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Az önkormányzat szervezésében szeptember 24-én immár  
a IV. Városnapot tartotta településünk.

IV. Városnap

A városnapot megelőzően ke-
rült sor a helyi gyümölcster-
mékek versenyére benevezett 
minták zsűrizésére, a termé-
kek lakossági kóstolását már 
a szombati programsorozat 
keretében ejtették meg. Kora 
délután a Bársonyos Napkö-
zi Otthonos Óvoda, a Gör-
gey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei léptek fel. Ünnepi kö-
szöntőt mondott Madzin Tibor pol-
gármester, illetve Dr. Mengyi Roland 

országgyűlési képviselőnk 
is megosztotta Onga lakos-
ságával ünnepi gondolatait.  
A díszpolgári címek átadását 
követően az Ongai Hagyo-
mányőrző Néptánccsoport 
és a Barátság Nyugdíjas Klub 
szórakoztatta a nagyérdeműt, 
majd a T-Dance Tánciskola 
bemutatója következett. Szín-

padra lépett még a Szőlőszem Kálmán 
bábos interaktív mese előadója is. 
Ugyanekkor az edzőpályán a Bükk-

aranyosi Huszárbandérium 
bemutatója zajlott. Peat jr & 
Fernando ft Sheela folytatta 
az előadást. Az est fénypontja  
a Bikini zenekar koncert-
je volt, majd a hagyomá-
nyos tűzijátékot megelőzően  
a tűzgyújtással zárult a prog-
ramsorozat. 

- T. L. -

A városnap megnyitása (Fotó: Bekus Bettina)

Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport 
(Fotó: Bekus Bettina)

Bikini koncert (Fotó: Bekus Bettina)
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Városnapi polgármesteri köszöntő
Szeptember 24-én immár negyedik alkalommal ünnepelte Onga város lakossága a városnap-
ját. A rendezvényt polgármester úr köszöntője nyitotta meg.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Onga, 
Ongaújfalu és Ócsanálos minden kedves 
lakosát, köszöntöm Kedves Vendégeinket, 
Onga IV. Városnapja alkalmából!
Hölgyeim és Uraim!

A hazaszeretet, településünk szeretete, 
munkásságunk és összetartásunk a biztosí-
téka annak, hogy Magyarország most 2016-
ban Európa egyik meghatározó nemzete, 
országa és amint azt már megszoktuk védő-
bástyája legyen.

Ebben az országban, Magyarországon 
van egy város, egy négy éve város, amely, 
mint település már 794 éve biztosan létezik. 
Hiszen, 794 évvel ezelőtt 1222-ben a Váradi 
Regesztrumban írták le először Onga nevét, 
amely mint lakott település, már akkor léte-
zett. Később a régészeti kutatások bizonyí-
tották, hogy a terület ahol élünk már jóval  
a Honfoglalást megelőzően lakott volt. 

Nagy tisztelettel gondolunk őseinkre, 
akiknek hite, összetartozásának ereje, az ongai 

föld szeretete 800 éven át megtartotta ezt  
a települést, hogy a néhányszáz lelkes faluból 
ma egy szépen fejlődő kisváros legyen.

A ma itt élő és dolgozó, tehetséges és 
szorgalmas, családját szerető lakosság  
a biztosítéka annak, hogy Onga város együtt 
fejlődjön az országgal. Adjuk át az utánunk 
következő nemzedéknek településünk, 
Onga város iránt érzett felelősségünket, 
szeretetünket, hogy majd az Ő utódjaik is 
büszkeséggel és tisztelettel emlékezzenek 
miránk, a most itt élőkre.

Annak idején 2013-ban, sokunk álma vált 
valóra, mikor többszöri próbálkozásra Ongát 
várossá nyilvánították. Természetesen ez nem 
sikerült volna az itt élő polgárok támogatá-
sa nélkül. Azóta minden évben szeptember  
végén Szent Mihály napjához kapcsolódva 
ünnepeljük várossá nyilvánításunk napját. 
Ünnepeljük Onga múltját, jelenét és jövőjét. 

- Dr. Madzin Tibor polgármester -

Dr. Madzin Tibor 
(Fotó: Bihari Ádám)

IV. Ongai Városnap – néhány lakos szemével
A városnap programjairól, a rendezvény értékéről, a hangulatról érdeklődtünk települé-
sünk lakossága körében. Alább néhány véleménnyel ismerkedhet meg a tisztelt olvasó.

Fehérné Benke Tünde: 
Fél hét körül mentünk ki a rendezvényre, 
leginkább a Bikini koncert és a tűzijáték 
miatt. Nagyon jól éreztük magunkat, tet-
szettek a műsorok. Talán amit negatívum-
ként tudunk felhozni, azaz lenne, hogy 

kevés volt egy sörsátor, mert nagyon hosz-
szú sor állt előtte az este folyamán. 

Cserhalmi Lilla:
Jó ötlet a város apraját és nagyját össze-
hívni, úgy érzem ez az itt lakóknak is tet-
szik. A kicsik rohangálnak, játszadoznak, 
kipróbálják az életkoruknak megfelelő 
játékokat, míg a felnőttek, szülők régen 
látott ismerősökkel találkoznak, beszél-
getnek, jókat iszogatnak. 

Ez volt a harmadik városnap, amin 
eddig megjelentem, a mostani sajnos 
számomra nem szárnyalta túl a tavalyit, 
viszont a tűzijáték az eddigi legcsodála-
tosabb volt. 

A belépőjegyet szerintem már ideje volt 
bevezetni, ezáltal a rendezvény maga 
színvonalasabb volt. A jövőben remélem 
biztosabb és stabilabb lesz ez is, mert 
nem egy ongai lakostól hallottam, hogy 
kiadták volna másoknak a már megvá-
sárolt karszalagot. Érdekeltek a műsor-
számok, de kifejezetten a Bikini koncert 
miatt látogattam ki. 

A jövőben javasolnám a termelői piac 
árusainak kialakítani egy külön részt, 
ahol a délutáni órákban árulhatnának. 

Tóth Viktor: 
A városnapot jó kezdeményezésnek tar-
tom, mert sajnos ez az egyetlen rendez-

A nézők (Fotó: Bekus Bettina)
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vény van, ami összehozza az ongai lakos-
ságot. Én a barátaim körében nagyon jól 
éreztem magam. 

A belépőjegy bevezetését nagyon he-
lyeslem. Több településen is hasonlóan 
csinálják, úgy gondolom, ez magasabb 
szintre emeli a rendezvényt. 

A későbbiekben javasolnám a szé-
lesebb zenei kínálatot és több fiatalokat 
érintő programot. 

Agócs Ferencné:
Délután öt óra körül mentem ki a Sport-
pályára a Bikini koncert miatt elsősorban. 
Nagyon elégedett voltam a fellépőkkel, 
tetszettek a műsorok. A belépőjegyet jó 
dolognak tartom, ezáltal magasabb szín-
vonalon működött a biztonsági rendszer.

A jövőre nézve jó lenne még ilyen 
nagy koncerteket szervezni, ez érdekli  
a lakosságot, és más falvakból is elláto-
gatnak emiatt hozzánk. 

A gyerekeknek és felnőtteknek is 
egyaránt tetszett a dodgem, illetve  
a körhinta is.

Laczkó Józsefné:
Évről évre színvonalasabb az esemény. 
Nagyon jól éreztem magam, sokan vol-
tak a koncerteken. A posztumusz és  
a díszpolgár is nagyon megérdemelte 
a díjat, elégedett vagyok a választás-
sal. A tűzijáték különleges volt, főleg  
a zenei aláfestéssel. A gyümölcstermékek 
versenyén kifejezetten finom ízeket fe-
deztem fel, ezt a későbbiekben akár egy 
főzőversennyel is ki lehetne egészíteni.  
A mesemondók műsora lekötötte az em-
berek figyelmét, főleg az előadásmódjuk. 
A belépő egy jelképes összeg volt, any-
nyit talán lehetne rajta változtatni, hogy 
levásárolható legyen esetleg egy üdítőre, 
illetve a gyerekeknek ingyenes legyen  
a rendezvény.

Váradi Józsefné:
Elégedett vagyok a programokkal, sok-
rétűen el lehetett tölteni az időt, mindig 
volt olyan fellépő vagy esemény, ami le-
kötötte a figyelmemet. A Bikini koncert 
fantasztikus volt, azt én és a körülöttem 
lévők is élvezték. Az ökörsültet ízletesen 
készítették el, bőséges adagot tudtam 
elfogyasztani. A belépő miatt sokan saj-
nos nem tudtak elmenni, ezen a későb-
biekben lehetne változtatni. Javasolnám 
a mozgássérülteknek kialakítani egy 
helyet, ahonnan ők is tudják élvezni a 

színpadon látottakat, mivel a tömegből 
sokszor nem lehetett látni.

Trízsi Zalán:
Véleményem szerint a városnap egy re-
mek kikapcsolódási és szórakozási lehe-
tőség mind a fiatalok, mind az idősebbek 
számára, valamint nyugodtan kijelent-
hetjük, mára már hagyománnyá vált te-
lepülésünkön. Ezt a törekvést a jövőben 
is folytatni és forszírozni kell. Mint min-
den városnapon, így ezen is kitűnően 
éreztem magam, mivel társaságkedvelő 
ember vagyok, ebből adódóan az ilyen 
rendezvényeket különösen kedvelem. 

Úgy gondolom, hogy a belépőjegy 
egy jó kezdeményezés, a progresszív 
gondolkodás első megnyilvánulása. Sze-
rintem már rég meg kellett volna hozni 
ezt a döntést. Az 500 Ft csupán egy jel-
képes összeg, és nem megfizethetetlen  

a családok számára sem. Ugyanakkor  
financiális segítséget és nagyobb poten-
ciált nyújt a szervezők számára a tekin-
tetben, hogy például akár egy országosan 
elismert, közismert és nívósabb zenekart 
is meg tudjanak hívni. Ezen kívül számos 
program megvalósításához is anyagi for-
rás lehet. Kihangsúlyoznám, hogy nem 
ebből az összegből kell szponzorálni az 
egész rendezvényt, hiszen csekély összeg-
ről beszélünk. Csupán egy szolid, anyagi 
hozzájárulásként kell rá asszociálni. 

Egyéb elfoglaltságaim miatt csak ké-
sőn tudtam kilátogatni, így csak az esti 
programokról tudok referálni. A Bikini 
koncert fergeteges volt, kivételes hangu-
latot varázsoltak a nagyérdeműnek. A tű-
zijátékról csak szuperlatívuszokban lehet 
beszélni, roppant impozáns és látványos 
volt ismét, bár ebben az egy programban 
az önkormányzat anyagi lehetőségeihez 
mérten szerintem sosem vallott kudar-
cot. A tűzijáték hossza és színvonala – 
mások véleményére is építve –, szerintem 
rendben van. A zenekarok tekintetében 
kijelenthetem, hogy évről-évre meg tu-

dunk újulni, és ezt a tendenciát folytat-
ni tudjuk. Most már egy olyan kaliberű 
együttest kellene megkaparintani, mint 
például a Hooligans vagy az Edda. Per-
sze ez a kategória már árban is megmu-
tatkozna, de mindenképpen nagy dobás 
lenne. A délutáni programokra is ráférne 
egy kis frissítés és változtatás. Buborék-
foci, vízi foci, főzőverseny. 

Esetleg a belépő áráért cserébe egy 
kis grátisz ökörjegy vagy sör tikett, csak 
hogy még vonzóbbá tegyék a rendez-
vényt a kilátogatók számára. 

A legfontosabb változtatás, amit fo-
ganatosítani kellene és el kellene rugasz-
kodni a megszokottól, az az esemény 
megrendezésének időpontja. Szeptember 
végén már túl hideg van, tavaly például 
egész nap borús és esős idő volt, ami meg 
is látszódott a résztvevők számán. Talán 
a legjobb ötlet az lenne, ha visszakerülne 

a falunapoknál jól bevált Államalapítás 
ünnepre, augusztus 20-ára. Számomra 
anno valami egyedi és kivételes hangulat 
járta át akkor az egész rendezvényt. 

Végül ezúton szeretném megkö-
szönni a városnap lebonyolításában 
közreműködő minden embernek azt az 
embertelen munkát és helytállást, amit 
évről-évre nyújtanak. Le a kalappal előt-
tük. Remélem, nem sértettem meg sen-
kit a meglátásaimmal, elképzeléseimmel, 

csupán szubjektív állásfoglalásnak szán-
tam. Köszönöm, hogy nyilatkozhattam, 
és remélem, sikerült produktív segítséget 
nyújtanom a jövő évi városnap vonzóbbá 
és sikeresebbé tételében.

Bányai Lajos:
Nagyon jól megszervezett városnapon 
vehettünk részt. Egy igazi közösséget 
alkot a város, hiszen a lakók nélkül létre 
sem jöhetett volna. Ehhez szükség van  
a belépőjegyre, mivel a színvonalat meg 
is kell fizetni. A délután folyamán, míg 
ott tartózkodtunk számos program ke-
rült megrendezésre, amin láthatóan 
mindenki jól érezte magát. A Bikini kon-
cert volt az est fénypontja, amely kiváló 
hangulatot biztosított a nagyérdeműnek. 
A tűzijáték tökéletes lezárása volt mind-
ezeknek. A jövő évre a színvonal fenn-
tartásához, hasonló legendás magyar 
zenekarokat ajánlunk, például az Edda 
és az Omega. A jövőben is kívánunk  
a városnak hasonló magas színvonalú 
rendezvényt! 

- Bekus Bettina -

Városnapi forgatag (Fotó: Bekus Bettina)
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Képriport a IV. városnapról
A következő fotók a városnap néhány emlékezetes pillanatát elevenítik fel. 

Helyi gyümölcstermékek díjazása (Fotó: Bihari Ádám) Óvodások fellépése (Fotó: Bekus Bettina)

4. b osztályos tanulók műsora (Fotó: Bihari Ádám)
Pedagógusok énekkarának előadása (Fotó: Bekus Bettina)

Jónyer István asztalitenisz-világbajnok 
bemutatója (Fotó: Bekus Bettina)

Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport (Fotó: Bihari Ádám)

Ökörsütés (Fotó: Bekus Bettina) Barátság Nyugdíjas Klub előadása (Fotó: Bekus Bettina)
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Szőlőszem Kálmán bábos interaktív 
mese (Fotó: Bihari Ádám)

Lovas-íjászbemutató (Fotó: Bekus Bettina)

Kirakodó vásár (Fotó: Bihari Ádám) Peat jr & Fernando ft Sheela (Fotó: Bihari Ádám)

Bikini zenekar (Fotó: Bekus Bettina) Közönség (Fotó: Bekus Bettina)

Tűzgyújtás (Fotó: Bihari Ádám) Zenés tűzijáték (Fotó: Bihari Ádám)



6 2016. október

Onga új díszpolgárai

Onga Város Önkormányzati Képviselő-testülete díszpolgári címet 
adományozott Jónyer István világbajnok asztaliteniszezőnek és posz-
tumusz díszpolgári címet dr. Kósik Lajos orvosnak. A díszpolgári 
címek átadására a városnapon került sor.

Dr. Kósik Lajos
1937-ben született, Cserépfalun, ahol 
gyermekkorát is töltötte.

Szüleitől kapott szellemi öröksége 
egész életét végigkísérte. A kálvinis-
ta hit, az Isten és az ember tisztelete, 
szeretete, a munka megbecsülése, kö-
telességtudat és a helytállás.

1955-ben kitűnően érettségizett  
a mezőkövesdi I. László Gimnázium-
ban, majd 1961-ben végzett a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemen. 
1964-ben került Ongára körzeti or-

vosként. Az itt eltöltött 35 év szol-
gálati idő alatt a község valamennyi 
lakóját megismerte, ugyanakkor ki-
vívta mindannyiunk szeretetét, tisz-
teletét és megbecsülését.

Kósik Lajos doktor úr mondta, 
mint ahogy azt Madách az Ember 
Tragédiájában leírja: „A cél a halál, 
az élet küzdelem, s az élet célja e küz-
dés maga.” Az orvos feladata pedig  
e küzdelem megkönnyítése. 

Dr. Kósik Lajos minden beteg és 
egészséges ember panaszát, gondját-
baját türelemmel hallgatta meg, és 
legjobb tudása szerint igyekezett azt 
orvosolni.

Pályafutása kezdetén Onga, 
Ongaújfalu és Ócsanálos nem azt  
a képet mutatta, amit ma. Az orvos-
nak sárban, fagyban, esőben, akár 

gumicsizmában, 
gyalogosan, kerék-
páron, a vasúti töl-
tésen vagy akár a 
Hernád gátján kel-
lett megközelítenie 
betegeit. 

1964-től 2003-
ig, nyugdíjba vo-
nulásáig végezte áldásos tevékeny-
ségét. A Vöröskereszt aktív harcosa 
volt. Hosszú időn keresztül szervezte 
a véradásokat Ongán. 1966-ban az 

ő kezdeményezésére jött létre 
felnőtt énekkar, melynek tagja 
volt. A kevés szabadidejéből fu-
totta erre is. Beindította a „Tiszta 
udvar rendes ház” mozgalmat, 
fásítási, virágosítási akciót kez-
deményezett sikerrel. A kultu-
rális életben is aktívan vett részt, 
egészségügyi előadások, teaes-
tek, bálok, színi előadások, ka-
rácsonyi műsorok, kirándulások 

szervezése fűződik nevéhez. 
Dr. Kósik Lajos nevéhez fűződik 

a Ravatalozó létrehozása is. Hívő 
keresztényként a református egyház-
község gondnoka, 
a prezsbitérium ve-
zetője volt sok éven 
át. Szerettük volna 
munkásságát életé-
ben elismerni, sajnos 
erre betegsége nem 
adott lehetőséget.

Mint ahogy az 
Dr. Kósik Lajos 
gyászjelentésén sze-
repelt „Ama nemes 
harcot megharcol-
tam, futásomat elvé-
geztem, a hitet meg-
tartottam.”

Onga Város Önkormányzata Dr. 
Kósik Lajos részére, posztumusz 
díszpolgári címet adományoz.

Jónyer István
1950-ben született, gyermekkorát 
Ongán töltötte. 

A miskolci Földes Ferenc Gim-
náziumban tanult, asztaliteniszező 
pályafutását a DVTK játékosaként 
kezdte 13 éves korában. Pályatársai 
nagyszerű emlékekkel rendelkez-
nek róla. Idézem: „Teljesen mindegy, 
hogy mit adtunk a kezébe, strandpa-
pucsot, lángost, még zsíros kenyérrel 
is elvert bennünket.”

Az 1970-es években asztalite-
niszben a világ legeredményesebb 
játékosai közé tartozott, nekünk, 
magyaroknak Ő volt a legjobb. Hí-
ressé vált, az általa kitalált oldalpör-
getés, az ún. kiflipörgetés, „a Jónyer 
tenyeres”, amelyet akkoriban csak  
Ő tudott visszaadni senki. 

Hosszasan sorolhatnám világbaj-
noki, Európa bajnoki, magyar nem-
zeti bajnoki avagy egyéb nemzetközi 
eredményeit, amivel elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a magyar sport 
fényes hírnevének.

Híres volt példás küzdeni tudá-
sáról például 1975-ben, amikor el-
nyerte az egyéni világbajnoki címet, 

a döntőben 0:2-ről, 
3:2-re fordítva nyer-
te a mérkőzést. Több 
állami és nemzetközi 
kitüntetéssel, díjjal 
rendelkezik.

Érdemei elisme-
réseképpen Onga 
Város Önkormány-
zata 2016. szeptem-
ber 24-én díszpolgá-
ri címet adományoz 
Jónyer István aszta-
liteniszező világbaj-
nok részére.

- szerk.: T. L. -

Dr. Kósik Lajos  
1978-ban (Fotó:  
OKE archívum)

Posztumusz díszpolgári cím átadása Dr. Kósik 
Lajos özvegyének (Fotó: Bihari Ádám)

Jónyer István  
(Fotó: Bihari Ádám)
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Október 2-án népszavazás volt hazánkban. A népszavazás kérdése 
így szólt: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyaror-
szágra történő kötelező betelepítését?” 
Alább a népszavazás ongai eredményét ismerhetik meg a tisztelt 
olvasók.

Népszavazás eredménye Ongán

1. sz. szavazókör: Onga, Görgey A. u. 2. (Iskola) 
2. sz. szavazókör: Onga, Rákóczi u. 11. (Művelődési ház)
3. sz. szavazókör: Onga, Hunyadi u. 43. (Óvoda épület)
4. sz. szavazókör: Onga, Arany J. u. 14. (Óvoda épület)
5. sz. szavazókör: Ócsanálos, Akác u. 4. (Közösségi ház)
6. sz. szavazókör: Ongaújfalu, Darvas u. 1.

A szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 3734. Megjelent 
szavazók száma: 1640 fő (43,92 %). 

Urnában lévő lebélyegzett  
szavazólapok száma

Érvénytelen lebélyegzett  
szavazólapok száma

Érvényes szavazólapok száma

1640 100 (6,10%) 1540 (93,90%)

A szavazatok száma válaszonként:
Igen 

szavazatok száma
Nem 

szavazatok száma
29 (1,88%) 1511 (98,12%)

Szavazókörökre felbontott szavazatok száma:
1. sz. 

(fő/%)
2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz

A szavazóköri névjegyzékben lévő 
választópolgárok száma

721 869 964 908 175 97

Szavazóként megjelent válasz-
tópolgárok száma

298
(41,33%)

356
(40,97%)

448
(46,47%)

435
(47,91%)

60
(34,29%)

43
(44,33%)

Az urnában levő lebélyegzett sza-
vazólapok száma

298 356 448 435 60 43

Érvénytelen szavazólapok száma 24
(8,05%)

24
(8,05%)

36
(8,04%)

25
(5,75%)

1
(1,67%)

4
(9,30%)

Érvényes szavazólapok száma 274
(91,95%)

346
(97,19%)

412
(91,96%)

410
(94,25%)

59
(98,33%)

39
(90,70%)

IGEN szavazatok száma 2
(0,73%)

6
(1,73%)

12
(2,91%)

7
(1,71%)

0
(0%)

2
(5,13%)

NEM szavazatok száma 272
(99,27%)

340
(98,27%)

400
(97,09%)

403
(98,29%)

59
(100%)

37
(94,87%)

- szerk.: T. L. -

A nemek győztek Ongán is 
(Fotó: Bekus Bettina)
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Gyümölcstermékek II. ongai versenye
Második alkalommal került meghirdetésre a gyümölcstermékek ongai versenye Onga Város Önkor-
mányzata és az Ongai Kulturális Egyesület együttműködésében.

A verseny meghirdetésének köre 
Onga város, illetve a környező te-
lepülések lakossága volt. Nevezni 
öt kategóriában lehetett: szörpök, 
lekvárok, aszalványok, befőttek és 
egyéb gyümölcs termékek.

A beérkezett 32 mintát szak-
avatott 4 tagú zsűri (Farkas Lász-
lóné jegyzőasszony, Zsoldos 
Jánosné, Kerékgyártó Pálné és 
Jónyer Gergő) bírálta el 2016. 
szeptember 21-én.

Az ünnepélyes eredményhir-
detésre a Városnapon került sor, 
ahol a kilátogatók megkóstolhat-
ták a nevezett mintákat, melyek 
közül kiválaszthatták a közönség-
díja gyümölcs terméket. Kategóri-
ánként az arany-, ezüst- és bronz-
érmet elért nevezők oklevelet és 
ajándékcsomagokat kaptak.

A verseny végeredménye
Nevező Nevezett termék Évjárat Helyezés/Kategória

Ongai Kulturális Egyesület Cacanska lepotica szilva-aszalvány 2016 1. (aszalvány)
Poroszkainé Urszin Márta Szilva és meggy aszalvány 2016 2. (aszalvány)
Ongai Kulturális Egyesület Éva meggy-aszalvány 2016 3. (aszalvány)

Nagy Attiláné Rumos meggy befőtt 2016 1. (befőtt)
Pócsiné Halász Mária Körte befőtt 2016 2. (befőtt)

Rózsa Lászlóné Meggy hús (nyers) 2016 3.(befőtt)
Rózsa Lászlóné Körtelekvár 2016 1. (lekvár/dzsem)
Rózsa Lászlóné Eperlekvár 2016 2. (lekvár/dzsem)
Nagy Attiláné Cseresznye dzsem 2015 3.(lekvár/dzsem)

Rózsa Lászlóné Meggyszörp 2016 1. (szörp)
Nagy Attiláné Sárgabarackszörp 2015 2. (szörp)

Poroszkainé Urszin Márta Eperszörp 2016 2.(szörp)
Nagy Attiláné Málnaszörp 2015 3. (szörp)

Poroszkainé Urszin Márta Kajszi ivólé 2016 1. (egyéb)
Poroszkainé Urszin Márta Vegyes ivólé 2016 2. (egyéb)

Cserhalmi Zsanett Fahéjas kékszőlő dzsem 2016 közönség díj

- T. L. -

A helyi gyümölcstermékek zsűrizése  
(Fotó: Gondos Andorné)

Munkában a zsűri (Fotó: T. L.)

Nagy Attiláné átveszi az okleveleket és az 
ajándékcsomagot (Fotó: Bekus Bettina)

Pócsiné Halász Mária átveszi  
az okleveleket és az ajándékcsomagot 

(Fotó: Bihari Ádám)
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Nyugdíjba vonult óvodavezetőnk,  
Trízsi Józsefné „Gizike néni”

Újabb búcsúzó pillanat érkezett el a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda életében.Trízsi Józsefné 
Gizike néni óvodavezető 40 év pedagógusi munka után nyugdíjba vonult.

Gizike 1976-ban Felsőzsolcán kezdte 
óvónői hivatását, majd amikor On-
gán 1980-ban megnyílt az első óvoda 
az Arany János utcában, itt folytatta 
óvónői pályáját. 1992-ben új óvodát 
adtak át a Hunyadi utcában, aminek 
Gizike lett a vezetője. Ő volt az, aki 
2001-ben kezdeményezte az Ongai 
Óvodásokért Alapítvány létrejöttét, 
ami a mai napig sikeresen működik. 
Vezetése alatt sószoba kialakítása, 
számos program és rendezvény va-
lósult meg. Kezdeményezte, hogy 
óvodánk a városunkon átfolyó pa-
takról a „Bársonyos” nevet kapja, 
amire nagyon büszkék vagyunk.

Szorgos munkájával, kitartásával 
igyekezett példát mutatni. Mindig 
mindenben a gyermekek voltak a 
legfontosabbak neki. Tudta, hogy 
a gyermekekkel foglalkozni a leg-
szebb dolog a világon; látni mosoly-

gós arcukat, szeretetet, ölelést kapni 
tőlük, csodálatos dolog. Mindig al-
kotott, az alkotásai sikereiben pedig 
mi is részesülhettünk. Ezúton is kö-
szönjük neki, hogy megismerhettük, 
hogy vele dolgozhattunk ennyi éven 
át. Kívánunk neki boldog, egészség-
ben, örömökben gazdag nyugdíjas 
éveket!

- Bársonyos Napközi Otthonos 
Óvoda dolgozói -

Trízsi Józsefné a búcsúz-
tatóján (Fotó: Trízsi Zalán)

A fenntartó önkormányzat 
képviselőivel (Fotó: Trízsi Zalán)Gizike köszöntése (Fotó: Trízsi Zalán)

Szépkorúak köszöntése

Onga Város Önkormányzata nevében – 90. szü-
letésnapja alkalmából – otthonában köszöntötte 
JUHÁSZ FERENCNÉ Klári nénit Dr. Madzin Ti-
bor polgármester úr.

Az ünnepelt ‒ aki 4 unokával, 5 dédunokával és 1 ükunoká-
val büszkélkedhet ‒ jókedvvel, mosolygósan mesélt életéről. 
Klári néni a boldogság mellett nehéz pillanatokat is átélt, de 
mint mondta: a szeretet átsegítette minden megpróbáltatá-
son. Szívből kívánjuk, hogy még sokáig éljen egészségben, 
szerető családja körében!

- Polg. Hiv. -

Klárika néni köszöntése (Fotó: Polg. Hiv.)
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Iskolai csengőszó
Magunk mögött hagytuk a tanév első hónapját. Bemutatkoztunk a városnapon. Készülünk az októberi 
programokra.

Látványos és tartalmas bemutatóval 
rukkolt elő intézményünk a városna-
pi forgatagon. Pedagógus énekkarunk 
távoli tájakra kalauzolta el közönségét. 
A szabadtéri előadás több hangszer 
kíséretében szólalt meg. A műsor-
szám előadásában Nagy Zsuzsanna 
fuvolán, Taskovics Orsolya zongorán 
működött közre. A műsorszám ren-
dezője és karvezetője Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó volt. Az alapfokú 
művészetoktatás magas színvonalát 
volt hivatott bemutatni két művészta-
nárunk produkciója. Trombitán Gál 
Péter két darabot adott elő, kísérője 
Taskovics Orsolya zongoratanár volt. 
A művészetoktatás néptánc tanszakát 
a negyedik b osztály tanulói képvisel-
ték. Felkészítőjük Bárdos Zsuzsanna 
volt, a táncdarab színpadra állításában 

Kádár Elemér és Durda-Tomoszki 
Marianna működött közre.

Iskolánk hatodik évfolyama ün-
nepi előadással készült az aradi vér-
tanuk emléke előtti tisztelgésre. Az 
előadást október 6-án tekinthette 
meg az iskola közössége és az érdek-
lődők. A műsor felkészítő nevelői 
Kerékgyártóné Makranczi Ildikó és 
Szakáczki-Ujházy Rita osztályfőnö-
kök voltak.

Október hónap hagyományosan 
az idősek hete és iskolánk Görgey-
napjai köré szerveződik. Görgey Ar-
túr halálának 100-dik évfordulója 
alkalmából az emléke előtt tiszteleg-
ve számos rendezvényre kerül sor. A 
hadvezér és tudós életével kapcsola-
tos vetélkedő kiemelkedik a rendez-
vények sorából. 

Megkezdődtek az általános iskola 
épületeinek állagjavító munkálatai. 
Több mint egy évtizedes huzavona 
után hamarosan új tetőszerkezet védi 
a tornatermet. Reményeink szerint 
hasonló magastető védi majd a ké-
mia és a földrajz termeket is. Sor ke-
rül a legkritikusabb állapotban lévő 
belső csempézett felületek javítására 
és az elhasználódott ajtók cseréjére 
is. A munkálatokhoz szükséges épí-
tési anyagokat a fenntartó tankerület 
biztosítja. A munkálatok elvégzése 
elsősorban karbantartóinkra és a he-
lyi közhasznú munkásokra hárul. A 
felújító-karbantartó munkálatok be-
csült értéke meghaladja az ötmillió 
forintot. 

- Kovács György igazgató -

Pedagógus énekkar a városnapon (Fotó: Bekus Bettina) Néptáncos tanulók műsora (Fotó: Bekus Bettina)

Október 6-ai megemlékezésen (Fotó: T. L.) Tető kerül a tornaterem fölé (Fotó: T. L.)
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A 2016/2017 tanévben is jól gyűjtöttük a papírt!
Az erdő fohásza
Vándor. 
ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! 
Én vagyok 
tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, 
én vagyok tornácod barátságos fedele, 
melynek árnyékába menekülsz 
a tűző nap elől, 
és gyümölcsöm oltja szomjadat. 
Én vagyok  
a gerenda, amely házadat tartja, 
én vagyok asztalod lapja, 
én vagyok az ágy, melyben fekszel, 
a deszka, amelyből csónakodat építed. 
Én vagyok 
házad ajtaja, bölcsőd fája... 
...koporsód fedele. 
Vándor 
ki el mégy mellettem, 
hallgasd meg kérésem:  
Ne bánts!

A fenntartható fejlődés olyan fejlődési fo-
lyamat (földeké, városoké, társadalmaké 
stb.), ami „kielégíti a jelen szükségleteit 
anélkül, hogy csökkentené a jövendő ge-
nerációk képességét, hogy kielégítsék a 

saját szükségleteiket”, ahogy az az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének 1987-es 
Brundtland-jelentésben szerepelt. A má-
sik tényező, amit le kellene küzdenünk, a 
környezet elhasználódása, de ezt úgy kell 
véghezvinni, hogy közben ne mondjunk 
le sem a gazdasági fejlődés, sem a társa-
dalmi egyenlőség és igazságosság igénye-
iről. Ez szinte lehetetlen fogyasztói társa-
dalmunkban. Minden reklám arról szól, 
hogy túlfogyasztásba vigyen!

Földünk ökológiai eltartó-képessé-
gének határán van. Bizonyos területe-
ken már át is léptük ezeket a határokat. 
(Biológiai sokféleség, fajok kihalása, klí-
maváltozás, túlnépesedés, népvándorlás, 
erdők pusztulása.) Mi Görgeysek igyek-
szünk tenni környezetünk védelméért és 
óvásáért. Mindig globálisan gondolko-
zunk és lokálisan cselekszünk. Most is 
sikerült megmenteni 204 fát a környezet-
nek. Egy tonna újrahasznosított papírral 
megmenthető 17 fa élete, a szám nagy-
nak tűnhet, de nem akkor, ha figyelembe 
vesszük Magyarország éves papírhulla-
dék-mennyiségét. Magyarországon az 1 
személyre jutó papírfogyasztás 100 kg/fő, 

amely évente kb. 1 millió tonna hulladék-
papírt eredményez. Mi ebből a mennyi-
ségből visszatermeltünk 12.000 kg-ot, ez 
dicséretes teljesítmény iskolánk tanulói-
tól és szüleitől!

Egy kis statisztika a három napról:  
Az összteljesítmény 11.957 kg papír lett. 
A legtöbb papírt alsó tagozaton Engi Zita 
3. B osztályos tanuló adott le, 784 kg-t. 
Felső tagozaton Ruszkai László 5. B osz-
tályos tanuló 472 kg-t gyűjtött.

A három nap alatt 134 tanuló és pe-
dagógus gyűjtött és adott le papírt. 

Az alsó tagozaton az első három he-
lyen a következő osztályok végeztek. 1. 
helyezett: 3. B osztály 2608 kg; 2. helye-
zett: 1. B osztály 1874 kg; 3. helyezett: 4. 
B osztály 1100.5 kg.

Felső tagozaton. 1. helyezett: 7. B 
osztály 2008 kg; 2. helyezett: 6. B osztály  
983 kg; 3. helyezett: 5. B osztály 967.5 kg.

Köszönöm azon szülőknek, gyere-
keknek és kollégáknak a segítségét, akik 
nélkül ez a program nem jöhetett volna 
létre, ill. nem lett volna ilyen eredményes.

- Molitorisz Zoltán -

Búcsú
Az idén szeptember 11-én került sor az ongai búcsúra. A Következő képek ott készültek.

Körhintán (Fotó: Bihari Ádám)

A gyerekeknek volt választék  
játékokban (Fotó: Bihari Ádám) Hangulatkép a búcsún (Fotó: Bihari Ádám)
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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:

•  Szüreti felvonulásról
•  Idősek hete
•  Őszi termelői piacról
•  1956-os megemlékezés
•  Emlékmű felújítás
•  Quintessence Pálinkaverseny  

versenyfelhívása
•  Újra indult a pálinkaértékelő  

tréningsorozat
•  A rács túl oldalán – interjú egy ongai 

börtönőrrel
•  Pályázatokról 
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  1%-os felhívások
•  Hirdetések

Újra elstartolt a Borsod-Abaúj Zemplén megyei labdarúgó ősz
Az előző évekhez hasonlóan az idén is a megyei I. osztályban kezdték meg városunk labdarúgó csapatai  
a szezont. A továbbiakban egy kis betekintést szeretnék nyújtani a csapatainknál történt változásokra.

A felnőtt focistáink az előző szezonban 
a 6. helyen végeztek. A nyáron a vezető-
ség azt a célt tűzte ki a csapat elé, hogy 
a mezőny első felében, az 1‒6. hely vala-
melyikét érje el. A keretünkben komoly 
változások mentek végbe, Emődre tá-
vozott csapatunkból Boszák Zoltán csa-
patkapitány, Sikur Péter Varbóra, Varga 
Balázs Felsőzsolcára, Szakács Dávid az 
MVSC-be. Hozzánk érkezett Tóth Dá-
niel, Szabó Dávid, Matesz Attila Bőcsről. 
Tóth Dániel szélsőhátvéd pozícióban be-
vethető, Matesz Attila szélső középpá-
lyás, Szabó Dávid pedig támadó játékos. 
Sikerült megszereznünk Molnár Csabát 
Sajóbábonyból középhátvédnek, aki nem 
ismeretlen szurkolóink szemében, mivel 
immár harmadszorra teszi át székhelyét 
hozzánk. Szintén a védelem közepét hiva-
tott erősíteni a Tállyáról igazolt Tóth Mar-
cell. Az U19-es csapatunkból Illés Máté 
került fel a felnőtt keretbe, vele együtt im-
már négy saját nevelésű játékos található 
a felnőtt keretben. Volt még kettő igazolá-
sunk Bőcsről, viszont ők rendkívül inkor-
rekt módón az átigazolásuk után két héttel 
visszaigazoltak Bőcsre. (Sajnos az idei év-
től az MLSZ szabályai ezt lehetővé tették. 
Július 31.-éig a játékosok szabadon vált-
hattak csapatot annyiszor, amennyiszer 
csak szerettek volna.) Tovább gyengítette 
a keretünket az a tény, hogy Bagi Ádám, 
illetve Juhász József munkahelyi elfoglalt-
ságok miatt nem tudják tovább folytatni 
a pályafutásukat. Szezon közben az egyik 
napról a másikra eltűnt Román Richárd, 
akit azóta sem sikerült elérni. Ezen dolgok 
miatt sajnos elég vékony lett keretünk, té-

len kénytelenek leszünk megerősíteni a 
csapatot, viszont szintén az új MLSZ-es 
szabály miatt ezt már csak úgy tehetjük 
meg, hogy az MLSZ által megszabott ösz-
szeget kifizetjük a kiszemelt játékos klub-
jának. Addig is próbáljuk a lehető legtöbb 
pontot megszerezni. 

Az U19-es csapatunkba 9 játékos került  
fel az U16-ból, viszont sajnos a szezon-
kezdésre csak 5-en maradtak. A csa-
patból 2 játékos kiöregedett, Illés Máté  
a felnőtt csapatunkba került, Szakács 
Dávid az MVSC-be igazolt. A vezetőség 
az 1‒6. hely közé várja a csapatot. Ebben 
a korosztályban, illetve a fiatalabb kor-
osztályokban is új átigazolási szabályza-
tot hozott létre az MLSZ, minden egyes 
egyesületben eltöltött évért az átvevő 
csapat 100.000 forintot köteles fizetni. 
Amennyiben a két egyesület megegyezik 
abban, hogy kevesebb összeget kérnek, 
fizetnek, azt az MLSZ engedélyezi, de 
minimum 10.000 forintot akkor is fi-
zetni kell minden egyes lefocizott évért. 
Ha magasabb osztályba igazol a gyerek, 
több pénz kérhető érte. Ezen szabályozás 
miatt nem tudtuk leigazolni a kiszemelt 
tehetséges fiatalokat. 

Az U16-os csapatunkból, 9 játékos 
öregedett ki, akiknek a pótlása komoly 
feladat. Ezt a feladatot igyekeztünk 
megoldani a saját utánpótlásunkból, 
illetve a környékbeli településekből 
igazoltunk fiatal labdarúgó palántákat.  
A cél: kialakítani egy olyan magot, ami 
a következő bajnokságban komoly célo-
kért küzdhet. Ennek érdekében edzenek 
a fiúk hétről hétre.

Sporttelepünk továbbra is szépül, 
gazdagodik. Kiépítésre került egy kame-
rarendszer, amellyel védve van az öltöző 
épülete, a filagória, a műfüves és a füves 
pálya is. A bejárati kaputól a filagóriáig 
egy 100 méter hosszú és 10 méter széles 
zúzottköves teret alakítottunk ki az ön-
kormányzat segítségével, így rossz idő 
esetén is biztosított a kulturált bejárás, 
illetve városnap és más programok ese-
tén is zavartalanul lezajlódhat minden 
program. A füves pályáinkon végrehaj-
tottuk az ősszel szokásos felújítási mun-
kálatokat. Végezetül annyit szeretnék 
kérni minden kedves ongai sportszerető 
embertől, hogy látogassanak ki minél 
többen a mérkőzéseinkre, és segítsék csa-
patainkat! Hajrá Onga!!!

- Varacskai István -


