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Az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport IV. gála műsora is-
mét nagy sikert hozott.

„Szól a fülemüle...”

Június 10-én, pénteken is-
mét bemutatkozott csopor-
tunk az ongai közönségnek. 
Nagy örömünkre a műve-
lődési ház megtelt vendé-
gekkel, így izgatottan várták 
fellépőink, hogy színpad-
ra léphessenek. Fontosnak 
tartom, hogy gyermekeink 
és az itt élő felnőttek megis-
merjék régi, szép hagyomá-
nyainkat, ennek érdekében 
minden évben új népszokást viszünk 
színpadra. Ezalkalommal pünkösdi 
játékokat, szokásokat mutattunk be 
a tisztelt jelenlévőknek.

Csoportunk bárhol jár az or-
szágban, sokféle tánccalképviselteti 
városunkat. Az elmúlt egy évben 
felléptünk a Monoki Babfesztivá-
lon, Dunántúlon a Buzsáki Búcsú-
ban, Bodroghalmon, Újcsanáloson, 

– folytatás a 2. oldalon –

Tiszaújvárosban, városunk rendez-
vényein, és amire nagyon büszkék 
vagyunk, pár hete Budapesten a Nép-
rajzi Múzeumban mutattuk be cso-
portunk hagyományőrző törekvéseit.

Mindezekhez nagymértékben 
hozzájárul mind anyagilag, mind 
erkölcsileg önkormányzatunk, ahogy 
tették ezt a pénteki gálához kötődő-
en is. 

A hagyományőrzők a színpadon (Fotó: K. Gy.)

Óvodások a gálán (Fotó: K. Gy.)
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Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani városunk vezetőségének, 
Dr. Madzin Tibor polgármester úr-
nak, aki Budapestre is elkísért minket, 
illetve számomra egy szép ajándéktár-
gyat nyújtott át, Farkas Lászlóné jegy-
ző asszonynak és a képviselő-testület 
tagjainak,hogy ilyen módon is értéke-
li és segíti munkánkat.

Csoportunk létszáma változó, a fi-
atalabb és idősebb korosztály is kép-
viselteti magát, valóban olyanok va-
gyunk, mint egy nagycsalád. A tagok 
rendkívül szorgalmasak, összetartó-
ak és nem csak a próbák alkalmával 
találkozunk, hanem a magánéletben 
is segítjük egymást. Azt gondolom, 
hogy manapság nagyon fontos, hogy 
odafigyeljünk egymásra és ez a cso-
portunkban valóban így is van.

A júniusi gálát Dr. Madzin Tibor  
polgármester úr nyitotta megkö-
szöntő beszédével, illetve a vendég-
fellépők részére emléklapokat és vá-
rosunk ajándékait nyújtotta át. Ezt  
követte az óvodások kis műsora, akik 
már mondhatom, hogy rutinosan 
mozognak a színpadon. Idén is nagy 
létszámban jelentkeztek óvodások  
a Bársonyos hagyományőrző csoport-
ba, ahol különféle népi játékokkal,  
viseletekkel, tárgyakkal, népszokás-
okkal ismerkedhetnek meg a gye-
rekek, melyek közül ezalkalommal 
egy pünkösdi játékot mutattunk be.  
Ebben a formában is szeretnék kö-
szönetet mondani Trízsi Józsefné 
óvodavezetőnek és kolléganőimnek, 

hogy támogatták munkámat az egész 
évben.

Az elmúlt nyáron felnőtt cso-
portunk Buzsákon is fellépett, ezért 
rendkívül nagy öröm volt számunkra,  
hogy elfogadták meghívásunkat, és 
bemutatták színvonalas táncaikat 
Ongán, valamint, hogy viszonozhat-
tuk vendégszeretetüket. A két tánc-
csoport nagyon hamar barátokra  
lelt egymásban és bízunk benne,  
hogy még sok ilyen közös élmé-
nyünk lesz, mint a pénteki. A falu 
hímzőművészete messze földön hí-
res, így háromféle ősi hímzést a 
vézást, a rátétest és a sok színben 
pompázó boszorkányost még ma is 
varrják az ügyes kezű asszonyok. E 
napon somogyi és szatmári táncaikat 
láthatta a közönség.

A pünkösdi szokások szoro-
san kapcsolatban állnak a fiatalság-
gal, szerelemmel, párválasztással, 

ezért sok helyen rendeztek bálokat.  
A megválasztott pünkösdi király és 
királyné végig vonultak a falun, majd 
hajnalig tartó mulatság következett.
Ehhez a szép szo-
káshoz kapcsoló-
dott ezévi új tán-
cunk egyike, még-
pedig a szilágysági  
táncok, a másik 
új koreográfia pe-
dig bodrogközi 
tánc volt. Minder-
re október óta ké-
szültünk, de azt 
gondolom, hogy 
nagyon megérte 
és a közönség re-

„Szól a fülemüle...”
– folytatás az 1. oldalról –

akciójából is azt éreztük, hogy műso-
runk elnyerte tetszésüket.

Színesítette még műsorunkat 
Bognár Lili Janka népdalénekes, aki 
minden évben elkápráztat minden-
kit gyönyörű hangjával és kívánom, 
hogy továbbra is ilyen sikeres legyen 
pályája.

Megcsodálhattuk Kováts Marcell 
népzenész előadását is, aki Felvidék-
ről érkezett és tárogatón kuruc dal-
lamokat játszott, melyet nagy tapssal 
jutalmazott a nagyérdemű.

Záró produkciónkban pedig Lili 
élőben énekelte a Zsálya együttes Gye-
re ki szívem című dalát, melyre vala-
mennyi szereplő a színpadra lépett.

Szeretném megköszönni, hogy 
ilyen sokan eljöttek, hogy anyagi-
lag is támogatták csoportunkat. To-
vábbra is valamennyi fellépésünkre 
szeretettel várunk mindenkit. Sze-

A rendezvény megnyitása (Fotó: K. Gy.)

Kováts Marcell tárogatón kuruc  
dallamokat szólaltatott meg (Fotó: K. Gy.)

Legkisebbek a színpadon (Fotó: K. Gy.)
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retnénk a jövőben is öregbíteni vá-
rosunk hírnevét, és ennek érdeké-
ben hasonló színvonalú műsorokkal 
várjuk Önöket!

Szintén köszönet illeti szpon-
zorainkat, melyek a következők: 
Onga Város Önkormányzata, Ongai 
Kulturális Egyesület, Barba-Viv 
Kft., Józsi-Gina Kft., Solya Torta-

műhely, Goods Market, Majzik és 
Majzik Bt., Vm Tréd Kft., Termarket 
Kft. és Ongai Polgárőr Egyesület.  
Nem utolsó sorban fontos számom-
ra a család, a szüleim, a csoport-
tagok, Gondos Andorné és Kozma  
János támogatása, mert csak össze-
fogással lehet ilyen szép dolgokat 
létrehozni.

Következő fellépésünk: Múzeu-
mok Éjszakája (június 25.) kora esté-
jén, Ongán, a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum udvarán.

Szeretettel várunk mindenkit!

- Szabadosné Hornyák Anikó 
csoportvezető -

Bognár Lilli Janka is  
bemutatkozott (Fotó: K. Gy.)

A buzsákiak ongai fellépésén (Fotó: K. Gy.)

Fergeteges volt a tánc (Fotó: K. Gy.)

Közösen a színpadon (Fotó: K. Gy.)
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Görgey Artúr halálának 
századik évfordulójára emlékeztünk

Több helyszínen és alkalommal róttuk le kegyele-
tünket névadónk emléke előtt.

Az ongai Görgey Artúr Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola vezetősége 2016. május 19-
én, ‒ az évforduló előtt két nappal 
‒ Budapesten megkoszorúzta Görgey  
Artúr síremlékét és emlékművét.  
A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben  
található iskolánk névadójának 
nyughelye. A hadvezért ábrázoló 
emlékművek közül a legjelentősebb  
a budai Vár nyugati oldalán található 
lovasszobor. A megemlékezés részt-
vevői: Poroszkainé Urszin Márta és 

Takács László igazgatóhelyettesek, 
Becse Judit, Durda-Tomorszki Ma-
rianna és Karabinszkyné Becse Ág-
nes munkaközösségvezetők, Máté 
Béláné a közalkalmazotti tanács  
elnöke, Kovácsné Garadnai Éva az is-
kolaszék tagja, Baloghné Szászi Edit 
az intézményben működő érdekvé-
delmi szervezet vezetője és Kovács 
György igazgató. 

A megemlékezések keretében az 
általános iskola valamennyi dolgo-
zója közösen megtekintette Görgey  
Gábor Görgey című drámáját.  
Az előadásra 2016. május 25-én, 
Egerben, az egri Gárdonyi Géza 
Színházban került sor. A Görgey Ar-
túr életét feldolgozó színdarab ma-

gas színvonalú ren-
dezői és színészi 
teljesítménye méltó  
módon állított em-
léket a közel száz 
esztendőt megélő 
hadvezérnek. 

Az általános is-
kola diáksága ne-
vében koszorút 
helyezett el iskolánk küldöttsége  
Visegrádon, a Görgey Villa oldalá-
ban található emléktáblánál. A kül-

döttség jutalom  
kiránduláson vett 
részt, mivel ered-
ményesen szerepelt 
a Sajóbábonyban 
rendezett XI. kör-
nyezetvédelmi ve-
télkedőn. A kirán-
dulás szabadidős 
programján lehe-
tőség nyílt Görgey 
Artúr visegrádi lak-
helyének megte-
kintésére és az em-

lékezés koszorújának elhelyezésére.  
A küldöttség tagjai: Kerékgyár-
tó Zsombor 3. b., Jelenfi Száva 4. b., 
Tóth Gergő 4. b., Dargai Dorina, Do-
bos Levente és Scholler Ádám 6. b. 
osztályos tanulók. A küldöttség veze-
tője Molitorisz Zoltán tanár úr, büsz-
ke a csapatok eredményére és a tanu-
lók alkalomhoz illő magatartására.

„Manapság ellepik a kirándulók 
Visegrádot, amelyet nem lehet a világ 
egyetlen szép tájékához sem hasonlí-
tani, annyira magyar, vérbeli, törté-
nelmi, hogy csak magyarok érezhetik  
meg azokat a hangulatokat, amelyek 
a királylátott erdőségekből, históriai 
aranyat emésztett romfalakból árad 
a fehér hajó utasai felé. Az emberek 

felvidulnak e tájon, mint a faleve-
lek. Mintha csak azért suhant volna  
el annyi száz esztendő, hogy fojtott 
gondolat nélkül nézegethessenek  
a magyarok Visegrád felé. Már el-
ment innen az is, aki a XIX. század 
magyarjai közül a legtöbb pirosló 
indulatot fakasztotta. Nem ácsorog 
többé a Salamon-torony aljánál az  
a fantomszerű öregember, akiről 
mindenki tudott Magyarországon, 
valójában pedig nagyon kevesen is-
merték. Nem támaszkodik merevül-
ten sétabotjára, és nem néz elgon-
dolkozva a hajó után, mint az élet 

Görgey Artúr sírjánál (Fotó: K. Gy.)

Görgey Artúr nyughelye a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertben (Fotó: K. Gy.)

Az iskolavezetés tagjai a budai Várban,  
Görgey lovas szobra előtt (Fotó: T. L.)
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Iskolai versenyeredmények

Az Oktatási Hivatal oklevelét vehette át Nemes Virág 6. b osztályos 
tanuló és felkészítő nevelője Poroszkainé Urszin Márta igazgatóhe-
lyettes Miskolcon a Diósgyőri Gimnáziumban rendezett ünnepségen. 

Az országos versenyek körében elő-
kelő helyen jegyzett Kazinczy „Szép 
magyar beszéd” versenyen iskolánk 
tanulója kategóriájában 2. helyezést 
ért el. A Hivatal Miskolci Pedagógiai 
Oktatási Központja előkelő és ran-
gos ünnepség keretében jutalmazta 
azokat a tehetséges tanulókat, akik 
a tanév során dobogós helyezést ér-
tek el. Nemes Virág kiváló eredmé-
nye is azt bizonyítja, hogy az intéz-
ményünkben folyó szakmai munka 

versenyképes tudáshoz juttatja tanu-
lóinkat. 

XI. környezetvédelmi vetélkedő, 
Sajóbábony, 2016. május 20.

Iskolánk alsós és felsős csapata az 
előző évek tapasztalataira építve, ko-
moly felkészítés után vett részt a me-
gye egyik legrangosabb környezetvé-
delmi versenyén. A megmérettetés 
sajátossága, hogy a helyszínen megis-
mert adatokat, ismereteket és tapasz-

talatokat is be kell építeni a feladatok 
megoldásába. Háromfős csapataink 
remek eredményt, a 2. helyezést ér-
ték el mind az alsós, mind a felsős ka-
tegóriában. Az alsó tagozatos csapat 
tagjai: Jelenfi Száva 4. b., Kerékgyár-
tó Zsombor 3. b. és Tóth Gergő 4. b.  
A felső tagozatos csapat tagjai: 
Dargai Dorina, Dobos Levente és 
Scholler Ádám 6. b. osztályos ta-
nulók. A csapat felkészítéséért és az 
eredményes verseny utáni visegrádi 
jutalomkirándulás lebonyolításáért 
Molitorisz Zoltán tanár urat illeti meg  
a köszönet.

- Kovács György igazgató - 

számkivetettje.” (részlet Krúdy Gyu-
la: Görgey, a visegrádi remete című 
írásából).

Az előző lapszámokban meghir-
detett programsorozat folytatásaként 
szervezés alatt áll az intézményben 
végzett és kiemelkedő eredményt el-
ért, vagy példamutató magatartást 
tanúsító diákok felkutatása. A listába 

kerültek számára találkozót szerve-
zünk, amelyen lehetőség nyílik a sze-
mélyes találkozásra, a pozitív példák 
megismerésére. 

Folyamatban van Görgey Ar-
túr születésének 200. évfordulójával 
(2018) kapcsolatos iskolai progra-
mok szervezése is.

- Kovács György igazgató - 

Az általános iskola kollektívája Egerben, a színházban (Fotó: T. L.)

Az általános iskola tanulói Görgey 
Artúr visegrádi lakhelyénél lévő 

emléktáblánál (Fotó: T. L.)
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Görgey úszógála

Iskolánk több fontos programot 
bonyolít le az egészséges életmódra 
nevelés keretében. Az úszás, mint 
az egyik leghasznosabb testedzés ki-
emelkedik ezek közül. Nyári táborok  
és az úszás-oktatás kapcsán merült 
fel a legjobb úszók mini olimpiájá-
nak az ötlete. 

A gálán húsz jelentkező mérte össze úszó-
tehetségét, kitartását és eredményességét. 
A Szikszói Városi Uszoda ragyogó hely-
színt biztosított a rendezvény számára.  
A korosztályok és az úszástechnika szintje-
inek megfelelő csoportokban került sor az 
előfutamokra. Az előfutamok időeredmé-
nyei alapján megrendezett döntők szoros 
párharcokat eredményeztek. 

A dobogóra a következő tanulók áll-
hattak fel: alsós-felsős leány kategóriában  
1. helyezés Galyas Mercédesz 6. b., 2. he-
lyezés Csorba Tamara 6. b., 3. helyezés 
Máté Zsófia 4. b.; alsós fiú kategóriában 
1. helyezés Nagy Flórián 3. b., 2. helyezés 
Nagy Nándor 2. b., 3. helyezés Szabó Ger-
gely 2. b.; felsős fiú kategóriában 1. he-
lyezés Galyas Róbert 6. b., 2. helyezés  
Horváth Kevin 8. a., 3. helyezés Csontos 
Benedek 6. b.

Időeredményeik alapján a legeredmé-
nyesebb alsós versenyző Nagy Flórián  
3. b., míg a felső tagozat legjobbja Galyas 
Róbert 6. b. osztályos tanulók vehették át a 
gála egy-egy serlegét.

A versenyzők díjazásáról az intézmény 
diákönkormányzata és az Ongai Iskoláért 
Alapítvány gondoskodott. A verseny lebo-
nyolításában Fucsku Andrea testnevelő ta-
nár, Molitorisz Zoltán diákönkormányzat 
segítő tanára, Szegenyák Péter testneve-
lő tanár és Kovács György igazgató műkö-
dött közre.

A gála elsődleges célja az úszósport irán-
ti érdeklődés felkeltése és megerősítése, to-
vábbá az úszással foglakozó tanulók meg-
ismertetése egymással. A gála eseményei  
a szülők élénk érdeklődése mellett zajlott.  
A játékos versengés minden reményeink 
szerint hagyományteremtő lehet és lesz.

- Szegenyák Péter testnevelő tanár -

Az úszógála résztvevői (Fotó: K. Gy.)

Az úszógála eredményhirdetésén (Fotó: K. Gy.)

Görgeysek az uszodában (Fotó: K. Gy.)
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A tanév díjazott tanulói
Az általános iskola a tanév végén az idén is jutalmazta a jól tanuló 
és a sport, a kulturális és a közösségi munkában példásan teljesítő  
diákjait. A jutalomkönyveket a fenntartó tankerület, a SZMK és  
a Polgármesteri Hivatal biztosította.

Jelesek: 1. b.: Ádám Elemér, Bes-
senyei Fanni, Kocsis Patrik, Pataki 
Gábor József, Siroki Ferenc Noel és 
Horváth Ketrin. 2. a.: Horváth Ketrin 
Erika. 2. b.: Czinege Fanni, Maglódi 
Milán György, Szabó Gergely Máté, 
Székely Dávid. 3. a.: Glonczi Ronaldó 
Róbert, Horváth Tifani. 3. b.: Kádas 
Bettina, Nagy Flórián. 4. b.: Kádár 
Zoltán János, Ruszkai László, Tóth 
Gergő. 5. b.: Horváth Dezső, Horváth 
Géza, Lapis István, Száva Renátó.  
6. b.: Csorba Tamara, Galyas Mercé-
desz, Nagy Letícia Vanessza, Nemes 
Virág, Scholler Ádám. Elt. 6‒8.: Hor-
váth Rozália, Horváth Edina.

Kitűnők: 1. b.: Glonczi Tamás, 
Horváth Iván, Szondy Kincső. 2. a.: 
Horváth Szilvia. 2. b.: Engi Zita, Für-
jes Evelin, Horváth Zita, Kiss Ben-
degúz, Nádasdi Lara, Nagy Nándor, 
Szabó Laura Zoé. 3. b.: Csorba Re-
beka, Gergely Hunor, Kardos Ben-
ce, Kerékgyártó Zsombor, Rátkai 
Dávid, Szondy Kíra. 4. b.: Kardosi 
Petra, Máté Zsófia, Pósán Rebeka.  
5. a.: Glonczi András, Váradi Péter 
Pál. Elt.: 8. Horváth Leon.

Közösségi munkáért: 4. a.: Hor-
váth József, Horváth Rebeka, Vadász 
Katalin. 4. b.: Jelenfi Száva Fanni,  

Kádár Zoltán, Máté Zsófia, Pósán Re-
beka, Ruszkai László, Tóth Gergő.

8. évfolyam jutalmazottjai:
Jó tanulmányi eredménye, kultu-

rális és közösségi munkájáért: Farkas 
Gábor, Kerekes Dominik, Pósán Za-
lán, Baktai Balázs.

Sporteredményéért: Horvát 
György Károly, Horváth Ferenc, 
Horváth Krisztián, Kocsis István Le-
vente, Orlóczki Anna, Szamkó Geor-
gina, Torma Krisztina. 

Kulturális és közösségi munkájá-
ért: Bajcsi Milán, Buri Renáta Etel-
ka, Horváth Diána, Horváth Kevin, 
Horváth Leon, Horváth Nóra, Kuru 
Gyöngyi, Lakatos Ernő, Ragály  
József, Rajka Eszter Dorina.

Szülői munkaközösségben vég-
zett munkáért: Baktainé Horváth Ilo-
na, Bukszárné Szabó Tünde.

- isk. vez. -

Iskolai csengőszó

Gyermeknapi koncert
Gyermeknapi ajándék koncertet adott 
az általános iskola néptánc tanszakos 
tanulói számára a Holdviola együttes. 
A zenei formáció tagja Bognár Lili, aki 
számos ongai rendezvény mellett ezen  
a koncerten is megmutathatta rendkí-
vüli tehetségét.

Pedagógusnap
Iskolánk szülői szervezete, Lőrincziné 
Szaniszló Edit vezetésével köszöntöt-
te az intézmény pedagógusait és tech-
nikai dolgozóit pedagógusnap alkalmá-
ból. A nagyon magas szín-
vonalú műsort követően sor  
került a jubileumi és a törzs-
gárda tagságot szerzett neve-
lőtestületi tagok méltatására 
is. Pedagógus nap alkalmából 
Miskolcon, tankerületi dicsé-
retben részesült Kiss Istvánné 
tanító néni.

- Kovács György -

Gyermeknapi koncerten a Holdviola 
zenekarral (Fotó: K. Gy.)

Bognár Lili és a Holdviola zenekar (Fotó: K. Gy.)

Pedagógusnapon (Fotó: K. Gy.)
Kissné Katika köszöntése  

a Pedagógusnapon (Fotó: K. Gy.)
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Ballagó nyolcadikosok tablói
Hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános is-
kolánk búcsúzó nyolcadikos növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. 
A júniusban elballagott diákoknak sok sikert kívánunk a középiskolás évekhez! (Tabló fotók: T. L., 
tabló: T. J.) - szerk. -
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Onga SE szezonértékelése
Véget értek a 2015/2016-os labdarúgó bajnokságok, en-
nek apropóján szeretnénk az olvasókkal megosztani az Ongai 
Sportegyesület csapatainak értékelését. 

Beszámolómat a legidősebb korosz-
tállyal, a felnőtt csapatunk szerep-
lésével kezdeném. A bajnokság ele-
jén vezetőségünk azt a célt tűzte ki, 
hogy a gárda az első hat között végez-
zen. Ennek megfelelően alakítottuk 
az igazolásainkat. A minimális cé-
lunkat elértük, azonban sajnos nem 
lehetünk elégedettek. Voltak mély-
pontok, amelyeken nagyon nehe-
zen léptünk túl, sok pontot veszítet-
tünk olyan mérkőzéseken ahol több 
koncentrációval, jobb helyzetkihasz-
nálással megszerezhet-
tük volna a 3 pontot.  
Az egész szezon so-
rán igaz volt ránk, hogy 
a kapu előtt rendre  
a rossz megoldásokat 
választottuk. Az ősszel  
tapasztalható maga-
biztos védekezésünk-
ből tavaszra szinte sem-
mi nem maradt. Ősszel 
15 gólt kaptunk, tavasz-
szal ehhez jött hozzá 29. 
Nyílván hozzájárult eh-
hez, hogy védelmünk 
közepéről eligazolt Bóta 
Péter, akit nem tudtunk megfelelően 
pótolni. Másik nagy töréspont volt, 
hogy szezon közben külföldre távo-
zott Monyók Péter, akinek a góljai, 
gólpasszai nagyon hiányoztak. A házi 
góllövő lista a következőképpen ala-
kult: 12 gólos Monyók Péter, 11 Ro-
mán Richárd, 7 Tóth Roland. Ösz-
szességében megállapíthatjuk, hogy 
nem lehetünk elégedettek, de voltak 
jó mérkőzéseink is. Felsőzsolca csa-
patát oda-vissza megvertük, akik-
nek ez a 6 pont is hiányzott a bajnoki 
címhez. Örömteli dolog, hogy a ke-
retben 4 sajátnevelésű játékos volt, 
akik közül az idősebbek, Tóth Nor-
bert és Berta István csapatunk meg-

határozó tagjai, kulcsjátékosai, a fia-
tal vonal képviselői pedig Lakatos Já-
nos és Szakács Dávid. Lakatos János 2 
gólt szerzett a tavasz folyamán és szé-
pen, folyamatosan vette fel a megye  
I. ritmusát, Szakács Dávid kevesebb 
lehetőséget kapott ugyan, de rá is ko-
molyan számítunk a jövőben. A csa-
patnak június 17-én tartjuk az évad-
záró bankettjét, addig is már a jól 
megérdemelt szabadságukat töltik  
a játékosok. A következő bajnokságra 
július 6-án kezdjük majd az erőgyűj-

tést. A csapat edzője Simon Imre és 
Varacskai István volt.

Az U19-es csapatunknál szintén 
az első hatba kerülés volt a cél, amit 
teljesítettek is a fiúk, mivel 5. helye-
zést érték el. A játékosok a szezon 
során végig kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtottak, ezt bizonyítja,  
hogy ősszel 21, tavasszal 22 pon-
tot szereztek. Természetesen velük 
szemben sem lehetünk teljesen elé-
gedettek, elég sok pontot hullajtottak  
ők is komoly egyéni hibákból ki-
folyólag, vagy a nem megfelelő  
komolyság, koncentráltság miatt. 
Egyesületünk odafigyel az utánpótlás 
nevelésre, ennek tudható be az, hogy, 

az éven már mutatkoznak a bízta-
tó jelek, mint említettem a felnőtt 
csapat értékelésénél, 2 fiatal is rend-
szeres tagja lett a felnőtt keretnek.  
Reméljük, minél többen követik őket, 
és mutatnak példát az utánuk követ-
kezőknek, nem úgy mint az előző 
korosztály tagjai. A csapat házi gól-
lövő listája: 24 gólos Lakatos Márk, 
14 Szakács Dávid, 13 Lakatos János. 
A felnőtt csapathoz hasonlóan 17-én 
tartjuk a fiúk záró estjét és ők is július 
6-áig pihennek majd. A csapat edzője 
Varacskai István volt.

Öt év után újra van egyesüle-
tünknek dobogón végzett csapata! 
Az U16-os csapatunk 2. helyen vége-

zett a Megyei U16-os 
bajnokság keleti cso-
portjában. A dobogós  
helyezésnek volt elő-
élete, tavaly is csak 
egy hajszállal marad-
tak le a fiúk. Az idén 
rátettek egy lapáttal  
a srácok és magabizto-
san szerezték meg az 
ezüstérmet. A csapat 
erejét mutatja, hogy 
több játékosuk is fel-
játszott az U19-es kor-
osztályba. A házi gól-
lövő listájuk: 24 gó-

los Siroki Krisztián Vilmos, 17 La-
katos Kevin, 6 Horváth Sándor. Az 
éremátadó rendezvényt június 5-én 
tartottuk nekik az Utánpótlás sport-
nap keretein belül. A csapat magja, 
9 játékos, a következő idényben már 
az U19-esek között fog szerepelni,  
mivel kiöregednek ebből a korosz-
tályból, de reméljük, hogy azok a já-
tékosok, akik még beférnek majd  
jövőre is korosztályilag a csapatba, az 
újonnan felkerültekkel együtt hason-
lóan sikeresen fognak szerepelni, to-
vább növelve egyesületünk hírnevét. 
A csapat edzője Simon Imre volt.

Az idén is sikeresen szerepel-
tünk a legkisebb korosztályoknak 

A felnőtt labdarúgó csapat (Fotó: Kovács Tamás)
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kiírt Bozsik tornákon. Az éven már 
nem Bőcsön, hanem Diósgyőrben 
kerültek megrendezésre a tornáink. 
Egyesületünk indított U7, U9, U11,  
U13-as csapatot is. Természetesen 
minden tornán rendben részt vet-
tünk. Az U9-es és U7es csapatok 
úgynevezett grassroots fesztiválokon 
mérettették meg magukat, ahol kü-
lönböző műhelyek voltak. Ezekben  
a műhelyekben más és más felada-
tokkal találkoztak fiataljaink (csele-
zés, kapura lövés, labdavezetés, já-
ték). A nagyobb korosztályok az U11, 
U13-asok már tornarendszerben ját-
szottak, változó eredményességgel. 
Ezen csapatoknál még nem fontos 
az eredmény, nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a képzésre. A gyerekek edzé-
seit az iskola tartja heti 
két alkalommal, kivéve 
az ovisokat, akiknek az 
egyesület tart heti egy 
edzést. 

Összességében nem  
lehetünk elégedetle-
nek egyesületünk 2015/ 
2016-os szereplésével. 
Természetesen mindig 
van hová fejlődni, ezt 
szem előtt tartva igyek-
szünk tovább folytat-
ni a munkánkat. Szeretnék az egye-
sületünk valamennyi tagja nevében 
köszönetet mondani polgármester  
úrnak, jegyzőasszonynak és a képvi-
selő-testület tagjainak, akik segítsége 
nélkül ma nem beszélhetnénk Ongán 
sportéletről. Köszönettel tartozunk 
továbbá azon személyeknek, akik 
rendre résztvevőik mindennapjaink-
nak, segítik, támogatják munkán-
kat. Köszönjük a LEN-VÉD Kft-nek,  
A SPORT 36-nak, a Majzik és Majzik 
Bt-nek, aljegyző úrnak, Kozma Já-
nosnak, Gondos Andornénak, Kozák 
Istvánnak, Sebestyén Gézának, Sza-
kács Lászlónak és a gamesz udvar to-
vábbi dolgozóinak, Zsoldos Jánosnak 
és a polgárőrség tagjainak, Kovács 
Györgynek és minden pedagógus-
nak, Trízsi Gizike néninek és min-

den óvodai dolgozónak, Novák Lász-
lónak és minden rendezőnek, Péli  
Tibornak, édesapámnak és édes-
anyámnak a sok segítségért, amit  
a csapatrendezvényeken nyújtanak, 
és nem utolsó sorban szurkolóink-
nak, akik minden meccsen támogat-
ták a csapatot. Reméljük jövőre is ve-
lünk lesznek mindannyian! 
HAJRÁ ONGA!!!

Néhány vélemény az érintettek ré-
széről a szezonról:
Simon Imre az U16-os csapat edzője:

„A 2015/16 évi bajnokságnak 
úgy vágtunk neki a serdülő csapat-
tal, hogy mindenképpen az első  
háromba szerettünk volna végezni, 
különösen azért, mert a csapat több-

ségének ez volt az utolsó éve a serdü-
lő bajnokságban, és úgy gondoltam, 
hogy megérettek erre a feladatra és 
ezt be is bizonyították, mivel a má-
sodik helyet sikerült megszereznünk! 
Az egész bajnokságban egyenletes 
és jó teljesítményt nyújtottak a srá-
cok, és az edzésre járással sem voltak 
problémák! A második helyezésünk 
reálisnak mondható, mivel a bajnok 
Encs csapatától sajnos mindkétszer 
szoros mérkőzésen, de kikaptunk, 
így megérdemelten lettek bajnokok. 
De mi sem vallottunk szégyent a má-
sodik hellyel, mivel Ongán a megyei 
I. osztályban még serdülő csapat nem 
végzett a dobogón, így külön gratu-
lálok a csapatnak! Végezetül pedig  
a „kiöregedett” ifibe felkerülő játé-
kosoknak legalább ilyen eredmé-

nyekben gazdag pályafutást kívánok,  
a többiekkel pedig folytatjuk a mun-
kát, hogy a közeljövőben is leg-
alább ilyen sikereket érjünk el! Haj-
rá Onga!”

Boszák Zoltán a felnőtt csapat csa-
patkapitánya:

„2015/16. évi szezont a 6. helyen 
zártuk, ami nem mondható rossznak, 
hiszen 1‒6 hely valamelyikét céloztuk 
meg szezon előtt. Mégis hiányérze-
tem van, mert kiegyenlítettebb telje-
sítménnyel dobogóra is kerülhettünk 
volna. Évközben elég sok változás 
érintette a keretet, értékes játékosok 
távoztak, és fiatal csapatunk rutin-
talansága több mérkőzésen is kijött.  
A nyári felkészülés alatt a hiányossá-

gokat ki kell javítani.
Minden feltétel adott 
ahhoz, hogy fejlőd-
jünk és a jövő szezon-
ban a dobogó vala-
mely fokára felléphes-
sünk. Nagyobb aka-
rással és megalkuvás 
nélküli hozzáállással 
szép sikerek várnak az 
ongai csapatra és a lel-
kes hazai szurkolókra 
is. Hajrá Onga!”

Simófi Márk az U19-es csapat csapat-
kapitánya:

„Úgy gondolom ezt a szezont si-
keresen zártuk. A cél az első 6 közé 
jutása, megvalósult. E mellett a siker 
mellett elmondhatjuk, hogy ebben a 
szezonban mindkétszer sikerült az 
egyik nagy riválisunkat elverni (az 
MVSC csapatát), amiről úgy gondo-
lom nagy pozitívum. A csapat folya-
matosan fejlődik, a második félévben 
ez az eredmények tükrében is kezdett 
kibontakozni. Reméljük a jövő sze-
zonban ettől is sikeresebbek leszünk, 
de így sem lehetünk elégedetlenek, 
mert elértük a vezetőség által kitű-
zött célt! Hajrá Onga!”

- Varacskai István -

Az ifisták (Fotó: Kovács Tamás)
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BAZ. megyei LSZ U16-os korosztály Keleti csoport 

hely   csapat M GY D V LG KG GK  P   megjegyzés 
 

1.   Encs 18 17 0 1 100 18 82  51    

2.   Onga 18 14 0 4 80 20 60  42    

3.   Szerencs 18 11 0 7 68 63 5  33    

4.   Bőcs 18 10 3 5 71 46 25  33    

5.   Tokaj 18 10 2 6 82 42 40  32    

6.   Abaújszántó 18 7 1 10 47 72 -25  22    

7.   Sárospatak 18 6 3 9 80 58 22  21    

8.   Sátoraljaújhely 18 4 1 13 28 58 -30  13    

9.   Mád FC 18 2 2 14 26 111 -85  8    

10.   POSA FC Pálháza 18 2 2 14 20 114 -94  8    

 

BAZ megyei LSZ U19-es tabella 

hely   csapat M GY D V LG KG GK  P   megjegyzés 
 

1.   Tokaj 28 24 1 3 125 32 93  73    

2.   Encs 28 23 2 3 105 19 86  71    

3.   Edelényi FC 28 22 2 4 134 30 104  68    

4.   MVSC 28 21 1 6 95 37 58  64    

5.   Onga 28 17 1 10 96 53 43  52    

6.   Sajóbábony 28 16 2 10 83 41 42  50    

7.   Bőcs 28 10 2 16 79 87 -8  32    

8.   Felsőzsolca 28 9 5 14 50 71 -21  30   (-2 pont) 

9.   Bogács Thermálfürdő 28 8 6 14 59 98 -39  30    

10.   Szerencs 28 8 5 15 56 73 -17  26   (-3 pont) 

11.   Nagybarca 28 8 6 14 38 66 -28  26   (-4 pont) 

12.   Ózdi FC 28 7 3 18 50 77 -27  24    

13.   Sárospatak 28 7 2 19 37 84 -47  19   (-4 pont) 

14.   Mád 28 6 3 19 35 86 -51  18   (-3 pont) 

15.   Bánhorváti 28 2 3 23 15 203 -188  5   (-4 pont) 

16.   Sátoraljaújhely 

 

BAZ Megyei I. osztály  

hely   csapat M GY D V LG KG GK  P   megjegyzés 
 

1.   Edelényi FC 28 22 3 3 108 26 82  69    

2.   Felsőzsolca 28 20 3 5 89 27 62  63    

3.   Sajóbábony 28 18 6 4 95 35 60  60    

4.   Mád 28 17 7 4 64 27 37  58    

5.   Bogács Thermálfürdő 28 17 5 6 69 32 37  56    

6.   Onga 28 13 7 8 52 44 8  46    

7.   Encs 28 14 2 12 57 56 1  44    

8.   Tokaj 28 13 2 13 62 74 -12  41    

9.   Szerencs 28 10 1 17 53 91 -38  31    

10.   Bőcs 28 8 6 14 42 74 -32  30    

11.   Bánhorváti 28 8 5 15 53 72 -19  28   (-1 pont) 

12.   MVSC 28 7 4 17 39 56 -17  25    

13.   Ózdi FC 28 7 4 17 43 71 -28  25    

14.   Sárospatak 28 3 3 22 34 86 -52  11   (-1 pont) 

15.   Nagybarca 28 3 2 23 35 124 -89  11    

16.   Sátoraljaújhely 
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Az Ongai Horgász Egyesület 2015. évi munkájáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a májusi  
ülésén tárgyalta a helyi horgász egyesület beszá-
molóját a tavalyi évi munkáról. Alább ezzel ismer-
kedhetnek meg a tisztelt olvasók.

Taglétszám
Az egyesület 2015 évi taglétszáma a következőképpen alakult: 

Típus Értékesített
felnőtt 332
nyugdíjas 26
ifjúsági 6
gyermek 46
kettős 12
összesen 422

Az egyesület kezelésében lévő összes vízterület nagysága: 33,8 ha, melyen 
2015-ben a telepítés és a halfogás a következőképpen alakult:

2015. évi telepítés
Dátum Hal III. V. VII. VIII. Össz. kg Ft/kg Ár

2015. 04. 13 ponty 3 nyaras 300 300 700 730 2030 660 1 340 612 Ft 

2015. 04. 13 amur   350 350 700 660    462 280 Ft 

2015. 06. 08 ponty 5 nyaras   300  300 952    285 750 Ft 

2015. 06. 08 ponty 3 nyaras   900 900 1800 660 1 188 720 Ft 

2015. 08. 17 ponty 3 nyaras 300 300 700 700 2000 660 1 320 800 Ft 

összesen 600 600 2950 2680 6830  4 598 162 Ft

2015. évi halfogások
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1805 1604 8 10 40 0 120 0 5 45 97

1433 3684 33 27 43 8 854 0 4 110 137

össz-
esen

5288 41 37 83 8 974 0 9 155 234

380 fogási napló lett leadva. Horgászaink 10724 napot horgásztak, melynek 
átlaga 28,37.

Közérdekű önkéntes tevékenység
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma felé a bejelentését már 2014 év-
ben megtettük.

Az önkéntesek közreműködésé-
vel ellátni kívánt tevékenységi kö-
rök: halászati őri tevékenység, hor-
gászengedély- napijegy értékesítés, 
horgászversenyek rendezése, hor-
gász versenyeken pályabírói közre-
működés, ifjúsági táborban, iskolai 
szakkörökön vezetői feladatok ellá-
tása, az ifjúság oktatása a természet- 
környezetvédelemre és sporthor-
gászatra, versenyek előtti vízpart  
rendezés szemét gyűjtés, horgász 
egyesületi tájékoztató napokon- 
közgyűléseken előadás megtartása, 
horgász adomány gyűjtési program 
szervezésében való közreműködés.

Önkéntes munka névre lebontva:
Önkéntes neve Óraszám
Erdei István 131:00:00
Fehér Sándor 153:00:00
Fekete Kornél 131:48:00
Kovács Sándor 108:00:00
Lénárt János 21:00
Nádasdi János 155:30:00
Nagy László 83:30:00
Nagy Tamás 8:30
Szabó Attila 106:18:00
Végösszeg 898:36:00

Hal telepítés (Fotó: OHE)
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Hónapra bontva: 
Dátum Óraszám

Január 29:00:00

Február 100:30:00

Március 98:30:00

Április 158:06:00

Május 58:30:00

Június 115:10:00

Július 69:10:00

Augusztus 74:10:00

Szeptember 50:00:00

Október 69:00:00

November 38:10:00

December 38:20:00

Környezetvédel-
mi nap

615:00:00

Végösszeg 1513:36:00

2015. évi gazdasági beszámoló
A 2015. évi nyitó egyenleg  
5 761 306 Ft. A 2015.évben a bevé-
telünk 8 323 083 Ft volt. Ezen felül 
volt átfutó bevétele az egyesület-
nek, amely a következőkből ált: álla-
mi horgász jegy, MOHOSZ tagsági, 
amely 1 306 080 Ft ezt beszedés után 
utaltuk az illetékeseknek. 

A bevételünk 2015. évben:
Éves bevétel 8 323 083

Egyéb bevétel 8,64

Napijegy 17,24

Tagdíj 62,7

Közhasznú  
tevékenység

3,37

Közhasznú  
célú támogatás

3,31

Rendkívüli  
bevétel

2,37

Kamat 2,37

Az adó 1% 100 482 Ft, amely a 2015. 
évben nem került felhasználásra.

A 2015. évi kiadásaink:
Éves kiadás 6 953 981

Halasítás 66,12

Anyag jellegű 4,11

Személy 12,19

Értékcsökkenés 4,46

Egyéb ráfordítás 13,12

A 2015. évi záró egyenlege az 
egyesületnek 6 983 666 Ft, amely egy 
biztos tartalékot jelent az egyesület 
működésének fenntartására.

Az egyesületünk vagyona, tárgyi 
eszközök, immateriális javak, készle-
tek: 2 208 637 Ft.

Kintlévőségünk 2015. december 
31-ig: 78 400 Ft.

A tavalyi évben eleget tettünk 
minden adatszolgáltatásnak.

Van egy nyertes pályázatunk  
450 000 Ft értékben, amely a 24 órás 
versenyre szól.

A működési pályázatunk nyert 
ugyan, de várólistán van, ami azt je-
lenti, hogy pénzt onnan már nem re-
mélhetünk.

A következő évben is szeretnénk 
minél több pályázatot beadni, hogy  
a tagok által befizetett pénzekből töb-
bet lehessen halasításra és a tópart 
szebbé tételére fordítani.

Pályázat és egyéb támogatások
Nemzeti Együttműködési Alap 
miniszteri egyedi kerete terhére  

benyújtott támogatást nyertünk a 24 
órás horgászversenyre, 450 000 Ft-ot. 
NEA működési pályázatunk várólis-
tás lett.

A 24 órás horgászverseny támo-
gatói: Onga Város Önkormányzata,  
Dr. Madzin Tibor, a Len-Véd Kft. 
képviseletében Lengyel Tamás és 
Lengyel János, Tisza-Fisch Kft. – Mé-
száros János, Dovit Kft., Ongai Kul-
turális Egyesület, Sporigó horgász-
bolt, P-COLOR Kft., CÁPA Bisztró, 

100 FT bolt – Kinik Sándor, Becse 
és Társa Bt. – Becse Szabolcs, UNI 
COOP Zrt., Máté János, MOHOSZ 
gyermek szakkör 50 000 Ft.

Egyesületi élet

Horgász versenyek
Versenyeink egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendenek, melyet a neve-
zők létszáma hűen tükröz.

Évadnyitó
2015. április 18-án tartottuk az 
évadnyitó horgászversenyünket  
a VIII. számú tavunkon. 22 horgász-
társunk gondolta, hogy megméret-
teti magát a versenyen. A nevezés és  
a sorsolás után mindenki elfoglalta 
a horgászhelyét. A verseny 8 órától 
13 óráig tartott. Már félidőnél mér-
legelni kellet, mert egyik horgásztár-
sunk nagyon elkapta a fonalat. A ver-
seny rendben lezajlott. A halak sem 

A legkisebbek horgászversenyének eredményhirdetésén (Fotó: OHE)



14 2016. június-július

maradtak otthon, igaz volt pár hor-
gásztársunk, aki nem fogott semmit. 
A nap folyamán 62 db ponty került 
a szákba, 151,33 kg súlyban. A halak 
átlagosan 2,4 kg-osak voltak. A leg-
nagyobb hal 4,30 kg. Több hal súlya 
3‒4 kg közötti volt.

24 órás
2015. június 13‒14-én megrende-
zett V. 24 órás pontyfogó versenyünk  
35 csapat részvételével zajlott. Sajnos 
a megfelelő oldaltávolság megtartása 
miatt, több versenyző nem fér el ezen 
a tavon. Ezúton is köszönöm a ver-
seny szervezőinek, lebonyolítóinak 
áldozatos munkáját. Ongai Pontyfo-
gó Horgászversenyünk összdíjazása: 
250 000 Ft volt. Összesen 59 db hal 
került horogvégre, 177,24 kg súllyal. 
Mondanom sem kell, hogy mind az 
59 db hal visszanyerte szabadságát, és 
mérlegelés után azonnal vissza lettek 
engedve, éltető elemükbe. Rekordot 
most nem döntöttünk.

Évadzáró horgászverseny nem ke-
rült megrendezésre.

Adó 1 %
Egyesületünk 2013 évtől fogadni tud-
ja az SZJA 1% felajánlásait. 2015 évi 
adóbevallásból egyesületünk 100 482 
Ft támogatásban részesült. 

Kézműves tábor
Egyesületünk továbbra is támogatja 
a TATA Lovas Udvar szervezésében 
működő ifjúsági kézműves tábort. Tá-
mogatásunk a horgászház biztosításá-
ból áll hétköznapi napokon, amennyi-
ben az nem ütközik a tagság igényével. 
Igény esetén, horgászati lehetőséget is 
biztosítunk a tábor résztvevőinek.

Környezetvédelmi napok
2015. évben 6 alkalommal rendez-
tük meg a tájékoztatóban szereplő na-
pokon. A környezetvédelmi napok 
8.00‒12.00 óráig tartanak. A hulladék 
összeszedésén kívül, más programo-
kat is szervezünk (horgászállás építés, 

fásítás, tereprendezés stb.) 2016. évi 
kiemelt feladatunk lesz a VII. számú 
tavunk DNy-i partvonalának fásítása. 
A részvétel megváltásának lehetősége 
továbbra is adott 5000 Ft értékben.

Utak karbantartása,  
horgászállások építése

2015-ben tovább folytattuk útjaink 
karbantartását, horgászállások építé-
sét. A tavak körüli utak karbantartása 
továbbra is folyamatos lesz. A VII. és 
VIII. számú tavak közötti útkarban-
tartási munkálataihoz önkormányza-
ti segítséget szeretnénk kérni.

Tavak ügye
Tavaink mindegyikénél, 2016. év-
től a tulajdonosok kérni fogják a 
halászati jog gyakorlását. VII-es és  
VIII-as számú tavunkat az önkor-
mányzattól béreljük. Az önkor-
mányzattal megkötöttük a szerző-
dést, amely 2021-ig szól.

A III-as és V. számú tavunkat az 
Onga Kavics Kft-től fogjuk bérel-
ni. Visi József úrral a szerződéskö-
tés folyamatban van. Jelenleg még 
nincs meg a halászat joga, szerződést 
így nem tudunk kötni vele. Előzetes 
megállapodás alapján addig is hor-
gászhatunk a III. és V. tavakon.

- Szabó Attila elnök -

Szép fogás (Fotó: OHE)

A Páros Pontyfogó Horgászverseny díjazottjai (Fotó: OHE)
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Az Ongai Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
2015. évi munkájáról

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységét a májusi önkormányzati ülésen 
tárgyalta a város képviselő-testülete. Az egyesület beszámolóját ezúton tesszük 
közzé.

Az egyesület munkáját az elvárá-
soknak megfelelően a feladattervben 
meghatározottak alapján végezte.  
Kiemelkedő feladatként határozta 
meg, a nyári kánikula időszakában 
a tűzgyújtási tilalom elrendelésével 
kapcsolatos intézkedéseket. Kiemel-
ten kezeljük a tavaszi időszakban  
a száraz fűtüzek megelőzésére tett be-
járásokat.

A tűzoltási és műszaki mentési te-
vékenység zökkenőmentes biztosítá-
sa érdekében a 2015. évben tűzoltó  
technikai eszközök (tömlők, szele-
pek) felülvizsgálatára és felújításá-
ra került sor. A Magirus DEUTZ 
gyártmányú 90 M 5.9F típusú tűzoltó 
autó időszakos műszaki átvizsgálása,  
illetve a jármű műszaki vizsgáztatá-
sa, környezetvédelmi vizsgálata va-
lósult meg. Gépjárművünk megkapta  
a megkülönböztető jelzés használa-
tára vonatkozó engedélyt is. Ígére-
tet kaptunk a katasztrófa védelemtől,  
hogy az ehhez szükséges gépjármű 

vezetői tanfolyam  
elvégzését támo-
gatni fogják. Bead-
tuk az úthasználati  
díj alóli mentesség 
iránti kérelmet is. 
Ennek az elbírálása 
jelenleg is folyamat-
ban van.

Az iskolában fo-
lyamatos felkészítést 
tartunk a katasztró-
favédelmi ismere-
tekből, ezen belül lakosságvédelmi, 
óvóhelyi és tűzvédelmi témákban. 
Ezeket az ismereteket az osztályfő-
nökökkel közösen osztályfőnöki órák 
keretében hajtjuk végre. Az Általános 
Iskola tűzriadó tervének gyakorolta-
tásában az Egyesület aktívan közre-
működött a felkészítés és a gyakorlat 
levezetésében.

Az egyesület működéséhez, mun-
kájához a személyi és tárgyi feltételek 
adva vannak. Ezt az önkormányzat 

biztosítja számunkra. 
A kötelező foglalkozá-
sokat általában kétha-
vonta előre egyeztetett 
időpontban tartjuk,  
úgy elméleti, mint 
gyakorlati vonatkozás-
ban, mivel így tudjuk 
megvalósítani a csapat 
minél kevesebb hiány-
zását. A foglalkozások 
során elsőrendű fel-
adatként foglalkozunk 
a földalatti vízszerelési 
helyek ismertetésével 
és azok üzemképessé-
gének ellenőrzésével. 
A földalatti tűzcsap-

ok ellenőrzését félévente elvégezzük. 
Kaptunk egy teljes listát utca ház-
szám megnevezésével a településün-
kön található tűzcsapokról, ez nagy-
ban segíti munkánkat. Ezt a listát  
a Miskolci Katasztrófavédelemi 
Igazgatósághoz is eljuttattuk, ami 
nagyban segíti a hivatásos tűzoltók  
tevékenységét. Ha meghibásodott 
tűzcsapot találunk, azt a vízüggyel 
megjavíttattuk.

Az egyesület létszáma 14 fő fel-
nőtt és 6 fő ifjú (általános iskolás) 
tűzoltó.

Katasztrófavédelem is szerepel 
az egyesület feladatai között. Tart-
juk a kapcsolatot a B.-A.-Z. Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
akiktől mindig kapunk szakmai se-
gítséget, ha szükségünk van rá. A ka-
tasztrófavédelmi igazgatósággal 2013 
első negyedévében együttműködé-
si szerződést kötöttünk. 2014 máju-
sában kérelmet nyújtottunk be, hogy 
szerződésünket IV. hagyományőr-
ző kategóriára módosítsák, ennek 
megfelelően 2015 januárjától módo-
sították szerződésünket és bekerül-
tünk a hagyományőrző kategóriába. 
A szerződésmódosítással továbbra is 

Az egyesület néhány tagja a tavalyi 
városnapon (Fotó: Bihari Ádám)

Gyakorlaton (Fotó: ÖTE)
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részt vehetünk a város tűz- és  
katasztrófavédelmi munká-
lataiban, csak más eljárások  
vonatkoznak az egyesületre.

Figyelemmel kísérjük vá-
rosunk csapadék elvezeté-
si problémáit. Bejárásokon 
ellenőrizzük a tűzvédelmi 
szempontból veszélyes terü-
leteket, és intézkedést kérünk 
a tűzveszély elhárítására.

Jó kapcsolatot ápolunk az Ongai 
Polgárőr Egyesülettel. Szükség esetén 
kölcsönösen segítjük egymást a fel-
merülő feladatok megoldásában.

2015-ben már nem kaptunk ér-
tesítést a központi híradó ügyelet-
től. Ezt ők jogszabály módosítással 
indokolták. Sajnálatos tény, mert az  
elmúlt években több alkalommal 
is hamarabb kiértünk a helyszínre, 
mint a hivatásos kollégák. Ezt a prob-

lémát egy őszi parancsnoki értekezle-
ten jeleztem az illetékes elöljárónak. 
Aki megértette, és azt mondta meg-
próbálja elintézni, hogy újra kapjunk 
értesítéseket. Eddig ez nem járt si-
kerrel. 2015-ben a fentiek miatt nem 
tudtunk vonulni. Szerencsére ebben 
az évben nem is fordult elő város-
unkban nagyobb káresemény.

Természetesen feladataink között 
nem csak tűzoltás és kárelhárítás volt. 

2015. június 6-án részt vet-
tünk Erdőhorvátiban megren-
dezett megyei önkéntes tűzol-
tóversenyen. 2015-ben is részt 
vettünk a városnapon, ahol  
a tűzgyújtás és a tűzijáték biz-
tosítását láttuk el.

Egyesületünk nem ad ké-
szenléti szolgálatot. Ennek 
nincsenek meg sem a tárgyi 
sem az anyagi feltételei. Ter-

mészetesen azért veszély esetén ri-
adólánc szerűen 4‒5 embert össze  
tudunk hívni, hogy megkezdjük  
a kárelhárítást, amíg a hivatásosok  
a helyszínre érkeznek.

Terveink között szerepel fiatal ta-
gok toborzása, akiket a versenyezte-
tés terén tudunk munkába állítani.

- Siska Zsolt ÖTE elnök -

Tűzoltó autó a sportpályán (Fotó: ÖTE)

Az Ongai Kulturális Egyesület  
2015. évi tevékenységéről

Az önkormányzat képviselő-testülete a májusi ülésén az Ongai  
Kulturális Egyesület tavalyi évről szóló beszámolóját is tárgyalta, 
amit alább ismerhetnek meg.

Pálinkaverseny és pálinkakultúra
A VI. Ongai Pálinkaversenyre, új ne-
vén Quintessence Competition-ra 
1021 nevezett minta érkezett hat or-
szágból, köztük Kínából. Az Ongai 
Kulturális Egyesület által szervezett 

pálinkaverseny már VI. alkalommal 
került megrendezésre, melynek tör-
ténete 2010-ig nyúlik vissza. Előbb 
csak a helybeli pálinka barátokat szó-
lította meg az egyesület, majd egy 
év múlva már négy megye 28 tele-

püléséről 168 pálin-
kamintával nevez-
tek a résztvevők. A 
mintaszám ezt kö-
vetően folyama-
tosan emelkedett. 
2012-ben 346, 2013-
ban 785, 2014-ben 
1030 nevezett pá-
linkával és párlat-
tal találkozott a zsű-
ri. Az idei 1000 felet-
ti nevezési szám jel-
zi, hogy ez a töretlen 

fejlődés most sem tört meg.  
116 településéről, 257 nevezőtől ösz-
szesen 1021 versenyminta érkezett. 
Évek óta rendszeresen, egyre na-
gyobb számban érkeznek a megmé-
rettetésre külhoni nevezések is. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, hogy az 
idén Szlovákia, Románia mellett Len-
gyelországból és Ausztriából is érke-
zett minta a versenyre. A szervezők 
számára külön büszkeség és megtisz-
teltetés, hogy ez évben először átlép-
ve Európa határait, Kínából is nevez-
tek párlatokat.

A Quintessence Pálinkaverseny 
díjazottjaként szerepelni rangot és 
szakmai elismerést jelent, hiszen  
a versenyen a legjobbnak minősülő 
párlatok kedvezményes nevezési fel-
tétellel indulhatnak a világ egyik leg-
rangosabb nemzetközi megmérette-
tésének tartott párlat versenyre, az 
ausztriai Destillata-ra. A zsűri tag-
ja volt: Lovassy György elnök (Pá-

A pálinkaverseny díjátadójának előkészületein 
a Palotaszállóban (Fotó: Lanku Máté) 
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linka-technológiák), Adamik Anikó 
(Gyulai Pálinkamanufaktúra Kft.), 
Csobolya Attila (Várda Drink),  
Dezső Tibor (Potio Nobilis – Ro-
mánia), Fabulya Attila (Prémiumital 
Shop), Főfai Krisztina, Füstös Imre 
(Potio Nobilis – Románia), Háger-
Veres Zoltán (Aroma Bázis Kft.),  
Hámori Miklós, Hornung József  
(Nobilis Pálinka), Hornung Zoltán 
(Gyulai Pálinkamanufaktúra Kft.), 
Kaizer Gábor (Agárdi Pálinka), Ko-
máromi János (Tuzséri Pálinkamanu-
faktúra Kft.), Krausz Frigyes (Márton 
és Lányai Pálinka), Krizl Edit (Brill 
Pálinkaház), Nagy Attila (Brill Pálin-
kaház), Nagy Árpád (Árpád Pálin-
katanya), Nyilasi Béla (Komorói Pá-
linkafőzde), Pataki Attila (Pálinkapa-
tak Kft.), Pucsok Sándor (Tiszadadai  
Pálinkafőzde), Vasas Beáta (Schiszler 
Pálinkafőzde) és Vértes Tibor (Agár-
di Pálinka). 

A pálinkaverseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére január 24-én 
18.00 órától került sor Lillafüreden, 
a Palotaszállóban, egy pálinka bál ré-
szeként, ahol kivételes körülmények 
között találkoztak a határon inneni  
és -túli  pálinkabarátok, a legnagyobb 
kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és 
magánfőzők. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Török Dezső, a B.-
A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, szá-
mos országgyűlési képviselő, de az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak munkatársa is.

Az ünnepi műsor részeként fel-
lépett az általános iskolánk pedagó-
gusaiból álló Grazioso zenekar és  
a Miskolci Nemzeti Színház művé-
szeiből verbuválódott Fanfár Trom-
bita Qurtett. Az est házigazdája, kon-

feransziéja Kautczky Armand szín-
művész volt. A közönség Fésűs Nelly 
és Vikidál Gyula fellépését követő-
en a közel 100 tombola kihúzása-
kor szerencséjében reménykedett, 
hogy az értékes nyeremények közül 
ő is nyerhet valamit. A pálinkabált  
Bárdos Zsuzsanna (iskolánk nép-
tánc pedagógusa) és Körmöndi 
Tamás néptánckettőse, a Fölszál-
lott a páva tv műsor középdön-
tősei nyitották meg. A zenét a 
Starmachine zenekar szolgáltatta 
Bűdi Szilárddal. 

A rendezvényre óriási érdek-
lődés mutatkozott. A közel 500 
résztvevő száma csak azért nem 

volt több, mert a Palotaszálló befo-
gadóképessége nem engedte meg a 
további jelentkezők és regisztráltak 
részvételét. A szálló összes szobá-
ja újfent megtelt, jórészüket már he-
tekkel, sőt hónapokkal a rendezvény 
előtt lefoglalták.

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132

ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 260
ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 670
ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 202

nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306
nevezett minták különböző településről való 
nevezéseinek száma

1 29 69 99 126 116 142

nevezett minták különböző főzdéinek száma 18 35 42 65 112 94 118
aranyérmes 10 18 19 36 123 103 125

ebből kereskedelmi 0 10 1 3 56 44 38
ebből bérfőzetett 10 8 18 32 61 53 74
ebből magánfőző 0 0 0 1 6 6 13

ezüstérmes 5 34 68 159 227 238 276
ebből kereskedelmi 0 10 5 25 79 82 77
ebből bérfőzetett 5 24 61 129 135 136 164
ebből magánfőző 0 0 2 5 13 20 35

bronzérmes 13 28 71 190 255 305 305
ebből kereskedelmi 0 5 9 30 72 92 75
ebből bérfőzetett 13 23 60 153 156 181 175
ebből magánfőző 0 0 2 7 27 32 55

Az ongai pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

A pálinkaverseny champion díj 
választásán (Fotó: T. J.)

A pálinkák bírálatának háttér-
munkája (Fotó: Lanku Máté)

A pálinkaverseny VIP  
állófogadásán (Fotó: T. J.)
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2015 más területen is a pálin-
ka éve volt az egyesületnél. Számos 
pálinka érzékszervi bírálati trénin-
get, pálinka pikniket szerveztünk, 
folytattuk a pálinkáspohár történeti 
gyűjtemény bővítését, a poharak lel-
tározását, digitalizálását, az egyesü-
let az idei versenyhez kötődően ötféle 
saját zárjegyes pálinkát készített/ké-
szíttetett Quintessence névvel. 

Muzeális tevékenység, kulturális 
örökség védelme

Munkánk ezen része a kevésbé látvá-
nyos teendőket tartalmazza. Folyama-
tosan gyűjtöttük az Ongához kötődő 
tárgyi és írásos emlékeket, azokat be-
leltáraztuk, a honismereti anyagokat 
digitalizáltuk. Folytattuk Onga hely-
történeti kutatását. Létrehoztuk az ap-
rónyomtatványok tárát, ahol a város-
hoz kötődő meghívók, plakátok, szó-
rólapokat őrizzük meg az utókornak. 
Az általános iskolások számára mú-

zeumpedagógiai órákat szerveztünk. 
A múzeumban számos külföldi ven-
déget, civil szervezetet is vendégül lát-
tunk, ahol esküvői fotózásokra, ven-
dégváróra, bemutatókra is sor került.

Az egyesület az önkormányzattal 
közösen tavaly folytatta a munkákat 
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 

területén is. Be-
vezettük a mú-
zeum területére 
az ipari áramot, 
kialakítottuk az 
udvar megvilá-
gítását, az ún. 
Várkonyi-féle 
ház udvarán 
termelői piac-
cá alakítottuk, 
járdákat, nagy-
színpadot ala-

kítottunk ki rajta, leszigeteltük annak 
pincéjét, amit klímával is elláttunk.

Gyümölcsbank és tankert projekt
Az Ongai Kulturális Egyesület a 
2014-ben kezdett tankert projektjét 
folytatta. Az önkormányzattól bér-
bevett 6 különböző területből mára 
5 földterületen beállt, közel 400 gyü-
mölcsfa várja termőre fordulását. 
Számos fajta gyümölcsöt aszaltunk, 
feldolgoztunk többféle módon (lek-
vár, befőtt, szörp, illetve pálinka).

Termelői piac
2015 júniusától havi rendszerességgel 
minden hónap második szombatján 
termelői piacot működtetünk a Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum ud-
varán. A rendezvényhez mindenkor 

kulturális és gyerek programok kap-
csolódnak.

Egyéb tevékenységek
Az egyesület munkáját sokban segítet-
te az a sikeres pályázat, melynek révén 
a II. kulturális közfoglalkoztatás kere-
tében 3 érettségizettnek tudtunk mun-
kát biztosítani az egyesületnél. Ugyan-
csak értékteremtő és nélkülözhetetlen 
munkát végeztek az önkormányzattól 
az egyesület részére biztosított közcélú 
munkások, akiket a település számos 
területén tudtunk sikeresen alkalmaz-
ni (Fák kivágása, gallyazás, történel-
mi emlékpark fáinak metszése, kop-

Az egyesület tagjai (Fotó: T. L.)

Termelői piac a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)

Metszés oktatása a tankertben (Fotó: Melecski Zoltán)
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jafa átfestése, iskolai tető fóliával való 
letakarása, aszalókemence működte-
tése, fák gyűjtése az aszaláshoz, gyü-
mölcsfeldolgozás, Ongán felvett video 
anyag digitalizálása stb.). 

Részesei voltunk az idei múzeu-
mok éjszakája rendezvénynek.

Az Ongai Kulturális Esték kereté-
ben neves előadókat láttunk vendégül.

Több alkalommal parkosítottunk 
az önkormányzattal és az általános 
iskolával közösen a településen. 

Továbbra is minden hónapban 
megjelentettük az OKE helyi közéleti 
folyóiratát, az Ongai Kékdarut és an-
nak internetes változatát.

A helyi közéleti eseményeket ké-
pileg továbbra is archiváltuk (fotók, 
videofelvételek).

Megjelentettük Onga 2016-os a 
pálinkaversennyel kapcsolatos fali 
naptárát.

Az OKE által kialakított fotóstú-
dióban 2015-ben az OKE készítette, 
fotózta le az a ballagó nyolcadikosok 
tablóképeit.

Technikai eszközeinkkel segítsé-
get nyújtottunk az általános iskolá-
ban folyó médiaoktatáshoz.

Egyesületünk segítette a helyi és 
regionális kulturális, közéleti rendez-
vények és események lebonyolítását, 
megrendezését (közmeghallgatás, 

kulturális napok, kiszehajtás, iskolai 
rendezvények és ünnepségek stb.).

Egyesületünk lehetőségein be-
lül – jórészt könyvekkel, kiadványok-
kal, naptárakkal, pálinkával – támo-
gatta a város intézményeit, szerveze-
teit, rendezvényeit és báljait.

Az Ongáról készült új könyve-
ket, kiadványokat, az Ongai Kékda-
ru minden egyes lapszámait eljuttat-
tuk minden fontosabb megyei köz-
intézményhez, önkormányzathoz, a 
szomszédos településekhez. Azok he-
lyi elérhetőségét biztosítjuk az ongai 
boltok, üzletek segítségével.

- Takács László
 OKE elnök -

Tárlatvezetés a múzeumban (Fotó: Melecski Zoltán)

Betonozás a múzeum udvarán (Fotó: Bihari Ádám)

Pálinka tréningen (Fotó: T. L.)
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Trianonra emlékezett a város
Onga Város Önkormányzata megemlékezést tartott 2016. 
június 4-én, a Trianoni békediktátum aláírásának 96. év-
fordulóján, a Berzsenyi utca Történelmi emlékparkjában.  
A megjelentek, az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület műso-
rát és Szmutku Zoltán szavalatát tekinthették meg. Beszédet 
mondott Dr. Madzin Tibor Polgármester, melyet alább ismer-
hetnek meg a kedves olvasók.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Vendégek, Onga Város Polgárai!

Emelkedett lélekkel állunk itt, 
Onga trianoni emlékműve előtt, bé-
kés szándékkal, de eltökélten, a ma-
gyar megmaradás akaratával, hazánk 
és nemzetünk iránti szeretettel. 

Trianon a magyar nemzet Moh-
ács utáni legnagyobb sorstragédiája.  
96 évvel ezelőtt 1920. június 04-én 
délelőtt 10 órakor Budapesten és or-
szágszerte megkondultak a haran-
gok, a gyártelepek megszólaltatták 
szirénáikat és a borongós, őszies le-
vegőben továbbhömpölygő, szomorú 
hanghullámok a nemzeti összeomlás 
fájdalmas gyászát jelentették. 

Azon a napon írták alá Trianon-
ban a magyar meghatalmazottak  
a békeokmányt, amely az I. világhá-
borút zárta le. Azon a napon elszakí-
tották tőlünk ragyogó magyar város-
aink legjavát; a kincses Kolozsvárt,  
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Po-
zsonyt, az iparkodó Temesvárt, Ara-
dot, a vértanúk városát és a többi fel-
nevelt kedves gyermekeinket, a drága 
szép magyar városokat. Azon a na-
pon hazátlanná tettek véreink közül 
sok millió hű, becsületes embert.

A győztes nagyhatalmak, a vi-
lág urai, azt hitték, hogy befejezték 
művüket, hogy kifosztva, kirabol-
va, elvérezve és megcsonkítva már 
csak egy papírlapot, az Ő békeszer-
ződésük lapját kell, hogy ránk bo-
rítsák szemfedőnek. Budapest és az  
ország némán, méltóságteljesen, de 
komor daccal tüntetett az erőszakos 
béke ellen. Egész Budapest a trianoni 
gyász hatása alatt volt. A közlekedés 
10 percig állt, bezárták az üzleteket és 
az iskolákat. Az ország a legmélyebb 
nemzeti gyászba borult. Temetés volt 
ez, valóban; egy hatalmas, gyönyö-
rű ország és egy büszke nemzet te-
metése. A megdöbbenés és a tiltako-
zás nem volt ok nélküli. A történe-
lem soha nem látott még olyan békét,  
amire inkább a „kivégzés és hullarab-
lás” kifejezés lenne megfelelő.

Ilyen csönd még sosem borult a 
Kárpát-medencére. Csak a haran-
goknak és a félárbocra eresztett lo-
bogóknak lehetett szava e percekben. 
Míg végül a lelkekből fel nem tört az 
örök fogadalom: „Nem, nem, soha!”. 

3 400 000 magyar ember került, 
egyik napról a másikra idegen ura-
lom alá. Megkezdődtek az elszakított 

területen élők máig tartó kálváriás 
évtizedei. Az új hatalom hol kemé-
nyebb, hol diplomatikusabb eszkö-
zökkel, de szüntelenül arra töreke-
dett, hogy a zsákmányul ejtett föld-
del együtt kapott magyarokat le-
radírozza a térképről. A közönsé-
ges népirtástól, az elüldözésen, ki-
telepítésen át, a kulturális intéz-
mények és iskolák bezárásáig, ma-
gyar falvak porig rombolásáig, szé-
les skálán mozogtak az eszközök. 

Trianonban az Antant könyörtelen 
döntnökei minden idők legigazság-
talanabb, cinikusan békének nevezett 
diktátumát kényszerítették Magyar-
országra. 

A világtörténelemben nincs példa 
még egy ilyen lelkiismeretlen, felelőt-
len, etnikai, gazdasági és geopolitikai 
kontármunkára. 

Az ország területének csaknem 
háromnegyedét elveszítette. Szénbá-
nyáink egyharmada, hévíz forrásaink 
és ásványvizeink 70, vízierőműveink 
95%-a veszett el. Magyarország Tri-
anon óta szorul épületfa behozatal-
ra, hiszen erdeinknek szintén csak-
nem 90%-a került idegen uralom alá. 
A valaha világjelentőségű magyar só-
bányászat egyik pillanatról a másik-
ra megszűnt, hiszen kivétel nélkül 
valamennyi sóbányánkat elvették. A 
rendszerváltás után bezárt, nagy ne-
hézipari központok veszteségét nagy-
részt a méregdrágán importált vasérc 
magas költségei okozták. A Trianon 
előtti Magyarországon évente több, 
mint kétmillió tonna vasércet termel-
tek ki, ma egy grammot sem, mert az 
összes bánya elcsatolt területre esik. 
Azelőtt esztendőnként 3000 kg ara-
nyat és 30.000 kg ezüstöt hoztak fel 
a magyar bányákból. A békediktá-
tum értelmében egytől egyig mind-
egyiket elvesztettük. A határok nem 
csak igazságtalanul, hanem számos 

Polgármesteri megemlékezés 
(Fotó: Bihari Ádám)

Szmutku Zoltán szavalata 
(Fotó: Bihari Ádám)
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esetben hihetetlenül dilettáns mó-
don is lettek meghúzva. A békekon-
ferencia térképein csöppnyi patako-
kat, ereket is hajózhatónak jelöltek. A 
trianoni határ nem egyszer a szó szo-
ros értelmében szakított ketté város-
okat, utcákat, családokat, otthonokat, 
egyszerű paraszt emberek pici szán-
tóföldjeit. Holott tudjuk, ezt a hazát 
őseink nem a tőzsdén vették, nem a 
lottón nyerték, hanem karddal sze-
rezték és minden talpalatnyi földjét 
vérükkel áztatták. Ezt a hazát szent 
örökségül hagyták ránk. Átkozott le-
gyen még haló poraiban is, aki őse-
ink sírhelyeit, a megszentelt rögöket 
hitvány, nyomorult népek martalé-
kául hagyja.  Ez a föld az, amelyről a 
költő énekelte: „Ha a föld Isten kalap-
ja, hazánk a bokréta rajta”. Ez a föld 

az, ahol a mi apáink, anyá-
ink sírjukban pihennek, 
ahol a mi bölcsőnk ringott. 
Ez a föld az, ahol a magyar 
népdalok születtek, ahol az 
altatót dúdolta anyánk. Ez 
a mi ezeréves szent hazánk, 
amely itt Európa közepén a 
civilizációt, a kultúrát védel-
mezte. Ezt a hazát, ha kell 
életünk árán is megvédeni 
becsületbeli kötelességünk. 

Magyar Hazafiak! Egy-
szer meghalunk mindnyájan, de itt 
marad a nevünk, itt marad az em-
lékezetünk és itt maradnak a gyere-
keink. És amint a mi atyáink hazát 
szereztek, és hazát hagytak nekünk, 
úgy nekünk is kötelességünk, hogy 
mi is hazát, országot 
hagyjunk a mi gyer-
mekeinknek, ahol 
emelt fővel, becsü-
letesen, és mint sza-
bad polgárok élhet-
nek. Amint azt az 
egyik jeligénk mond-
ja: Csonka Magyar-
ország nem ország, 
nagy Magyarország 
mennyország! 

Mint ahogyan 
Reményik Sándor fo-

galmazta az örök lényeget: „Mert test 
az ország és lélek a nép!”.

A Szentlélek egyesítő ereje érint-
sen meg mindnyájunkat és a magya-
rok Istene segítsen meg minket.”

- szerk.: Á. Á. -

Régi képeslap Ongáról
A következő képeslapot internetes 
aukción vásárolta az Ongai Kulturá-
lis Egyesület. A képen a Kóczán kas-
tély látható a II. világháború előttről. 
Az eredeti képeslap megtekinthető  
a Darvas Közösségi Ház és Múzeumban. 

- T. L. -

Az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület 
műsora (Fotó: Bihari Ádám)

Trianon emlékmű (Fotó: Bihari Ádám)

Emlékező koszorúzás (Fotó: Bihari Ádám)
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Önkormányzati pályázatok
Városunk önkormányzata májusban több pályázat benyújtá-
sáról is döntött. Röviden ezeket összegeztük.

1956-os pályázatok
Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Javaslat az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójának méltó megünneplésére kiírt 
pályázatok benyújtására” című előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta: Onga Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1956-os Emlékbizottság megbízásából 
a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány ál-
tal kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büszke-
ségpont” megnevezésű pályázat benyúj-
tásáról dönt. A pályázat célja az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseménye-
inek, hőseinek és áldozatainak tiszteleté-
re új közterületi emlékmű állítása a Törté-
nelmi Emlékparkban. A projekt elszámol-
ható bruttó összköltsége: 5.000.000 Ft.

Onga Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1956-os Emlék-
bizottság megbízásából a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és Társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-56P-04 jelű „Sinkovits Imre” 
megnevezésű pályázat benyújtásáról dönt. 
A pályázat célja az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot valamint a kapcsolódó 
történelmi eseményeket felidéző, a hősök-
nek és az áldozatoknak emléket állító kul-
turális programok, rendezvények meg-
valósítása. A projekt elszámolható bruttó 
összköltsége: 5.000.000 Ft.

Pálinkamúzeum kialakítása 
Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Pálinkamúze-
um kialakítása Ongán” című előterjesz-
tést és az alábbi határozatot hozta:
1.  Onga Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az Ongai Kulturális 
Egyesülettel (3562 Onga, Görgey u. 
2/A.) konzorciumi megállapodást köt  
a „Vidékfejlesztési Program kereté-
ben a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet 
meghatározó épületek külső rekonst-
rukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” felhívásra, hogy arra 
„Pálinkamúzeum kialakítása Ongán” 
címmel támogatási kérelmet nyújtsa-
nak be.

2.  A képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatási kére-
lem kedvező elbírálása esetén az ab-
ban foglalt célt közös együttműködés-
sel megvalósítják.

3.  A konzorcium főpályázója, vezetője: 
Ongai Kulturális Egyesület.

4.  A fejlesztéssel érintett ingatlan: 3562 
Onga, Dózsa Gy. u. 24. (Helyrajzi szá-
ma: 396.)

5.  A beruházás teljes elszámolható költ-
sége: bruttó 24 935 641 Ft. Az önkor-
mányzatra eső szükséges önerő: brut-
tó 3 116 955 Ft, melyet a 2016. évi költ-
ségvetéséből biztosít.

Bölcsőde pályázat
Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-
1.4.1-15 – „A foglalkoztatás és az életmi-
nőség javítása családbarát, munkába ál-
lást segítő intézmények, közszolgáltatás-
ok fejlesztésével” pályázati felhívás kere-
tében bölcsőde kialakítását célzó pályá-
zat benyújtására”című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:

Onga Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 pá-
lyázati konstrukció keretében 100 %-ban 
támogatott pályázatot nyújt be bölcsőde 
kialakítására. A bölcsőde tervezett helye: 
Onga 1515,1516,1520. hrsz. A projekt 
költségeinek cél és forrás szerinti várható 
megoszlása az alábbi: 

Kiegészítő támogatásra vonatkozó 
pályázat 

Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Magyarország 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklete III. „A helyi önkormányzat-
ok kiegészítő támogatásai” 1. pontja sze-
rint alapján Onga Város Önkormányzata 
rendkívüli támogatásra vonatkozó pályá-
zat benyújtásáról döntött. 

Feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázat 

Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Javaslat az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatását célzó pályázat be-
nyújtására” című előterjesztést és az aláb-
bi döntést hozta:
1.  Onga Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 
pont b) és c) pontjai alapján meghirde-
tett önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatását célzó pá-
lyázat benyújtásáról döntött. 

2.  Az Ongai Sportcentrum óvodai, iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fej-
lesztését ‒ salakos teniszpálya labdafogó  
hálóval, automata öntözőrendszer-
rel és világítással; strandfocipálya; mo-
bil lelátó; gépház és tároló helyiség  
telepítését tartalmazó ‒ beruházás össz-
költsége: 22 759 874 Ft. A pályázati ki-
írás b) sportfejlesztés alcélja alapján igé-
nyelt vissza nem térítendő támogatás:  
19 345 893 Ft. A képviselő-testület 
a megvalósításhoz szükséges önerőt  
3 413 981 Ft-ot 2016. évi költségve-
tésében az általános tartalék terhére  
biztosítja.

3. Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő, belterületi utak (Tom-
pa M. u., Bethlen G. u., Mun-
kácsy M. u., József A. u., Bala-
ton u., Mikszáth K. u., Sport u., 
Petőfi u., Nefelejcs u., Görgey A. 
u., Széchenyi u.) felújítását tar-
talmazó – beruházás összkölt-
sége: 16 944 233 Ft. A pályázati 
kiírás c) belterületi utak felújí-
tása alcél alapján igényelt visz-
sza nem térítendő támogatás: 
14 402 598 Ft. A képviselő-tes-

tület a megvalósításhoz szükséges önerőt  
2 541 635 Ft-ot 2016. évi költségve-
tésében az általános tartalék terhére  
biztosítja.

- T. L. -

TEVÉKENYSÉGEK
Bruttó 

elszámolható 
költség (Ft)

1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK 8 841 960
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 4 420 980
Közbeszerzés költsége 1 473 660
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (tervezés) 2 947 320

2. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI 133 136 230
Építéshez kapcsolódó költségek 121 996 200
Eszközbeszerzés 11 140 030

3. PROJEKTMENEDZSMENT 3 684 150
Projektmenedszment szolgáltatás 3 684 150

4. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCS. SZOLG. 1 703 660
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 1 473 660
Kötelező nyilvánosság biztosítása 230 000

ÖSSZKÖLTSÉG 147 366 000
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Bemutatkozott az iskola!
Az idén május 13-án került sor az általános iskola és művészeti tanszakainak hagyományos, 
a nagyközönség előtti bemutatkozására. A következő képek ott készültek, és elevenítik fel a 
nagysikerű rendezvény néhány emlékezetes pillanatát. 

- T. L. -

Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.) A harmadikosok néptánca (Fotó: T. L.)

Vízi tündérek és vízi manók (Fotó: T. L.) A Pedagógus Kórus (Fotó: T. L.)

A művészeti iskolai furulya tanszakosai (Fotó: T. L.) A másodikosok néptánca (Fotó: T. L.)

A nyolcadikosok búcsú keringője (Fotó: T. L.) A nyolcadikosok záró képe (Fotó: T. L.)
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ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László

Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út 2/A.

Az újság elérhető az interneten is:
www.okeonga.hu

okeonga@upcmail.hu
Nyomdai elők.: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– 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:

•  A jógáról Ongán
•  Városnapi előzetes
•  A rács túl oldalán – interjú egy 

ongai börtönőrrel
•  Pályázatokról 
•  Nyári felújítási munkákról
•  Múzeumok éjszakája
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  1%-os felhívások
•  Hirdetések

A tréning sorozatra óriási érdeklő-
dés mutatkozott. A közel 50 résztve-
vő négy országból, Magyarországon 
kívül Szlovákiából, Romániából és 
Angliából érkezett. A résztvevők leg-
inkább komoly, elismert kereskedel-
mi és bérfőzdék, pálinkás cégek, élel-
miszeripari mérnökök és egyetemet 
végzett pálinkamesterek közül kerül-
tek ki, ami óriási elismerés a szerve-
ző Ongai Kulturális Egyesületnek. A 

Pálinkaértékelő tréningsorozat záróvizsgával
Az Ongai Kulturális Egyesület és a Lovassy Pálinka-Technológiák az elmúlt hónapokban egy ötször két na-
pos tematikus, intenzív pálinkabíráló tréningsorozatot indított. 

résztvevők két csoportban tréningez-
tek Lovassy György és Takács László 
vezetésével.

A tréningsorozat célja, hogy a pá-
linkafőzésben érdekeltek, potenciá-
lis pálinkabíráló jelöltek, a minőségi 
pálinkát fogyasztók és készítők olyan 
gyakorlati és elméleti ismereteket kap-
janak a pálinkák, a gyümölcs- és bor-
párlatok érzékszervi minősítéséről, faj-
tajellegéről, a cefrézés és a pálinkafőze-

tés minőségjavító lehető-
ségeiről, a pálinkák szak-
szerű bírálatáról, a bírála-
ti rendszerekről, melyet a 
gyakorlatban hasznosítani 
tudnak, ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi bí-
rálatuk fi nomodhat.

A képzés végén, júni-
us 10-én 40 fő vizsgázott, 
közülük a legjobbak beke-
rültek a Quintessence Pá-
linkaverseny bővebb zsűri 
keretébe, akik közül kerül-
nek kiválogatásra a 2017. 
évi verseny bírálói. 

- T. L. -

A tréning júniusi vizsgáján (Fotó: T. L.)

Dupla szám 
szeptemberben

A következő számunk 
2016 szeptemberében 

jelenik meg dupla 
terjedelemmel, dupla számmal.


