-
koztatás színvonalának emelése.

Intézmények bérleti díjának  
meghatározása

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a helyi intézmények he-
lyiségeinek bérleti díját 2016. janu-
ár 1. napjától az alábbiak szerint ha-
tározta meg:

TELEHÁZ szolgáltatási díjainak 
meghatározása

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a TELEHÁZ szolgáltatási 
díjait 2016. január 1. napjától az aláb-
biak szerint állapította meg:
Számítógép és internet használat  
100 Ft/óra.
Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db 
könyv, illetve 10 db folyóirat kölcsö-
nözhető 3 hétre, mely indokolt eset-
ben kétszer meghosszabbítható.
Térítéses szolgáltatások és díjak:
Elveszett olvasójegy pótlása:  
350 Ft/olvasójegy.
Fénymásolás: A/4 25 Ft, kétoldalas: 
30 Ft, A/3 35 Ft, kétoldalas: 45 Ft.
Egyéb díjak: könyvtárközi kölcsön-
zés: a dokumentumot küldő könyvtár 
által meghatározott összeg és a posta-
költség.

Kártérítés: a dokumentum minden-
kori beszerzési értéke vagy ugyan-
arról a kiadásról készült fénymásolat 
köttetve, illetve annak költsége.

Kereset kiegészítés
Az önkormányzat egyszeri kereset 
kiegészítésként bruttó 300 000 Ft-ot 
szavazott meg a polgármesternek, aki 
azt teljes egészében felajánlotta a jö-
vőben épülő görög-katolikus temp-
lom javára. Az összeg átutalásáról 
helyben azonnal intézkedett.

Egyéb kérdések
Az önkormányzat elfogadta a 2016. 
évi munkatervét, a 2016. évi belső el-
lenőrzési tervet. Az ülésen többek kö-
zött szó volt még a karácsonyi díszki-
világításról, a ravatalozóban urnafal 
kialakításának lehetőségéről, a köz-
temetőről, a kegyeleti parkról, a sza-
bad vállalkozói zóna kérelmünk el-
utasításáról, a Főtér január 1-én élet-
be lépő új forgalmi rendjéhez kap-
csolódó kresztáblák kihelyezéséről, 
a Telenorral kötött víztoronyhoz kö-
tődő szerződésről, lejárt pályázatok 
utólagos ellenőrzéséről, egyes ingat-
lanok hasznosításáról, egyedi behaj-
tási kérelem elutasításáról és a sze-
métszállítás aktuális kérdéseiről.

- szerk.: T. L.-

Időtartam művelődési ház  
nagyterem + mellékhelyiség

Előtér

0 – 2 óra 9.500.- Ft 5.000.- Ft
0 – 4 óra 14.000.- Ft 7.000.- Ft
0 – 8 óra 17.500.- Ft 9.000.- Ft
0 – 24 óra 23.000.- Ft 12.000.- Ft

Esküvő összes helyiséggel: 42.000.- Ft
Ócsanálos közösségi ház 11.550.- Ft/alkalom
Napközi étkezője 11.000.- Ft/alkalom
- sportpálya, öltözővel
- műfüves pálya  15.000.-Ft/mérkőzés

4.000.- Ft/óra
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Az önkormányzat 2016. évi munkaterve
A képviselő-testületi ülések időpontja az 
adott hónap 2. keddje. Az állásfoglalások 
kialakításához a bizottsági ülések az ülést 
megelőző hétfőn tartandók.
Állandó napirendi pontok:
–  Polgármester tájékoztatója az előző képvi-

selő-testületi ülés óta történt események-
ről, a tett intézkedésekről.

– Bejelentések.
– Kérdések, interpellációk.

2016. február
– Javaslat az önkormányzat adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségeinek megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésének megállapítására, a költségveté-
si rendelet megalkotására 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Onga fejlesztési elképzelései 2016-ra a gaz-
dasági program tükrében
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
(Meghívott az ülésre: Török Dezső, a megyei 
közgyűlés elnöke)
– Javaslat az önkormányzat és az Onga 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közöt-
ti együttműködési megállapodás felülvizs-
gálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző
– Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és  
a karbantartó csoport 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző

2016. március 
– Beszámoló az Onga és Társult Települések 
Szociális és Gyermekjóléti Társulása és az 
Ongai Szociális Szolgáltató Központ 2015. 
évi működéséről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
és az intézményvezető
– Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbe-
szerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
– Javaslat civil szervezetek támogatási igé-
nyeinek elbírálására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2016. április
– Beszámoló a Csokonai Vitéz Mihály Mű-
velődési Ház és Könyvtár 2015. évi közmű-
velődési tevékenységéről Előterjesztő: Gon-
dos Andorné rendezvényszervező
– Beszámoló a 2015. évi óvodai és iskolai ok-
tató-nevelő munkáról

Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
– Beszámoló az Ongai Sportegyesület 2015. 
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Sportegyesület elnöke
– Javaslat az önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
– Javaslat az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló zárszám-
adási rendelet elfogadására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
– Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési 
terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat az új rendezési terv előkészítésére
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 

2016. május
– Beszámoló a város közbiztonsági helyze-
téről
Előterjesztő: Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrspa-
rancsnoka
– Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület 
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Polgárőr Egyesület  
elnöke
– Beszámoló az Ongai Tűzoltó Egyesület 
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Tűzoltó Egyesület elnöke
– Beszámoló az Ongai Horgász Egyesület 
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Horgász Egyesület elnöke
– Beszámoló az Ongai Kulturális Egyesület 
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Kulturális Egyesület el-
nöke
– Városnapi előkészületek (2016. szeptem-
ber 24.)
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 

2016. augusztus 
– Tájékoztató a felújító-karbantartó munká-
latokról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására Tájékoztató az önkormányzat 
2016. I. féléves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– A városnap programjának elfogadása 
(2016. szeptember 24.)
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 

2016. szeptember 
– Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról, valamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgár-
mester
– Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. 
évi pályázatához történő csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Zárt ülés
– Javaslat díszpolgári címek adományozá-
sára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2016. október
– Beszámoló a város egészségügyi helyze-
téről
Előterjesztő: háziorvosok, védőnők, fog-
orvos 
– Beszámoló a pályázatok állásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2016. november
– Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgá-
latára és módosítására
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző
– Javaslat az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására  
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal folytatott együttműködésről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Tájékoztató a 2017. évben tervezett köz-
munka programokról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
A közmeghallgatás anyagának megtárgya-
lása 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2016. december
– Javaslat 2017. évben fizetendő térítési dí-
jak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat a köztisztviselőkkel szemben  
a 2017. évre meghatározandó teljesítmény-
követelmények alapját képező célokra
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat az önkormányzat 2017. évi mun-
katervének megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
– Javaslat az önkormányzat 2017. évi ellen-
őrzési tervének megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

Közmeghallgatás:
Előre jelzett és meghirdetett időpontban az 
ongai művelődési házban.
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Iskolai csengőszó
Csendes várakozás. A karácsonyi ünnepekre és az új év kö-
szöntésére készültünk december havában. 2016, Görgey-év!

Karácsonyi koncert
Hatalmas érdeklődés kísérte karácsonyi 
koncertünket. A változatos műsor kere-
tében megcsillanthatták tanulóink tehet-
ségüket. A koncert jó alkalom volt arra, 
hogy az iskolánkban folyó művésze-
ti nevelés eredményeit bemutathassuk. 
A produkciók fényesen bizonyították 
annak a törekvésnek a létjogosultságát, 
amely szerint az iskola egész életét át kell 
hatnia a művészi színvonalra való törek-
vésnek. A tanulók és tanáraik produkci-
óit műsorrá kovácsolta Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó tanárnő. 

Karácsonyi műsor
Mély alázattal és gyermeki áhítattal átélt 
karácsonyi műsort láthattunk az ötödik 
évfolyamosok előadásában. A bibliai tör-
ténetekre épülő műsor két alkalommal 
került színpadra: az első alkalommal az 
alsó tagozat, a második alkalommal a felső  
tagozat számára. Az előadásokat meg-
hívott vendégeink is szép számmal tisz-
telték meg. Tanulóinkat Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó és Szakáczki-Ujházy 
Rita tanárnők készítették fel. 

Büszkék vagyunk  
versenyeredményeinkre!

Remek teljesítményt nyújtva szerepel-
tek tanulóink a megyei matematika  
versenyen. A negyedik évfolyamosok  
mezőnyében 1. helyezést ért el Máté Zsó-
fia 4. b osztályos tanuló. Felkészítő neve-
lője Buzás Zoltánné tanító néni, aki fel-
készítő munkájáért külön díjazásban  
részesült. A harmadik évfolyamosok ka-
tegóriájában 10. helyezést ért el Ger-
gely Hunor 3. b. Felkészítő nevelője Kiss 
Istvánné tanító néni. 

Szép magyar beszéd verseny alsós helye-
zettjei: 
Első évfolyam versmondás: 1. helyezés 
Szondy Kincső 1. b, 2. helyezés Ádám 
Elemér 1. b, 3. helyezés Matisz Szamanta 
1. b, 4. helyezés Horváth Jázmin Laura 1. a,  
5. helyezés Buri Kármen 1. b.
Első évfolyam mesemondás: 1. helyezés 
Szondy Kincső 1. b, 2. helyezés Glonczi 
Tamás 1. b.
Második évfolyam versmondás: 1. helye-
zés Engi Zita 2. b, 2. helyezés Dobos Lili 
2. b, 3. helyezés Szabó Gergely 2. b, 4. he-
lyezés Nagy Nándor 2. b, 5. helyezés Hor-
váth Zita 2. b, és Czinege Fanni 2. b, 6. 
helyezés Kiss Bendegúz 2. b, különdíjban 
részesült Maglódi Milán 2. b.
Második évfolyam mesemondás: 1. he-
lyezés Engi Zita 2. b, 2. helyezés Szabó 
Gergely 2. b, 3. helyezés Nagy Nándor  
2. b, különdíj Horéna Fruzsina 2. c.
Harmadik évfolyam versmondás: 1. he-
lyezés Szondy Kíra 3. b, 2. helyezés Kardos 
Bence 3. b, 3. helyezés Gergely Hunor 3. b, 
4. helyezés Kerékgyártó Zsombor 3. b, 5. 
helyezés Kádas Betina 3. b. 
Harmadik évfolyam mesemondás: 1. he-

lyezés Szondy Kíra 3. b, 2. helyezés 
GloncziRonaldó 3. a.
Negyedik évfolyam versmondás:  
1. helyezés Máté Zsófia 4. b, 2. helye-
zés Horváth Sztella 4. b, 3. helyezés 
Kardosi Petra 4. b, 4. helyezés Pósán 
Rebeka 4. b, 5. helyezés Horváth 
András 4. b.
Negyedik évfolyam mesemondás: 1. 
helyezés Horváth András 4. b, 2. he-
lyezés Bódi Mercédesz 4. a, 3. helye-

zés Horváth Sztella 4. b.
Olvasás harmadik évfolyam 1. helyezés 
Kardos Bence 3. b, 2. helyezés Rátkai 
Dávid 3. b, 3. helyezés Szondy Kíra 
3. b.
Olvasás negyedik évfolyam: 1. helye-
zés Horváth Simon 4. b, 2. helyezés 
Pósán Rebeka 4. b, 3. helyezés Hor-
váth Sztella 4. b.
Helyesírás harmadik évfolyam:  
1. helyezés Korotki Krisztina 3. b,  
2. helyezés Rátkai Dávid 3. b, 3. he-
lyezés Ádám Dzsenifer 3. b.

Helyesírás negyedik évfolyam: 1. helyezés 
Pósán Rebeka 4. b, 2. helyezés Horváth 
Sztella 4. b, 3. helyezés Kardosi Petra 4. b. 

Felső tagozat eredményei
Szövegértés 5. évf.: 1. Lapis István, 2. Hor-
váth Dezső, 3. Horváth Géza. 6. évf.: 1. 
Scholler Ádám, 2. Csorba Tamara és Ne-
mes Virág, 3. Csontos Benedek és Nagy 
Letícia V. 7. évf.: 1. Horváth Zoltán. 8. évf.: 
1. Farkas Gábor, 2. Pósán Zalán, 3. Kere-
kes Dominik.
Helyesírás 5. évf.: 1. Száva Renátó, 2. Lapis 
István, 3. Vercsik Boglárka. 6. évf.: 1. Ne-
mes Virág, 2. Vígh Otília, 3. Nagy Letí-
cia V. 7. évf.: 1. Horváth Ákos, 2. Dendők 
Tamás, 3. Horváth Zoltán. 8. évf.: 1. Far-
kas Gábor, 2. Kerekes Dominik, 3. Baktai 
Balázs.
Olvasás 5‒6. évf.: 1. Vercsik Boglárka és 
Nemes Virág, 2. Vigh Otília, 3. Váradi 
Péter. 7‒8. évf.: 1. Farkas Gábor, 2. Hor-
váth Kevin, 3. Horváth Ákos.
Szépírás 5‒6. évf.: 1. Csorba Tamara, 2. 
Nemes Virág, 3. Nagy Letícia Vanessza. 
7‒8.évf.: 1. Kerekes Dominik, 2. Horváth 
Ferenc, 3. Ragály József.
Népdaléneklés 5. évf.: 1. Horváth Lau-
ra, 2. Horváth Vanessza, 3. Prion Dániel. 
7‒8. évf.: 1. Horváth Diána, 2. Vasas Bri-
gitta, 3. Horváth Béla.
Rajz 5‒6.évf.: 1. Lapis István és Szöllősi 
István, 2. Ducsai Milán, 3. Nagy Letí-
cia. 7‒8. évf.: 1. Horváth Ákos, 2. Kerekes 
Dominik, 3. Horéna Milán.
Versmondás 5. évf.: 1. Vercsik Boglár-
ka, 2. Matisz Jázmin, 3. Lapis István. 6. 
évf.: 1. Juhász Balázs, 2. Dobos Levente, 
3. Vasas Brigitta. 4. Buri Róbert és Laka-
tos Krisztofer. 7. évf.: 1. Dendők Tamás, 
2. Krassai Henrik, 3. Horváth Ákos. 8. 
évf.: 1. Lovas Vivien, 2. Radics Levente, 
3. Horváth Nóra és Farkas Gábor.

- Kovács György igazgató -

Alsósok a Szép magyar beszéd 
versenyen (Fotó: K. Gy.)

Eredményhirdetés a Szép magyar 
beszéd versenyen (Fotó: K. Gy.)
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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
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Finomságok boltja, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Quintessence Pálinkaver-
seny díjátadó

•  Quintessence Pálinkaver-
seny eredmények

• A tavak hasznosításáról
• Falumúzeumi munkákról
• Önkormányzati hírek
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as tér-
képszelvényeinek közzétételét, ami a Darvas Közösségi Ház és Mú-
zeum történeti anyagában lelhető fel. A most közölt térképszelvé-
nyeken a Benehalma és a Kenderföldek körüli területeket láthatjuk.

- T. L. - 


