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Múzeumok éjszakája sokszínű programokkal
és rekordszámú nézőközönséggel
Az Ongai Kulturális Egyesület az idén már harmadszor csatlakozott
az országszerte ezen a napon megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája rendezvényhez. Június 24-én a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba várták a szervezők Onga és a környező települések lakosságát.

A Múzeumok éjszakája egyik fontos
eseménye volt a nyári termelői piac
a múzeum udvarán, ahol magas minőségű, egyedi, különleges termékeket kínáltak az ongai és a környéken
élő termelők. Most is kapható volt sajt,
fürjtojás, méz, füstölt hús, lekvár, szörp,
gyümölcslé és textiltermék. Az igazi
erőt azonban az adta, hogy a Darvas
Közösségi Ház és Múzeum újfent Onga
igazi közösségi színterévé válhatott.
A kilátogatók láthattak igazi
nagymotor csodákat, hallgathatták
a MintHa és a Mint zenekar koncertjét, illetve az M. Show Drum dob műsorát, vagy megtekinthették az állandó
múzeumi kiállításokon kívül az 1956
és Onga fotókiállítást, vagy a szelfi
sarokban vicces kiegészítőkkel fotóztathatták le magukat. Az eseményen
sor került a város új honismereti dvdromjának átadására is. Igazi újdonság
volt és óriási sikert aratott a közösség
építő Quintessence gyümölcs- és pálinkaismereti vetélkedő, mely közel egy
tucat, több fős csapat részvételével zajlott. A résztvevők nem csak Ongáról,
hanem az ország legkülönbözőbb településéről verbuválódtak. A legmeszszebbről Sepsiszentgyörgyről érkezett
látogató.

A közösségi vetélkedő egy
pillanata (T. L.)

A legkisebbeket ugrálóvár és egyéb
gyerekjátékok várták. Az est folyamán
nem hiányozhatott a kemencés lángos,
és az ongai díjnyertes pálinkákkal való
együtt koccintás sem.
Reméljük jövőre még több látogatója lesz a Múzeumok éjszakája ongai
rendezvénysorozatának!
A programsorozatot az Ongai Kulturális Egyesület az EFOP- 1.3.5-16-201600358 azonosító számú „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” című sikeres
pályázata részeként valósította meg.
(Részletesen a következő számunkban
számolunk be a rendezvényről.)
- T. L. -

Az 50 Milliós játszma ongai szemmel
„Gergő az iskolában csak azért jelentkezett a rajzszakkörre, mert ott voltak a legszebb lányok. Utálja, ha
középen van benyomva a fogkrémes tubus: „a fogkrémet szépen, a tubus végéről kell kinyomni” – vallja.
Gábornak van egy fekete kutyája, akit a kislánya Hóembernek nevezett el. Szívesen megnézne egy NFL
mérkőzést Amerikában, de ha tehetné, gyalog menne, mert nagyon fél a repüléstől.”

Kezdődött a TV2 konfe–
Természetesen
rálásában, Az 50 milliós
nem… De ez már törjátszma című játékban
ténelem,
jelentősége
az ongai szereplők benincs.
mutatása. Történt ugyan
– Hogyan éltétek
is, hogy 2017 februármeg a vereséget?
jában Jónyer Gergő és
– Az első pár perc
Müller Gábor bejutottak
nehéz volt… Nekem
egy országos nézettségű
el is indult a gombóc
kvízműsorba. Ennek apa torkomban, Gábor
ropóján kérdeztük meg
mellettem néma csendGergő és Gábor a tv stúdióban
Gergőt, hogyan élték
ben, magában rakta
meg ezt a kalandot.
rendbe a dolgokat. Az– Honnan jött az ötlet, hogy je- varázsát. Feleségeink is elkísértek tán természetesen megbeszéltük mi
lentkezzetek a játékra?
minket, támogattak a döntéseinkben lett volna ha… Leginkább azon bán– Sógorom és játékostársam, Mül- és ezzel sok energiát adtak nekünk a kódtunk, hogy nem tudtunk a végén
ler Gábor fejéből pattant ki az ötlet, játék folyamán. Velük együtt nagyon egy hatalmas katartikus örömöt átélaztán egy családi összejövetel után jól szórakoztunk, sokat nevettünk az ni együtt. Felhívtuk gyermekeinket
jelentkezett is a játékba.
utazások alkalmával.
is, leginkább őket kellett vigasztalni.
– Volt-e feltétele, hogy bekerül– Mit gondoltok a kérdések ne- Lehet közhely, de a megnyerhető
hessetek, ha igen mi volt az?
hézségeiről?
pénz motivált minket a legkevésbé.
– Igen, egy kétkörös castingon
– Ott a helyszínen, a stúdióban
– A későbbiekben is részt vennékellett részt vennünk Budapesten.
a kamerák előtt egy alapvető kérdés tek ilyen játékban?
– Milyen érzésekkel indultatok is tud nagyon nehéz lenni, ezt mi is
– Sokat beszélgettünk erről, nem
neki a játéknak?
megtapasztaltuk. De ahogy bemele- zártuk ki az esélyét annak, hogy más– Én speciel nem vettem túl komo- gedtünk a játékba logikával, tudással kor is kipróbáljuk magunkat hasonló
lyan a dolgot, Gábor viszont készült rá és egy kis szerencsével több kérdést is műsorban.
különböző kvízkönyvek olvasásával. sikeresen meg lehetett válaszolni.
Az alap koncepciónk az volt, hogy
– Utólag visszagondolva az utolsó
Így zajlott tehát a játék a fiúk
játszunk egy jót és közben majd meg- kérdésnél ugyanezt a választ jelölné- szemszögéből. Lehet, hogy nem hozlátjuk, hogy meddig tudunk eljutni. tek meg?
ták el a nyereményt, de egy „egész
Végül is úgy gondolom,
város” értük izgult és
a döntőbe jutást teljeszurkolt nekik a tv képsítettük, így nincs széernyők elől.
gyenkezni valónk.
Képek forrása:
– Hogyan éreztétek
https://www.facebook.
magatokat a stúdióban?
com/50millios/photos/
– Nagyon jó volt,
a.172643309426280.39
hiszen az élő adás mi187.166379536719324/
att többször is fel kellett
1480648901959041/?ty
utazni Budapestre, így
pe=3&theater
pontosan négy alkalommal tapasztalhat- Bekus Bettina és
Gergő és Gábor többször is megfordult a tv stúdióban
tuk meg egy élő műsor
Buzás Luca 2
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Akik mind győztesek lettek
Több száz, a megye kistelepülésein élő, 8–10 év közötti roma gyermeket mozgatott meg a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által szervezett tehetségkutató vetélkedő. A döntő 30 nyertese
5 napos, élményekkel, programokkal teli táborozáson vehet részt Füzérradványban.

Te is lehetsz győztes!
elégedjenek meg csak
címmel hirdette meg
az iskolai órák keretéroma tehetségkutató
ben tanultakkal, ha teversenyét a miskolci
hetik, ragadjanak meg
II. Rákóczi Ferenc Meminden alkalmat, válgyei és Városi Könyvtár
laljanak pluszmunkát
az Égig érő mesefa –
tehetségük megerősíA Borsod megyei kistetése, kibontakoztatása
lepülési könyvtárakban
érdekében. A könyvtár
tervezett biblioterápiás
elsődleges célja azonprojektek
megvalóban már így is teljeGergő és Gábor a tv stúdióban
sítása című program
sült, hiszen elsősorban
Horváth Nelli a megmérettetésen (Fotó: Gondos Andorné)
keretében. Az Abaúja bátorságot szerették
hegyközi, az Edelévolna erősíteni a kiA június 12-ei döntő zsűrijének csikben: merjenek nyitni újdonsányi, az Encsi, a Miskolci, az Ózdi és
Szikszói kistérségben élő 8‒10 éves elnöke Regős Zsolt nívódíjas kar- gok felé is.
gyermekek ének, hangszeres zene és nagy volt, tagjai: Oláh Gergő éneSok produkció esetében ahhoz,
tánc kategóriában mutathatták meg kes, Barsi Csaba néptáncpedagógus, hogy egyáltalán kiállhassanak,
magukat. A lényeg azonban nem is zenész, Bokrosné Stramszky Piros- nagyon komoly összefogásra volt
az eredmény vagy a konkrét nyere- ka, a könyvtár igazgatóhelyettese és szükség a szülők és a pedagógumény volt, hanem, hogy új közegben Barna Attila, a megyei Roma Terü- sok részéről – például, hogy legyen
új emberekkel, új élményekkel és le- leti Nemzetiségi Önkormányzat el- megfelelő ruha legalább kölcsönnöke. Elmondható, hogy minden- ben... Ezen a versenyen biztosan
hetőségekkel találkozhattak.
Városunkból Horváth Nelli kihez volt egy jó szavuk, méghozzá mindenki nyert tehát, és ez nem3. osztályos tanuló vett részt ének őszintén és megérdemelten. Hiszen csak a minden résztvevőnek járó
kategóriában, felkészítő tanára Lá- a döntőbe jutott 29 produkciónak az apró jutalmat jelenti.
diné Molnár Ilona. Berzéken volt előadói minimum bátrak voltak – de
A táborozókat többek között
a területi selejtező, ahol Nelli na- többségükben igen ügyesek is.
Vígh Balázs író, a Kiss Kata ZeneOláh Gergő a táborozást nyert kar, kirándulások, libegőzés, múgyon szépen szerepelt, így tovább
jutott a döntőbe. Itt is nagyon jó legjobbaknak ajánlotta, hogy ne zeumpedagógiai és biblioterápiás
eredményt ért el, II. hefoglalkozás,
sok-sok
lyezett lett. Az őt megkézműveskedés várja
előző
versenyzőnek
július 24–28. között.
a javára írták, hogy a
Tehát másféle mintákat
dalcsokor választás és
láthatnak, újfajta motia népviselet a régiójára
vációkat szerezhetnek
jellemző volt. Így nem
ahhoz, hogy ők is felishirdették ki a nevét
merjék: van más út!
a tábort nyertek között,
Nellinek sok sikert
mivel minden kategórikívánunk az életben és
ában csak egy fő lehebátorságot még több
tett nyertes. Azonban
ehhez hasonló megméa zsűri felhívta a figyelrettetéshez!
Gergő és Gábor többször is megfordult a tv stúdióban
Nelli és felkészítő nevelője, Ládiné Molnár Ilona
mét, ha valaki kimarad
- Gondos Andorné
(Fotó: Gondos Andorné)
ő lép a helyébe.
könyvtáros –
2017. június-július
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V. ONGAI NÉPTÁNCGÁLA
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük néptánc gálánkat, melyre 2017. június 17-én került sor
a művelődési házban. Igyekszünk minden évben új műsorokkal színesíteni előadásainkat.

Polgármesteri megnyitó (Fotók: Buzás Márta)

A gálát Dr. Madzin Tibor polgármester úr nyitotta meg, majd ezt követően ajándékokat és emléklapokat
nyújtott át fellépőink részére.
Ezután Bognár Lili Janka népdalénekes szatmári dalcsokrával folytatódott gálánk, akinek csodálatos
hangját országszerte ismerik már, hiszen rendszeresen fellép a Holdviola
együttessel és nagy öröm számomra,
hogy elfoglaltságai mellett mindig
elfogadja felkérésünket.
A Bársonyos Hagyományőrző
Óvodások is rendszeres fellépőink.
Mindkét óvodából vannak néptáncos gyerekek, akik közösen léptek fel
a szüreti felvonuláson, Advent első
vasárnapján és a gálán is. Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, illetve a tánc, a népi játékok által egy jó közösséggé kovácsolódjanak össze. A szülők véleménye

Fellépés előtti felkonferálás (Fotók: Buzás Márta)

szerint felszabadultan, jókedvűen
táncoltak gyermekeik és jó volt látni milyen barátságosan viselkednek
egymással. Ez alkalommal ongai és
borsodi népi játékokat adtunk elő,
valamint seprős táncot, melyben önállóan, kedvük szerint táncolhattak
a gyerekek.
Két évvel ezelőtt felnőtt tánccsoportunk Bodroghalomban lépett fel, az ottani Falunapon. Az
ott megtapasztalt vendégszeretetet
viszonoztuk, mert idén mi hívtuk
meg a Halom dalkört. 2004-ben
alakultak, művészeti vezetőjük Tar
Mihály népművelő, vezetőjük Hegyes Éva. Két dalcsokrot adtak elő,
elsőként A lukai bíró kapujába címmel, majd Halom nóták címmel. Azt
gondolom, gyönyörű hangjukkal elkápráztatták az ongai közönséget és
a további fellépők dalaiba is bekap-

Óvodások a színpadon (Fotók: Buzás Márta)
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csolódtak, mely igazán jó hangulatúvá tette az előadásokat.
Februárban Tápiószecsőre kaptunk meghívást az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes fennállásának 67. évfordulójára rendezett
gálára. Az együttes nagy hagyományőrző múlttal rendelkezik, példaértékű
számunkra a tevékenységük. Nagyon
örültünk, hogy elfogadták a felkérésünket és mi is vendégül láthattuk
a kedves tápiószecsői táncosokat.
Elsőként szólótáncot mutattak be,
mellyel Erdélybe kalauzoltak el bennünket, majd karcsai páros táncot láthattunk. Műsoruk második részében
pedig egy népi játékot, mely az 1930as, 1940-es évek tápiószecsői utcájára
varázsolt vissza mindannyiunkat. Nagyon vidám,jó hangulatú előadásuk
meghozta sikerét, a közönség nagy
tapssal jutalmazta az együttest.

Bognár Lili énekel (Fotók: Buzás Márta)
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A Tápió csoport fellépése (Fotók: Buzás Márta)

Az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoporttal minden évben színpadra viszünk egy-egy népszokást,
azzal a céllal, hogy minél többen
megismerjék
hagyományainkat.
Virágvasárnap Onga Főterén egy
igazán odaillő népszokást, a kiszézést mutattuk be, így a gálán is
ez volt az egyik műsorszámunk.
A második felvonásban pedig a tréfás verbuválást és új hegyközi táncunkat láthatta a közönség. A tréfás
verbuválás az Alföld keleti részén és
Észak-Kelet Magyarországon a lakodalom bemutató jellegű, játékos,
dramatikus tánca, amiben a verbu-

A Bodroghalmi Népdalkör (Fotók: Buzás Márta)

válás és a katonaélet egyes jelenetei
elevenednek meg.
Gálánk végén valamennyi szereplő újra a színpadra állt és közös énekléssel zártuk ezt a gyönyörű délutánt.
Szeretnék köszönetet mondani városunk vezetőinek, Dr.Madzin Tibor
polgármester úrnak, Farkas Lászlóné
jegyző asszonynak, a képviselő-testület tagjainak, hogy nagymértékben támogatják fellépéseinket, rendezvényeinket. Köszönet illeti még
szponzorainkat is: Ongai Kulturális Egyesület, Majzik és Majzik Bt.,
Joker Söröző, Solya Tortaműhely.
Természetesen köszönöm a segít-

ségét Gondos Andornénak, Kozma
Jánosnak, a tánccsoport tagjainak,
a családtagoknak, a fellépőknek és valamennyi kedves vendégünknek, akik
támogatták és segítették munkánkat.
Bízom benne, hogy még sok ilyen
szép délutánt tölthetünk együtt, mely
csak ilyen összefogással lehetséges.
Vendégfellépőink nagyon elégedetten távoztak Ongáról és visszavárják
ismét csoportunkat rendezvényeikre.
Továbbra is az a célunk, hogy városunkban valami maradandót hozzunk
létre és, hogy országszerte öregbítsük
Onga hírnevét.
- Szabadosné Hornyák Anikó -

Népszokást bemutatva (Fotók: Buzás Márta)

A helyi hagyományőrzőink (Fotók: Buzás Márta)
Hegyközi táncot táncolva (Fotók: Buzás Márta)
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Zárókép (Fotók: Buzás Márta)
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Megemlékezés Trianon emlékműnél
Onga Város Önkormányzata június 4-én 17.00 órára várta a város
lakosságát a békediktátum aláírásának 97. évfordulójához kapcsolódó emlékezésre.
Az emlékező beszédet Dr. Madzin Tibor polgármester mondta
(amit alább olvashatnak), míg a műsort az Éltető Lélek Irodalmi
Kör Egyesület és Szmutku Zoltán verse adta. A város vezetése mellett a Jobbik helyi képviselői is elhelyezték az emlékmű előtt az
emlékezés koszorúját.

Kedves Vendégek,
Tisztelt Ongai Emlékezők,
Hölgyeim és Uraim!
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
„Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert
nincsen ennek a világnak helye, ami az
enyém volna azon az egyen kívül. Ne
mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy
abba az országba, mert nincsen nekem
azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy
a Sierra Nevadán: mert a más hegyei
azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük
azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza
az én hegyeimet!
És azt se mondjátok, hogy nem én
vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa,
mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok
a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz,
ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet!”
Ma már tudom, hogy nem tehetek mást: el kell mennem oda, ahol
a világ nagyurai esztendők óta
gyűléseznek már és szónoklatokat
tartanak a békéről, az igazságról
és az emberi jogokról. És ha nem
eresztenek be az ajtókon, úgy be kell
mennem az ablakokon. De oda kell
állanom elébük, és meg kell mondanom nekik, hogy hagyják abba
a szónoklatokat. Mert nem tisztessé6

ges dolog szabadságról beszélni, és
a mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi
jogokról beszélni és odaajándékozni
egy országot a halálnak. Meg fogom
kérdezni tőlük: mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem,
ott a hegyek között? Majd előveszik
a pénztárcáikat, mint ahogy azt
a gazdagok szokták, ha nem tudnak
megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: Nem,
urak! Ne alamizsnát adjatok! Adjátok vissza a hegyeimet!
Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák: azok
a hegyek az enyimek. Mint ahogy én
is hozzájok tartozom attól a perctől
kezdve, hogy megszülettem a lábok
alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek, az
igaz. De enyimek voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem s ott lettem emberré. Adjátok
vissza a hegyeimet!
„A magyarság, a történelem folyamán öt krisztusi sebet kapott:Muhi,
Mohács, Kismajtény, Világos, Trianon.”– írja Móricz Zsigmond, majd
így folytatja: „Ez az öt seb nem a kiválasztottság szimbóluma volt, hanem
valóságos öt halálos szúrás, mindenik
elég arra, hogy egy faj elvérezzen bele,
hacsak az életereje nem oly roppant
szívós. Hogy kiheverje…”
Ha Móricz Zsigmond élne,
meggyőződésem, hogy emlegetné
a II. világháború utáni párizsi békeszerződést és 1956. november 4-ét is.
2017. június-július

Polgármesteri emlékező beszéd
(Fotó: Bihari Ádám)

Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és
Uraim!
Hétköznapjaink során időnként
meg kell állnunk, és kellő méltósággal emlékezni, fejet hajtani történelmünk nagy eseményei előtt.
1920. június 4. 16 óra 27 perc
Franciaország. A Versaille melletti nagy Trianon kastély. Őseinket
rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek nevezett diktátum aláírására, amely megpecsételte hazánk és
a magyarok sorsát. Elindított egy
olyan évszázadot, amely tele volt
könnyel, szenvedéssel, megalázással,
lemondással és vérrel. A magyarság
történelmének legtragikusabb évszázada lett a XX. század. Hiába harcoltunk tatárral, törökkel, Habsburggal,
mégis bekövetkezett az, amitől a legjobban tartottunk: a szétszóródás és
a pusztulás.
A győztes hatalmak, egy háborúba belesodort állam népét büntették
kollektívan.
1920. június 4. nemcsak azok
életét változtatta meg, akik az új
határokon túl rekedtek, akik az új
országokból az anyaországba menekültek, hanem mindenkiét, aki
itt élt akkor vagy él ma.

Koszorúk az emlékmű előtt
(Fotó: Bihari Ádám)

1920-ban a magyar népnek nem
csupán a háborús vereséggel kellett szembenéznie. Trianonnal, egy
nemzet ezeréves gazdasági-, politikai- és természetes földrajzi egysége
bomlott fel. Szembe kellett nézni az
ország „megcsonkításával”, a gazdasági és az infrastrukturális rendszer
összeomlásával. Nemzeti tragédiáinkat tekintve számunkra a történelem
legigazságtalanabb döntése született
Versaille-ban. Trianon még ma is egy
nyitott seb történelmünkben. Onga
város közössége itt és most az igazságtalan békediktátum fájdalmas következményeire emlékezik.
Máig sokkolnak bennünket Trianon számai: Magyarország területét
282 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Ezzel a magyar
állam elvesztette területének mintegy
kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. Az ország
elveszítette vasúthálózatának 62,2%át, közútjainak 73,8 %-át, hajóútjainak
64,4 %-át, szétvágva az ország gazdasági ütőereit. Elveszítettük szinte
minden természeti erőforrásunkat.
Megfosztottak erdőink 88 %-ától, bányáink, erőműveink 83%-ától, sóbányáink, réz-, arany-, és ezüstbányáink

teljes egészétől, melyek addig jólétünk
alapját jelentették. Elvesztettük kulturális és történelmi emlékeink nagy
részét, az utódállamokhoz kerültek
olyan történelmi városaink, mint
Pozsony, Kassa, Arad, Nagyvárad,
Kolozsvár, Temesvár. Fiume elcsatolásával elvágták a tengertől is Magyarországot. Városokat vágtak el külvárosaiktól, falvakat vágtak ketté.
A Magyar Királyság, mely addig
Európa hatodik legnagyobb országa
volt azóta, Európa kisállamai közé
tartozik.
Szerető családokat tépett szét ellenségeink gyűlölete 1920. június
4-én, Trianonban.
Ma a magyarság, a Kárpát-medencében, 8 országban él szétszóródva.
Mi vagyunk az egyetlen ország a világon, amely minden oldalról, saját magával határos. Ám ennél is nagyobb
veszteség, a nemzeti összetartozás-érzés alapján a létszámunk csökkenése,
melynek hatását, 2017-ben, erősen
érezzük. Ha csak egy pillantást vetünk
a Közép-Európai etnikai statisztikákra, szomorúan láthatjuk, hogy Trianon óta a körülöttünk élő, s minket
bekebelező népek megduplázták létszámukat, közben az utódállamokban maradt magyarok száma, a felére
csökkent. 97 év elnyomásának, nacionalizmusának és lelki terrorjának ez
lett a döbbenetes eredménye.

Tisztelt Emlékezők!
A trianoni diktátum Magyarországra nézve kirívóan igazságtalan és
megkülönböztető volt. Trianon egy
nemzet büntetése olyan bűnért, amit
el sem követett. Európa eltiport egy
gyönyörű országot, mely egy évezreden át védelmezte Európát. Mégis
emelt fővel állunk a minket megalázó
egész világ erejének nyomása alatt,
mivel egy olyan nemzethez tartozunk, amely már európai megjelenésének első pillanatától történelmi
hivatást teljesített.
A magyar nemzet a tatárjárás idején, saját testével fogta fel a kelet felől előretörő barbár népek rohamát.
A XIV. századtól a török terjeszkedés időszakában több száz esztendőn
keresztül a töröktől védelmezte Európát, hogy az iszlám el ne söpörje
a kereszténységet és ezzel a nyugati
civilizációt.
Magyarország és a magyar nemzet
megítélése az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc leverését és a Habsburgok által való megtorlást követően
nagyon pozitív volt Európa szerte. A
magyarok nyelve, zenéje és kultúrája messzi földről híres volt, a magyar
borok meghódították Európát, és a
magyar nemzet szabadságszeretetéről
hangzott Európa minden tartománya.
Majd, példátlan volt az a nagyszerű
munka is, melyet a századforduló kö-

Részlet az emlékező műsorból (Fotó: Bihari Ádám)
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Koszorúzás (Fotó: Bihari Ádám)

zeledtével, néhány évtized alatt végzett a magyar nemzet. Egy elmaradott
országból Európa egyik legfejlettebb
országává nőtte ki magát, megmutatva, hogy mi mindenre képes a magyar
nép alkotó energiája.
Magyarország ezeréves fennállásának ünnepe, a Millenium már
egy jövőjében, haladásában bizakodó nemzetet talált Európa szívében.
Majd az 1914-ben kirobbant I. világháborút követően Magyarországot
kezelték a háború kirobbanásának
okozójaként, az I. világháború fővádlottjaként. Ránk szakadt Trianon
könyörtelen katasztrófája, amelyhez
hasonló csapás csak a mohácsi vészben érte az országot. Mohács után
háromfelé szakadt az ország. A trianoni szerződés öt felé tépte Szent István birodalmát.
A magyar lélek azonban nem tört
meg ezzel a katasztrófával. Az emlékezés, fájdalma kitörölhetetlen a magyar
lelkekből, pedig azóta, már közel négy
generáció is felnőtt. A trianoni szerződés aláírását követő évtizedekben
a magyar társadalom minden csoportját foglalkoztatta a revízió és a háborút
lezáró igazságtalan döntés kérdése.
A második világháború után felnövő generáció viszont szinte semmit
nem hallott róla. A dolgok elhallgatása azonban nem vált be. Nem lehetett irányítani az emberek érzését.
Magyarságunk kötelez minket arra,
hogy emlékezzünk. A rendszerváltozás után, a mai Magyarországon
már nem csak beszélni, de tenni is
tudunk az elszakított családok és egy
másik országba szakadt, szülőföldjükön idegenként élő magyarság összetartozásának erősítéséért. Június 4-e,
8

2010. óta emléknap, mely napon
a Nemzeti Összetartozásunkat ünnepeljük. Az Országgyűlés által életre hívott Nemzeti Összetartozás Napjával
és az állampolgárság kiterjesztésével
a magyar állam megtette az első lépéseket arra vonatkozóan, hogy megkezdődhessen az a folyamat, mellyel
az elkövetkező években a versaille-i
döntéssel kapcsolatosan ne csak keserűséget és tehetetlenséget érezhessünk, hanem lassan átvehesse a helyét
a jövőbe vetett remény, kitartás, melyek biztosíthatják népünk számára,
hogy nem lesz több Trianonunk.
Ma már senki sem hiheti, hogy
Közép-Európában megváltoztathatók
a határok. Nem számít, hogy melyik
országban élünk, ha magyarnak érezzük magunkat. Az elmúlt évtizedek
bizonyítják, hogy nem asszimilálódott, nem morzsolódott fel a magyarság. A magyar kormány az állampolgárság kiterjesztésével elismerte az
ország határain túl élő tagjait a nemzetnek. Ma magyar állampolgárságot
lehet kérni Magyarországon úgy, hogy
nem kell hozzá az anyaországon belül
letelepedni. Együttérzésünk és együvé
tartozásunk a határon túlra szakadt
nemzettársainkkal megkérdőjelezhetetlen.
A Jobbik helyi képviselői is
koszorúztak (Fotó: Bihari Ádám)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy népet nem csak a testi hasonlóság, hanem közös múltja, anyanyelve, az azonos nemzethez tartozás érzése egyesít, vagy különböztet meg, más
népektől. Magyar az, akinek a lelke
is magyar. Aki vállalja hagyományainkat, sorsunkat, legyenek a gyökerei
akármilyenek is. A magyarság nem
csupán szellemi tartalmat jelent, ha2017. június-július

nem magatartás, tudatos sorsvállalás
és kultúravállalás kérdése. Magyar az,
aki makacsul megőrzi nyelvét, múltját, kultúráját, öntudatát, méltóságát
még akkor is, ha elszakítva, távol él az
Anyaországtól.
Legyünk büszkék arra, hogy ennyi
évtized után is kitart magyar a magyar
mellett! A történelmünkből kell erőt
merítenünk, abból a képességünkből,
hogy a magyar nép igenis mindig képes lábra állni, újjászületni, mint ahogyan Mohács után is újjászületett.

Szmutku Zoltán szavalata
(Fotó: Bihari Ádám)

Amikor imádkozzuk a Miatyánkot és elmondjuk, hogy Jöjjön el
a Te országod, akkor minden igaz
magyar embernek a szívében megfogalmazódik, annak az eszményi
országnak az eljövetele, megvalósulása, amelyet a mai napon is csak
úgy tudunk ajkunkra venni, hogy
NAGY MAGYARORSZÁG.
A Nagy Magyarországot, a Nobeldíjak száma, világelső sportolóink,
zeneszerzőink, művészeink és feltalálóink mutatják meg Európának és a
világnak.
Büszkék vagyunk Balassi, Arany,
Jókai, Madách, Ady, Mikszáth szülőföldjére, akik ha Trianon után születtek volna, már kisebbségi és határon
túli magyarként alkottak volna.
Mi, a ma itt élő nemzedékek életünkkel, tetteinkkel írjuk nemzetünk
történelmének további lapjait. Valljuk meg büszkén és emelt fővel magyarságunkat!
Sokan azt gondolják: NAGY MAGYARORSZÁG volt. Én hiszem, hogy
NAGY MAGYARORSZÁG lesz!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
- szerk.: T. L. -

Előzetes tájékoztató a településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítéséről
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a településben működő
és bejegyzett Civil Szervezeteket, a székhellyel, telephellyel rendelkező Gazdálkodó Szervezeteket, és az Egyházakat, hogy Onga Város
Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet készítését.

A képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvénynek megfelelően, és
a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017.
október 1-ig településképi rendeletbe
kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendeletnek megfelelően
a teljes közigazgatási területre készülő
településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet – TAK - (a továbbiakban:
kézikönyv) kell készítenie.
Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei
a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja
a tájat, a kialakult építészeti környezetet, az utcaképet, ezért tervezésekor
figyelembe kell venni annak hosszú
távú hatását környezetére. Egy jó terv
törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri
a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban
alkalmazni. Ez feltételezi a tervező és
az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. A kézikönyv a jogszabályok útvesztője
helyett röviden, lényegre törően, és
mindenki számára érthető módon
mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat,
a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket, számba véve a város építészeti értékeit, hagyományait, táji- és
természeti értékeit, az évezredek alatt
kialakult sajátosságokat. Ismerteti
azon jól meghatározható technikákat,
eljárásokat, amelyek alkalmazásával a
hagyományos építészeti karakterhez

és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság
és az építkezni vágyók tájékoztatását
segítő, szemléletformáló kiadvány, de
haszonnal forgathatja mindenki, aki
érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.
A dokumentum készítése során az
érintett lakosság, társadalmi rétegek
minél szélesebb körének bevonása
érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A. § (2)
bekezdése alapján a polgármester
a Településképi Arculati Kézikönyv
készítésének megkezdéséről tájékoztatja a partnereket.
A kézikönyv a R. 32. § (1) bekezdés
a) pontja, valamint Onga város településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályzatról szóló 47/2017 (V. 16.)
számú határozata (a továbbiakban:
Partnerségi Szabályzat) alapján a
R. 36. §.-a szerinti teljes eljárás lefolytatásával történik.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük
módjára a Partnerségi Szabályzat előírásai az irányadó. A partnerek körét
a Partnerségi Szabályzat I. pontja állapítja meg.
Amennyiben szeretne részt venni a
közös munkában jelen felhívástól számított 21 napon belül írásban regisztráljon a Polgármester Hivatal címére
– 3562 Onga, Rózsa u. 18. – történő
2017. június-július

postai küldeményben, vagy elektronikus levélben az onga@onga.hu címre.
A településképpel, annak alakításával, illetve az épített környezettel
kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása
mellett – a hirdetmény megjelenéstől
számított 21 napig adhatják meg postai levélben (3562 Onga, Rózsa u. 18.)
vagy elektronikus levélben (onga@
onga.hu) tehetik az előzetesen vagy az
javaslattétellel egy időben regisztrált
partnerek.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, melyet
a javaslatok feldolgozása után későbbi,
külön meghirdetett időpontban a művelődési házban tartunk. A fórumot
követően a regisztrált partnerek 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek
címezve, a Polgármester Hivatal címére – 3562 Onga, Rózsa u. 18. – történő
megküldéssel, vagy elektronikus levélben az onga@onga.hu címre.
A kézikönyvvel és a rendelettel
kapcsolatban a tájékoztatás a hivatali
hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján,
továbbá lakossági fórum keretén belül
szóban történik.
A településképi arculati kézikönyv
összeállítása során számítunk a lakosság, a civilek, a gazdálkodók és az egyházak aktív részvételére!
Állítsuk össze közösen településünk közösségi értéktárát! Dokumentáljuk együtt városunk kincseit
és rejtett szépségeit, megalapozva
a településkép védelmét és segítve
a Településképi Arculati Kézikönyv
megszületését. Mindannyiunk felelőssége óvni és védeni környezetünket,
hogy megőrizzük örökségeinket és új
értéket teremtsünk a következő nemzedékek számára!
- Dr. Madzin Tibor polgármester 9

Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület
2016. évi munkájáról
Alább a tavasszal az önkormányzat elé került, tavalyi évről szóló
polgárőr beszámolót olvashatják a tisztelt olvasók.

Egyesületünk a 2016. évben is a törvényi előírásoknak, az országos és megyei szövetség határozatai, alapszabályai értelmében végezte tevékenységét.
A hangsúly a „Polgárőr” elnevezésen,
illetve az „önkéntességen”, a lakossággal történő együttműködésen alapul.
A közrend és közbiztonság színvonala
növeli a lakosság biztonsági és komfortérzetét.
A fő feladataink között szerepelt
Onga Város Önkormányzatával, a településünkön működő intézményekkel,
civil szervezetekkel történő együttműködés. 2016. év egyik fő jellemzője volt
a külterületi lakóhelyek, zárt kertek,
illetve a szántók környékének kiemelt
figyelése, a problémák jelzése. A közrend biztosításához elengedhetetlen
a rendőri és rendfenntartási szervekkel történő együttműködés, így ezen
a területen is igyekeztünk az elvárásoknak megfelelően teljesíteni.
A 2016-os év egyesületi és tagsági
munkáról a teljesség igénye nélkül,
címszavakban kívánok szólni. Létszám tekintetében: 41 fő egyesületi
tag, 6 fő pártoló tag, 1 fő aktivista, 8 fő
támogató fiatal segítette a munkánkat.
1 fő 50 órás közösségi szolgálatot teljesített, 1 fő pediglen elkezdte a feladat
teljesítését. 1 fő a Kulturális Egyesület
és az iskola támogatása révén techniA kiszehejatáson szolgálatban
a régi polgárőr autó (Fotó: T. L.)
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kai és adminisztratív feladatokat látott
el, ami szerdai napokon 8 órás tevékenységgel, illetve még plusz szabadidős tevékenységgel is járt.
A 2016-os évben folytattuk az
önkormányzat támogatásával a közmunkaprogram kapcsán településünk
területén járőri és jelző- és figyelő
szolgálat működését. 1 évvel ezelőtt
21 fővel indult a tevékenység, ami jelenleg 16 fő. Közben cserélődött is
a személyi állomány, egy része kikerült a programból - munkahelyet talált. Különféle járőrútvonalak, kiemelt
területek (Főtér, iskola, óvodák) figyelését látták el napi rendszerességgel,
több-kevesebb problémával karöltve.
A városnapon a polgárőrtársakkal
hibátlanul működtek közre. 2 fő segítette a sportpálya rendjét, ahol nem
tapasztaltunk hiányosságot, a szakosztályvezető úr is elégedett volt a
tevékenységgel. Szintén ezen létszám
keretében indítottuk el az Ongaújfalu
– Szőlőhegy járőrútvonalat, amelyet
október végéig rendszeresen, majd az
év végéig alkalomszerűen végeztünk.
Elkezdtük a szőlőhegyi őrházunk és
környéke rendbetételét. Több napon
át takarítottuk az évek alatt felgyülemlett szemetet, veszélyes hulladékot
stb., de a legnagyobb fáradozásunk
ellenére a hulladék a szőlőhegyen
is újraterem, így a jó
idő beálltával kezdjük
a gyűjtést! Összességében elmondhatjuk,
hogy a közmunkaprogram keretén belül végzett tevékenység több
pozitív elemet hordozott magába, bizonyos
területeken
hibátlan
volt. Sajnos a negatív,
kritikai elemeket a mai
napig sem sikerült tel2017. június-július

jesen kizárni, amit a lakosság illetve az
illetékesek jogosan bíráltak. A kritikák
és a bírálatok ismeretében már év közben is tettünk lépéseket, s a jövőben is
igyekszünk kizárni a rendellenességeket, erősíteni a csapatmunkát!
A 2016-os évben úgy érzem a különféle együttműködési szerződéseinknek az elvárások szintjén sikerült
megfelelni. Csak címszavakban:
Kiemelkedően jó, és magas szintű
az együttműködés Onga Város Önkormányzatával.
Az Országos és Megyei Polgárőr
Szövetséggel a kapcsolattartás rendszeres, a szövetség által hozott intézkedéseket betartottuk, a pályázati
felhívásokban a lehetőséghez mérten
részt vettünk.
A B.-A.-Z. Megyei Rendőr Főkapitánysággal, ezen belül a Felsőzsolcai
Rendőrőrssel napi szintű kapcsolatot
tartunk, kérésre közös járőrtevékenységet folytatunk Ongán, illetve az ide
tartozó körzetben. Felsőzsolcai meghívásra részt vettem a Borsod Megyei
Közbiztonsági Ankéton, ahol a megyei
tapasztalatokból értékes információkat kaptunk.
Töretlenül jó a kapcsolat a Magyar
Posta Zrt-vel, különösen a decemberi
hónapban kiemelten kezeltük a feladatot. 2 fő havi rendszerességgel figyelő,
rendfenntartó szolgálatot ad.
Kérésre a helyi takarékszövetkezetnél figyelő, rendezői faladatot végzünk
– itt a takarékszövetkezet átalakulása
révén a jövőben új szerződéskötésre
kerülhet sor.
Kiemelkedő és töretlen a kapcsolat
az Ongai Sportegyesülettel. Megállapodásunk alapján igyekszünk biztosítani a hazai mérkőzések rendjét. A
már említett 2 fő a mérkőzéseken túl
is figyelő szolgálatot látott el a pálya
területén. A Sportegyesület vezetésével, élő, rendszeres a kapcsolat, a rendezvényeiket igyekszünk képviselni,
kölcsönösen látogatni. A sportvezetés

értékeli és köszönetét fejezi ki a polgárőrtársaknak.
A nyugdíjas klub vezetőjével és
a klub tagjaival hosszú évek óta ápoljuk a kapcsolatot, az egyesület számára az idősekkel történő kapcsolattartás
kötelező feladat is. Kérésre és jelzésre
igyekszünk cselekedni.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai részben polgárőrök is, így nem
okoz gondot az együttműködés. Avartüzek, közös figyelés, ellenőrzés volt
jellemző az elmúlt évre. Szerencsére
különösebb bevetésre nem került sor,
de kisebb avartüzek oltásában segédkeztünk.
Harmadik éve folyamatos az
együttműködés az Ongai Szociális
Szolgáltató Központtal. Kérésre helyszíni bejáráson, a Központ környékén
járőri és figyelő szolgálatot adtunk.
A Család és Gyermekjóléti Központ
szakmai tanácskozásán 2 alkalommal
részt vettem. Igyekszünk bekapcsolódni a jelzőrendszer működésébe is.
Vasút Zrt.-vel 4 éve működünk
együtt az ongai vasútállomáson. 3 fő
járőr ad rendszeresen szolgálatot illetve működteti a megfigyelési pontot.
Minden eseményt és szolgálatot naplózunk, az észlelt problémákat jelezzük a Vasút Zrt. felé.
A Görgey Artúr Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolával a kapcsolat napi szintű. 2016. őszétől átlagosan 4 járőr teljesített figyelő-jelző
szolgálatot a Balaton utca és a Görgey
utca szakaszokon és bejáratoknál.
Egy iskola– egy polgárőr mozgalom keretén belül 2 polgárőrtárs és
1 fő aktivista rendszeres kapcsolatot
tart az iskolával, jelzéseket adnak az
aktuális történésekről.
Igaz nem jelentős a feladatokban,
de történt közös feladat megoldás
a Gesztelyi Polgárőr Egyesülettel –
útbiztosítás körében.
Hétköznapi
tevékenységeinkről
rövid mondatokban számolnék be.
Járőrszolgálatunkat törekedtünk
napi rendszerességgel végezni, vegyesen a nappali és éjszakai órákban. A
kiemelt ünnepnapokon csak ügyeletet
adtunk. A járőrútvonalunkat változ-

tattuk 2‒4 fő átlagosan
5–15 járőr szakaszon,
különféle helyszíneken,
Főtér, buszmegállók,
boltok, intézmények,
temető, tavak környékén 1 polgártárs napi
szinten tevékenykedik,
továbbá óvodák, orvosi
rendelők és környéke.
Zsoldos János elnök polgárőrökkel az idei Trianon
Kérésre magánszemémegemlékezésen (Fotó: Bihari Ádám)
lyek otthona és utcája
körül is járőröztünk.
Sikerült Ongaújfalu és Ócsanálos tok munkáját csoportvezetők és heközötti területeken is hatékonyabb je- lyettesek biztosították.
lenlétet biztosítani. Továbbra is jelzéA lakosság egyre több közrendet
seket adtunk a közterületeken észlelt és közbiztonságot érintő kérdésekkel
eseményekről, közvilágítás, közmű- keres meg. Szerdánként 8:00-14:00-ig
vek, műtárgyak állapotáról, szemét ügyeleti fogadónapot tartunk, ezeken
– hulladék illegális lerakásáról, veszé- a napokon tartottuk a csoport és velyes anyagok jelenlétéről. Sajnos itt az zetői – koordinációs értekezleteket is.
eredményesség, a változás az előző
Kizárólagosan a biztonsággal, szeévekhez kismértékű.
mélyi vagyonvédelemmel kapcsolaKét alkalommal tartottunk kör- tosan tájékoztatást adtunk a lakosság
nyezetvédelmi napokat – faültetés, részére, itt tettük közé az állandóan
gyomirtás, hulladék eltávolítása, út- hívható telefonszámot: 06-30-249tisztítás, karbantartás volt a jellemző.
2710. Sajnos állandó ügyeletet még
Felkérésre immár rendszeresen nem sikerült megvalósítanunk, de bírészt veszünk a település különféle zunk benne, hogy majd a konkrétan
rendezvényein, ahol beléptetési, ren- működő körzeti megbízotti csoporttal
dezői és rendfenntartói feladatokat megtaláljuk erre is a megoldást.
látunk el. Röviden szólva ezekről: a
Szerény pályázati lehetőséget kikülönféle bálok, farsangok, diszkó, használva sikerült 100.000 Ft értékben
szüreti felvonulás, ballagás, kiszehaj- ruházatot, illetve polgárőr mellényetás, Turul futás, gyermeknap, óvodai ket beszerezni.
tábor, városnapi feladatok, május 1-i
A Megyei Polgárőr Szövetségtől
őrzések, ahol 1‒2 esemény az igyeke- szintén kaptunk jó minőségű láthazetünk ellenére is megtörténik (faki- tósági mellényeket, így egy pár cserét
vágás) zászló eltűnése, stb., gyalogát- is végeztünk. Technikai eszközeink
kelőhelyek figyelése, forgalomzavaró is bővültek. Régi álmunk teljesült, az
tényező kiszűrése stb. Forgalmi rend önkormányzat a rendelkezésünkre
változásával kapcsolatos irányítási, út- bocsájtott egy új, szuper erős STIHL
baigazítási feladatokat végzünk.
fűkaszát, így a környezetvédelmi teKérésre anyagi javak őrzését látjuk vékenységünket jó színvonalon végezel. Szintén kérésre családi rendezvé- hetjük.
nyek felügyeletét láttuk el, ez a kezdeA Posta Zrt-től kapott 50.000 Ft
ményezésünk is kezd elterjedni, egyre támogatásból + az önkormányzat senagyobb arányban fordul elő.
gítségével 3 db használt kerékpárt
Folytattuk a vállalkozók kérésére vásároltunk, jó szolgálatot tett a szőőrzési, vagyonvédelmi tevékenysé- lőhegy területén. A jövőben erősíteni
günket.
kívánjuk a kerékpáros szolgálatot. /
Munkánk során igyekeztünk a már Rendszeres karbantartás, állandó szeelőzőekben jól bevált kis csoport (2‒3 mélyzet, állagmegóvás kell, hogy jellefős) közösségben dolgozni, a csopor- mezze ezt a fajta szolgálatot/!
2017. június-július
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A csapatszellem
Szolgálatban az „új” polgárőr autó (Fotó: T. L.)
és
csapatmunka
megfelelően alakult.
Létszámunk növekedett, a fiatalítás jól
érezhető az egyesületben. A külterületi programjaink,
környezetvédelmi
feladatok a vállalás
szintjén teljesültek.
A lakosság részéről különösebb gond, illeti meg Lengyel Henriettát, aki hűprobléma jelentése nem volt, úgy ér- ségesen működik közre az egyesület
zem sikerül együttműködnünk a civil érdekében.
szervezetekkel, az Onga – Ongaújfalu
Köszönet és tisztelet illeti meg azon
– Ócsanálos lakosaival.
polgárőrtársak munkáját, akik a 2016.
Igaz kaptunk kritikát, észrevéte- évben is töretlenül és önkéntesen
leket is, jogosat, és esetleg vitathatót kapcsolódtak be a tevékenységünkbe.
egyaránt. Sajnos nem lehetünk ott Áldozatos munkájuk nagyban hozzáminden eldobott sörösüveg mellett, járult az egyesület terveinek, vállalásade sikerült megakadályozni illegális inak a megvalósításához. Céljaink és
szemét lerakását – persze a tudtunk feladataink megvalósítását önkéntenélkül, különböző helyszíneken rak- sek és támogatók is segítették.
tak is le hulladékot. Igyekeztünk kiItt ragadom meg az alkalmat, hogy
szűrni a lakosság nyugalmát zavaró köszönetet nyilvánítsak a B.-A.-Z.
tényezőket, – de azt is tudom, hogy a Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott
minden hónap első 5‒8 napja mindig támogatásért, személyesen Csomor
zajosabb és zűrösebb. Mivel nem tu- Benedekné (Marika) segítségéért. Ködunk minden problémás helyszínen szönöm a 2016-évben zökkenőmentes
részt venni, ezért fontos számunkra korrekt együttműködést Kanyog Bera lakosság jelzése, az adott probléma talan területi képviselőnknek.
felvetése.
Köszönöm a megbecsülést, a korBeszámolóm végén nagy tisztelet- rekt együttműködést az Ongai Sporttel megköszönöm Onga Város Ön- egyesület vezetőjének és vezetésének.
kormányzatának, a Tisztelt Képvise- Nagyon értékelem és köszönöm a Balő-testületnek, Farkas Lászlóné jegyző rátság Nyugdíjas Klub és az Ongai Polasszonynak, polgártársunknak, al- gárőr Egyesület kapcsolatát, a jövőben
jegyző úrnak Dr. Nevelős Szabolcs- az idősek segítését, biztonságát még
nak a különböző technikai eszközök nagyobb hangsúllyal kívánjuk szolgálbiztosításában nyújtott segítségét. ni. Végül, de nem utolsó sorban, köszöKöszönöm alelnök úrnak Dr. Madzin nöm minden ongai lakos, vállalkozó,
Tibor polgármester úrnak támogató segítő támogató munkáját.
segítségét. Külön köszönetet monNem győzőm eleget hangsúlyozni,
dok a pénzügyi csoport munkájáért, hogy az elért eredmények az egyesület
kiemelve Bihariné Kovács Tünde minden tagjának érdeme, erejében,
polgárőrtársunk munkáját. A jegyző- idejében és lehetőségeihez képest
könyv számára is meg kívánom mindenki hozzájárult ahhoz, hogy
erősíteni Gondos Andorné Er- a 2016-os egyesületi munkáról
zsikének az egész évben nyújtott érdemben beszámolhassak. Ezt az
önkéntes támogatói munkáját. önkéntes munkát az egyesület minKöszönöm az egyesületek és in- den tagjának és támogatójának
tézmények elnöki munkámhoz köszönöm!
Polgárőrök az iskola udvarán
nyújtott támogatását, az egész
(Fotó: Bihari Ádám)
évi együttműködést. Köszönet
- Zsoldos János elnök -

NIVA típusú autónk használata
és karbantartása is feladatunk volt,
sajnos kuplungszerkezet és futómű
javítást kellett végeznünk + kisebb
elektromos gondok is előfordultak. Jelenleg rendben, üzemképes!
A Suzuki Vitara jó szolgálatot tesz
a nap minden szakában. Túl van az
első szervizen, 4 db új téli gumit is kapott felnivel együtt, a nyári gumikat
addig a szakszervizben tároltuk.
A polgárőr irodánkat jól hasznosítjuk, sikerült korlátot és lépcsőkapaszkodót felszerelnünk a biztonságos
közlekedés érdekében. Köszönet illeti
meg Szécsi Sándor polgárőrtársunkat, aki felajánlás képen elkészítette,
felszerelte Kókai Zsolt és Kókai Béla
segítségével.
A tavasz beköszöntével az udvaron és környékén tervezünk munkálatokat.
Működtetünk egy szerény számítógép rendszert, internet szolgáltatással az önkormányzat segítségével és
támogatásával.
Címszavakban az Egyesület gazdálkodása jó. TARTOZÁSUNK NINCS!
Az adózás és egyéb törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk.
A pályázati összegekkel hiánytalanul elszámoltunk.
Az önkormányzattól kapott összegekkel naprakészen elszámoltunk! Tételes beszámoló készült a felhasznált
összegekről, a takarékszövetkezetben
lévő pénzmozgásról. Készpénz vagyonunk 52.036 Ft (2017. 01. 01. adatok).
Igaz, a teljesség igénye nélkül, de
összességében elmondhatjuk, hogy az
Ongai Polgárőr Egyesület a 2016-os
évben vállalt feladatainak a lehetőségek
tükrében igyekezett megfelelni. Az aktivitás megfelelő volt, több rendkívüli
helyzetben is helytálltunk. Fegyelemsértés, szabálytalanság nem volt.
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Az Ongai Polgárőr Egyesület
2017. évi munkaprogramja és főbb célkitűzései
Az Ongai Polgárőr Egyesület az alaptevékenységet ebben az
évben is az érvényben lévő törvények, az önkéntesség és lakossággal való együttműködés határozza meg. Településünk
közbiztonságának lehetőségeink szerinti színvonalasabbá tétele
alapkötelességünk.

A 2017-es év az egyesület 20 éves fennállásának éve, ezért az az év a megalakulás jegyében, különféle programok
és megemlékezés ünnepi közgyűlés
keretében zajlik.
Kiemelten kívánunk részt venni
a különféle megyei illetve országos
polgárőr rendezvényeken is az évforduló kapcsán.
A település Onga – Ongaújfalu –
Ócsanálos közterületein a következőkben kívánunk segíteni:
◆ tájékoztatás – lakosság, rendőrség,
◆ kapcsolattartás – rendőrség, önkormányzat, civil szervezetek, intézmények,
◆ rendezői és rendfenntartói feladatok,
◆ megfigyelés – járőrszolgálat,
◆ oktatás – nevelés – környezetvédelem,
◆
katasztrófahelyzetek – árvíz, viharkárok, avartüzek.
A település területén észlelt eseményekről jelzést adunk:
◆ közvilágítás állapotáról,
◆ különféle rongálásokról,
◆ forgalmat akadályozó körülményekről,
◆ lakosság nyugalmát zavaró tényekről,
◆ idegen és gyanúsan viselkedő személyekről,
◆ élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető jelenségről, dolgokról stb.,
◆
vállalkozók telephelyének, vendéglátó egységek körül észlelt rendellenességekről.
Felkérésre segítünk rendezvények,
ünnepségek, megemlékezések biztosításában, forgalmi akadályok megszüntetésében.
Az általános iskolával közösen
folytatjuk a közterületen való közlekedés szabályait betartani és betartatni.

Minden együttműködési megállapodásokban vállalt kötelezettségeinknek igyekszünk eleget
tenni.
Keressük és erősítjük az együttműködést a környező polgárőr
egyesületekkel.
Fiatalok körében nevelő és megelőző, felvilágosító információkat
terjesztünk.
Fiatalokkal megismertetni a polgárőrmozgalom lehetőségeit, egyre
szélesebb körben.
Szolgálatvezényléseket igyekszünk
napi rendszerességgel szervezni havi
bontásban.
Egyesületünk tevékenységét magas
szinten /helyi lap/ egyéb propagandával igyekszünk népszerűsíteni.
Szomszédok egymásért mozgalmunkat továbbra is népszerűsítjük
a lakosság körében, hangsúlyozva
a fontosságát!
Polgárőrtársaink képzését, felszerelésük színvonalának emelését napi
szinten tartjuk.
Továbbra is célunk az igazi egyesületi légkör, baráti, családias hangulat megteremtése.
Megyei és országos rendezvényeken terveink szerint igyekszünk részt
venni.
Órák száma feladatonként:
◆ Közterületi járőrszolgálat lehetőség
szerint napi rendszerességgel, nappal is, igény szerint éjszaka 21.00–
03.00- között.
◆ Rendőrséggel közös szolgálat igény
szerint.
◆ Rendezvények segítése 300 óra/év.
◆ Környezetvédelmi feladatok 100 óra/
év.
◆
Rendkívüli katasztrófavédelmi feladat igény szerint.
2017. június-július

Polgárőrök egy tavalyi labdarúgó mérkőzés
szünetében (Fotó: Bihari Ádám)

◆ Oktatás – nevelés – ismeretbővítés~
100 óra/év.
◆ Kapcsolattartás – kulturális és egyéb
feladatok ~ 300 óra/év.
Ezen munkaprogram csak keretül
szolgál, főbb célkitűzéseket jelöl meg,
az előttünk álló 2017. évben konkretizálva és havi bontásban szeretnénk
megvalósítani terveinket. A fiatalok
bevonása, az ifjú polgárőrök számának növelése egyesületünk záloga,
s egyben a jövő polgárőri feladatok
sikeres megvalósításának alapköve.
Ezért hívunk és várunk minden tenni
akaró közbiztonság és közrend érdekében áldozatot hozó fiatalt!
Állandóan növelni kívánjuk a tiszteletbeli tagság létszámát, hasonlóan
a támogatók névsorát.
A fenn említett vállalások, feladatok csak a polgárőrtársak önzetlen,
szorgalmas munkája során valósulhat
meg! Számítunk az önkéntesek, pártolók további segítségére is.
Továbbra is kérjük és bízunk Onga
Város Önkormányzatának támogatásában, a képviselő-testület segítő
munkájában a lakosság megértő, bíztató együttműködésében.
A 2017. évben már gazdasági téren
is stabilitás várható, így anyagi helyzetünk és a lakossági bizalom erősödése
kapcsán reméljük, hogy az Onga Polgárőr Egyesület méltó módon és az
elvárásoknak megfelelő szinten tudja
teljesíteni a 2017-es év programjait.
- Zsoldos János elnök 13

Az Ongai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2016. évi munkájáról
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját az elvárásoknak megfelelően a feladattervben meghatározottak alapján végezte.

Az egyesület kiemelkedő feladatként
határozta meg, a nyári kánikulai időszakban a tűzgyújtási tilalom elrendelésével kapcsolatos intézkedéseket.
Kiemelten kezeljük a tavaszi időszakban a száraz fűtüzek megelőzésére
tett bejárásokat.
A tűzoltási és műszaki mentési
tevékenység zökkenőmentes biztosítása érdekében 2016. évben tűzoltó
technikai eszközök (tömlők, szelepek) felülvizsgálatára és felújítására
került sor. A Magirus DEUTZ gyártmányú 90 M 5.9F típusú tűzoltó
autó időszakos műszaki átvizsgálása
illetve a jármű műszaki vizsgáztatása, környezetvédelmi vizsgálata
valósult meg. Gépjárművünk megkapta újra a megkülönböztető jelzés
használatára vonatkozó engedélyt
is. Ígéretet kaptunk a katasztrófa védelemtől, hogy az ehhez szükséges
gépjármű vezetői tanfolyam elvégzését támogatni fogják. Beadtuk az úthasználati díj alóli mentesség iránti
kérelmet is. Erre ígéretet is kaptunk,
de mindeddig nem történt változás,
pedig rendszeresen érdeklődünk
a dolgok állásáról.

Az iskolában folyamatos felkészítést tartunk a katasztrófavédelmi
ismeretekből ezen belül lakosságvédelmi, óvóhelyi és tűzvédelmi témákban. Ezeket az ismereteket az
osztályfőnökökkel közösen osztályfőnöki órák keretében hajtjuk végre.
Az általános iskola tűzriadó tervének
gyakoroltatásában az Egyesület aktívan közreműködött a felkészítés és
a gyakorlat levezetésében.
Az egyesület működéséhez, munkájához a személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak. Ezt az önkormányzat
biztosítja számunkra.
A kötelező foglalkozásokat általában kéthavonta előre egyeztetett időpontban tartjuk, úgy elméleti, mint
gyakorlati vonatkozásban, mivel így
tudjuk ezt megvalósítani a csapat
minél kevesebb hiányzását. A foglalkozások során elsőrendű feladatként
foglalkozunk a földalatti vízszerelési
helyek ismertetésével és azok üzemképességének ellenőrzésével.
A földalatti tűzcsapok ellenőrzését félévente elvégezzük. Kaptunk
egy teljes listát utca házszám megnevezésével a településünkön talál-

Tűzoltóautóval a sportpályán (Fotó: ÖTE)
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ható tűzcsapokról, ez nagyban segíti
munkánkat. Ezt a listát a Miskolci
Katasztrófavédelemi Igazgatósághoz
is eljuttattuk, ami nagyban segíti a hivatásos tűzoltók munkáját. Ha meghibásodott tűzcsapot találunk azt
a vízüggyel megjavíttatjuk.
Az egyesület létszáma 12 fő felnőtt
és 6 fő ifjú (általános iskolás) tűzoltó.
Katasztrófavédelem is szerepel az
egyesület feladatai között. Tartjuk
a kapcsolatot a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, akiktől
mindig kapunk szakmai segítséget,
ha szükségünk van rá. A katasztrófa-

A labdarúgó pálya locsolása (Fotó: ÖTE)
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Gyakorlat közben (Fotó: ÖTE)

védelmi igazgatósággal kötött együttműködési szerződésünk továbbra is
érvényben van.
Figyelemmel kísérjük városunk
csapadék elvezetési problémáit. Bejárásokon ellenőrizzük a tűzvédelmi
szempontból veszélyes területeket és
intézkedést kérünk a tűzveszély elhárítására.
Jó kapcsolatot ápolunk az Ongai
Polgárőr Egyesülettel. Szükség esetén
kölcsönösen segítjük egymást a felmerülő feladatok megoldásában.
2016-ban sem kaptunk értesítést
a központi híradó ügyelettől. Ezt ők
jogszabály módosítással indokolták.
Sajnálatos tény, mert az elmúlt években több alkalommal is hamarabb
kiértünk a helyszínre, mint a hivatásos kollégák. Ezt a problémát egy őszi
parancsnoki értekezleten jeleztem az

Segédkezés az idei egyik avartűz eloltásában (Fotó: ÖTE)

illetékes elöljárónak. Aki megértette
és azt mondta megpróbálja elintézni,
hogy újra kapjunk értesítéseket. Eddig ez nem járt sikerrel.
A káresetek bejelentése az új
rendszer bevezetésével nehezebb lett.
A segélyhívó szám (112) elérhető, de
nem a tűzoltóságot kapcsolja. Elég
nehéz a kommunikáció, főleg akkor,
ha a székesfehérvári központ jelentkezik be. Ez a tűzesetekhez vonulási
időt jelentősen megnöveli.
2016-ban három esetben segítettük a hivatásosok munkáját Onga
külterületén tavaszi időszakban szárazfű oltásával.
Nagyobb káresemény a város területén nem volt, illetve nem jutott
tudomásunkra.
Természetesen feladataink között
nem csak tűzoltás és kárelhárítás volt.

Önkéntes tűzoltók a tavaly előtti
városnapon (Fotó: Bihari Ádám)

A gyereknapi rendezvényeket színesítettük jelenlétünkkel.
2016 nyarán egy nap meglátogattuk a Hagyományőrző tábort
Ócsanáloson, ahol nagy élményben
részesítettük a táborozókat.
2016-ben is részt vettünk a városnapon, ahol a tűzgyújtás és a tűzijáték
biztosítását láttuk el.
Egyesületünk nem ad készenléti szolgálatot. Ennek nincsenek meg
sem a tárgyi sem az anyagi feltételei.
Természetesen azért veszély esetén
riadólánc szerűen 4‒5 embert ös�sze tudunk hívni, hogy megkezdjük
a kárelhárítást, amíg a hivatásosok
a helyszínre érkeznek.
Terveink között szerepel fiatal tagok toborzása, akiket a versenyeztetés terén tudunk munkába állítani.
- Siska Zsolt ÖTE elnök -

A tavalyi városnapon a közös tűzgyújtás
után (Fotó: Bekus Bettina)
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A sportegyesület 2016/2017. bajnoki
évadjának értékelése
Véget ért a 2016/2017-es bajnoki évad a B-A-Z. megyei labdarúgó bajnokságban. Csapataink ismételten egy sikeres évadon vannak
túl, felnőtt csapatunk stabil középcsapat volt a megyei I. osztályban, utánpótlás csapataink pedig évről évre jobban teljesítenek.

Értékelésemet szeretném az egyesü- gezni. Csapatunk több jó mérkőzést
letünk munkájával kezdeni. Azt a célt tudhat a háta mögött, hazai pályán sitűztük ki magunk elé, hogy város- került legyőznünk az ezüstérmes Felunk lakosságának elősegítsük a rend- sőzsolcát, a bronzérmes Edelény ellen
szeres sportolási lehetőségét. Emiatt mindkétszer döntetlenre végeztünk,
a hét minden napján nyitva tartjuk nagyon jó mérkőzéseken. Említést
a pályát. Sportcentrumunk zöld terü- érdemel még a Szendrő elleni hazai
leteit folyamatosan karbantartjuk az 6‒0, szintén hazai pályán vertük meg
önkormányzat segítségével. Az idén 4-1-re Bánhorváti csapatát meggyőző
is beadtuk TAO-s pályázatunkat, jelen fölénnyel. Sajnos a jó tavaszi rajt után,
pillanatban várjuk az elbírálást.
A felnőtt labdarúgók (Fotó: Varacskai Roland)
Egyesületünk feléleszt egy régi
hagyományt, augusztus 20-án
megrendezzük az Óváros – Újváros labdarúgó mérkőzést. A
rendezvényre bárki jelentkezhet
(természetesen a csapatok létszáma korlátozva van). A város
közepén átfutó vasúti sín a határvonal, a Gesztely felé eső rész
az un. Óváros, a Felsőzsolca felé
eső rész az Újváros. Az Óváros rész- különböző problémák miatt hullámhez tartozik Ócsanálos és Ongaújfalu völgybe került a csapat, ami végül az 5.
is. A mérkőzésen hivatásos játékveze- hely elvesztésébe került. A csapat házi
tők működnek majd közre. A rendez- gólkirálya Szabó Dávid lett 14 góllal,
vény napján több versenyt szeretnénk őt követi a saját nevelésű Lakatos János
meghirdetni, hogy a család minden 12 góllal, illetve Bozik Sámuel 10 góltagjának tudjunk nyújtani színvona- lal. A szakvezetés a szokásokhoz híven
las szórakozási lehetőséget. A végle- megválasztotta a szezon legjobbját, aki
ges program július vége felé várható. Lövey Lajos lett. A társak szavazásán
A csapatba való jelentkezés: Óváros: is a kapusunk kapta a legtöbb szavaSallai Róbert (0620-5278154), Újváros: zatot. Örömteli hír, hogy újabb három
játékos mutatkozott be a gárdában az
Jónyer Gergely (0620-9738866).
A következő sorokban csapataink U19-es csapatból. Bajnoki mérkőzészerepléséről szeretném tájékoztatni sen jutott szóhoz Farkas Attila, Urszin
a kedves olvasót. Az értékelést a fel- Attila és Száva László is. Volt olyan
nőtt csapatunkkal kezdem. A fiúk a mérkőzésünk, amikor 5 saját nevelésű
7. helyet szerezték meg, ami nem szá- játékos szerepelt a pályán. Eljutott kemít rossz szereplésnek. A célkitűzés a rettagságig Ragályi Péter is, aki viszont
szezon elején az 1‒6. hely megszerzé- sajnos tragikus hírtelenséggel elhunyt.
se volt, viszont a rossz rajt miatt ez az A megszerzett 7. hellyel biztosítottuk
1‒10. helyre változott, de továbbra is helyünket a következő évre is a megyei
szerettünk volna a legjobb hatban vé- elitbe. A klublicenc kérelmünket be16
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adtuk, amit a szövetség el is fogadott.
A következő szezonra az a cél, hogy
egyben tartsuk a csapatot, maximum
1‒2 új arcot szeretnénk igazolni, illetve
az U19-es csapatunkból kerül fel Farkas Attila és Urszin Attila. Szeretnénk
a Magyar Kupában is minél messzebb
jutni. A felkészülést július 3-án kezdik
meg a fiúk. A csapatot Varacskai István
és Simon Imre készítette fel.
Az értékelést az U19-es csapatunkkal folytatom. A fiúk a 3. helyet
szerezték meg a bajnokságban. Ők
az elsők, akik megyei I. osztály U19es bajnokságban érmet szereztek. A
télen 2. helyen zártuk a bajnokságot, többen távoztak a
csapatból, illetve a felkészülési
időszak sem sikerült jól, így
a szezon során többször veszélybe került a dobogós helyezés. Szerencsére a közvetlen
riválisok is botladoztak, így
gyengébb teljesítménnyel is
sikerült elérni a bronzérmet.
Mint fentebb említettem, több
játékosunk is bemutatkozott a felnőtt
csapatban, reméljük minél többen
követik majd példájukat. Az új MLSZ
szabályozás miatt, igazolni nagyon
nehezen tudunk utánpótlás korosztályainkba, ugyanis meghatározott
ára van minden játékosnak. Emiatt
jobban felértékelődött azon fiúk jelenléte, akik nálunk járják végig a
szamárlétrát. A csapat házi gólkirálya
Horváth Erik lett 21 góllal, őt követi
Lakatos Márk 18 góllal és Simófi Márk
14 góllal. A szakvezetés Száva Lászlót
látta az év legjobb játékosának, a társak Horváth Eriket szavazták meg az
év spílerének. Sajnos egy személyes
tragédia is nehezítette a csapat munkáját, Ragályi Péter játékosunk tragikus körülmények között elhunyt.
Egyesületünk tiszteletére visszavonultatta a mezszámát. A jól megérdemelt pihenés után július 3.-án

találkoznak először a fiúk. A csapatot va Renátót látta az év legjobbjának. A tunknak fesztivált rendeztünk a venVaracskai István készítette fel.
Bozsikos csapatokat Varacskai István dég Hernádnémeti óvodásokkal. A
Korosztályban a következő csa- készítette fel, az iskolai szekciót Fucsku gyerekek programja után következett
pat az U16-os. A tavalyi ezüstérmes Andrea és Thür Antal. Az U11-es csa- a korosztályok értékelése, egyéni dícsapatból 10 játékos öregedett ki, így patunk szereplése felemás volt, sajnos jak kiosztása, majd az U19-es csapat
az év az újraépítésről szólt. Nagyon ennél a korosztálynál még lesz mun- éremátadója. A díjak kiosztása után
dicséretes, hogy így is a 4. helyezést kánk bőven. A fiúk heti 2 edzéssel ké- egy mini torna következett, ahol a
szerezték meg a játékosok. A csapat szültek. A korosztály legjobbja Glonczi Szülők csapata, az U19, az „old Boys”
házi gólkirálya Horváth Krisztián és Ronaldó Róbert lett. Az U9-es csapa- és az U16-os csapat vett részt. A fáKótai Ádám lett 13 góllal. Őket kö- tunk szintén 2 edzéssel készült. Ennél rasztó mérkőzések után egy finom vaveti Soltész Bence 10 góllal és Tóth a korosztálynál úgynevezett grassrouts csora várta a résztvevőket.
Gergő 9 góllal. A szakvezetés Kocsis fesztivált rendeznek, amely során több
Beszámolóm végén szeretném
István Leventét látta az év legjobbjá- állomás van kialakítva a gyerekeknek. megköszönni támogatóink, segítőink
nak. Természetesen most is vannak Ezekben az állomásokban különböző egész éves közreműködését, nélkülük
olyan játékosok, akik kiöregednek feladatokat kell megcsinálni a gyere- nem tarthatna itt az egyesület, nem
ebből a korosztályból és felkerülnek keknek. Főleg labdakezelés, ügyességi sportolhatna több mint 130 sportoló
az U19-es csapathoz, így a szakveze- feladatok illetve játék van. A korosztály kötelékünkben. Reméljük jövőre is setésnek ismételten az építkezésre kell legjobb játékosa Glonczi Tamás lett. gítik munkánkat, és szeretnénk, hogy
fektetni a hangsúlyt. Szerencsére az Az U7-es korosztály is fesztiválokon minél többen csatlakozzanak hozzáU13-as csapatunkból sok tehetsé- vett részt. Ők heti 1 edzéssel készültek. juk, felismerve azt, hogy egyesületünk
ges fiatal érkezik a csapathoz,
fontos szerepet játszik abban,
akik az első években még nem
hogy minél többen egészségelesznek meghatározóak, fiatalsen éljenek, sportoljanak és siságuk miatt, de hosszú távon
keres szereplésünk révén öregreméljük sikeresen fognak szebítjük településünk jó hírét!
repelni. A csapatot Simon Imre
Köszönettel
tartozunk
készítette fel.
Onga Város ÖnkormányzaU13-as csapatunk az úgytának, polgármester úrnak,
nevezett Bozsikos korosztályok
jegyzőasszonynak és a képviközül a legidősebb. A csapat
selő testületnek, hogy biztoA bronzéremes U19-es labdarúgók (Fotó: Illés Tamás)
heti 2 edzéssel készült fel a torsítják számunkra a működési
nákra. Két fronton szerepeltek
feltételeket.
a fiúk, az Intézményi és az Egyesületi Sajnos a tavalyi évhez képest csökkent
Szeretném megköszönni az éves
Bozsik programban. A helyi iskolával a csapat létszáma, de reméljük jövőre szerepléshez, illetve a különböző
és óvodával nagyon jó a kapcsolatunk, újra nagyobb létszámban foglalkoz- rendezvények sikerességéhez nyújennek köszönhető, hogy minden Bo- tathatjuk ezt a korosztályt is. A csapat tott segítséget a Len-Véd kft.-nek, a
zsikos korosztályunkat több versenyen legjobbja Engi Balázs lett.
Sport 36 kft.-nek, Majzik Tamásnak
tudtuk versenyeztetni. A tornákon
Az egyesületünk szokásához hí- és Majzik Juditnak, Gondos Andornagyon sok jó meccset játszottak a gye- ven, most is megtartotta záróesemé- nénak, Kozma Jánosnak, a Gamesz
rekek, többször verték meg a DVTK nyeit. Június 16-án az évzáró bankett- munkatársainak, Kovács Györgynek
SE csapatát, az MVSC és a miskolci re került sor, ahol meghívásra kerültek és a Görgey Artúr Általános és Művénuszos játékosokat. Külön dicsére- támogatóink, önkormányzatunk ve- vészeti Iskola valamennyi pedagógustes, hogy az új Bozsikos vezetőség tor- zetői, képviselői, a polgárőrség és a nak, Pongráczné Nagy Máriának és a
nalátogatásakor külön kiemelte egye- rendezőségünk tagjai. Az est jó han- Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda
sületünket, hogy a játékosok nagyon gulatban telt, a szakvezetés értékelte és Tagóvoda minden dolgozójának,
tehetségesek, jól szerepelnek és látszik az elmúlt évet, kiosztásra kerültek az Tóth Tivadarnénak, édesapámnak,
rajtuk, hogy foglalkozva van velük. Az egyéni díjak, majd egy közös vacsora Varacskai Istvánnak és édesanyámelmúlt évek legtehetségesebb korosz- következett, ami után kötetlen beszél- nak, Varacskai Istvánnénak, akik
tálya ez a mostani csapat. A következő getéssel zárták le a résztvevők a napot. minden rendezvényünkön biztosítják
szezonban már az U16-os csapatban
Az utánpótlás csapataink közös számunkra a finomabbnál finomabb
fognak szerepelni, reméljük beteljesí- évzárójára június 18.-án került sor. ételeket!
tik azt a teljesítményt, amit szeretnénk A délután folyamán a Bozsikos korJövőre találkozunk! Hajrá Onga!!!
tőlük viszontlátni. A szakvezetés Szá- osztályoknak tornát, az U7-es csapa- Varacskai István 2017. június-július
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Bemutatkozott az iskola!
Az idén június 2-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. (Fotók: T. L.)
- T. L. -
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A tanév jutalmazott 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, de a közösségi munkában élen járó szülőket is.
Kitűnő tanulók: Szamkó Erzsébet (1. a),
Bialkó Laura (1. b), Fürjes Adrienn (1. b),
Máté Petra (1. b), Müller Fanni (1. b),
Nagy Fruzsina (1. b), Tóth Balázs (1. b),
Tóth Bence (1. b), Csontos Kristóf (1. b),
Jónyer Patrik (1. b), Kovács Krisztián (1. b),
Glonczi Tamás (2. b), Horváth Iván (2. b),
Szondy Kincső (2. b), Ujfalusi Kende (2. b),
Horváth Szilvia (3. a), Czinege Fanni (3. b),
Engi Zita (3. b), Fürjes Evelin (3. b), Horváth Zita (3. b), Nádasdi Lara Zoé (3. b),
Nagy Nándor(3. b), Szabó Laura (3. b),
Székely Dávid (3. b), Csorba Rebeka (4. b),
Gergely Hunor (4. b), Kardos Bence (4. b),
Kerékgyártó Zsombor (4. b), Rátkai Dávid (4. b), Máté Zsófia (5. b), Pósán Rebeka (5. b), Ruszkai László (5. b) és Glonczi
András (6. b).
A 2016‒2017. tanévben 11 tanulmányi versenyen szerzett oklevelet illetve
érmet. 6 első és 3 második helyezést ért

el Engi Zita 3. b osztályos tanuló. Több
területen: matematikai, anyanyelvi, versmondó megyei és országos versenyeken
öregbítette iskolánk hírnevét.
A művészeti iskola zongora tanszakán nyújtott kiemelkedő teljesítményéért
Máté Zsófia vehette át a könyvjutalmat.
Jeles tanulók: Gulyás Heléna (1. a),
Horváth Jázmin Barbara (1. a), Horváth
Rebeka (1. a), Fukász Kristóf (1. b), Balogh Tímea (2. a), Bogdán Róbert (2. a),
Bessenyei Fanni (2. b), Horváth Gréta
(2. b), Kocsis Patrik (2. b), Pataki Gábor
(2. b), Horváth Ketrin Erika (3. a), Maglódi Milán (3. b), Szabó Gergely Máté (3.
b), Horváth Tifani (4. a), Kádas Bettina
(4. b), Nagy Flórián (4. b), Szondy Kíra
(4. b), Ujfalusi Adél 4. b), Horváth Simon
(5. b), Kádár Zoltán János (5. b), Kardosi
Petra (5. b), Tóth Gergő (5. b), Váradi Péter Pál (6. a), Horváth Dezső (6. b), Hor-

váth Géza (6. b), Csorba Tamara (7. b),
Dargai Dorina Csenge (7. b), Nagy Letícia Vanessza (7. b), Nemes Virág (7. b),
Vígh Otília (7. b) és Varga Beáta (elt. 7.)
Szülői közösségi munkájáért oklevelet kaptak: Csorbáné Diószegi Margit,
Kádasné Farkas Zsuzsanna, Kerékgyártóné Makranczi Ildikó Diána, Lőrincziné
Szaniszló Edit, Nagyné Batári Nóra, Simkó Rita és Varga Mónika.
Az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány pénzjutalmát kapták a legtöbbet
javító diákok: Horváth Simon (5. b), Juhász Balázs (7. b) és Vasas Brigitta (7. b).
A jutalmat az alapítvány képviseletében
Karabinszkyné Becse Ágnes adta át.
A legjobban tanuló osztály jutalmát
Molitorisz Zoltán, a Diákönkormányzat
vezetője adta át alsóban a 3. b., míg felsőben a 7. b osztálynak.
- szerk.: T. L. -

Ballagó nyolcadikosok tablója
Hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk
búcsúzó nyolcadikos növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. A júniusban
elballagott diákoknak sok sikert kívánunk a középiskolás évekhez! 			
- szerk. -
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Az Ongai Kulturális Egyesület
2016. évi tevékenységéről
Tavasszal a többi civil szervezet munkájához hasonlóan a kulturális
egyesület tevékenysége is az önkormányzati képviselő-testület elé
került. Alább az OKE munkájáról szóló tájékoztatással ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

ezüst oklevelet 276 (24,4%), míg bronz
oklevelet 305 (26,9%) pálinka és párlat.
45 champion, azaz nagyaranyérem került
kiosztásra. A nevezett pálinkák helyileg
118 különböző főzdében kerültek kifőzésre. Az 1132 nevezett és lebírált mintából 266 volt a kereskedelmi tételek száma, 675 a bérfőzők és 191 a magánfőzők
által előállított pálinka és párlat.

a pálinkaverseny fővédnökének vezetésével. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére január 23-án került sor Lillafüreden, a Palotaszállóban. A két napos
rendezvényt pálinkabál és gála zárta. Az
eseménysor háziasszonya Veiszer Alinda
volt. A rendezvényt számos neves kulturális fellépő, előadóművész színesítette.
2016 más területen is a pálinka éve
volt az egyesületnél. Számos pálinka érzékszervi bírálati tréninget, pálinka pikniket szerveztünk. A „nagy”, 10 napos
tréningsorozatra óriási érdeklődés mutatkozott. A közel 50 résztvevő négy országból, Magyarországon kívül Szlovákiából, Romániából és Angliából érkezett. A
résztvevők leginkább komoly, elismert kereskedelmi és bérfőzdék, pálinkás cégek,
élelmiszeripari mérnökök és egyetemet
végzett pálinkamesterek közül kerültek
ki, ami óriási elismerés a szervező Ongai
Kulturális Egyesületnek. A résztvevők két
csoportban tréningeztek Lovassy György
és Takács László vezetésével.

A nagyaranyérmes pálinkák közül a
társadalmi zsűri tagjai január 22-én választották ki a közönségdíjas pálinkát Dr.
Kövér László, az országgyűlés elnökének,

A tréningsorozat célja, hogy a pálinkafőzésben érdekeltek, potenciális pálinkabíráló jelöltek, a minőségi pálinkát
fogyasztók és készítők olyan gyakorlati és

Pálinkaverseny és pálinkakultúra
Az Ongai Kulturális Egyesület által rendezett Quintessence Competicion, korábbi nevén Ongai Pálinkaverseny, az
elmúlt években nem csak Magyarország,
de egész Közép-Európa legnagyobb pálinkaversenyévé nőtte ki magát. A 2016.
évi Quintessence (VII.) Pálinkaversenyre
rekordszámú nevezés érkezett. Magyarországon, de egész Kárpát-medencében
eddig még soha egyetlen egy pálinka és
párlat megmérettetésre sem neveztek
1132 mintával. Ezt a számot 2017-ben sikerült felülmúlni 1318 mintával, 433 kereskedelmi tétellel, ami abszolút rekord
hazánk történetében..
Évek óta rendszeresen, egyre nagyobb
számban érkeznek a megmérettetésre
külhoni nevezések is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Szlovákia, Románia
mellett Lengyelországból és Ausztriából
is érkezett minta a versenyre. A szervezők számára külön büszkeség és megtiszteltetés, hogy 2015-ben először átlépve
Európa határait, Kínából is neveztek párlatokat. Az idén, 2017-ben ismét érkezet
párlat Kínából, sőt Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból,
Németországból és Törökországból. A
zsűri is nemzetközi. A 26 fős nemzetközi bíráló csapat tagjai három országból,
Magyarországon kívül Ausztriából és
Romániából érkeztek. A Quintessence
Pálinkaverseny díjazottjaként szerepelni
rangot és szakmai elismerését jelent nem
csak Magyarországon, hanem az egész
Kárpát-medencében.
A 2016-os rendezvény fővédnöke Dr.
Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke volt, aki az ünnepi gálát személyesen
nyitotta meg, valamint részt vett a nagy
aranyérmes pálinkák társadalmi zsűrizésén. Személyes jelenléte és megnyitó beszéde nagyban emelte a verseny rangját.
A zsűri döntése alapján a januári versenyen arany oklevelet kapott 125 (11%),
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A Quintessence Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok
nevezett minta száma
ebből kereskedelmi tétel
ebből bérfőző
ebből magánfőző
nevezők száma
nevezett minták különböző településről való nevezéseinek száma
nevezett minták különböző
főzdéinek száma
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Quintessence – 2017 A pálinka világa c.
könyv megjelentetése és terjesztése

elméleti ismereteket kapjanak a pálinkák,
a gyümölcs- és borpárlatok érzékszervi
minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés
és a pálinkafőzetés minőségjavító lehetőségeiről, a pálinkák szakszerű bírálatáról,
a bírálati rendszerekről, melyet a gyakorlatban hasznosítani tudnak, ismereteik
elmélyülhetnek, érzékszervi bírálatuk finomodhat.
A képzés végén, június 10-én 40 fő
vizsgázott, közülük a legjobbak bekerültek a Quintessence Pálinkaverseny bővebb zsűri keretébe, akik közül kerültek
kiválogatásra a 2017. évi verseny bírálói.
Ősszel a kezdőknek szerveztünk egy 5
alkalomból álló tréningsorozatot, amin
számos neves, médiából ismert közéleti
személy vett részt, pl. Nánási Pál fotóművész.

Kultúrtörténeti és fogyasztási ismereteket is tartalmaz a Quintessence – 2016
A pálinka világa című könyv, mely az
Ongai Kulturális Egyesület kiadásában,
Onga Város Önkormányzatának támogatásával tavaly decemberben jelent
meg. A kötet országos terjesztésbe került,
a nagyobb könyvesboltokban (pl. Libri,
Líra könyvhálózat) Miskolctól kezdve
Budapesten át egészen Zalaegerszegig
kapható.

Az OKE úgy döntött, hogy tudományos igényű, mégis olvasmányos,
szórakoztató könyvsorozatot készít a
pálinkákról, amely Quintessence Pálinkás Könyvek néven kerül piacra. Első
kötetük a Quintessence - 2016 A Pálinka
Világa címet kapta, s 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 érdeklődőkig, de
leginkább a pálinkát szeretőkig és fogyasztókig mindenki talál a maga számára érdekes információkat, tanácsokat.
A könyv célja, hogy egy széles, részleteiben is izgalmas összképet adjon a
pálinkákról, kedvet adva a minőségi tételek megismeréséhez, fogyasztásához,
ételekhez való párosításához, vagy akár
a pálinka készítéséhez. Olyan szakmai
ismereteket kíván átadni, ami továbbgondolásra érdemes, ami pozitívan befolyásolja a pálinkáról alkotott összképet
határon innen és túl, ami elősegíti a minőségi pálinkakészítés és fogyasztás felnőttkorba lépését.
2017. június-július

A kötet megjelenésével egy küllemében és tartalmában is elegáns, igényes, szakmailag megalapozott újszerű
könyvsorozat indult el önálló útján. A
„Quintessence Pálinkás Könyvek” a jövőben is minden évben megújulva, bővülve, idővel tematizálva hozzájárulnak
a pálinkakultúra sokirányú fejlődéséhez.
A Gyökerek ‒ múlt fejezetben a teljesség igénye nélkül szerettük volna
bemutatni azt a változatosságot, ami
a pálinka kultúrtörténetének múltját
feltáró forrásanyag sokszínűségére jellemző. Igyekeztünk úgy kiválasztani a
regesztákat, hogy azok lehetőség szerint
felöleljék a pálinka művelődés-, gazdaság- és társadalomtörténetének egy-egy
fontos epizódját.

Az Értékek – jelen fejezetben az idei
Quintessence Pálinkaverseny kereskedelmi főzdéi által forgalmazott pálinkák
legjavát, azok aranyérmes tételeit mutatjuk be, mint a jelen értékeit kiemelkedően megtestesítő, reprezentáló, a
nagyközönség számára is hozzáférhető
termékeket. S mivel évek óta rendszeresen, egyre nagyobb számban érkeznek
a megmérettetésre külhoni nevezések
is, fontosnak tartottuk, hogy a pálinkák,
párlatok értékelése angolul is megjelenjen. A Quintessence Pálinkaverseny az
elmúlt években nem csak Magyarország,
de egész Közép-Európa legnagyobb pálinka/párlat megmérettetésévé nőtte ki
magát. Újszerű kezdeményezésként a
pálinkák, párlatok bemutatását kiegészítettük Magyarország örökös sommelier
bajnokának, Szik Mátyásnak az ajánlásával, hogy az egyes termékeket a mai
top gasztrokultúrában leginkább milyen
ételekhez fogyasszuk, hogy az aromák,
illatok és ízek tökéletes összhangban legyenek, hogy fogyasztásuk semmihez
sem hasonlítható gasztronómiai élményt
biztosítson minden fogyasztónak.
A Lehetőségek – jövő fejezet a szűkebb pálinkás szakmának, de a szélesebb
21

közönségnek is konkrét szakmai ismereteket nyújt, hogy a pálinkák még jobbak
legyenek, az olvasók, a pálinkát készítők
szakmai ismeretei bővüljenek. Az első
kötetben a fahordós érlelésről, az alma és
a som gyümölcsök pálinkakészítés során
lehetséges tudatosabb felhasználásáról
tájékozódhatnak a tisztelt olvasók.
A kötetet Budapest, Miskolc mellett
Ongán is bemutattuk.

a honismereti anyagokat digitalizáltuk.
Folytattuk Onga helytörténeti kutatását.
Létrehoztuk az aprónyomtatványok tárát, ahol a városhoz kötődő meghívók,
plakátok, szórólapokat őrizzük meg az
utókornak. Az általános iskolások számára múzeumpedagógiai órákat szerveztünk. A múzeumban számos külföldi
vendéget, civil szervezetet is vendégül
láttunk, ahol esküvői fotózásokra, vendégváróra, bemutatókra is sor került.
Az egyesület az önkormányzattal
közösen tavaly folytatta a munkákat a
Darvas Közösségi Ház és Múzeum területén is. Az ún. Várkonyi-féle ház udvarát
jórészt lebetonoztuk, azt termelői piaccá
alakítottuk. Elkészült az udvaron a gyümölcsfeldolgozó központ első melléképülete, benne hűthető erjesztő tartállyal.
Elkészült a pálinka múzeum építési
terve, amihez megszereztük az építési
engedélyt is, ahogy igaz ez a gyümölcsfeldolgozó és oktató központ épületének
terveire és engedélyére is.

Muzeális tevékenység, kulturális örökség
védelme
Munkánk ezen része a kevésbé látványos
teendőket tartalmazza. Folyamatosan
gyűjtöttük az Ongához kötődő tárgyi és
írásos emlékeket, azokat beleltáraztuk,
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1956-os komplex megemlékezési projekt
Onga városában
Az Ongai Kulturális Egyesület 2016ban sikeresen pályázott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványhoz „1956-os
komplex megemlékezési projekt Onga
városában” című pályázatával.
Projektünk konkrét célja volt ápolni
1956 emlékét, megismertetni a hatvan
évvel ezelőtti helyi és országos történelmi
eseményeket a város lakosságával, különös tekintettel fiatalokra, oly módon,
hogy közben ösztönözzük őket az önállóan és csoportosan végzendő helytörténeti, hagyománytörténeti adatgyűjtésre,
forrásfeldolgozásra, kutatásra. A projekt
elősegíti egy település lakossága és diáksága számára az 1956-os események hitelesebb megismerését, a múlt, az 56-os
hősök tiszteletét.
A projekt legfontosabb elemeként el2017. június-július

készítettük az Ongai Kulturális Füzetek
újabb köteteként Onga 1956-os forrásait
tartalmazó és azt bemutató 130 oldalas
forrásgyűjteményt, melynek ünnepi bemutatójával és átadásával, a hozzá kapcsolódó kiállítással zárult a megemlékező projekt 2017. február 27-én.

Gyümölcsbank és tankert projekt
Az Ongai Kulturális Egyesület a 2014-ben
kezdett tankert projektjét folytatta. Az önkormányzattól bérbevett 6 különböző területből mára 5 földterületen beállt, közel
350 gyümölcsfa várja termőre fordulását.
A 6. területen elkezdtük a terület bozótirtását, takarítását. A Berzsenyi 9. sz alatti
területet körbekerítettük.

A múzeum udvarán elkezdtük a
gyümölcsfeldolgozás
legkülönfélébb
munkáját.

Külön irodalmi programot szerveztünk ősszel az olvasás napja alkalmából.
Az önkormányzattal közösen megrendeztük a helyi gyümölcstermékek
versenyét, melynek díjátadója a Városnapon volt.
Termelői piac és Múzeumok éjszakája
2015 júniusától előbb havi, majd negyedévi rendszerességgel termelői piacot
működtetünk a Darvas Közösségi Ház
és Múzeum udvarán. A rendezvényhez
mindenkor kulturális és gyerek programok kapcsolódnak. Külön megtartottuk
júniusban a Múzeumok éjszakája helyi
rendezvényét, több száz érdeklődővel,
sokszínű színes programokkal.

Egyéb tevékenységek
Az egyesület munkáját sokban segítette az a sikeres pályázat, melynek révén a
III. kulturális közfoglalkoztatás keretében 2 érettségizettnek tudtunk munkát
biztosítani az egyesületnél. Ugyancsak
értékteremtő és nélkülözhetetlen munkát
végeztek az önkormányzattól az egyesület részére biztosított közcélú munkások, akiket a település számos területén
tudtunk sikeresen alkalmazni. Többek
között fák kivágása, gallyazás, történelmi
emlékpark fáinak metszése, kopjafa átfestése, iskolai tető készítése, aszalókemence
működtetése, fák gyűjtése az aszaláshoz,
gyümölcsfeldolgozás, közéleti események
fényképezése, Ongán felvett video anyag
digitalizálása, de ők képviselték városunkat nem egy kiállításon, más településeken való ongai bemutatkozás alkalmával.
Két alkalommal parkosítottunk az
önkormányzattal és az általános iskolával
közösen a településen.
2017. június-július

A labdarúgó EB-hez kapcsolódóan közös meccsnézéseket szerveztünk a
múzeum udvarára.
Továbbra is minden hónapban megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai Kékdarut és annak internetes változatát.
A helyi közéleti eseményeket képileg
továbbra is archiváltuk (fotók, videofelvételek).
Megjelentettük Onga 2016-os a pálinkaversennyel kapcsolatos fali naptárát.
Az OKE által kialakított fotóstúdióban 2016-ban az OKE készítette, fotózta
le az a ballagó nyolcadikosok tablóképeit.
Technikai eszközeinkkel segítséget
nyújtottunk az általános iskolában folyó
médiaoktatáshoz, a település kulturális
rendezvényeinek archiválásához (például
a város, az általános iskola minden rendezvényének kamerafelvételeit az egyesület által vásárolt 1 millió forint értékű
kamerával rögzítjük). Egyesületünk más
területen is segítette a helyi és regionális
kulturális, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését.
Egyesületünk lehetőségein belül –
jórészt könyvekkel, kiadványokkal, naptárakkal, pálinkával – támogatta a város
és számos megyei intézmény, szervezet
rendezvényét és báljait.
Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai Kékdaru minden
egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk
az ongai boltok, üzletek segítségével.
- Takács László OKE elnök -
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Foglalkoztatási paktum aláírása
Június 2-án, a helyi művelődési házban a helyi foglalkoztatási
paktum együttműködési megállapodás aláírására került sor.
A megrendezett eseményen 43 szereplő vett részt, 21 településsel és
számos megyei szereplővel (többek
mellett az iparkamara, a megyei
nemzetiségi önkormányzat, kormányhivatal, konzolciumi partnerek
is képviseltették magukat). A paktum
aláírásakor Horváth Anikó projekt-

menedzser Taktaköz-Hernádvölgy
Fejlesztésért Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 330 embert
fognak megkeresni a térségből, melyből 108 embert akarnak munkához
juttatni, a többieket szeretnék tovább
képezni.
- T. L. -

Kékdaru legközelebb szeptemberben

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Kékdaru legközelebb
szeptemberben jelenik meg az augusztusi-szeptemberi dupla számmal.

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
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Következő számunk
tartalmából:
• Városnapi előzetes
• Óvoda vezetői pályázatról
• A város közbiztonsági
helyzetéről
• Önkormányzati hírek
• Pályázatok állása
• Nyári felújítási munkálatokról
• Az OKE EFOP programjairól
• Múzeumok éjszakája képekben
• Új honismereti dvd-rom
a településről
• Oktatási intézmények önkormányzati beszámolója
• Adalékok Onga 1956-os
történetéhez
• Iskolai csengőszó

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– Dohánybolt, Nádas u. 1.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

