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November 27-én vette kezdetét Onga Város Önkormányzatának 
hagyományos adventi gyertyagyújtás programsorozata. Advent 
első vasárnapján az óvodások, december 4-én az általános iskola, 
december 11-én a Barátság Nyugdíjas Klub műsora tette emlé-
kezetesebbé a karácsonyra való készülődést. A programsorozatot 
december 18-án a Szociális Szolgáltató Központ fellépése zárja.

Advent

Az ünnepi köszöntőket Dr. Madzin 
Tibor polgármester és Farkas Lász-
lóné jegyző asszony tolmácsolta a 
szépszámú hallgatóság előtt. Alább, 
polgármester úr november 27-ei és 
jegyző asszony december 4-ei gon-
dolatait tolmácsoljuk a tisztelt olva-
sók felé.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
Advent 1. vasárnapján

Kedves Várakozó Közönség, Kedves 
Gyerekek! Kedves Ongaiak!

Rónay György: Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg – folytatás a 2. oldalon –

korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Az Ádvent (az Úr eljövetele) Szent 
András ünnepe körül kezdődik, ek-
kor még négy ádventi vasárnap van 
karácsonyig. A katolikus templo-
mokban ebben az időszakban nem 
díszítik virággal az oltárt. Az orgona 
csak az ének kíséretére szorítkozik. 

Az óvodások Advent első vasárnapján (Fotó: Bihari Ádám)
Polgármester úr meggyújtja az első 

gyertyát (Fotó: Bihari Ádám)
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Advent – folytatás az 1. oldalról –

A miséző pap viola színű miseruhát 
használ, de a harmadik vasárnap le-
hetséges a rózsaszín. 

Az Ádvent eredete a 4. századig 
nyúlik vissza. VII. Gergely pápa 
négyben határozta meg az adventi 
vasárnapok számát. Advent első va-
sárnapja mindig a Szent András nap-
jához legközelebb eső vasárnap, azaz 
mindig november 27. és december 
3-a közé, míg negyedik utolsó vasár-
napja december 18. és 24. közé esik.

Régi szokás templomainkban, hogy 
az ádventi hétköznapokon hajnali, 
úgynevezett rorate misét végeznek. 

Az ádventben a keresztény ember 
készül karácsonyra, Krisztus születé-

sének ünnepére, de egyben Krisztus 
világvégi eljövetelére is. A népi jám-
borság megnyilvánulásai az ádventi 
koszorú mellett a karácsony előtti 
betlehemezés, és a keresztény család 
közös Szent Család-járása. Amíg a 
betlehemezés a karácsony eseménye-
it mondja el, addig a Szent Család- 
járás inkább a felkészülés ájtatossága 
a családi otthonokban.

Ebben az időben sokszor felhang-
zik a csodálatos gregorián himnusz: 
Rorate, coeli desuper, et nubes pluant 
justum – Harmatozzatok, egek onnan 
felülről, és felhők hozzák az igazat.

Ádvent – maga az ünnep
Mit is jelent az „Ádvent” szó?
Ádvent, Adventus Domini = az Úr 

eljövetele. Ádvent az Úr kegyelemho-
zó eljövetelére való felkészülés, vára-
kozás időszaka.

Adventkor a 19–20. század 
óta szokás koszorút készíte-
ni. Az adventi koszorú ősét 
1839-ben Johann H. Wichern 
német evangélikus lelkész ké-
szítette el: egy felfüggesztett 
szekérkeréken 23 gyertyát  
helyezett el, melyek közül 
minden nap eggyel többet 
gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú álta-
lában fenyőágból készített kör alakú 
koszorú, melyet négy gyertyával dí-
szítünk. A gyertyák színe a katolikus 
hagyomány szerint a bűnbánat szí-
nét jelképező lila, kivéve a harmadik 
vasárnapra jutót, amely rózsaszín, 
mert ez az öröm vasárnapja. A gyer-
tyákat vasárnaponként (vagy előző 

este) gyújtjuk meg, minden 
alkalommal eggyel többet.  
A világító gyertyák számá-
nak növekedése szimbolizálja  
a növekvő fényt, amelyet  
Isten Jézusban a várakozónak 
ad karácsonykor. Az adventi 
koszorún mind a négy gyer-
tya egyszerre ég az utolsó  
vasárnapon.

Minden gyertya szimboli-
zál egy fogalmat: 1. hit, 2. re-

mény, 3. öröm, 4. szeretet. 
Kérem hallgassanak meg egy ked-

ves kis mesét, melynek szerzője  
Veress Andrea Hajnalka.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer négy gyertya. Annyira nagy volt 
körülöttük a csend, hogy tisztán le-
hetett hallani amint beszélgetnek.

Azt mondta az első: Én vagyok a 
BÉKE. De az emberek nem képesek 
életben tartani. Azt hiszem, 
el fogok aludni. Néhány pil-
lanat múlva már csak egy 
füstölgő kanóc emlékeztetett 
a hajdanán fényesen tündök-
lő lángra.

Azt mondta a második: 
Én vagyok a HIT. Sajnos az 
emberek fölöslegesnek tar-
tanak, nincs értelme tovább 
égnem... A következő pilla-

natban egy enyhe fuvallat kioltotta 
a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik 
gyertya: Én a SZERETET vagyok! 
Nincs már erőm tovább égni. Az em-
berek nem törődnek velem, semmibe 
veszik, hogy milyen nagy szükségük 
van rám... Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyerek és mi-
kor meglátta a három kialudt gyer-
tyát felkiáltott: De hiszen nektek 
égnetek kéne MINDÖRÖKKÉ!!! És 
elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyer-
tya: Ne félj amíg nekem van lángom, 
meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. 
Én vagyok a REMÉNY!!

A gyermek szeme felragyogott! 
Megragadta a még égő gyertyát, és 
lángjával ÉLETRE keltette vele a 
többit.

Szoby Zsolt: Adventi gyertyafény
Adventi gyertyák ragyognak fénylő csillag-

ként;
egy, kettő, három, négy,
hajad lágy selymén táncol a lobogó fény.
Csitt! Ne szólj, csak ülj ide mellém,
hiszen most szívünk beszél;
kezedet fogva a szeretet árad szét.
Kérlek, ne szólj – csak ölelj, míg e láng ég!

A Református Énekkar (Fotó: Bihari Ádám)

A város betleheme a Főtéren (Fotó: T. L.)

Advent második vasárnapjának 
gyertyagyújtásán (Fotó: T. L.) 
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S ha kialszik mind a négy,
szenteste gyúl helyettük ünnepi fény...
És nem kell, csupán egyetlen ajándék,
mit szívem karácsonyon úgy remél:
láthassam szemedben csillogni még,
sokáig e szépséges, adventi gyertyafényt.

Minden kedves jelenlévőnek és jelen 
nem lévő ongai lakosnak kegyelettel 
teljes ünnepi várakozást kívánok!

- Dr. Madzin Tibor, polgármester –

•

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
Advent 2. vasárnapján

Tisztelettel köszöntöm az itt jelenlé-
vőket, Onga Város Lakosságát! Ked-
ves Ongai Lakosok!

Megtiszteltetés számomra, hogy ad-
vent 2. vasárnapján én köszönthetem 
Önöket. 

Az év legszebb ünnepére már  
advent első vasárnapján elkezdtünk 
készülődni.

Városunk ünneplőbe öltözött, ün-
neplőbe öltöztek utcáink, karácsonyi 
fényekkel pompáznak. 

Ismét vége felé közeledik 
egy naptári esztendő: Ád-
vent, Karácsony, Szilveszter, 
Újév. 

Lázas készülődések idő-
szaka áll előttünk. De még  
mielőtt magával sodorna az 
ilyenkor már szinte megszo-
kottá vált „menetrendszerinti” 
lázas készülődés, álljunk meg 
egy pillanatra, és fordítsuk fi-
gyelmünket a lelkünkre is.

Vallási meggyőződésünktől füg-
getlenül mindenki készül karácsony 
ünnepére. A különböző tartalmak 
mégis egy valóságra irányítják fi-
gyelmünket: a Szeretetre, Istenre. 
„Aki nem szeret, nem ismeri Istent, 
mert Isten maga a Szeretet” (1. János 
levél 4,8.)

A Karácsony ünnepét meg-
előző közel négy hetes idő-
szak az advent. 

Adventi előkészületünk 
aktív formája lelkünk, kap-
csolataink rendezése. Kiváló 
alkalom a félreértések, meg-
bántások tisztázására. Mivel 
a szeretet nagylelkű, és bátor, 
nincs sok értelme azon gon-
dolkodni, kinek illik, vagy 
kell kezdeményezni.

A megbocsátás másik alanya: Én 
saját magam. Nem csak embertár-
samnak bocsátok meg, hanem saját 
magamnak is. Elfogadni és szeretni 
magunkat, hibáinkkal, múltunkkal, 
gyengeségeinkkel együtt, milyen 
nehéz is sokszor együtt élni elhibá-
zott múltbeli döntéseinkkel, amiken 
nem lehet változtatni…

Az ünnep hangulatában a 
másik emberre is irányul figyel-
münk, és arra gondolunk, hogy 
mit nyújthatnánk szeretteink-
nek, akik boldogsága az első szá-
munkra. Nem a drága ajándékok 
jelentik szeretetünket, hanem, 
hogy önmagunkból mit adunk, 
és miről vagyunk képesek le-
mondani azok javára, akik ne-
künk mindennél fontosabbak. 

Ahol harmónia, béke, szeretet van, 
ott meghitt, bensőséges kapcsolatok-
ra épülő család van. ,,A SZERETET 
ereje, a legsúlyosabb hibáinkat is 
képes semlegesíteni, gyógyító ereje 
minden sebet képes beforrasztani!” 

Kedves Ongaiak! Engedjék meg, 
hogy az alábbi kedves verssel kívánjak 
mindenkinek a képviselő-testület és 
a hivatal munkatársai nevében nyu-
godt, csendes karácsonyi készülődést!

Szólhatok az emberek vagy az angyalok 
nyelvén

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok

vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a 

tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők 

közt,
odaadhatom a testemet is égő áldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.
Szeretet himnusza

(Szent Pál Korintusiaknak írt 1. levele)

- Farkas Lászlóné, jegyző -

Jegyző asszony köszöntője (Fotó: T. L.)

Iskolások fellépése (Fotó: M. Z.)

Forralt borért sorban állva (Fotó: T. L.)
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Közmeghallgatás
November 22-én került sor a szokásos évi közmeghallgatás-
ra. Alább az ott elhangzott polgármesteri tájékoztatót olvas-
hatják.

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

A következő néhány percben szóbe-
li beszámolót hallhatnak Képviselő- 
testületünk, önkormányzatunk 2016. 
évi tevékenységéről, munkájáról, tele-
pülésünk fejlesztéséről, elért eredmé-
nyeinkről, gondjainkról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
42 millió forintos (pontosan: 
42.105.195 Ft) összköltséggel 95%-os 
támogatással 2017. elején megkez-
dődik a Konyha épületének techno-
lógiai fejlesztése, melynek területei: 
a konyha és az étkező gépészeti kor-
szerűsítése, az elektromos hálózat 
felújítása teljesítménybővítéssel, kor-
szerű szellőzés technológiával, kony-
hatechnológiai eszközök és bútorok 
beszerzésével.

Pályáztunk Zöld város kialakítá-
sára a TOP-2.1.2-15 konstrukció 
keretei között. A 200 millió forint 
elszámolható összköltségű, 100%-os 
támogatottságú „Onga kertje legyen 

zöldebb!” című pályázat a következő 
fejlesztéseket tartalmazza: napelem, 
napkollektor elhelyezése a művelődé-
si házon és a sportöltözőn; játszópark 
kialakítása a Mészáros Lázár utcán; 
a Berzsenyi utcai történelmi emlék-
park bővítése és zöldfelület rekonst-
rukciója, utcabútorok kihelyezése, 
sétányok kialakítása; elektromos 
autó töltőállomás kialakítása; tavak 
környezetének parkosítása, sétányok 
kialakítása, piacfejlesztés, parkosítás, 
térburkolás a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum udvarán.

A VP-6-7.4.1.1-16 – „Településké-
pet meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése” pályázati felhívás ke-
retében két célterületet érintően két 
pályázat került benyújtásra. 

Az 1. célterületen támogatást igé-
nyeltünk a Városi Rendészeti Köz-
pont külső nyílászáróinak cseréjére, 
homlokzati fal utólagos hőszigetelé-
sére, tetőszigetelésére héjazatcserével. 
A kivitelezés összköltsége: 13 millió 
forint. Továbbá a Csokonai Vitéz 
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 
épületén külső nyílászárók cseréjére, 
homlokzati fal utólagos hőszigete-
lésére, tetőszigetelésre, lábazatszige-
telésre, napelem, napkollektor elhe-
lyezésre. A kivitelezés összköltsége:  
50,3 millió forint. A támogatás inten-
zitása: 75%.

A 2. célterületen a Bársonyos Nap-
közi Otthonos Óvoda Hunyadi utcai 
épületének külső nyílászárói cseréjé-
re, a homlokzati fal utólagos hőszige-
telésére, lábazatának szigetelésére és 
héjazatcserével megvalósuló tetőszi-
getelésére igényeltünk támogatást. A 
kivitelezés összköltsége: 37,7 millió 
forint. Ezen túl támogatási kérelmet 
nyújtottunk be a Polgármesteri Hi-

vatal épületén a külső nyílászárók 
cseréjére, homlokzati fal utólagos  
hőszigetelésére, lábazatszigetelésre, 
tetőszigetelésre héjazatcserével. A 
kivitelezés összköltsége: 25 millió fo-
rint. A támogatás intenzitása 75%.

Az önkormányzati feladatellátás 
egységességének biztosítása érde-
kében valamennyi önkormányzat 
azonos központi információs rend-
szert alkalmaz majd a tervek szerint 
2018. január 1-jétől. A KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez 
program keretében a csatlakozás-
sal kapcsolatos költségek fedezetére  
7 millió forint támogatást igényelt 
önkormányzatunk.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Az Önkormányzat és az ongai köz-
pontú szociális társulás alkalma-
zásában 17 fő köztisztviselő, 83 fő 
közalkalmazott és 3 fő munkatör-
vénykönyve szerint foglalkoztatott 
munkavállaló áll.

A 2016-os év folyamán települé-
sünkön 185 közfoglalkoztatott végez 
karbantartási, felújítási, zöldfelület 
fenntartási és mezőgazdasági mun-
kálatokat. Ezen foglalkoztatásnak 
köszönhető, hogy 1,6 millió forint 
értékben tudtunk végezni kátyúzási 
és útkarbantartási munkálatot a te-
lepülés útjain. A 2015-ben telepített 
gyümölcsösöket folyamatosan gon-
dozzák a közfoglalkoztatottjaink, és 
idővel hozzájárulunk iskolánk, óvo-
dánk gyermekeinek gyümölcsökkel 
való ellátásához, az egészséges táplál-

A közmeghallgatás hallgatósága 
(Fotó: Bihari Ádám)

Polgármesteri tájékoztató 
(Fotó: Bihari Ádám)
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kozáshoz. Továbbá folyamatban van 
az aszaló üzem kialakítása, amely be-
rendezéseire: (gyümölcstisztító sza-
lag, gyümölcs előkészítő, gyümölcs-
aprító, hűthető fűthető tartály) közel 
8 millió forintot költöttünk. A köz-
foglalkoztatásra pályázaton elnyert 
bértámogatás 188,5 millió forint, 
továbbá eszköz- és anyagbeszerzésre 
elnyert összeg 36 millió forint volt.

Támogatási kérelmet nyújtottunk 
be TOP-5.1.2-15 – „Helyi foglalkoz-
tatási együttműködések” pályázati  
felhívás keretében „Onga és térsége 
helyi foglalkoztatási paktum” címmel. 
Onga gesztorságával megvalósuló 
projekt alapvető célja a programban 
résztvevő 25 település munkaerő- 
piaci igényeinek kielégítése kép-
zéssel, átképzéssel, a foglalkoztatás  
bővítésével, és a vállalkozóvá válás 
ösztönzésével. A 100%-ban támo-
gatott 505 millió forint összköltségű 
program megvalósításának konzor-
ciumi partnere, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal. 
Sikeres pályázat esetén 330 fő hát-
rányos helyzetű álláskereső részére 
nyújt majd munkaerőpiaci-szolgál-
tatást a konzorcium, ebből 108 fő 
munkához való hozzásegítése a cél,  
legalább 6 hónapon keresztül, ezen 
túl 215 fő képzése és 75 fő részére 
egyéb szolgáltatás nyújtása (tanács-
adás, tréning stb.) is tervezett.

Beruházásaink, felújításaink kivite-
lezésében továbbra is előnyt élveznek 
az ongai vállalkozók. 

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS EL-
LÁTÁS TERÜLETÉN:
A szociális alapellátásokat társulá-
si formában, Onga gesztorságával 
(irányításával) 17 településen látjuk 

el, melynek célja, egy szervezettebb,  
átfogóbb szociális gondoskodás biz-
tosítása, valamint a szociális alapszol-
gáltatások szakszerűbb, hatékonyabb, 
gazdaságosabb működtetése a mikro 
térségben élő szociálisan rászorult 
személyek számára.

Az alapszolgáltatások közül az ellá-
tást igénylőknek a személyre szabott 
szolgáltatások széles köre áll rendel-
kezésre, melyek igazodnak az ellátot-
tak szükségleteihez. A szolgáltatások 
egymásra épülnek és átjárhatóak. 

A társulás által fenntartott intéz-
mény az „Ongai Szociális Szolgáltató 
Központ”, a következő alapszolgálta-
tásokat biztosítja: szociális étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása Onga és Bükkaranyos vo-
natkozásában, fogyatékosok nappali 
ellátása, támogató szolgálat, tanya-
gondnoki szolgálat, családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat, valamint 
szociális foglalkoztatás.

Tervezzük a TOP – 4.1.1-15 felhí-
vás keretében a fogorvosi alapellátás 
és a védőnői szolgálatnak, továbbá 
szolgálati lakásnak helyt adó épület 
felújítását és bővítését, 60 millió fo-
rint összköltséggel, 100% támoga-
tással. A meglévő épületben kerülhet 
kialakításra a védőnői tanácsadó, míg 
a fogorvosi rendelő a bővítményben 
kap majd helyet. 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
2013. január 1-jétől állami fenntar-
tásba kerültek az oktatási intézmé-
nyek, így az ongai Görgey Artúr Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola is. Az állami irányítás, fenn-
tartás alapvetően szakmai irányítást 
jelent, az iskolában az oktatás za-
vartalanul folyik. Az iskola az állami 
fenntartás mellett is a helyi közösségé 
maradt, mivel továbbra is az önkor-
mányzat a közneveléshez kapcsolódó 
ingó és ingatlanvagyon tulajdonosa. 
Az általános iskolában a nyeregtető 
készítése folyamatban van, az állan-
dóan beázó lapos tetőt hamarosan el 
lehet felejteni.

A 2015. szeptember 1-én életbe 
lépő új Köznevelési Törvény értel-
mében minden 3. életévét betöltött 
gyermek számára kötelezővé vált 
az óvodai nevelés. Az óvodai fel-
adatellátás biztosítása érdekében a 
Bársonyos Napközi Otthonos Óvo-
da mindkét feladat ellátási helyén 
a 2015/2016. nevelési évben 51 fé-
rőhelyes kapacitásbővítés valósult 
meg. A Központi Óvoda egy, míg 
a Tagóvoda két új óvodai csoport-
szobával és kiszolgáló helyiségekkel 
bővült. A tornaszoba új sportpadlót 
kapott, a kapcsolódó eszközök, játé-
kok, felszerelések beszerzése is meg-
történt. A beruházás összköltsége 
60,3 millió forint, ebből a pályázati 
támogatás mértéke 95%. A munká-
latok nem zavarták a nevelőmunkát, 
az óvodai dolgozók hozzáállása pél-
daértékű volt, hiszen önként vállal-
ták a hétvégi ügyeletet is.

A 2016/2017-es nevelési évtől –  
a 2017. január 1-jén életbe lépő 
Gyermekvédelmi Törvény előkészí-
téseként – 17 fővel mini bölcsődei  
csoportot indítottunk a központi 
óvodában, mely a 3 év alatti gyerme-
kek ellátását biztosítja. 

A TOP-1.4.1-15 felhívás keretében 
bölcsőde kialakítását célzó pályá-
zatot nyújtottunk be. A 147 millió  
forint összköltségű, 100%-os támo-
gatottságú pályázat egy új 24 férő-
helyes, 2 csoportos, 560 m2-es böl-
csőde kialakítását célozza melegítő 
konyhával, a kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel és terekkel. Az in-
tézmény tervezett helye a Nádas és  
Mészáros Lázár utcák kereszteződé-
sénél található saroktelek. 

A képviselők a közmeghallgatáson 
(Fotó: Bihari Ádám)

Az Idősek Hetéről is szó volt a 
közmeghallgatáson (Fotó: Bihari Ádám)
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A KULTÚRA TERÜLETÉN:
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődé-
si Házban és Könyvtárban működik 
a sokak által látogatott TELEHÁZ és 
az eMagyarország pont, ahol a minél 
jobb kiszolgálás érdekében az iskola 
jóvoltából megújult a géppark. Ka-
pott a könyvtár 4 db számítógépet új 
szoftverekkel.

A könyvtár bútorzata is folyamato-
san újul a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár jóvoltából. Ebben 
az évben 6 db új polc került elhelye-
zésre az egységes felújított arculat  
kialakítása érdekében. 

A nyár folyamán a közfoglalkozta-
tási program keretén belül részleges 
felújításra került a művelődési ház 
belső tere. A nagyterem és iroda par-
ketta borítását átcsiszoltuk és új lakk-
réteget kapott. A színpad és öltőző 
rész is megújult, itt tisztasági festésre 
és a folyosó járólappal történő burko-
lására került sor. Az iroda új bútorral 
lett berendezve.

Januárban az Ongai Kulturális 
Egyesület szervezésében megrendez-
tük a Quintessence VII. Ongai Pálin-
kaversenyt, amely nemzetközi hírű 
rendezvénnyé nőtte ki magát. Verse-
nyünk fővédnöke Dr. Kövér László,  
a Magyar Országgyűlés elnöke volt. 

Ápoljuk hagyományainkat, meg-
rendezzük a Nőnapot, az Idősek He-
tét és a Szüreti felvonulást. 2016-ban 
sikeresen megrendeztük a IV. Ongai 
Városnapot. Az állami és helyi ünne-
peket megtartjuk.

Minden évben részt veszünk az Or-
szágos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozatán különböző programokkal, 
erre minden évben október első he-
tén kerül sor.

„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig 
lesznek újak” kétállomásos rendez-
vénysorozattal, filmvetítéssel, tabló-
kiállítással, kerekasztal beszélgetéssel 
és irodalmi előadással tisztelegtünk 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója előtt, a megva-
lósításra 1 millió forint támogatást 
nyert Önkormányzatunk.

Szintén nagyon kedves hagyomá-
nyunk az Adventi Gyertyagyújtás a ka-
rácsonyt megelőző négy vasárnapon.

A fiatal felnőttekből és fiatalokból 
alakult hagyományőrző tánccsoport 
öregbíti Onga hírnevét és emeli ren-
dezvényeink színvonalát. Ebben az 
évben nálunk vendégeskedett bemu-
tatkozó napjukon a Buzsáki Boszor-
kányos Néptánc Egyesület

A Darvas Közösségi Ház és Mú-
zeum udvarának bővítési tervei el-
készültek, jogerős építési engedély 
formájában rendelkezésünkre állnak. 
Részben pályáztunk is azok megva-
lósítására. Az udvaron folyamatosan 
bővül a helyi termelői piachoz és a 
gyümölcsfeldolgozó központ műkö-
déséhez kapcsolódó infrastruktúra.

A Határtalanul!, Kárpátaljai ak-
cióprogram keretei között a külhoni 
magyarsággal kapcsolatos ismere-
tek bővülésének, a magyarországi és 
külhoni fiatalok és önkormányzatok 
közötti kapcsolatok kialakulásának 
elősegítése céljából pályázatot nyúj-
tott be önkormányzatunk. 

Az EFOP – 3.3.2-16 felhívás kereté-
ben „A köznevelés eredményességé-
nek fokozása Onga térségében” cím-
mel pályázatot nyújtottunk be, mely-
nek célja, hogy az oktatási és nevelési 
intézményeken kívül is valósuljon meg 
a gyermekek fejlesztése informális ta-
nulási alkalmakkal és módszerekkel, a 
helyi kulturális intézmény adottságait 
kihasználva. A 100%-os támogatási 
aránnyal bíró pályázat megpályázott 
költsége 25 millió forint 

A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és asz-
talitenisz szakosztályát továbbra is 
működtetjük.

Folyamatosan fejlesztjük Sport-
pályánkat, annak érdekében, hogy a 
sportolóknak és a nézőknek egyaránt, 
korszerű környezetet biztosítsunk. 

A Sportegyesület TAO-s pályázat 
keretében 6 millió forint támogatást 
nyert tárgyi eszköz fejlesztésre. Jelen 
pillanatban a keret feltöltése folya-
matban van.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban való részvétel-
re nyújtottunk be pályázatot, melynek 
célja két kültéri, 15 sporteszközzel fel-
szerelt, bárki által szabadon megköze-
líthető sportpark kialakítása. 

A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Onga Város a Miskolci Rendőrkapi-
tányság és a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
illetékességi területéhez tartozik. A 
lakosság biztonságérzetének növelé-
se és a jogellenes cselekmények visz-
szaszorítása, megelőzése érdekében, 
a rendőrjárőrök számos alkalommal 
fokozott ellenőrzést tartanak város-
unkban. 

Onga Város Önkormányzata több-
ször kezdeményezte önálló rendőr-
őrs létrehozását, melynek céljára egy 
annak megfelelő ingatlan is felaján-
lásra került. Törekvésünket siker ko-
ronázta. Első lépésként az állandóan 
Ongán működő körzeti megbízotti 
csoport irodája kerül kialakításra az 
általunk felajánlott Berzsenyi D. u.  
9. sz. alatt.

Településünkön térfigyelő kamera-
rendszer szolgálja a bűnmegelőzést 
és a bűncselekmények felderítését 
egyaránt. A térfigyelő rendszert fo-
lyamatosan fejlesztjük és bővítjük.

Onga közbiztonsága, és rendezvé-
nyeink biztosítása érdekében ered-
ményesen tevékenykedik az Ongai 

Készül a nyeregtető az iskola II. 
számú épületén (Fotó: T. L.)

Betonozás a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum udvarán (Fotó: T. L.)
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Polgárőr Egyesület. Az Egyesület ré-
szére a Városi Rendészeti Központban 
a Berzsenyi u. 9. sz. alatt új központi 
iroda helyiség került kialakításra.

VÁROSUNK ARCULATA ÉS A 
KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜ-
LETÉN:
„A szabadság vihara” címmel  
5 millió forint támogatással 1956-
os emlékmű létrehozása valósul 
meg városunkban a Berzsenyi utcai 
Történelmi Emlékparkban. A terve-
zett 1956-os zászlós hajót ábrázoló 
emlékmű vezér eleme az életet, sza-
badságot megjelenítő tenger hullá-
ma által magasba emelt forradalom 
hajója, melynek vitorláján a nemzeti 
lobogót ábrázoló 56-os lyukas zászló 
kerül megjelenítésre. 

Folyamatosan gondozzuk, par-
kosítjuk, szépítjük, virágosítjuk Vá-
rosunk köztereit. Virágos szigeteket 
alakítottunk ki, amely nemcsak az 
itteni lakosság, hanem az idelátoga-
tók tetszését is elnyerte.

Köztudott, hogy sikeres pályázati 
munka eredményeként a hulladék-
szállítási tevékenység is jelentős át-
alakuláson ment keresztül 2016-ban.  
A Zöld Völgy Közszolgáltató Non-
profit Kft. 2016. szeptember 5-től 
a vegyes hulladékot kizárólag a sö-
tétszürke színű, chippel felszerelt, 
új edényből szállítja el. 2016. május 
11-től kéthetente – a páratlan hetek 
– szerdáján pedig a szelektív hulladé-
kok házaktól való elszállítása is meg-
valósul városunkban. 

Településünkön általános tetszést 
arat minden évben a karácsonyi 
fény-dekoráció, melyet folyamatosan 
bővítünk.

Az ongai tavak népszerű hor-
gászvizek, amelyek nem csak helyi,  
hanem térségi vonzerővel is rendel-
keznek. A tavak többségének horgá-
szati célú hasznosítását, kezelését, az 
Ongai Horgász Egyesület látja el.

A KEHOP-5.4.1 – „Szemléletfor-
málási programok” pályázati felhívás 
keretében az energiatudatos gondol-
kodást és életmódot elősegítő szem-
léletformálás érdekében nyújtottunk 
be pályázatot, melynek legfontosabb 
elemei az alábbiak: Föld Napi csa-
ládi játszóház, ÖKO-labirintus, ze-
nés-énekes energiaspórolási játékok 
gyermekeknek, iskolai „energiamen-
tő” szakkör, lakossági energia fórum. 

TISZTELT KÖZMEGHALLGATÁS! 
HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Magyarország Köztársasági Elnöke 
2013. július 15-én Onga nagyközsé-
get várossá nyilvánította. 

Hazánkban 346 település rendel-
kezik városi ranggal, beleértve a fő-
várost és a 23 megyei jogú várost is. 
A városok jelentős része – mintegy 
280 település – az utóbbi 100 évben 
nyerte el a városi címet, ebből 182 
település az elmúlt 25 évben, a rend-
szerváltozás után lett város. 2013-ban 
18 új városa lett Magyarországnak, 
közöttük Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből egyedüliként Onga.

Onga az agglomerációs típusú vá-
rosok sorába tartozik, amelyek több-
ségükben az utóbbi években nyerték 
el a városi rangot. Ezeken a nagyváros 
közeli településeken – úgymint On-
gán is – jellemző a lakosság számának 
növekedése, a teljes körű infrastruktú-
ra és a fejlett intézményhálózat. 

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

A jövőben is folyamatosan keressük 
a pályázati lehetőségeket, forrásokat, 
a következő jelentős fejlesztések meg-
valósításához: belvízelvezetés és csa-

padékvíz elvezetés megoldása; utak, 
járdák építése, közterületek fejleszté-
se; a városi művelődési ház és könyv-
tár bővítése, felújítása; sportcsarnok 
és a hozzá kapcsolódó közösségi tér, 
valamint egy uszoda megépítése; to-
vábbá megújuló energiák használata 
a közintézményekben; a térfigyelő 
rendszer optimalizálása, valamint az 
ongai tavaknál üdülő -és sport infra-
struktúra kiépítése.

Szeretném tájékoztatni Önöket 
arról, hogy településünk honlapján 
elérhető Onga Város Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiája (röviden 
ITS), mely a települési problémákat 
komplexen kezelő, azokra együtte-
sen reagáló dokumentumként teszi 
lehetővé Onga város számára az át-
gondolt, tervszerű fejlődést. Az ITS 
az alábbi elemekből áll: Megalapozó 
vizsgálat, Településfejlesztési Koncep-
ció és maga a Stratégia. Kérem tanul-
mányozzák át a partnerségi felületre 
feltöltött munkaanyagokat, mellyel 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslatai-
kat december 9-ig írásban tehetik meg 
(postai úton a 3562 Onga, Rózsa u. 18. 
címre, elektronikus úton az onga@
onga.hu e-mail címre megküldött do-
kumentumaikkal).

Végezetül, ismét hangsúlyozni 
kívánom, hogy Mi, Ongán élők, 
továbbra is azért dolgozunk, hogy 
minél kényelmesebb, minél jobb és 
harmonikusabb, minél komforto-
sabb környezetben éljünk. Olyan vá-
rost szeretnénk hagyni utódainkra, 
ahol lakni, élni, jó, okos és kellemes 
dolog. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

- Dr. Madzin Tibor polgármester -

Polgárőrök a Turul futáson (Fotó: T. L.)

A város Főterén (Fotó: T. L.)
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„Mi a pálya?” Pályaválasztási fesztivál
Rövid beszámolóinkat szeretnénk közre adni olvasóinknak. Reméljük a jövő kiváló szakembereivel 
ismerkedhetünk meg az írások kapcsán.

A ,,Mi a pálya? műszaki pályaválasztó 
fesztivált kétórás blokkokban szervez-
te a Miskolci Szakképzési Centrum  
a városi sportcsarnokban, Miskolcon. 
A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 7. évfolya-
mos tanulói is ott lehettek a fesztiválo-
zók között. A pályaválasztó bemutató 

látványos Forma 1 körítéssel volt fel-
vezetve. A műsort két ismert autósport 
kommentátor, Szujó Zoltán és Véber 
Gábor vezette fel. A gyerekek érdekes 
kísérletek és interaktív bemutatók által 
ismerhették meg a különböző iparága-
kat és a hozzájuk kapcsolódó hiány-
szakmákat. Megtudhatták mihez van 
tehetségük, mi érdekli őket, hol milyen 
cégeknél dolgozhatnak, és milyen lehe-
tőségekkel kecsegtet az adott életpálya-
modell. Ezen az újszerű és rendkívül 
sok tapasztaláson alapuló bemutatón 
25 gyerek vett részt az iskolánkból. Né-
hány tanuló rövid fogalmazásban írta 
le élményeit a délutánról.

- M. Z. -

„Tegnap október 26-án elmentünk Mis-
kolcra egy pályaválasztási előadásra! 
Nagyon jó volt! Az elején beszéltek egy 
forma 1-es autóról, hogy hogyan gyor-
sul, mennyit fogyaszt, az esőguminak 
mennyi a vízkiszorítása. A rövid elő-
adás után szabadon el lehetett menni, 
megnézni a különböző standokat, ahol 
élményszerű tájékoztatást és kísérle-
teket mutattak be nekünk. Matricákat 
kellett gyűjteni, hogy a végén kisorsol-
ják a nyereményeket! Kevertünk anya-

gokat egy kémcsőben, aztán megittuk 
azt. Készítettünk fagyit, ami nagyon 
finom volt. Azt is megmutatták, hogy 
hogyan lehet hangszórót készíteni. Le-
hetett fényképet készíteni, amit ki is 
nyomtattak nekünk! A kezemre ráön-
töttek -270 fokos folyékony nitrogént, 
ami nem volt hideg, és természetesen 

elmagyarázták, hogy a levegő 
szigetel a bőröm és a folyékony 
nitrogén között, ezért nem sé-
rül meg a kezem! Volt olyan, 
hogy ki kellet rakni egy kirakót, 
ami a Takata gyár standjánál 
volt (ezen a képeken légzsákok 
és gyerekülések voltak), cseré-
be megkaptuk a matricáinkat! 
Hegesztettem egy géppel. A két 
óra hamar elröpült. Alig vártuk 
a nyereményjátékot, ahol érté-

kes ajándékokat adott át Szujó Zoltán 
és Véber Gábor! Az összes nyereményt 
a mi osztályunk, a 7. b nyerte meg! Osz-
tályfőnökünk – mivel aktívan részt vet-
tünk a programokban – elvitt minket 
a plázába a McDonalds-ba! Nagyon jó 
volt ez a nap!” 

- Csorba Tamara 7. b -

„Tegnap (2016. 10. 27.) Miskolcra 
mentünk az osztállyal a sportcsarnok-
ba. Amikor odaértünk még egy kis ide-
ig várakozni kellett. Utána bementünk 
a sportcsarnokba és kiosztottak egy-
egy lapot, azt kellett kitölteni, gyűjteni 
matricát bele, aztán a végén be kellett 
dobni a szavazóládába és abból húz-
ták ki a nyerteseket. A mi osztályunk-
ból is sokan nyertek. Ezután beszélt 
a Forma 1-ről Szujó Zoltán 
és Wéber Gábor. Bemutattak 
egy Forma 1-es autót, amit 
Miskolcon készített 15 diák. 
Utána bemehettünk már a 
„boxutcába”. Ott volt az Émász, 
Bosch, Takata, Borsodchem és 
még sok más nagy cég, iskolák 
közül az Andrássy és a Bláthy 
szakközépiskola volt jelen. Be-
mutattak kémiai kísérleteket 

is, készíthettünk kémcsőben ételszíne-
zékből és különböző italokból színes 
egyvelegeket, amit megihattunk. Volt 
olyan is, hogy -200°C-os vizet ráöntöt-
tek pár gyerek kezére. Láttunk lapátból 
készített gitárt is, amit meg is szólal-
tattak. Készítettünk szívószálból sípot. 
Amikor vége lett a rendezvénynek, 
bementünk a Plázába és ott vehettünk 
a McDonalds-ba vagy a KFC-be ételt. 
Nagyon jó volt ez a nap!”

- Nagy Letícia Vanessza 7. b -

„Busszal mentünk be a sportcsarnok-
ba, már nagyon sok osztály várakozott 
a csarnok előtt, 1 órakor mehettünk be, 
felmentünk a lelátóba, leültünk ott el-
mondta Wéber Gábor és Szujó Zoltán, 
hogy miről szól a rendezvény. Bemu-
tattak egy forma egyes autót, amit 15 
egyetemista épített. A vezető mérnök 
eljött és elmondott minden tudnivalót 
az autóról és nagyon sok érdekességet. 
Aztán leengedtek a standokhoz, ilyen 
boxutca-szerűen volt megcsinálva. 
Kaptunk egy kis papírt, amire össze 
kellet gyűjteni kis matricákat, amiket 
a standoknál lehetett kapni. Az egyik 
standnál kaptunk egy kis kémcsövet, 
amibe vizet vagy szörpöt lehettet ön-
teni majd ételszínezéket csepegtet-
tünk bele. A hölgy, aki ott volt, azt 
mondta, amit megcsinálunk azt meg 
is kell inni. A kémcsövet haza lehetett 
vinni emlékbe. A Borsodchemnél be 
lehetett öltözni, volt ott köpeny, gáz-
maszk és sisak is. Zoli bácsi le is fény-
képezett minket. Ott kínáltak cukor-
kával, tollal és kis notesszal. A végén 

A miskolci sportcsarnokban, a pályaválasztási 
kiállításon (Fotó: Molitorisz Zoltán)

Hetedikesek ismerkedtek a szakmákkal 
(Fotó: Molitorisz Zoltán)
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Iskolai csengőszó
Adventi készülődés: hópihék és fehér angyalok kerültek az osztálytermek ablakaira. Az ünnepre készü-
lődés izgalmait az iskolai környezetben is érezhetjük. Néhány gondolat erejéig szeretnénk bepillantást 
engedni olvasóink számára decemberi iskolai életünkbe.

Iskolánk alsó tagozatos osztályaiba is 
megérkezett a Mikulás. Tanulóink kis 
műsorokkal, versekkel és énekekkel 
köszöntötték a nagyon várt vendéget. 
Néhány osztály útra kelt, hogy kuckó-
jában találkozhasson Télapóval. A szik-
szói Mikulás Lak program résztvevői 
az ajándékcsomagok mellé kis műsort 
és kézműves foglalkozást is kaptak. A 
pazar helyszín, és a lelkes fogadtatás 
maradandó élményt nyújtott minden 
tanuló számára.

Onga város elismert és népszerű 
kulturális eseményévé nőtte ki magát 
az adventi gyertyagyújtás. Advent má-
sodik vasárnapján iskolánk adhatta a 
program műsorát. Az elhangzott pro-
dukciókban Taskovics Orsolya és Gál 
Péter zenetanárok működtek közre. A 
verseket és a prózarészleteket a harma-
dik b osztályos tanulóktól hallhattuk. 
A produkció felelős vezetője Kovácsné 
Garadnai Éva tanító néni volt.

Izgatottan folynak a kará-
csonyi koncert próbái. A nagy 
érdeklődéssel várt zenés ese-
mény új elemekkel bővül. Leg-
tehetségesebb művészeti iskolás 
tanulóink mellett hallhatjuk 
pedagógusaink kórusát és gyö-
nyörködhetünk művésztanára-
ink produkcióiban is. A zenés 
eseményre december 15-én  
17 órától kerül sor. 

Hagyományainknak megfelelően  
a legkisebb felső tagozatosok, az ötö-
dikesek karácsonyi műsora zárja az 
Advent iskolai eseményeit. A műsor 
színpadra állításában Busku Anita 
Andrea, Márkus Péter, Fucsku Anrea 
és Szegenyák Péter nevelők működ-
nek közre. Néhány osztályszintű közös 
programra is sor kerül. 

•
A tanulók és nevelők által legjobban 
várt téli szünet december 22-én kez-
dődik. A szünet utáni első tanítási nap 
2017. január 3-án, kedden lesz.

•
Novemberi versenyeredmények: 
Az állatok világnapjához kapcsolódó 
természetvédelmi csapatversenyben is-
kolánk remekül szerepelt. Maga mögé 
utasítva a mezőny tagjait 1. helyezést 
ért el. A Szikszón szereplő alsó tago-
zatos válogatott csapat tagjai: Ujfalusi 
Kende 2. b, Nagy Nándor 3. b, Kerék-

gyártó Zsombor 4. b osztályos tanulók. 
A tanulók felkészítését Fürjes Adrienn 
tanító néninek köszönhetjük.

Ugyancsak szép sikert könyvelhe-
tünk el a szikszói Szent Márton Álta-
lános Iskola és Gimnázium rendezte 
„Kobaktörő matematika versenyen”. 
Harmadik évfolyamosok versenyében 
Engi Zita 3. b, a negyedik évfolyamo-
soknál pedig Gergely Hunor 4. b osztá-
lyos tanulók a legnagyobb büszkeségre 
okot adó 1. helyezést érték el. Engi Zita 
felkészítője Kovácsné Garadnai Éva, 
Gergely Hunor felkészítője Szilváné 
Rácz Beatrix tanító néni volt.

•
Iskolánk minden tanulója és dolgozó-
ja kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván olvasóinknak és a 
lap hasábjain keresztül minden partne-
rünknek!

- Kovács György igazgató -

Az első b-sek a Mikulással (Fotó: Mikulás Lak)

mentünk a plázába, ott lehetett venni  
a Mc Donaldsból ételt.”

- Csűry Cintia 7. b -

„Egy csütörtöki napon, busszal be-
utaztunk a 7. b osztállyal Miskolcra a 
sportcsarnokba. Bementünk az épü-
letbe és ott egy fiatal fiú várt minket. 
Elmondta, hogy mik a „szabályok” 
és adott egy papírt is, ahol 6 szakma 

volt. (Vegyipar, villamos ipar, mecha-
nika, elektronika stb.) Erre a papírra 
matricákat kellett gyűjteni. Aztán be-
mentünk a csarnokba. A színpadon 
Wéber Gábor és Szujó Zoltán volt. El 
is kezdődtek a programok. Elsőnek  
a vegyiparhoz mentünk. Ott italt kel-
lett készítenünk. Meg is kellett innunk 
és akkor megkaptuk az első matricán-
kat. Aztán a villamos iparhoz men-

tünk. A Bláthy suli diákjai „rendez-
ték”. Lapátból készítettek „gitárt” ami 
nagyon jól szólt. Vanília fagylaltot is 
kaptunk. Hangfalat is készítettek, amit 
szívesen hazavittem volna, mert olyan 
jó volt. Nagyon sok szakma mutatko-
zott be. Amikor végeztünk, elmentünk 
a McDonalds-ba. Nagyon jó volt ez  
a nap.

- Vasas Brigitta 7. b -

A Szikszón győztes csapat tagjai 
(Fotó: K. Gy.)
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1956 és Onga
Az Ongai Kulturális Egyesület a maga módján sze-
retné felhívni a figyelmet a 60 évvel ezelőtti dicső 
eseményekre. Ennek részeként havi rendszeresség-
gel újságunk hasábjain tájékoztatást kívánunk adni 
1956 legfontosabb helyi eseményiről. 

Ennek részeként mindig egy-egy 1956-os Ongával kapcsolatos le-
véltári forrást teszünk közzé. E havi számunkban az Ongaújfalui 
Állami Gazdaságban történtek megismeréséhez kapcsolódva egy 
rövid regesztrával ismerkedhetnek meg.

A kutatást és az emlékező programot az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság 
támogatja. KKETTKK-56P-04-0665.

Adalékok Onga 1956-os történetéhez

MSZP Járási Bizottsága
Szikszó
Tárgy: Információ kérés küldése
MSZMP Községi Alapszervezetének
Taktaharkány
Kedves Elvtársak levelükre válaszolva közöljük, hogy Sándor 
Barnabás aki az Ongaújfalusi Állami Gazdaságban üzemegység 
vezető volt.

Az ellenforradalom idején a 
gazdaságban a Miskolci véres 
tüntetés alkalmával a gazda-
ságban egyik vezető volt, aki 
szervezte a dolgozókat az el-
lenforradalmi tevékenységre, 
tüntetésre, melyben maga is 
részt vett. Utána a gazdaságban 
a munkástanácsnak tagja lett és 
hajszát indítottak a kommunis-

ták ellen és a gazdasági vezetői ellen. Állandóan hallgatta a „Sza-
bad Európa” rádióját és ezeket közölte a dolgozókkal, röplapok 
készítésében vett részt, melyet a dolgozók között osztottak ki.

Az ellenforradalom idején pisztollyal fenyegette a kommu-
nistákat, hogy nehogy szervezkedjenek, mert neki pisztolya 
van, és ezen keresztül igyekezett megfélemlíteni azokat, akik 
a pártszervezetet meg akarták alakítani.

A gazdaság vezetősége a racionalizálás következtében, mint 
nyílt ellenforradalmárt a gazdaságból elengedte.
Szikszó 1957. június 8.

Zsíros István párt alkalmazott
(Forrás: MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV/90. f. 1/8. ö. e. Szikszó 
MSZMP J. B. Fegyelmi ügyek 1957. ápr.–dec.)

- szerk.: T. L. -

Ongai siker a kolbászfesztiválon
Onga város csapata először vett részt a Békéscsabai Kolbászfesztiválon, és rögtön szép sikert ért el.  
A rendezvényről kérdeztük Dr. Madzin Tibor polgármestert.

A csapat építése családi és baráti, vala-
mint szakmai alapokon történt. Mind-
azonáltal képviselet szempontjából volt 
a csapatban jegyző, pedagógus, vállal-
kozó, középiskolás diák, képviselő-tes-
tületi tag, tanyagondnok, és mivel nem 
árt, ha valaki valóban ért is a kolbász-

A város csapata Békéscsabán (Fotó: Polg. Hiv.) töltéshez, csapatunkat erősítette 
egy húsipari szakember is. 

A szakmai zsűri döntése alap-
ján az ötödikek lettünk, bár két-
lem, hogy van olyan ember aki 
képes több, mint 750 kolbászt 
megkóstolni ennyi idő alatt. 
Így sikerünket kimondottan az 
image-nek, valamint az aszta-
lunknál biztosított, nagy sikert 
aratott, vendéglátásnak tulajdo-

nítom, ami szalonnából, kolbászból, 
tepertőből, hagymából, friss kenyérből, 
különféle zöldségekből és természete-
sen kiváló ongai szilvapálinkából állt. 
Ezzel nem azt mondtam, hogy nem jó 
kolbászt csináltunk, hiszen a helyszí-
nen átvett 10 kg húsból kétféle kolbászt 

is készítettünk: egy B.-A.-Z. megyei 
ízeket tartalmazó paprikásat és egy 
titkos recept szerinti paprika nélkülit. 
Csapatunk hölgy tagjai egy városunk 
színeit, a kék-fehéret felvonultató szép 
magyar viseletet öltöttek, míg a férfiak 
csikósoknak adták elő magukat. Csa-
patunk neve Ongai Lókötők volt. 

A zsűri elnöke Buday Péter executive 
chef, mesterszakács volt. Az ő munká-
ját segítette a zsűri többi tagja, akiknek 
a polgári életben való kilétéről nincs 
tudomásom. Egyébként a fesztivál 
díszvendége Szijjártó Péter külügymi-
niszter úr volt, aki kisfiával kellemes 
perceket töltött el asztalunknál – tud-
tuk meg polgármester úrtól. 

- T. L. -
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Véget ért a pálinkaérté-
kelő tréningsorozat

Az Ongai Kulturális Egyesület 2016 őszén egy öt alkalomból 
álló tematikus, intenzív pálinkaértékelő tréningsorozatot indí-
tott, mely novemberben befejeződött.

A tréningsorozat célja az volt, hogy 
a pálinkafőzésben érdekeltek, a mi-
nőségi pálinkát fogyasztók és ké-
szítők olyan gyakorlati és elméleti 
ismereteket kapjanak a pálinkák, 
a gyümölcs- és borpárlatok érzék-
szervi minősítéséről, fajtajellegéről, 
a cefrézés és a pálinkafőzetés minő-
ségjavító lehetőségeiről, a pálinkák 
szakszerű bírálatáról, a bírálati rend-

szerekről, melyet a gyakorlatban 
hasznosítani tudnak, ismereteik 
elmélyülhetnek, érzékszervi bí-
rálatuk finomodhat. 

Az összesen kéthetente, 5 nap-
ból álló képzési összejöveteleken 
alkalmanként is részt lehetett 
venni. A tréningeket Nyilasi Béla 
és Takács László vezette.

- T. L. -
Nánási Pál fotóművész  
a tréningen (Fotó: T. L.)

Versenyfelhívás!
QUINTESSENCE (VIII.) PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

A verseny fővédnöke: Dr. Kövér László, 
Magyarország Országgyűlésének elnöke.
A verseny kiírója: Ongai Kulturális 
Egyesület.
A verseny meghirdetésének köre: a ha-
táron innen és a határon túli magánfő-
zők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: magán és bérfőzetők-
nek fajtánként minimum 2 x 0,35 liter, 
kereskedelmi főzdéknek 3 x 0,35 vagy  
2 x 0,5 liter.
Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszám-
nál magán és bérfőzetőknek mintaszá-
monként 5000 Ft/minta, kereskedelmi 
főzdéknek 7000 Ft/minta, 3‒4 nevezett 
minta esetén magán és bérfőzetők-
nek mintaszámonként 4000 Ft/minta,  
kereskedelmi főzdéknek 6000 Ft/min-
ta, 5 feletti nevezett minta esetén ma-
gán és bérfőzetőknek mintaszámonként  
3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 
5000 Ft/minta.
Nevezési határidő és a minták átvétele: 
2017. január 6. 17.00 óra, személyesen 
leadva az ongai költségalapú bérlakások-
ban kialakított versenyirodában (3562 

Onga, Gyöngyvirág u. 1. em.), illetve el-
juttatható postán az előbbi vagy az egye-
sület címére (Ongai Kulturális Egyesület 
3562 Onga, Görgey u. 2/A.).
Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésével 
lehet részt venni. A párlatok leadásával egy 
időben a nevezéshez csatolni kell a neve-
zett pálinka/párlat származási igazolását. 
Ünnepélyes eredményhirdetés időpont-
ja és helye: 2017. január 20‒21. Lillafü-
red – Palotaszálló, az Ongai Kulturális 
Egyesület által szervezett pálinkagálán és 
bálon. (A versenyre nevezett személyek 
közül azok, akik több mint öt mintával 
neveztek ingyenes 2 fős belépőt kapnak 
az eredményhirdetésre és az ahhoz kap-

csolódó pálinkabálra Lillafüreden, a Pa-
lotaszállóba.)
További információk: részletes nevezési 
feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető 
díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap elérhető az egye-
sület honlapján 2016. november 1-től: 
http://quintessence-palinka.hu/hu/ és 
www.okeonga.hu. További felvilágosí-
tás kérhető a 06/46/780-521-es, a +36 
70/313-3216-os telefonszámon, illetve 
e-mailben az oke.quintessence@gmail.
com és az okeonga@upcmail.hu címen.
Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület nevében:  
Takács László OKE elnök, 

versenyigazgató –

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132
     ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266
     ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 675
     ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 191
nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306
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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:

•  2016 képekben
•  Visszatekintés
•  Önkormányzati munkaterv 2017-re
•  Önkormányzati hírek
•  Az 1956-os hősökre emlékeztek
•  Adalékok Onga 1956-os történeté-

hez
•  Szociális munka területén dolgozók 

találkozója Ongán
•  Emlékmű felújítás
•  Szépen szólj verseny eredményei
•  A rács túl oldalán – interjú egy 

ongai börtönőrrel
•  Iskolai csengőszó

Alapmű született a pálinka világáról

Az Ongai Kulturális Egyesület 
szervezésében zajló Quintessence 
Competition (korábbi nevén Ongai 
Pálinkaverseny) az elmúlt években 
nem csak Magyarország, de egész 
Közép-Európa meghatározó pálinka/
párlat megmérettetésévé nőtte ki ma-
gát. E kétségkívül megszállott csapat 
úgy döntött, hogy tudományos igé-
nyű, mégis olvasmányos, szórakoztató 
könyvsorozatot készít a pálinkákról, 
amely Quintessence Pálinkás Köny-
vek néven kerül piacra. Első kötetük 
a Quintessence – 2016 A Pálinka 
Világa címet kapta, és három fejezet; 
a I. Gyökerek – múlt, II. Értékek – 
jelen, III. Lehetőségek – jövő mentén 
tagolódik. 

E hármas egységben a gasztrovilág 
megszállott ínyenceitől kezdve a 
pálinka előállításával foglalkozó 

szakembereken át, egészen 
e nevezetes hungarikumunk 
kultúrtörténete iránt ér-
deklődőkig, de leginkább 
a pálinkát szeretőkig és fo-
gyasztókig mindenki talál 
a maga számára érdekes in-
formációkat, tanácsokat.  

A könyv célja, hogy egy 
széles, részleteiben is izgal-
mas összképet adjon a pálin-
kákról, kedvet adva a minőségi téte-
lek megismeréséhez, fogyasztásához, 
ételekhez való párosításához, vagy 
akár a pálinka készítéséhez. 

A kötet előbb Budapesten, majd 
Ongán, végül december 9-én, Mis-
kolcon, a Városházán került be-
mutatásra a nagyközönségnek. 
A 256 oldalas, kemény táblás könyv 
számos illusztrációt is tartalmaz, 
szerkesztője, Takács László egyúttal 
a Quintessence versenyigazgatója, 
a társzerzők és szakmai lektorok pe-
dig a pálinkavilág legnevesebb ha-
zai szakemberei. A kiadvány a Libri 
és a Líra országos bolthálózatában, 
valamint a kisebb könyvesboltok-
ban és több kereskedelmi főzdében, 
azok látogatóközpontjában is meg-
vásárolható 5800 Ft-os áron, illetve 

online is megrendelhető az egyesü-
let www.okeonga.hu vagy a www.
quintessence-palinka.hu weboldalán 
és az okeonga@upcmail.hu e-mail 
címen.

- T. L. -

Kultúrtörténeti és fogyasztási ismereteket is tartalmaz a Quintesence 2016 – A pálinka világa című 
könyv

A budapesti könyvbemutatón 
(Fotó: Rácz Attila) 

A könyv 5800 Ft-os áron 
megvásárolható, kitűnő ajándék 

karácsonyra (Fotó: T. L.)


