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1. ONGAI GÖRHE NAP
Szeptember 23-án, esős időben került sor az 1. Ongai Görhe Napra,
felváltva a városnapi rendezvényt.

• Városnapi köszöntő
• Onga új díszpolgárai
• Képriport az 1. Ongai
Görhe Napról
• Szüreti felvonulás
• Gyümölcstermékek
III. ongai versenye –
eredmények
• Adalékok Onga
1956-os történetéhez
• Gyümölcsök magozása, feldolgozása
• QUINTESSENCE:
A PÁLINKAVERSENY!
• Iskolai csengőszó
• Kedvezményes
szennyvízbekötés
a Borsodvíz-nél

A Görhe Nap megnyitása
(Fotó: Takács László)

De honnan is ered a „görhe” elnevezés? A szomszédos településeken élők az ongaiakat görhéseknek
nevezték. Ez a ragadványnév arra
utal, hogy Ongát évszázadokon át
szegény emberek lakták. Búzakenyér csak ritkán került az asztalukra. A görhe kukoricalisztből készült
‒ eredetileg kenyérpótló ‒ lepényféle
volt. Vízzel összekeverték a kukoricalisztet, majd állni hagyták, hogy
édesedjen. Időnként zsírt vagy olajat
gyúrtak a tésztájába, esetleg egy kis

cukorral vagy tejjel ízesítették. Többnyire kemencében
sütötték ki, és kenyér helyett
fogyasztották. A képviselőtestület döntése értelmében
ez a városunk múltjához
kapcsolódó név váltotta fel
a városnapi elnevezést.
A délelőtti tervezett felvonulás a rossz idő miatt elmaradt. Az Ongai Kulturális
Egyesület EFOP-os programjának, a gyümölcstermékek
III. ongai versenyének eredményhirdetését a város intézményeinek,
klubjainak, hagyományőrző csoportjainak előadásai, bemutatói követték.
A nap műsorvezetője: Abaházi Csaba
volt. A hivatalos megnyitó ünnepséget Dr. Madzin Tibor, Onga város
polgármestere nyitotta meg, de jelenlétével megtisztelte a rendezvényt
Koncz Ferenc kistérségi vezető is.

Az esős megnyitó közönsége (Fotó: Takács László)

– folytatás a 2. oldalon –

1. ONGAI GÖRHE NAP
– folytatás az 1. oldalról –

A díszpolgári címek átadását követően a délután folyamán a kulturális
programoké volt a főszerep. Fellépett
többek között a Folk On 45 formá-

A Lord is zenélt
(Fotó: Takács László)

ció, élő nagy koncertet adott
az Attila Fiai Társulat (Varga
Miklós, Tóth Reni, Kalapács
József, Mr. Basary, Rudán Joe,
Szűcs Antal Gábor, Závoti
Zoltán, Talabér László, Szebényi Dániel, Gál Péter és Borbély Zsolt). Majd a
Crossroad és a szombathelyi Lord zenekar
lépett fel. A hagyományos tűzijátékot retro diszkó
követte B. Tóth Lászlóval.
Napközben a gönci betyárok is szórakoztatták a nagyérdeműt. A látványkonyhában
görhéből készült étel és italkülönlegességekkel (pl. görhe-

Városnapi köszöntő
Alább Dr. Madzin Tibor polgármester városnapi köszöntőjét
olvashatják.

Dr. Madzin Tibor polgármester
köszöntője (Fotó: Takács László)

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Onga, Ongaújfalu és Ócsanálos minden Kedves Lakosát, köszöntöm Kedves Vendégeinket, az Ongai Görhenap
alkalmából!
Hölgyeim és Uraim!
A hazaszeretet, településünk szeretete
munkásságunk és összetartásunk a biztosítéka annak, hogy Magyarország most
2017-ben Európa egyik meghatározó
nemzete, országa és amint azt már megszoktuk, egyben Európa védőbástyája.
Ebben az országban, Magyarországon van egy város, ami öt éve város,
amely, mint település már 795 éve biz-
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tosan létezik. Hiszen, 795 évvel ezelőtt
1222-ben a Váradi Regesztrumban írták le először Onga nevét, amely mint
lakott település, már akkor létezett. Később a régészeti kutatások bizonyították, hogy a terület ahol élünk már jóval
a Honfoglalást megelőzően lakott volt.
Nagy tisztelettel gondolunk őseinkre, akiknek hite, összetartozásának
ereje, az ongai föld szeretete 800 éven
át megtartotta ezt a települést, hogy a
néhányszáz lelkes faluból ma egy szépen fejlődő kisváros legyen.
Mondom ezt Önöknek akkor, mikor
büszkén számolok be arról, hogy csupán
az elmúlt 1 év során, Onga városa több
mint 400 millió forinttal gazdagodott.
Építünk belőle új bölcsődét, felújítjuk
és korszerűsítjük konyhánkat, valamint
kiépül történelmi emlékparkunk és sétányokkal lesznek körülvéve tavaink.
A ma itt élő dolgozó tehetséges és
szorgalmas, családját szerető lakosság
a biztosítéka annak, hogy Onga város
együtt fejlődjön az országgal. Adjuk át
az utánunk következő nemzedéknek
településünk, Onga város iránt érzett
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Az ongai hagyományőrzők műsora
(Fotó: Takács László)

sör), valamint tradicionális étkekkel
lehetett a kilátogatók éhségét csillapítani. Kirakodóvásár és népi játszóház
is várta a közönséget, akik az eső elállta után az est folyamán szép számmal
látogattak ki a sportpályára.
- T. L. -

felelősségünket, szeretetünket, hogy
majd az Ő utódjaik is büszkeséggel és
tisztelettel emlékezzenek miránk, a
most itt élőkre.
Annak idején 2013-ban, sokunk
álma vált valóra, mikor többszöri próbálkozásra Ongát várossá nyilvánították. Természetesen ez nem sikerült
volna az itt élő polgárok támogatása
nélkül. Azóta minden évben szeptember végén Szent Mihály napjához
kapcsolódva ünnepeljük várossá nyilvánításunk napját. Ünnepeljük Onga
múltját, jelenét és jövőjét.
10 éven át rendeztünk falunapot,
majd kulturális napokat, városnapot.
Hagyományainkra való tekintettel,
mától Görhe Napot, majd napokat rendezünk.
Kívánok kedves mindannyiuknak
jó szórakozást, tartalmas időtöltést és
emlékezetes Görhe Napot!
- Dr. Madzin Tibor, polgármester -

Koncz Ferenc köszöntője
(Fotó: Takács László)

Onga új díszpolgárai
Onga Város Önkormányzati Képviselő-testülete díszpolgári címet
adományozott Hajtós Bertalan olimpiai ezüstérmes cselgáncsozónak és posztumusz díszpolgári címet Baksy Rezső volt református
tiszteletesnek. A díszpolgári címek átadására a szeptember 23-án,
a városnapon került sor.

Baksy Rezső
1916. június 21-én született Szikszón,
egy lelkipásztor család harmadik
gyermekeként. 12 évesen elveszítette
édesapját. Tanulni Szikszón kezdett,
majd Sárospatakon folytatta az elemi
iskolát. A Református Gimnáziumba
érettségizett Sárospatakon. A sárospataki teológián 1939. szeptember
13-án szerzett lelkészi oklevelet. 1999
szeptemberében átvehette a gyémánt
diplomát. Segédlelkészként szolgált
Kiskunhalason, majd a háború után
Rizsén volt helyettesítő lelkipásztor.
Az önálló gyülekezeti lelkészi szol-

Baksy Rezső fia vette át édesapja
posztumusz díszpolgári címét Fotó: T. J.)

Hajtós Bertalan
A barcelonai olimpia ezüstérmes
judósa, Hajtós Bertalan. Ahogy a
szakmabeliek mondják: akitől kilencvenkettőben elvették az olimpiai aranyat. Kovács Antal, a sportág
egyetlen magyar olimpiai bajnoka
úgy tekint rá vissza: “a valaha volt
legjobb judós.
Berci szenzációs technikával és
taktikai megoldásokkal bírt, rendkívül gyorsan mozgott a tatamin. Pontos, szép, kidolgozott akciókat hajtott
végre. A nagyságát mutatja, hogy mi-

gálatát Rásonysápberencsen kezdte
1948-tól, 1955-ig. Azután Mérán volt
lelkipásztor 1955‒1962 között. 1962től, 1996-ban történt nyugdíjazásáig
34 éven át az Ongai gyülekezet lelkipásztora volt. Az Abaúji Református Egyházmegyének megbecsült,
több tisztséget is betöltött tagja volt.
Zsinati tag, tanácsbíró és esperes
helyettes. Az ongai gyülekezet élén,
nagy megbecsülésnek örvendett.
Nemcsak a református híveknek viselte lelkén a sorsát, hanem bármely
polgárnak, aki bizalommal fordult
hozzá. Világi megbízást is vállalt,
hiszen az ongai képviselő-testület

Baksy Rezső tiszteletes harangszenteléskor (Fotó: OKE archívum)

megválasztott tagja és korelnöke volt
hosszú éveken át. Megfontoltsága,
jóakarata, jó tanácsa, sokszor irányt
mutatott munkánk során és Onga javát szolgálta.
Onga Város Képviselő-testületének döntése alapján Baksy Rezső
érdemes arra, hogy Onga Város posztumusz díszpolgára legyen.

Baksy Rezső és felesége, német lelkész baráti családdal
1965-ben a parókia előtt (Fotó: OKE archívum)

után nyolcvanhatban Európa-bajnok
lett, rá tizenkét évre ismét a kontinens legjobbja tudott lenni.
Aki jártas a sportágban,
tudja, hogy az aranyérmet
elvették Bercitől, az olimpiát
neki kellett volna nyernie!
Berci emberi nagyságát
pedig megmutatja, ahogyan
viselkedett az olimpiai döntő után. Meghajolt, gratulált
ellenfelének. Óriási versenyző volt!
Hajtós Bertalan 2000-es
visszavonulását követően a
2017. október

Rákosmenti Hajtós Diáksport Egyesület alelnökeként és vezetőedzőjeként dolgozik.

Hajtós Bertalan átveszi
a díszpolgári címet (Fotó: T. L.)
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Hajtós Bertalan mondta: „Remek társaság alakult ki a klubomban,
140‒150 gyerek jár júdózni, vannak
korosztályos magyar bajnokaink és
hat-hét fiatal még nemzetközi szinten is sokra viheti. Havi 80 órát adok
nekik, sokat kérdeznek a pályafutásomról, ezzel együtt manapság már
nehezebb őket motiválni, ott a számítógép, az iskolaváltás, a csajozás, no
meg a mi időnkben még csak akkor
lehetett külföldre menni, ha valaki jó
versenyző volt. Ez a munkám, ehhez
értek és nyolc éve nem voltam szabadságon”.
A Honvéd egykori kiválósága –
akit bevallása szerint Keserű József
karolt fel – az őt ért bírói tévedésekről is véleményt alkotott. „A barcelonai döntőben nem ítéltek semmit
egy akciómra, óvni pedig utólag nem
lehetett. A tatamik akkor is minden
oldalról be voltak kamerázva, de csak
a bírói továbbképzéseknél hasznosították a felvételeket. A hamiltoni vb-

Hajtós Bertalan 1992-ben a barcelonai
olimpián (Fotó: http://judo.hu/kovacsantal-hajtos-bertalan-valaha-voltlegjobb-judos)

döntőben percekig állt az ellenfelem
neve mellett egy jogtalan jukó, aztán
visszavonták, döntetlen lett a meccs,
az azóta megszűnt bírói döntésnél
pedig a háromból csak egy bíró látott
engem jobbnak, azaz egy merte bevallani a tévedést. Ezért is tartom jó ötletnek a pár éve bevezetett videóbírót.”
Hajtós Bertalan 1965. szeptember 28-án született Miskolcon. Az
MVSC-ben ismerkedett a sportággal,
majd a Bp. Honvéd és a Bp. Spartacus következett. Legjobb eredményei közt olimpiai ezüstérmet (1992
Barcelona), világbajnoki ezüstérmet
(1993 Hamilton), kétszer Európabajnoki aranyérmet (1986 Belgrád,
1998 Oviedo), kétszer Eb-második
helyet (1985 Hamar, 1989 Helsinki),
kétszer Eb-bronzérmet (1990 Frankfurt, 1994 Gdansk), háromszor világkupa-győzelmet (közte 1989-ben
és 1998-ban Hungária Kupa-aranyérmes), háromszor BEK-győzelmet
(a német Abensberg színeiben),
ötször magyar bajnoki győzelmet
(1984, 1985, 1989, 1990, 1991) jegyez. Sikereit 71, később 81 kgban érte el. A Magyar Köztársasági
Érdemrend Kiskeresztjével 1992-ben
tüntették ki.
Onga Város Képviselő-testületének
döntése alapján: Hajtós Bertalan érdemes Onga város díszpolgári címére.
- Polg. H. -

Hajtós Bertalan köszönő
beszéde (Fotó: T. L.)
Farkas Lászlóné jegyzőnő és Hajtós
Bertalan a díszoklevelével (Fotó: T. L.)

Képriport az 1. Ongai Görhe Napról
Szeptember 23-án került sor az 1. Ongai Görhe Napra. A következő képek ott készültek.
(Fotók: Bekus Bettina, Búzás Márta és Takács László).

Óvodások műsora

Barátság Nyugdíjas Klub énekel
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Lekvárkóstolás

Szociális Szolgáltató Központ
Idősek Klubjának műsora

Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjának műsora

Ongai Hagyományőrző Néptánc csoport műsora

Ongai Hagyományőrző
Néptánc csoport műsora

Polgármesteri köszöntő a díszebédnél

Attila fiai zenélnek

Közönség

2017. október

Lord zenekar fellépése
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Szüreti felvonulás
Onga Város Önkormányzata 2017. szeptember 30-án, szombaton
tartotta a hagyományos szüreti felvonulását.

A Kóczán kastély udvarán, reggel
9.00 órától fogadták a segítő kezeket, a lovasokat, a fellépőket és
a szekereket. 11.00 órakor indult
a menet a Kóczán Kastély udvaráról a városi körútjára. A megállóhelyeken a szereplők rövid

táncos, dalos műsort adtak elő.
A felvonuláson részt vettek lovasok, lovaskocsik, bíró-bíróné, énekesek, helyi tánccsoportjaink és
a finom borok kínálói.
Megállóhelyek voltak: Balaton u. – Puskás Ferenc u. keresz-

Barátság Nyugdíjas Klub

Fellépés előtt

Lovasok

Óvodások műsora

Ongai Hagyományőrző Néptánc csoport műsora

Iskolások műsora
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teződése, Dózsa Gy. u. – Petőfi
u. kereszteződése, Vasútállomás,
Arany J. u. – Deák Ferenc u. kereszteződés, Nádas ABC, míg
a záró tánc a Főtéren került bemutatásra. Az ügyes gazdasszonyok
finom süteményekkel kínálták
meg a fellépőket!
(Fotók: T. L.)
- Zs. B. -

2017. október

Vonulás

Lovasok

Kínálás

Ongai Hagyományőrző Néptánc csoport szekérrel

Gyümölcstermékek helyi versenye
Szeptember 23-án került sor az Ongai Kulturális Egyesület és Onga Város
Önkormányzata által újfent, immár harmadszor meghirdetett a gyümölcstermékek helyi versenyének díjátadójára. A verseny meghirdetésének
köre: Onga város, illetve a környező települések lakossága volt.
A következő nevezési kategóriában várták
a szervezők a mintákat: szörpök, lekvárok,
aszalványok, befőttek és egyéb gyümölcs
termékek. Nevezési minta fajtánként egyegy üveg, illetve a leadott minta men�nyisége alkalmas kellett, hogy legyen a
zsűrizésre, és díjazás esetén a Városnap
sporttelepén, a filagória alatti kóstolásra.
Nevezési díj nem volt.

A mintákat szakavatott többtagú zsűri
bírálta el 2017. szeptember 20-án, melynek tagjai: Zsoldos Jánosné, Kerékjártó
Pálné és Jónyer Gergő, akik mind kötődtek vagy kötődnek a helyi konyhához.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre
szeptember 23-án délelőtt került sor a
sporttelepen. A megérdemelt okleveleket
és ajándékcsomagokat Dr. Madzin Tibor

polgármester, Farkas Lászlóné jegyző és
Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke adta át. A rendezvényt kísérő
programok színesítették, ahol a benevezett termékeket bárki megkóstolhatta. A
közönségdíjat Zilay Janka + Dózsa Barbara „Nyári álom” Gyömbéres sárgadinnye
lekvárja kapta.
Gratulálunk!

Gyümölcslé kerül az értékelők elé (Fotó: T. L.)

Lekvárok zsűrizése (Fotó: T. L.)

2017. október
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Gyümölcstermékek III. ongai versenyének végeredménye
Kategória

Helyezés

Név

Elnevezés

1.

Zilay Janka + Dózsa Barbara

"Nyári álom" Gyömbéres
sárgadinnye lekvár

1.

Rózsa Lászlóné

Eper dzsem

2.

Ládiné Molnár Ilona

Szilva lekvár

2.

Gondos Andorné

Szeder lekvár

3.

Zilay - Rózsa Zita

Bio Sárgabarack lekvár

Lekvár

Befőtt
1.

Poroszkainé Urszin Márta

Őszibarack befőtt

2.

Ládiné Molnár Ilona

Körte befőtt

3.

Gondos Andorné

Meggy befőtt

3.

Buzás Zoltánné

Meggy befőtt

1.

Buzás Zoltánné

Ribizli szörp

2.

Rózsa Lászlóné

Szilva szörp

2.

Buzás Zoltánné

Menta szörp

3.

Buzás Zoltánné

Citromfű szörp

Gyümölcstermékek helyi versenyének
díjazottjainak egy csoportja (Fotó: Bekus Bettina)

Szörp

A legkisebb nevező, aki a lekvárfőzésben
segédkezett (Fotó: Bekus Bettina)

Egyéb gyümölcs termék
1.

Poroszkainé Urszin Márta

Kajszi ivólé

2.

Szakáczki - Ujházy Rita

Meggylé

3.

Szakáczki - Ujházy Rita

Őszibarack-alma-körtelé

1.

Ongai Kulturális Egyesület

Kajszibarack aszalvány

2.

Ongai Kulturális Egyesület

Szilva aszalvány

3.

Takács László

Körte aszalvány

Kóstolás az eredményhirdetést
követően (Fotó: T. L.)

Aszalvány

- T. L. -

Bárki megkóstolhatta a nevezett
gyümölcstermékeket (Fotó: T. L.)
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Kísérőprogram esős időben
(Fotó: Bekus Bettina)
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Iskolai csengőszó
Az új tanév első tapasztalatai. Miben lesz más ez az iskolai év?

A tanévnyitó ünnepség forgatagos
pillanataiban számos fogadalom,
elhatározás született. A tanulmányi munka eredményessége
mellett szeretne minden osztályközösség élményekben gazdag
programokat megvalósítani. Az
iskola dolgozói igyekeznek biztosítani a felhőtlen munka minden
feltételét. Iskolánk életében fontos
szerepet játszik a szeptember elsején útjára indított tanév. Görgey
Artúr születésének 200. évfordulóját ünnepeljük 2018 januárjában. Szeretnénk hagyományos
programjainkba illesztve, illetve
azokat kiegészítve emlékezetessé
tenni ezt a jeles eseményt.

Elsősök a tanévnyitón (Fotó: T. L.)

Tantestületünk szakmai tudása, tapasztalata tovább erősödik
ebben az időszakban is. Pályázati lehetőségeinkben és termé-

szetesen a nevelőtestületen belül
működő innovációs csoportok
munkájában bízva új módszertani
eljárások bevezetésén dolgozhatunk. Tanári karunk stabilitása tovább nőtt, hiszen csak két tanítót
kell helyettesítenünk szülés miatt.
Tanulói létszámunk az előző tanévhez képest emelkedett, amire
országosan is kevés példa akad.
Méréseink szerint tanulóink alapképességeinek szintje is emelkedő
tendenciát mutat. Új elem, hogy
az iskola pszichológusa mellett
szociális támogató, segítő is megkezdte munkáját. A város különböző intézményei közötti együttműködésbe így további külső
támogatás nyújtó partner
is bekapcsolódik. Büszkén
mondhatjuk el, hogy iskolánk és városunk egyéb intézményei is jelentős helyet
töltenek be járásunk életében.
Tanulóink étkeztetését
biztosító önkormányzati konyha korszerűsítése
is elkezdődött szeptemberben.
A munkálatok eredményeként a
konyha dolgozói ideális körülmények között végezhetik majd

Papírgyűjtés az iskolában (Fotó: T. L.)

munkájukat, tanulóink pedig
barátságosabb környezetben fogyaszthatják el ebédjüket. A fejlesztés várható eredményeként
minden igénylő számára biztosítható lesz az étkezés.
Iskolánk szülői szervezete szeretettel fogadta megválasztott új
tagjait. A szülők közössége már
a tanév első napjaiban elkezdte
szervezni jótékonysági bálját. A
hagyományos Katalin bál céljainak támogatására hívom minden
olvasónkat. A november 18-án
megrendezésre kerülő esemény
közös ügyünk támogatása mellett
felhőtlen szórakozásra is lehetőséget nyújt.
- Kovács György igazgató -

Elkezdődött a napközi konyhájának
a felújítása (Fotó: Bihari Ádám)

Az október 6-ai emlékező műsor (Fotó: Bihari Ádám)
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Onga 1956-os forrásaiból

Szikszói Járási Tanács Végrehajtóbizottságától.
Szám: 317/1956.
Tárgy: Szabó Ferenc ongai vb. elnök
állásától való felmentése.
Határozat.
Végrehajtóbizottság Szabó Ferenc
ongai vb. elnököt 1956. évi november hó 30. napjával az ongai községi
tanács végrehajtóbizottságánál viselt
tisztétől felmentem.
Egyidejűleg illetményeit fenti időponttól kezdve megszüntettem.
További
működésére
végrehajtóbizottság igényt nem tart.
Megokolás.
Rendelkező részben foglaltak
szerint kellett határozni, mert Onga
község dolgozói által tartott gyűlésen
a község dolgozó népe nevezett vb.
elnöki tisztétől való felmentését kérte és erre vonatkozó jegyzőkönyvet is
beterjesztette. A Megyei Tanács Vb.
Elnökhelyettese, illetve vb. Titkára
által kiadott utasítás értelmében fentiek szerint kellett eljárni.
Erről értesülnek:
1./ Szabó Ferenc Vb. elnök Onga.
2./ Községi Tanács Vb. Onga
3./ Járási Tanács Vb. Gazdasági Csoportja. Szikszó
Szikszó, 1956. november 15-én.
Spisák Endre vb. elnök. h.
Ádám István Munkás-paraszt tanács
elnöke.
Szikszói Járási Tanács Végrehajtóbizottságától.
Szám: 317/2/1956.Községi Tanács Vb. Elnökének, Onga.Nem hivatalosan arról értesültünk,
hogy Szabó Ferenc volt ongai Vb. elnök az elbocsájtó határozatban rögzített időpontig esedékes illetményét
nem kapta meg.Ezen összeg ugyan – állítólag – lehívást nyert a községi Vb. – hoz, de
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nem a nevezett neki járó illetményének folyósítására lett felhasználva,
hanem más személyek – mezőőrök,
valamint egyéb munkások, akiknek
állítólag valami követelésük van – részére lett kifizetve.Kérem Elnök kartársat, vizsgálja
meg, hogy a fentiek mennyiben fedik
a valóságot, ha értesülésünk megfelel
a valóságnak úgy gondoskodjon, hogy
Szabó Ferenc volt Onga községi Vb.
elnök a határozatban rögzített időpontig – 1956. november 30-al bezárólag
illetményét megkapja. – Az elintézés
módjáról kérem f. hó 23.-ig tájékoztató jelentést részükre beküldeni.Szikszó, 1956. december 15.Spisák Endre vb. elnök
(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d.
95. doboz. Szikszói járás.)
A munkástanács állásfoglalása a
VB elnök elmaradt tartozásával
kapcsolatban
1956. november 22.
Jegyzőkönyv.
1956. nov. 22.
Készült, 1956. nov. 22-én az Ongai
Munkástanács irodahelységében.
Jelen vannak az alulírottak:
A mai napon jegyzőkönyvet felves�szük Szabó Ferencről, mely tartozik
900 Ft-tal részletezve 700 Ft. ácsoknak, 200 Ft-tal kőműveseknek. Az
ácsoknak 700 Ft-tal a következő
munkáért tartozik. Szabó Ferenc volt
elnök, élő fát vágattatott ki saját portáján és ennek a munkadíját úgy egyeztek meg Zilai Pál, Molnár Ferenc,
Broda János, Tracik Imre, Tornai Ferenc, Tamás Sándor + 4. segédmunkásokkal, hogy ezt a pénzösszeget Ö
saját fizetéséből fizeti ki.
200. Ft értékű kőművesmunkát
Boda János, Tamás Sándor végezte el
és itt is a megegyezés úgy volt, hogy
saját pénzéből fizeti ki a munka értéket. Az alant felsorolt egyének kérik a
2017. október
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1956-OS FORRADALOM ÉS ONGA

Szabó Ferenc VB elnök felmentéséről
1956. november 15. ‒ 1956. december 15.

Munkástanács elnökét, hogy tegyen
intézkedést a járandó pénz kifizetésében, és amennyiben fizetése fennáll
fogassa ki a mi részünkre. Az ellene
felemelt vád fennáll és saját kezű írásunkkal felelünk és igazoljuk azt, hogy
ezen pénzösszeg jogos, az Ö általuk
végzett munka 100.%.osan el van végezve, ezért a Munkatörvény szabálya
előírja azt, hogy elvégzett munkáért
kiszabott bérmennyiség jár.
Munkástanács elnök véleménye:
Amennyiben a pénzmennyiség
fennáll és joggal tudják bizonyítani,
hogy a munka el van végezve, de a
pénzt nem kapták meg, legközelebbi fizetését vissza tartja Szabó Ferenc
volt elnöknek és fizetését azonnal úgy
az ácsoknak, mint a kőműveseknek
fogom kifizetni.
Broda János kőműves
Németh Károly Forradalmi Bizottság
elnöke
Zilahi Pál ács
1956. nov. 22.
(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d.
95. doboz. Szikszói járás.)
Megjelent: Takács László (szerk.):
1956-os forradalom és Onga című
könyvben. Onga, 2017.

QUINTESSENCE: A PÁLINKAVERSENY!
QUINTESSENCE (IX.) PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

A verseny meghirdetésének köre:
a határon innen és a határon túli
magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 2 x
0,35 liter, kereskedelmi főzdéknek
3 x 0,35 vagy 2 x 0,5 liter.
Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszámnál magán és bérfőzetőknek
mintaszámonként 5000 Ft/minta,
kereskedelmi főzdéknek 8000 Ft/
minta, 3‒4 nevezett minta esetén
magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 4000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 6500 Ft/minta,
5 feletti nevezett minta esetén
magán és bérfőzetőknek mintaszámonként 3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 5000 Ft/minta.
Nevezési határidő és a minták átvétele: 2018. január 5. 17.00 óra,
személyesen leadva az ongai önkormányzati tulajdonú költségalapú bérlakásokban kialakított
versenyirodában (3562 Onga,
Gyöngyvirág u. 4. 1. em.), illetve eljuttatható postán az előbbi
vagy a szervező egyesület címére
(Ongai Kulturális Egyesület 3562
Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési feltételek: A versenyen a
versenyszabályzat elfogadásával,
a nevezési lap kitöltésével, a nevezési díj befizetésével lehet részt
venni. A párlatok leadásával egy
időben a nevezéshez csatolni kell
a nevezett pálinka/párlat származási igazolását.
Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 2018. január 19‒20.
Miskolc-Lillafüred
(Hunguest
Hotel Palota). (A versenyre nevezett személyek közül azok, akik
minimum öt mintával neveztek
ingyenes 2 fős belépőt kapnak az
eredményhirdetésre és az ahhoz
kapcsolódó pálinka gálára/bálra.)
További információk:
részletes nevezési feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető díjak,
nyeremények, nevezési kategóriák,

A győztes Vilmoskörte pálinkáért
kapott kupa átadása (Fotó: T. J.)

letölthető nevezési lap elérhető a
http://quintessence-palinka.hu/hu/
és a www.okeonga.hu.weboldalon.
További felvilágosítás kérhető a +3670/313-3216-os és a 06-46/780-521es telefonszámon, illetve e-mailben
az oke.quintessence@gmail.com és
a okeonga@upcmail.hu címen.
- Ongai Kulturális Egyesület nevében:
Takács László OKE elnök,
versenyigazgató –

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok
nevezett minta száma
ebből kereskedelmi tétel
ebből bérfőző
ebből magánfőző
nevezők száma

2010
41
0
41
0
30

2011
168
33
123
12
78

2012
346
42
286
18
111

2013
785
89
664
32
264

2014
1030
254
676
100
332

2015
1021
309
603
109
257

2016
1132
266
675
191
306

2017
1318
433
552
333
264

A közönségdíjas pálinka kiválasztó gálán
a Palotaszállóban (Fotó: T. J.)

Díjátadón a Palotaszállóban (Fotó: T. J.)
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G Y ÜMÖL CSÖK MAGOZ ÁSA ,
FELDOLGOZÁSA, PÉPESÍTÉSE!
Az Ongai Kulturális Egyesület vállalja gyümölcsök (cseresznye, meggy, barack, szilva,
szeder, málna stb.) magozását, passzírozását,
szőlő bogyózását, előkészítését cefre, lekvár,
aszalvány, szörp, gyümölcslé stb. számára.
Lehetőség van nagyobb tételben gyümölcsök
aszalására, pálinka cefrék készítésére, tárolására is.

Cím:
Darvas Közösségi Ház és Múzeum gyümölcsfeldolgozó udvara – 3562 Onga, Dózsa Gy. u. 24.
Érdeklődni:
E-mail: okeonga@upcmail.hu
Tel.: 70-313-3216

kedvezményes szennyvízbekötés
a Borsodvíz-nél
TáJÉkOZTATó
A felszín alatti vizek minőségének védelme és a talajok szennyezőanyag terhelésének csökkentése céljából a lakossági szennyvíz bekötések ösztönzése érdekében társaságunk akciót hirdet, melynek keretében
a 2017. október 30-áig megvalósított lakossági szennyvíz bekötések átvételét ingyenesen végzi.
Az akciós időszakon kívül végzett szennyvíz bekötések átvételi
díja viszont továbbra is 8.500 Ft + 27 % áFA bekötésenként.
Környezetünk megóvása érdekében kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, szíveskedjenek minél többen élni a felajánlott lehetőséggel.
- Ficsor Miklós,
Borsodvíz Önkormányzati
Közüzemi Szolgáltató ZRT cégvezető -

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:
• Konyhafelújításról
• Jól halad a kulturális egyesület a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével” című EFOP
projektje
• Óvodai hírek
• Turul futás
• 1956-os megemlékezés
• Onga új dvd-romjáról
• Idősek hetéről
• Önkormányzati hírek
• Pályázatok állása
• 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.

