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Új könyv a „pálinka világában” Ongáról
A Quintessence Pálinkaversenyekhez is köthető Quintessence –
2017 A Pálinka Világa című könyv december 9-én jelent meg, mely
az idén is a jelen-múlt-jövő hármas egységben dolgoz fel nem csak
a szakma, de a nagyközönség érdeklődésre is számot tartó pálinkás
tanulmányokat.
A borító
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• Önkormányzati munkaterv
• Szociális Munka Napja
• Új könyv a „pálinka világában” Ongáról
• Legközelebb februárban

A könyv átadójára az esős időjárás
miatt nem a tervezett adventi termelői
piacon, hanem az általános iskola média termében került sor.
A Quintessence Pálinkás Könyvek második kötete ‒ hasonlóan
a 2016-ban megjelent első kötethez
‒ szorosan kapcsolódik az adott év
pálinkaversenyéhez, de túl is mutat
azon. E könyv is három fejezetre tagolódik: I. Gyökerek ‒ múlt, II. Értékek – jelen, III. Lehetőségek – jövő.
A Gyökerek ‒ múlt fejezetben olyan
regeszták olvashatók, melyek kiegészítik, árnyalják és pontosítják a pálinka
kultúrtörténetével kapcsolatos eddigi
ismereteinket. Hisszük, hogy ez a sokszínűség nem gyengíti, hanem erősíti

munkánkat. Megtudhatjuk, hogy mi
volt a klipara, a slivovicza, a vatyka
vagy épp a baklya, de értesülünk belőle a korábbi századok legjellemzőbb
pálinka fajtáiról, azok főzési sajátosságairól, hogy miként lehetett egy diófalevéllel meghatározni a lepárlás végét,
vagy hogy miért követelte a reformkorban Wesselényi Miklós a gabonából való pálinkafőzés betiltását.
Az Értékek – jelen fejezetben a
2017. évi Quintessence Pálinkaverseny azon 82 darab aranyérmes kereskedelmi tételét mutatják be magyar és
angol nyelven, melyek a pálinkabarát
fogyasztók számára hozzáférhetőek,
illetve a jelen értékeit kiemelkedően megtestesítik és reprezentálják.

A könyvátadón
(Fotó: Bekus Bettina)

– folytatás a 2. oldalon –

Új könyv a „pálinka világában” Ongáról–
folytatás az 1. oldalról –

Összesen 82 tétel kapta meg a szakértő, de szigorú zsűri tagoktól, bírálóktól az aranyérmet. Ezen termékek
a fogyasztók számára is elérhetők.
Aki ezeket választja, emeli le a polcról és bontja meg az üveget, az tökéletesen biztos lehet abban, hogy nem
lő mellé. Olyan pálinkákat, párlatokat fog megkóstolni, amelyek mind
illatban és ízben harmonikusak, elegánsak, komplexek, letisztultak és
utolérhetetlenek. Aromáik, kifejezőkészségük, fajta sajátosságuk mes�sze az átlag fölé emeli mindegyiket.

A könyvismertetőn
(Fotó: Bekus Bettina)

Igazán kiemelkedőek, emlékezetesek, ízlelésük és illatolásuk semmihez sem hasonlító gasztronómiai
élményt nyújt a kulturált pálinkabarát fogyasztónak. Szárazpróbájuk is
emlékezetes. Egyszóval csúcskategóriás termékek, melyek egyike másika
igazi ínyenceknek való kuriózum.
A termékleírásokat az adott verseny-értékeléseket összegezve, kiegészítve Takács László készítette. Az
angol fordítás Ujházy Rita munkáját
dícséri.
A Lehetőségek – jövő fejezet a szűkebb pálinkás szakmának, de a szélesebb közönségnek is konkrét szakmai
ismereteket szeretne nyújtani, hogy
a pálinkáik még jobbak legyenek, az
olvasók, a pálinkát készítők szakmai
ismeretei bővüljenek. Ez alkalommal
a Vilmoskörte és a Szomolyai Feketecseresznye pálinkakészítés során
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lehetséges tudatosabb felhasználásáról tájékozódhatnak a tisztelt olvasók,
amit konkrét kutatási-vizsgálati eredményekkel támaszt alá a szerző Krausz Frigyes, a Márton Pálinkafőzde
pálinkamestere.
A fejezet másik tanulmánya egy
sorozat első fejezete, amely az almatermésű gyümölcsökből készített pálinkák legalapvetőbb fajtasajátosságait
veszi számba, kitérve a versenyeken
legtöbbször nevezett fajtatiszta pálinkák egyedi jellemzőire is. Bátor és
egyedülálló vállalkozás ez, hiszen az
utóbbi években megsokszorozódott,
ugrásszerűen megnőtt a fajta tiszta
gyümölcspálinkák és az egzotikus
gyümölcsökből készült
párlatok száma. Ezek
fajta jellegéről, jellemző
karakteréről pedig alig
vagy egyáltalán nem
ejtenek szót a közkézen
forgó szakmai kiadványok és könyvek.
Mind a pálinkakészítőknek, mind a fogyasztóknak alapvető
érdeke, hogy ismerjék
az általuk előállított
vagy fogyasztandó pálinka/párlat
egyes fajtáinak általánosan elvárt
sajátosságait, jellemzőit. Ezzel kapcsolatosan számos ‒ nem mindig
ellenőrzött ‒ információ kering az
interneten, és a nyomtatásban megjelent szakkönyvek némelyike is inkább
kevesebb, mint több figyelmet szentelt a kérdésnek. Ezek legtöbbször
megragadtak bizonyos
gyümölcsfajtákból készített pálinkák általános
jellemzésénél.
Az almatermésű és a
csonthéjas gyümölcsök
jellegéről viszonylag
részletesebben írnak,
de például a vadon
termő vagy a bogyósgyümölcsökből készült
pálinkák egyedi sajátosságaira legtöbbször
2017. november-december

Az első olvasók egyike
(Fotó: Bekus Bettina)

egyáltalán nem térnek ki, vagy csak
egy-egy szóval ismertetik azt.
A Quintessence Pálinkaverseny
bíráló/értékelő felkészítő tréningjei
évek óta egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a zsűritagok ez irányú továbbképzésére, felkészítésére, de ez
csak a pálinkás szakma legszűkebb
rétegére terjedt ki. E területen sem
a kereskedelmi főzdék jelentős része,
sem a bér- és magánfőzők többsége
nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel. Ebből adódóan a pálinkabarát
fogyasztók információi is hiányosak.
E tanulmány írói, Hegedűs Mónika
és Takács László ezen a ‒ pálinka,
mint az egyik legismertebb hungaricumunk szempontjából nézve ‒ kedvezőtlen állapoton szeretnének változtatni, javítani.

Dedikálás
(Fotó: Bekus Bettina)
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A hallgatóság egy része
(Fotó: Bekus Bettina)

Koccintás s bemutató után
(Fotó: Bekus Bettina)

E hármas egységben a gasztrovilág
megszállott ínyenceitől kezdve, a pálinka előállításával foglalkozó szakembereken át, egészen e nevezetes
hungarikumunk
kultúrtörténete
iránt érdeklődő olvasóig és az egyszerű pálinka fogyasztóig mindenki
talál a maga számára érdekes, eddig
nem ismert epizódokat, útmutatókat
vagy épp tanácsokat. Olyan szakmai
ismereteket, ami továbbgondolásra
érdemes, ami pozitívan befolyásolja a
pálinkáról alkotott összképet határon
innen és túl, ami elősegíti a minőségi
pálinkakészítés és fogyasztás felnőttkorba lépését, magasabb szintre emeli, pozitívan befolyásolja a pálinkák
kulturált és értő fogyasztói attitűdjét.
A Függelékben a Quintessence
(VIII.) Pálinka- és Párlatverseny –
2017 adatait és eredményét tették
közre. A fotók a Miskolc – Lillafüred Palotaszállójában idén januárban
megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán készültek.
A tavaly megfogalmazott célunk
most is áll: „Változatos és sokszínű
a magyar pálinka világa. Egy igazi
útvesztő, melyben felelevenedő il-

A szerkesztő dedikált
(Fotó: Bekus Bettina)
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latokkal, aromákkal, ízekkel, hozott
vagy szerzett kulináris emlékekkel,
benyomásokkal, jó vagy rossz úton
haladva próbál eligazodni a magyar
és a külföldi pálinkabarát. Nemzeti italunkhoz legendák és tévhitek
egyaránt kötődnek, melyek alapvetően befolyásolják a pálinka ‒ mint az
egyik legismertebb hungaricumunk
‒ jelenét és jövőjét. E könyvet mankónak szánjuk, melyet felemelve kön�nyebben tudunk eligazodni ebben
a sokszínű és izgalmas útvesztőben.”
Hisszük, hogy a „Quintessence
Pálinkás Könyvek” hozzá járulnak
a pálinkakultúra sokirányú fejlődéséhez, és a jövőben is lesz módunk
megújulva, tematizálva és bővítve
megjelentetni azt.
Szeretném köszönetemet kifejezni
mindazok felé, akik segítették munkánkat, illetve a kötet megjelenését
anyagilag támogatták. Külön köszönöm a szerzőtársak és a szakmai lektorok, Dr. Tóth Magdolna, Lovassy
György és Vértes Tibor támogatását,
szakmai segítségét, bizalmát és megértését.
A könyv országos terjesztésben,
mind a Libri, mind a Líra, de más
nagyobb könyvesboltokban is kapható, öregbítve ezzel Onga hírnevét
is, jelezve, hogy az elfeledett végeken
is lehet olyat alkotni, mely határon
innen és túl számíthat országos, sőt
nemzetközi érdeklődésre.
– Takács László szerkesztő,
a Quintessence Pálinka- és
Párlatverseny versenyigazgatója –
2017. november-december

Quintessence – 2017 A Pálinka Világa
Kiadó: Ongai Kulturális Egyesület
(3562 Onga, Görgey u. 2/A.
okeonga@upcmail.hu
www.okeonga.hu).
Felelős kiadó: Takács László
(Tel.: +36-70-313-3216).
ISSN 2498-8626
Szerkesztette: Takács László.
Szakmai lektor: Prof. Dr. Tóth Magdolna –
Lovassy György – Vértes Tibor
Szerzők: Hegedűs Mónika, Krausz Frigyes,
Takács László
Termék fotók: Takács József
Angol fordítás: Ujházy Rita
Nyomdai előkészítés: Borkuti Eszter
A kötet mérete: 230x210 mm, Fekvő.
Terjedelem: 268 oldal.
Belív: 4 + 4 szín CMYK,
műnyomó volumenizált 115 g.
Borító: 4 oldal 4+0 szín CMYK 1 old. fényes
fólia, műnyomó fényes 135 g.
Előzék: 2×4 oldal színes, Ofszet 150 g.
Kötészet: egészpapír kötés, egyenes hát, fehér oromszegő, 2,5 mm tábla.
A kötet megjelenését támogatta:
ok bau Kft. és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.5-162016-00358 azonosító számú „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” c. projektje
500 000 Ft értékben
Ár: 5000 Ft
A könyv megrendelhető:
Ongai Kulturális Egyesület
3562 Onga,
Görgey u. 2/A.
www.okeonga.hu
okeonga@upcmail.hu

BŰVÖSVÖLGY – ÚJRA
A tavalyi nagy sikerű bűvösvölgyi kiruccanás után iskolánk 8. évfolyamos tanulói ebben a tanévben is részt vehettek a Bűvösvölgy
Médiaértés-oktató Központ egész napos foglalkozásán.

Az ez év januárjától működő debreceni intézményben, új környezetben, új mediátorokkal és megújult
foglalkozásokkal vártak minket 2017.
október 18-án. A megújulásnak köszönhetően azok a szerencsések sem
unatkoztak, akik tavaly is részesei lehettek az élménynek.
A kiscsoportos foglalkozásokon
a gyerekek megismerkedhettek a kü-

lönböző médiumok jellemzőivel, a
híradó, a rádióműsorok, a reklámok
készítésének fortélyaival, az internet használatának pozitívumaival és
a veszélyeivel. A legnagyobb sikere
idén is a játékfilmek forgatásának
volt, amiket a foglalkozások végén
mindnyájan meg is tekinthettünk.
Az elkészült munkákat néhány
nap múlva a Bűvösvölgy internetes

felületére is feltöltötték, ahonnan
mi is hozzáférhettünk az elkészült
anyagokhoz. A kész munkák megtekintése újabb nagy élményt jelentett
a gyerekeknek, amit meg is őrizhetnek maguknak is, az anyagok letöltésével.
Reméljük a lehetőség megmarad
a későbbiekre is, és a következő nyolcadik évfolyam is gazdagodhat majd
egy ilyen életre szóló élménnyel!
- Siskáné Bálint Zsuzsanna -

Filmforgatás közben
(Fotó: T. L.)

Bűvösvölgyben az ongai
iskolások (Fotó: T. L.)

Utómunkálatok (Fotó: T. L.)

Stúdióban (Fotó: T. L.)

Reklámfilm készítés
egy fázisa (Fotó: T. L.)

Az internet veszélyeiről szóló
foglalkozáson (Fotó: T. L.)

2017. november-december
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BÁRSONYOS PILLANATOK
„Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz,
megváltoztathatja a világ arcát.”

Először is hálás köszönet a lehetőségért, hogy az újság hasábjain
keresztül, a Bársonyos Óvoda és Bölcsőde életébe betekintést nyerhetnek
településünk lakói.
Terveim szerint negyedévente tájékoztatást adnék az intézményben
folyó aktív nevelő, oktató és gondozó
munkáról, programjainkról és említésre méltó tevékenységeinkről.
Az idei tanév szeptemberétől intézményünk felvette a fentebb említett új nevét és terv szerint haladva
engedélyt kaptunk egy mini bölcsődei csoport üzemeltetésére is. Elmondhatom, hogy az érdemi munka
zavartalanul elkezdődött és mozgalmas évnek nézünk elébe immár 10
csoportban, mind a két feladat ellátási helyen. A mini bölcsődei Béka
csoportban az előírások értelmében
7 apróság gondozását, nevelését tud-

Forever Kids program
(Fotó: óvoda)
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juk megoldani, míg az óvodai csoportokban 202 fő gyermekkel foglalkozunk jelenleg.
Számos őszi programunkból kiemelnék egynéhányat.
Szeptemberben lezajlottak a tanév
eleji tanévnyitó alkalmazotti, tanévnyitó szülői és szülői közösségi alakuló értekezleteink.
Tehetségesebb gyermekeink a
Napsugár csoportból mazsorett menettánccal felléptek az első Görhe
napi rendezvényen és a Szüreti felvonuláson is, majd hagyományőrző
előadással szórakoztatták az Idősek
heti rendezvénysorozat résztvevőit.
Méltán lehetünk rájuk büszkék és
felkészítő óvodapedagógus kolléganőinkre – Szabadosné Hornyák
Anikóra és Lukács Lászlónéra – is.
Egy álmom válik valóra, ha óvodás
mazsorett csoportunk a jövőben is
működni fog és további fellépésekkel színesíthetjük városunk rendezvényeit.
„Természetfürkésző” elnevezésű
pedagógiai programunkban nagy
szerepet kapnak a környezetvédelmi
feladatok. Programunk részét képezi, hogy megemlékezzünk a környezetvédelmi ‒ akár világméretű ‒ jeles napokról is. Október 10-én, egy
ilyen fontos kötelességünknek eleget
téve emlékeztünk meg az Állatok világnapjáról. A rendezvényünk helyszínéül a sportpályát választottuk,
hiszen egy nagy közös projekt keretében foglalkoztunk az állatokkal, az
állatok védelmével. Óriási megmozdulásnak tűnt 10 gyermekcsoport kivonulása, aktivizálása, foglalkoztatása. Gyermek, felnőtt egyaránt élvezte
az akadályversenyek hangulatát idéző állomások látogatását és az adott
feladatok végrehajtását. A délelőtt
2017. november-december

Játék közben tanulnak
(Fotó: óvoda)

koordinálására Lukács Lászlóné volt
hivatott, aki a „Varázslatos világ” fantázianevet viselő környezetvédelmi
munkacsoportunkat vezeti. A munkacsoport tagjai már hetekkel előtte
aktívan kivették részüket az előkészületekből. A pontos és összehangolt csapatmunka eredményeként
mindenképpen sikeresnek könyvelem el a délelőttöt. A rendezvény
színvonalát emelte, hogy Nyíri István
két póni lován lovagolhattak, Mádli
János óriás nyulainak pedig a csodájára járhattak gyermekeink. Köszönöm mindazoknak, akik valamilyen
módon hozzájárultak ahhoz, hogy
zavartalanul, élményszerűen teljen el
a délelőtt.
A Forever Living Products (Hungary) Ltd. 2016-ban indította el a
Forever Kids Gyermek Egészséges
Életmód Támogatási Programot,
melyre pályázatot írt ki óvodák számára. Örömünkre, sikeres elbírálás-

Munkában a szülők
(Fotó: óvoda)

ban részesült többek között intézményünk pályázata is. A program
megvalósításához az üzleti partnerek
115.000 Ft támogatást nyújtottak számunkra. Az ünnepélyes díjátadásra
2017. szeptember 23-án került sor
Budapesten, a Papp László Sportarénában. A projekt megvalósításaképpen két héten keresztül a testünk, az
egészséges táplálkozás stb. témaköröket dolgozzuk fel különböző formában a résztvevő gyermekekkel.
A megvalósításért Sebők Judit óvodapedagógus kolléganő a felelős.
Novemberben megtartottuk csoportos szülői értekezleteinket előre
kijelölt témakörökben. Nagycsoportjainkban meghívott vendégünk,
Fehér Tiborné fejlesztőpedagógus
tartott előadást az iskolaérettség kritériumairól.
Jó partneri viszonyunkat és hagyományainkat tovább ápolva, a

Nyulakkal is ismerkedtek
(Fotó: B. Á.)

hónap közepén meghívást kaptunk
az általános iskolától tanórák látogatására.
Eseménynaptárunk a további
programjaink tekintetében:
12.03. Mazsorettek fellépése az első
adventi gyertyagyújtáson, adventi vásár a főtéren.
12.06. M
 ikulás ünnepségek a csoportokban.
12.10. Adventi vásár a főtéren.
12.17. Adventi vásár a főtéren.
12.21. Nyílt nap – Karácsonyi ünnepség.
Közeledvén az ünnepekhez, elkezdtük adventi előkészületeinket.
Adventi kreatív műhelyfoglalkozás
néven alkalmazotti és szülői közösségünk is kétszer jött össze. A
foglalkozások keretében olyan karácsonyi dekorációkat alkottunk,
mint adventi koszorú, ajtókopogtató
dísz, asztali dísz, karácsonyfa függő,

Állatok világnapján
(Fotó: B. Á.)

mécses tartó. Tetszetős, fantáziadús,
ízléses, szép alkotások születtek. Az
elkészült munkákból a szülői közösségünk közreműködésével adventi
vásárt rendezünk. A közös munka és
készülődés jó hangulatú, vidám délutánokat produkált. Bízom benne,
mindenkiben felerősödött az összetartozás érzése, átérezte a közösség
erejének nagyságát és az egymás
iránti szeretet fontosságát. Az a cél,
hogy ráhangolódjunk a legszebb,
legbensőségesebb,
legmeghittebb
ünnepünkre, a karácsonyra.
Így végezetül az intézményünk
minden dolgozója nevében kívánok
minden kedves gyermekünknek,
szüleiknek és minden kedves partnerünknek áldott, békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és örömökben
gazdag, boldog, új esztendőt!
- Péli Edit intézményvezető -

Pónin lovagolva
(Fotó: B. Á.)
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Ongai Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztályának félévértékelője
Befejeződött a 2017/2018-as bajnokság őszi része minden korosztályunk számára. Sajnos nagyon komoly problémák ütötték fel fejüket
egyesületünk életében, amely gondok erőteljesen érződtek a felnőtt
csapatunk utolsó öt mérkőzésén is. Reményeink szerint önkormányzatunk minél hamarabb megoldást talál a kialakult helyzetre és
együtt tudjuk tartani a csapatunkat, nem kell aggódni egyesületünk
széthullása miatt. Szerencsére a sok borúfelhő között néha kisütött
a nap is ránk, és be tudok számolni nagyon sok szép sikerről is.

Mint említettem, 2017 nagyon nehéz
év volt az egyesületünk életében, ami
erőteljesen érződött a felnőtt csapat
szereplésén. A nyár folyamán arra törekedtünk, hogy a kispadunkat meghosszabbítsuk, és hogy pótolni tudjuk
a nyáron Edelénybe távozó Lövey
Lajos, Szabó Dávid, Tóth Norbert
hármast. Közülük, kapusunk távozása volt a legnagyobb érvágás, mivel
nyugodtan kijelenthetem, hogy a megye egyik legjobb kapusát veszítettük
el. Ezen dolgok tükrében a következőképpen alakult a csapatunk kerete:
csatárposztra érkezett Varga Zsigmond Sajóbábonyból, középpályára:
Péter István az MVSC-ből, Hegedűs
Pál Bogácsról, Urszin Attila az U19es csapatunkból, a védelembe: Kunszabó Ádám Alsózsolcáról (saját nevelésű játékosunk), Juhász József
Aszalóról, Szakács Dávid MVSC-ből
(saját nevelésű játékosunk), kapusposztra: Homa Gábor Bőcsről, Kokas Bálint István Vásárosnaményból.
Távozott: Lövey Lajos, Tóth Norbert,
Onga SE felnőtt labdarúgó
csapata (Fotó: Illés Tamás)
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Szabó Dávid Edelénybe, Tóth Marcell
Szerencsre. Be kell vallanunk, hogy
az igazolt játékosokból sajnos többen
csalódást okoztak, mert vagy már a
bajnokság előtt, vagy a bajnoki küzdelem közepette távoztak, hagyták abba
a futballt. Elveszítettük így: Juhász
Józsefet, Szakács Dávidot és Péter
Istvánt. A sorsolásunk elég nehézre
sikerült, a bajnokság első részében az
összes dobogós csapattal találkozunk
5 forduló alatt. Ennek volt köszönhető,
hogy nem volt túl fényes az idény kezdete, kieső helyen is tanyázott a csapatunk, többek örömére. Viszont, ahogy
érkeztek hozzánk a közép, vagy kieső
jelölt csapatok, úgy kezdtük el szépen gyűjteni a pontokat és tornásztuk
fel magunkat az 5. helyre, egy pontra a negyedik helytől. De sajnos így
a 11. forduló tájékán tetőztek a gondok, amelyek ahhoz vezettek, hogy
fejben teljesen szétesett a csapat, nem
tudtunk koncentrálni, lanyhult a taktikai fegyelem. Ezek a dolgok vezettek
ahhoz, hogy az utolsó két mérkőzésen
16 gólt kaptunk és
zuhantunk teljesen
a 10. helyig. Szerencsére a bajnokság
véget ért, így van
remény arra, hogy
a helyzet rendeződésével ne a kiesés
ellen kelljen harcolnunk a tavasz folyamán. A csapat házi
gólkirálya
Varga
Zsigmond lett 9 gól2017. november-december

lal, őt követi Molnár Csaba és Tóth
Roland 6‒6 góllal. Csapatunk a magyar kupában a 4. körig menetelt, ahol
a Mád FC (később országos főtáblára
jutó) csapata ejtett ki minket. A téli
szezon legfontosabb célkitűzése, hogy
egyben tartsuk a csapatot, ne igazoljanak el labdarúgóink. A csapat edzői:
Varacskai István, Simon Imre.
A rengeteg negatívum után evezzünk nyugodtabb és sikeresebb vizekre. Istennek hála, a felmerült
problémák nem gyűrűztek be egyesületünk utánpótlás csapataihoz.
U19-es csapatunk 1. helyen telel,
U16-os csapatunk 3. helyen. Bozsikos
korosztályaink rendre eredményesen
szerepelnek. Nézzük most egyesével
korosztályainkat.
Mint már említettem, U19-es
csapatunk vezeti a tabellát 5 pontos
előnnyel. Több fiatal játékos került fel
a keretbe, illetve sikerült a környékről tehetséges fiatalokat idecsábítani,
akik reményeink szerint be tudnak
majd épülni a felnőtt csapatunkba is.
Játékosaink a bajnokság során végig
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, ezt mutatja a 16 mérkőzésen
elért 61 találat, illetve a 7 kapott gól,
ami kiemelkedő teljesítmény egész
Borsod megyében! A szezon során
csupán Szerencs csapata tudta legyőzni a fiúkat, illetve Ózd és Felsőzsolca ellen adták döntetlenre a
mérkőzést a játékosok. A csapat legeredményesebb tagja Simófi Márk
10 góllal, őt követi Varga Ákos és
Brezovszki Péter 8‒8 góllal. A csapat
eredményességét bizonyítja, hogy a
61 gólon 12 játékos osztozik. A csapat edzője: Varacskai István.
U16-os csapatunk a 3. helyről várhatja a bajnokság folytatását. A nyár
folyamán ebbe a csapatunkba is sok
új játékos érkezett utánpótlásunkból,
illetve 3 gyerek érkezett Felsőzsolcá-

ról és 2 Miskolcról, akik az U19-es
csapatunkból játszanak le ebbe a korosztályba. Időbe került, mire a fiúk
összeszoktak, de szerencsére amint
ez megtörtént, sorozatban nyerték a
mérkőzéseket, ami nagyban hozzájárult a dicséretes helyezésükhöz. A
csapat házi gólkirálya Máté Roland
27 góllal, ezzel a teljesítménnyel a
megyei góllövő táblázaton a 2. helyen
áll. Őt követik Tóth Gergő 8, Száva
Renátó 6 góllal. A csapat 11 tagja
szerzett gólt, ami nagyon jó teljesítmény. A gárda edzője Simon Imre.
Az úgynevezett Bozsikos korosztályaink tavalyhoz hasonlóan idén
is a DVTK alközponthoz tartoztak.
A tornáinkat Diósgyőrben tudtuk
le. U7-es csapatunk teljesen kicserélődött, rekordszámú 18 fős jelentkezővel indult a szeptember. Sajnos
menetközben ez a szám folyamatosan
változik, ebben a korban még hamar
ráunnak a fiúk a dolgokra, később
viszont rendre visszatérnek majd a
futballhoz. U9-es csapatunkról elmondható, hogy a tavalyi szezonhoz
képest ők fejlődtek a legtöbbet. Sikerült visszacsábítani olyan játékosokat is, akik más településre mentek
általános iskolába, sőt sikerült Felsőzsolcáról is játékost átcsábítani.
A korosztályban több tehetséges fiatal
is szerepel, ezt bizonyítja az is, hogy
kapusunkat a DVTK akadémia fogja
télen leigazolni. Az U11-es korosztályunk erőteljesen megfiatalodott,
ezért nehezen indult az első két tornánk, később viszont elkezdtek beérni a fiatal fiúk és jöttek a győzelmek is.
U13-as csapatunkból több tehetséges
játékos öregedett ki és csatlakozott a
serdülő csapatba, emiatt az idei teljesítményünk nem hasonlítható a tavalyi évhez, de egyre jobban szerepelnek
az új arcok, akik az U11-ből kerültek
fel, a tavasz folyamán remélhetőleg
teljesítményben megközelítik majd a
tavalyi csapat sikerességét. A csapatok
edzője: Varacskai István
Mint az eredmények mutatják,
egyesületünk továbbra is kimagasló figyelmet fordít a több mint 100

utánpótlás
korú
játékosunkra. Az a
célunk, hogy minél több embert
biztosítsunk majd
a felnőtt csapat részére. U7-es korosztályunk számára heti egy edzés
van, ahová az egyesületünk utaztatja a
gyerekeket edzésre
az önkormányzat
segítségével. Az U9-eseknél heti 2
foglalkozás van, az U11 és U13-as
csapatunk együtt készül, szintén heti
2 edzéssel. Mint az előző korosztályoknál az U16-os csapatunknál is
kettő edzéssel készülnek a fiatal focisták plusz még egy foglalkozás a
felkészülési időszakban. U19-es csapatunknál heti 3 edzés van, a felkészülési időszakban még plusz kettő.
Ez azt jelenti, hogy a bajnokságok
közben heti 12 edzést tartunk az
utánpótlás korosztályaink számára,
ami 15 órányi foglalkozást jelent. A
felkészülési időszakban ez 15 edzést
és 20 órányi munkára változik. Plusz
természetesen a mérkőzések, edzőmérkőzések, tornák. Egyesületünk
jelenleg 132 sportolóval rendelkezik,
amivel településünk második legnagyobb taglétszámmal bíró egyesülete,
a horgász egyesület után.
A nyáron, immár második alkalommal rendeztük meg a nyári
labdarúgó tábort. A program sikerességét mutatja, hogy több külsős
gyerek is jelentkezett rá. A tábor ideje alatt minden reggel 8-ra jöttek a
gyerekek és délután 4-ig vettek részt
foglalkozásokon. Naponta 2 edzésük
volt, az edzések mellett több programot is szerveztünk. Voltunk lovagolni, fagyizni, kalandparkban és a záró
napon Tiszavasváriban strandolni,
ahová a szülők is velünk tartottak.
Itt szeretném megköszönni Jónyer
Gergely és Szakács László segítségét,
amit a tábor folyamán nyújtottak.
Másik nagy nyári rendezvényünk
a hagyományteremtő jelleggel meg2017. november-december

Onga SE U19t labdarúgó
csapata (Fotó: Illés Tamás)

rendezett Óváros-Újváros mérkőzés,
ahol fölényes Óvárosi győzelem született. A program nagyon jól sikerült,
különböző korosztályok mérkőztek
meg egymással a műfüves pályán.
Az óváros csapatvezetője Sallai Róbert volt, az Újvárosé Jónyer Gergely.
Közel 50 sportbarát jelent meg a rendezvényen, ahol a mérkőzés után egy
közös étkezés közben beszélhették
meg a résztvevők a mérkőzés történéseit, és eleveníthették fel a régi sportemlékeket. A rendezvény megrendezésében nagy segítséget nyújtott Dr.
Madzin Tibor polgármester, Huber
Wilmuth, Péli Tibor, Majzik Tamás
és Majzik Judit, Jónyer Gergely, Nagy
István és id. Varacskai István, aki
megfőzte a finom ételt. Remélhetőleg
segítőink kitartanak mellettünk jövőre is, és az ideihez hasonló, vagy még
nagyobb rendezvényt tudunk majd
megvalósítani.
Végezetül szeretném megköszönni az egyesület minden tagjának az
idei évben végzett munkáját, köszönjük Onga Város Önkormányzatának
a támogatását, illetve minden olyan
sportszerető ember segítségét, akik
valamilyen formában hozzájárultak
az idei szereplésünkhöz. Köszönjük
a szponzorációt Majzik Tamásnak és
Majzik Juditnak, a LEN-VÉD Kft.nek, és a SPORT 36 Kft.-nek. Remélem velük jövőre is találkozunk, és egy
nyugodtabb évünk lesz! Mindenkinek
Békés Boldog Karácsonyt és Boldog
Újévet Kívánok! Hajrá Onga!!!
- Varacskai István 9

Szociális Munka Napja
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása –
17 település polgármestere képviseletében – tanácskozást tartott
2017. november 15-én Ongán.
A társulási tanács ülését követően került
sor az ongai művelődési házban a Szociális Munka Napjának megünneplésére,
ahol a szociális munkásokat köszöntötték.
Ez alkalommal köszöntőt mondott
Koncz Ferenc kistérségi vezető, Szerencs
város polgármestere és dr. Madzin Tibor
városunk polgármestere, aki pohárköszöntőjével üdvözölte a szociális szférában tevékenykedőket.
Alább polgármester úr ünnepi köszöntőjét olvashatják.
Kedves Vendégek!
Hölgyeim és Uraim!
„Ott kezdődik a nagyemberség,
hogy az ember észreveszi,
hogy mások is élnek a földön őkívüle,
és amit tesz, úgy teszi,
hogy nemcsak magára gondol,
hanem másokra is.”
(Szabó Magda)
A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünnepeljük világszerte

november 12-én a Szociális Munka Napját. Hazánkban ‒ ahol az emberek közel
egyharmada küszködik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást
igényel ‒ tizenhárom éve köszöntjük a
szakterület dolgozóit.
A Szociális Munka Napja az International Federation of Social Workers, azaz
a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége nevéhez kötődik.
Minden év november 12-én azoknak
az elesettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre szorulókért dolgozó
szakembereknek mondunk köszönetet,
akik felelősségteljesen, áldozatkészen és
nagy szakmai alázattal végzik munkájukat.
Az országgyűlés – a szociális területen dolgozók megbecsülésének jeleként
‒ tavaly decemberben november 12-ét,
a Szociális Munka Napját munkaszüneti
nappá nyilvánította.
Ilyenkor őszinte megbecsülésünket
fejezzük ki azoknak, akik nap, mint nap

hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen
az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos,
szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg vagy
akár hajléktalan –, az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük
telhető segítséget. Azok előtt a szociális
területen irányító-, intézményfenntartó
feladatot ellátó kollégák előtt is tisztelgünk, akik nélkül nem lenne működtethető a szociális intézményrendszer.
Ők ma fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkásai annak, hogy a magyar
társadalom a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. Ma
nekik, Önöknek mondunk köszönetet.
A társadalom fejlettségének fokmérője, hogyan él együtt a szegényekkel,
hogyan gondoskodik a szegényekről,
segítségre, támogatásra szorulókkal.
Kívánom, hogy sok örömet találjanak
nem mindig könnyű hivatásukban!
Munkájukat köszönöm azok nevében
is, akik nem tudnak köszönetet mondani!
Emelem poharam elsősorban a szociális dolgozók és mindannyiunk egészségére!
- szerk. -

Bűnmegelőzési előadás
általános iskolások számára
2017. december 7-én ismét sor került egy bűnmegelőzéssel
kapcsolatos előadásra, melynek célközönsége ezúttal a Görgey
Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos
tanulói voltak.
Az előadás során szó volt többek
között a közösségi oldalak előnyeiről
és hátrányairól, a családon belüli erőszakról, az iskolai agresszióról, a lopás
és rablás közötti különbségekről,
a garázdaságról, valamint ezek
Az előadáson (Fotó: B. Á.)
büntetési tételeiről. Az előadás második részében a könnyűdrogokról
‒ GHB (Gina) ‒ illetve az ezekkel kapcsolatos szórakozóhelyi elővigyázatosságokról beszéltek.
Az előadók az elmondottakat
videofilmekkel is alátámasztották,
amit a gyerekek nagyon élveztek. Az
előadás végén a nyomozó megkér-

A hallgatóság (Fotó: B. Á.)

Az előadók – Nagy László és Szabó Péter
nyomozó urak, a felsőzsolcai rendőrőrs
alkalmazottai – országos viszonylatban is
elismertek a bűnmegelőzés témakörében.
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te a diákokat, hogy bármilyen hasonló
probléma esetén forduljanak bizalommal a családsegítőhöz vagy a rendőrség
munkatársaihoz, mivel a problémákat
könnyebb megelőzni, mint a későbbiek
folyamán kezelni.
- Bihari Ádám,
Ongai Polgárőr Egyesület -

1956-os megemlékezés
Október 23-án a rossz időjárás, az eső és a nagy szél miatt a tervezett ünnepség és a hagyományos Turul futás elmaradt.

Arnót, Felsőszolca, Szikszó és Onga
polgármestere a Turul szobornál a
mostoha időjárási viszonyok ellenére

elhelyezte a megemlékezés koszorúját,
ahogy a város önkormányzata nevében, a Történelmi emlékparkban az

idén felállított 56-os emlékmű előtt
tiszteletét tette Dr. Madzin Tibor polgármester. A Jobbik helyi képviselői és
másnap az általános iskola is elhelyezte a kegyeleti koszorúját az országosan
is jegyzett „büszkeség pont”, azaz az
1956-os ongai emlékmű előtt.
- T. L. -

Polgármesteri tiszteletadás (Fotó: Bihari Ádám)

Koszorúzáson (Fotó: Bihari Ádám)

A Jobbik helyi képviselői is koszorúztak (Fotó: T. L.)

Az általános iskola is koszorúzott (Fotó: T. L.)

Beszélgetés és közönségtalálkozó Endrei Judittal
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház október 24-én 17.00 órától tartandó beszélgetésre és közönségtalálkozóra invitálta a város lakosságát. A televízióból ismert, korábbi műsorvezető, Endrei Judit 50 után
is aktívan címmel tartott előadást a helyi érdeklődőknek.

A hallgatóság (Fotó: Bihari Ádám)

Endrei Judit előadása (Fotó: Bihari Ádám)
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Közmeghallgatás
November 21-én került sor a szokásos évi közmeghallgatásra a művelődési házban. Mivel a jelenlévő lakosság részéről az idén sem
hangzott el érdemi hozzászólás, kérdés, alább csak az ott elhangzott
polgármesteri tájékoztatót tudjuk közreadni.

A tájékoztatót kivetített fotódokumentáció kísérte, illetve levetítésre
került az 1956-os emlékművünkről készült film. Ez utóbbi elérhető:
https://www.mediaklikk.hu/video/
dicsoseg-a-hosoknek-1956-12-resz/
Az egyetlen nyilvános kérdés
a Berzsenyi úti járda felújításra vonatkozott, melyre polgármester úr azt
a választ adta, hogy a járdákat folyamatosan újítjuk fel, arra jövő nyáron
sor fog kerülni. Az önkormányzathoz
még két írásbeli kérdés érkezett, melyeket írásban válaszolt meg a képviselő-testület. Az egyik a zöldhulladék
szállítás felől érdeklődött (jövőre
a szolgáltató törvényi kötelezettsége
lesz ezt megvalósítani), míg a másik a
Rákózci utca járda építése és a nyugdíjasok év végi pénzbeli ajándékozása felöl érdeklődött. Az erre adott
válasz kitért arra, hogy a Major utcai
kereszteződéstől a tavakig terjedő
útszakaszon a járda építésének lehetséges kialakítását az önkormányzat
átgondolja, és próbál forrást találni a
munkákhoz, illetve felhívta a kérdező
figyelmét, hogy Ongán a 65 év feletti
nyugdíjasok 5000 Ft/fő összeget kaptak támogatásként.
- T. L. TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK!
A következő néhány percben képes
beszámolót láthatnak Képviselő-testületünk, önkormányzatunk 2017. évi
tevékenységéről, munkájáról, településünk fejlesztéséről, elért eredményeinkről, gondjainkról, terveinkről.
INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
42 millió forintos (pontosan:
42.105.195 Ft) összköltséggel 95%-os
támogatással 2017. őszén megkezdődött a Konyha épületének techno12

lógiai fejlesztése, melynek területei:
a konyha és az étkező gépészeti korszerűsítése, az elektromos hálózat
felújítása teljesítmény bővítéssel, korszerű szellőzés technológiával, konyhatechnológiai eszközök beszerzésével (elektromos olajsütő, egyetemes
konyhagép, kombi sütő, gázzsámoly,
fagyasztóláda, mosogatógép) és egy
hűtőkamra kialakításával.
Az idei közmeghallgatáson
(Fotó: Bihari Ádám)

Sikerrel pályáztunk Zöld város
kialakítására a TOP-2.1.2-15 konstrukció keretei között. A 200 millió
forint elszámolható összköltségű,
100%-os támogatottságú „Onga kertje legyen zöldebb!” című pályázat a
következő fejlesztéseket tartalmazza:
napelem, napkollektor elhelyezése a
Művelődési Házon és a Sportöltözőn;
játszópark kialakítása; a Berzsenyi
utcai történelmi emlékpark bővítése
és zöldfelület rekonstrukciója, utcabútorok kihelyezése, sétányok kialakítása; elektromos autó töltőállomás
kialakítása; tavak környezetének
parkosítása, sétányok kialakítása, piacfejlesztés, parkosítás, térburkolás
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum
udvarán.
A TOP-3.2.1-16 – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében
közel 291 millió forint elszámolható
összköltséggel a művelődési ház, a
polgármesteri hivatal, a Bársonyos
2017. november-december

Óvoda és Bölcsőde székhely épülete,
a Görgey Artúr Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, a Központi Konyha, a Rendészeti Központ,
a Paktum Iroda továbbá a Sportpálya
– öltöző épületeinek energetikai korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot. A pályázat területei az épületek
állaga és adottságai szerint különböznek. A fejlesztés irányai: utólagos
homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje, padlásfödém esetleg pincefödém szigetelése, belső fűtési rendszerek felülvizsgálata, rekonstrukciója,
régi kazánok cseréje kondenzációs
technológiára, termoszelepek felszerelése, világítástechnikai fejlesztés,
napelemes rendszerek telepítése.
A támogatás intenzitása: 100%.
Az önkormányzati feladatellátás
egységességének biztosítása érdekében valamennyi önkormányzat
azonos központi információs rendszert alkalmaz majd a tervek szerint
2018. január 1-jétől. A KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez
program keretében a csatlakozással kapcsolatos költségek fedezetére
7 millió forint támogatást nyert önkormányzatunk.
Az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” felhívás keretében az ongai könyvtári
rendszer fejlesztésére 60 millió forint
összköltségű, az EFOP-4.1.7-16 „A
közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” program
keretében tanulást segítő helységkialakításra a Csokonai Vitéz Mihály
Művelődési Ház és Könyvtárban 20
millió forint összköltségű pályázatokat nyújtottunk be.
A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” felhívás keretében Onga (Ongaújfalu)
külterület 0124/1. hrsz-on meglévő

külterületi földút fejlesztésére pályáztunk 21 millió forintos elszámolható
költséggel.
FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Az Önkormányzat és az ongai központú szociális társulás alkalmazásában 17 fő köztisztviselő, 74 fő
közalkalmazott és 6 fő munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott
munkavállaló áll.
A 2017-es év folyamán településünkön 185 közfoglalkoztatott végez
folyamatosan karbantartási, felújítási,
zöldfelület fenntartási és mezőgazdasági munkálatokat. Folyamatban lévő
pályázataink megvalósulási értéke
224 millió forint. Ezen foglalkoztatásnak köszönhető, hogy több mint
4 millió forint értékben tudtunk végezni kátyúzási és útkarbantartási
munkálatot a település útjain, valamint megvalósult a Bartók Béla utca
teljes felújítása. A 2015-ben telepített
gyümölcsösöket folyamatosan gondozzák a közfoglalkoztatottjaink. Célunk az, hogy idővel hozzájárulunk
iskolánk, óvodánk gyermekeinek
gyümölcsökkel való ellátásához, az
egészséges táplálkozáshoz. Továbbá folyamatban van hagyományőrző
épület együttesünk kialakítása (a Múzeum), mely gyümölcsfeldolgozásunk
bázisa is. Ennek fejlesztésére 5 millió
forintot költöttünk.
Közfoglalkoztatási támogatások
során felújítási munkákat végeztünk
a Kóczán kastélyban működő konyhánk belső átalakításával kapcsolatban
3 millió forint értékben, valamint a
mini bölcsőde kialakítása során átalakítási, felújítási feladatokat láttak
el közfoglalkoztatottaink 2 millió
forint értékben. A közfoglalkoztatásra pályázaton elnyert bértámogatás
188,5 millió forint, továbbá eszközés anyagbeszerzésre elnyert összeg
36 millió forint volt.
Pályázatot nyertünk TOP-5.1.215 – „Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázati felhívás keretében
„Onga és térsége helyi foglalkoztatási
paktum” címmel. Az Onga gesztor-

ságával megvalósuló projekt alapvető célja a programban résztvevő
25 település munkaerő-piaci igényeinek kielégítése képzéssel, átképzéssel, a foglalkoztatás bővítésével, és
a vállalkozóvá válás ösztönzésével.
A 100%-ban támogatott 505 millió
forint összköltségű program megvalósításának konzorciumi partnere a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal. A pályázat megvalósítása során 330 fő hátrányos helyzetű
álláskereső részére nyújt munkaerőpiaci-szolgáltatást a konzorcium,
ebből 108 fő munkához való hozzásegítése a cél, legalább 6 hónapon
keresztül, ezen túl 215 fő képzése és
75 fő részére egyéb szolgáltatás nyújtása (tanácsadás, tréning stb.) is része
a programnak.
Beruházásaink, felújításaink kivitelezésében továbbra is előnyt élveznek az ongai vállalkozók.

A képviselő-testület (Fotó: Bihari Ádám)

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS
ELLÁTÁS TERÜLETÉN:
A szociális alapellátásokat társulási formában, Onga gesztorságával
(irányításával) 17 településen látjuk
el, melynek célja, egy szervezettebb,
átfogóbb szociális gondoskodás biztosítása, valamint a szociális alapszolgáltatások szakszerűbb, hatékonyabb, gazdaságosabb működtetése
a mikrotérségben élő szociálisan rászorult személyek számára.
Az alapszolgáltatások közül az
ellátást igénylőknek a személyre
szabott szolgáltatások széles köre
áll rendelkezésre, melyek igazodnak az ellátottak szükségleteihez. A
szolgáltatások egymásra épülnek és
átjárhatóak.
2017. november-december

A társulás által fenntartott intézmény az „Ongai Szociális Szolgáltató
Központ” a következő alapszolgáltatásokat biztosítja: szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása Onga és Bükkaranyos vonatkozásában, fogyatékosok nappali
ellátása, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat, valamint
szociális foglalkoztatás.
Benyújtottuk a TOP – 4.1.1-16
felhívás keretében a fogorvosi alapellátás és védőnői szolgálatnak, továbbá szolgálati lakásnak helyt adó
épület felújítását és bővítését, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzést célzó pályázatot 80 millió forint
összköltséggel, 100% támogatással.
A közegészségügyi előírások betartása, valamint az épület funkciójából
adódó helyigény szükségessé teszi az
épület korszerűsítése, felújítása mellett az épület bővítését. A meglévő
épületben alakítjuk ki a védőnői tanácsadót, míg a fogorvosi rendelő a
bővítményben kap helyet.
AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények,
így az ongai Görgey Artúr Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is. Az állami irányítás, fenntartás
alapvetően szakmai irányítást jelent,
az iskolában az oktatás zavartalanul
folyik. Az iskola az állami fenntartás
mellett is a helyi közösségé maradt,
mivel továbbra is az önkormányzat
a közneveléshez kapcsolódó ingó és
ingatlanvagyon tulajdonosa. Az általános iskolában a nyeregtető készítése
folyamatban van, az állandóan beázó
lapostetőt hamarosan el lehet felejteni.
A 2015. szeptember 1-én életbe
lépő új Köznevelési Törvény értelmében minden 3. életévét betöltött
gyermek számára kötelezővé vált az
óvodai nevelés. Az óvodai feladatellátás a Bársonyos Óvoda és Bölcsőde mindkét feladat ellátási helyén
zavartalan.
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Polgármesteri tájékoztató
(Fotó: Bihari Ádám)

2017. szeptember 1-től 7 fővel
mini bölcsődei csoportot indítottunk
a Központi Óvodában, mely a 3 év
alatti gyermekek ellátását biztosítja.
A TOP-1.4.1-15 felhívás keretében bölcsőde kialakítását célzó pályázatot nyertünk. A 147 millió forint
összköltségű, 100%-os támogatottságú pályázat egy új 24 férőhelyes,
2 csoportos, 560 m2-es bölcsőde
kialakítását célozza melegítő konyhával, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel és terekkel. Az intézmény tervezett helye a Hunyadi utcai óvoda
mellett lévő grund és játszótér.
A KULTÚRA TERÜLETÉN:
A Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Házban és Könyvtárban működik a
sokak által látogatott TELEHÁZ és az
eMagyarország pont.
A könyvtár bútorzata is folyamatosan újul a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából.
Településünkön 2017-ben ingyenes digitális írástudás tanfolyamokat
szervezünk, amelyek nagy sikerrel
jelenleg is folynak. A résztvevők a
tanfolyam végén táblagépet kapnak
ajándékba.
Januárban az Ongai Kulturális
Egyesület szervezésében megrendeztük, a Quintessence VIII. On14

gai Pálinka és Párlatversenyt, amely
nemzetközi hírű rendezvénnyé nőtte
ki magát. Versenyünk fővédnöke Dr.
Kövér László, a Magyar Országgyűlés
Elnöke volt.
Ápoljuk hagyományainkat, megrendezzük a Nőnapot, az Idősek Hetét és a Szüreti felvonulást. 2017-ben
sikeresen megrendeztük Onga város
napját, a Görhe napot. Az állami és
helyi ünnepeket megtartjuk.
Minden évben részt veszünk az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatán különböző programokkal, erre minden évben október
első hetén kerül sor.
Szintén nagyon kedves hagyományunk az Adventi Gyertyagyújtás
a karácsonyt megelőző négy vasárnapon.
A fiatal felnőttekből és fiatalokból alakult hagyományőrző tánccsoport öregbíti Onga hírnevét és emeli
rendezvényeink színvonalát. Ebben
az évben nálunk vendégeskedett bemutatkozó napjukon a Tápiószecsői
Néptánccsoport.
A Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarának bővítési tervei elkészültek, jogerős építési engedély
formájában rendelkezésünkre állnak.
Részben pályáztunk is azok megvalósítására. Az udvaron folyamatosan
bővül a helyi termelői piachoz és a
gyümölcsfeldolgozó központ működéséhez kapcsolódó infrastruktúra.
Az EFOP - 3.3.2-16 felhívás keretében „A köznevelés eredményességének fokozása Onga térségében” címmel
pályázatot nyújtottunk be, melynek
célja, hogy az oktatási és nevelési intézményeken kívül is valósuljon meg
a gyermekek fejlesztése informális tanulási alkalmakkal és módszerekkel, a
helyi kulturális intézmény adottságait
kihasználva. A 100%-os támogatási
aránnyal bíró pályázat megpályázott
költsége 25 millió forint
A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és asztalitenisz szakosztályát továbbra is
2017. november-december

működtetjük. 138 fő igazolt sportolóval, heti 18 óra edzéssel. Képzésünk
sikerességét bizonyítja, hogy minden
utánpótlás korosztályunk dobogós
helyen áll.
Folyamatosan fejlesztjük, parkosítjuk, virágosítjuk, rendben tartjuk
Sportpályánkat, annak érdekében,
hogy a sportolóknak és a nézőinknek, a vendég sportolóknak egyaránt,
korszerű és esztétikus környezetet
biztosítsunk.
A sportegyesület TAO-s pályázat keretében Teqball asztalt nyert,
amelynek összértéke 850.000 forint.
A pályázathoz 10% önerőt biztosított
az egyesület.
Az idén is pályázatot nyújtott be
Labdarúgó Szakosztályunk TAO-s
fejlesztésre, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van.
Sportegyesületünk augusztus 20.án megrendezte az első Óváros‒Újváros labdarúgó mérkőzést, amely egy
nagyon jól sikerült közösségi rendezvény volt.
Sportcentrumunk új nyitvatartási
rendje, lehetővé tette városi lakosságunknak, hogy rendszeresen sportolhassanak szabadidejükben.
U19-es labdarúgó csapatunk a
2016/2017-es bajnokságban bronzérmet szerzett.
Varacskai István szakosztályvezetőnk, edzőnk elismerést kapott a
Magyar Labdarúgó Szövetségtől, az
intézményi Bozsik program keretein
belül végzett munkásságáért.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Programban való részvételre nyújtottunk be pályázatot,
melynek célja két kültéri, 15 sporteszközzel felszerelt, bárki által szabadon megközelíthető sportpark kialakítása.
A KÖZBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
Onga Város a Miskolci Rendőrkapitányság és a Felsőzsolcai Rendőrőrs
illetékességi területéhez tartozik. A
lakosság biztonságérzetének növelése és a jogellenes cselekmények vis�-

szaszorítása, megelőzése érdekében,
a rendőrjárőrök számos alkalommal
fokozott ellenőrzést tartanak városunkban.
Onga Város Önkormányzata többször kezdeményezte önálló
rendőrőrs létrehozását, melynek céljára egy annak megfelelő ingatlan is
felajánlásra került. Törekvésünket
siker koronázta. Első lépésként az
állandóan Ongán működő körzeti
megbízotti csoport irodája kerül kialakításra az általunk felajánlott Berzsenyi D. u. 9. sz. alatt.
Településünkön térfigyelő kamerarendszer szolgálja a bűnmegelőzést
és a bűncselekmények felderítését
egyaránt. A térfigyelő rendszert folyamatosan fejlesztjük és bővítjük.
Onga közbiztonsága, és rendezvényeink biztosítása érdekében eredményesen tevékenykedik az idén
20 éves Ongai Polgárőr Egyesület. Az
Egyesület részére a Városi Rendészeti
Központban a Berzsenyi u. 9. sz. alatt
új központi iroda helyiség került kialakításra.
VÁROSUNK ARCULATA ÉS
A KÖRNYEZETVÉDELEM
TERÜLETÉN:
„A szabadság vihara” címmel 5
millió forint támogatással 1956-os
emlékmű létrehozása valósult meg
városunkban a Berzsenyi utcai Történelmi Emlékparkban. Az elkészült
1956-os zászlós hajót ábrázoló emlékmű vezér eleme az életet, szabadságot megjelenítő tenger hulláma
által magasba emelt forradalom hajója, melynek vitorláján a nemzeti
lobogót ábrázoló ’56-os lyukas zászló került megjelenítésre. Az emlékművet beválasztották az ország 10
legszebb ’56-os emlékműve közé. A
magyar televízió emlékművünkről
készült rövidfilmjét a beszámolónk
után megtekinthetik. Ajánlom szíves figyelmükbe!
Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, szépítjük, virágosítjuk Városunk köztereit. Virágos szigeteket

alakítottunk ki, amely nemcsak az itteni lakosság, hanem az idelátogatók
tetszését is elnyerte.
Településünkön általános tetszést
arat minden évben a karácsonyi
fény-dekoráció, melyet folyamatosan
bővítünk.
Az ongai tavak népszerű horgászvizek, amelyek nemcsak helyi, hanem
térségi vonzerővel is rendelkeznek. A
tavak egy részének horgászati célú
hasznosítását, kezelését, az Ongai
Horgász Egyesület látja el.
Ebben az évben összességében
több, mint 620 millió forint pályázati nyereménnyel gazdagodott Onga
városa, úgy hogy a Foglalkoztatási
paktum 500 millió forintját nem is
számoltam, hiszen az több településen és a Kormányhivatal közreműködésével valósul meg.
TISZTELT KÖZMEGHALLGATÁS!
HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Magyarország Köztársasági Elnöke
2013. július 15-én Onga nagyközséget várossá nyilvánította.
Onga az agglomerációs típusú
városok sorába tartozik, amelyek
többségükben az utóbbi években
nyerték el a városi rangot. Ezeken
a nagyváros közeli településeken
– úgymint Ongán is – jellemző a

lakosság számának növekedése, a
teljes körű infrastruktúra és a fejlett
intézményhálózat.
A városi cím elnyerése nagyszerű
és méltó elismerése az ongai emberek
munkásságának.
A jövőben is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, forrásokat, a következő jelentős fejlesztések megvalósításához: belvízelvezetés
és csapadékvíz elvezetés megoldása;
utak, járdák építése, közterületek fejlesztése; a városi művelődési ház és
könyvtár bővítése, felújítása; sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó közösségi tér, valamint egy uszoda megépítése; továbbá megújuló energiák
használata a közintézményekben; a
térfigyelő rendszer optimalizálása,
valamint az ongai tavaknál üdülő és
sport infrastruktúra kiépítése.
Végezetül, ismét hangsúlyozni
kívánom, hogy Mi, Ongán élők, továbbra is azért dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és harmonikusabb, minél komfortosabb
környezetben éljünk. Olyan várost
szeretnénk hagyni utódainkra, ahol
lakni, élni, jó, okos és kellemes dolog.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
- Dr. Madzin Tibor polgármester -

A hallgatóság (Fotó: Bihari Ádám)

2017. november-december

15

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

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

nevezett minta száma

41

168

346

785

1030

1021

2016
1132

2017
1318

0

33

42

89

254

309

266

433
552

ebből kereskedelmi tétel
ebből bérfőző

41

123

286

664

676

603

675

ebből magánfőző

0

12

18

32

100

109

191

333

30

78

111

264

332

257

306

264

nevezők száma

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.)

QUINTESSENCE
A PÁLINKAVERSENY

Onga – Miskolc/Lillafüred 2018. január
www.quintessence-palinka.hu

További információk:
részletes nevezési feltételek,
versenyszabályzat, odaítélhető díjak,
nyeremények, nevezési kategóriák,
letölthető nevezési lap elérhető a
http://quintessence-palinka.hu/hu/
és a www.okeonga.hu.weboldalon.
További felvilágosítás kérhető
a +36-70/313-3216-os és
a 06-46/780-521-es telefonszámon,
illetve e-mailben az
oke.quintessence@gmail.com és
a okeonga@upcmail.hu címen.
A verseny országos óriásplakát
kampány keretében is meghirdetésre
került.
- Ongai Kulturális Egyesület
nevében: Takács László
OKE elnök, versenyigazgató –

Az óriásplakátok egyike az M3-as kivezető
szakaszán Budapesten, a Szerencsi utcában
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QUINTESSENCE (IX.) Pálinka és Párlatverseny
Díjátadó gála és eredményhirdetés tervezett programja

2018. január 19-20.
Ünnepélyes eredményhirdetés és bál tervezett programja:
Lillafüred – Palotaszálló
2018. január 19. (péntek)

2018. január 20. (szombat)

18.00 – Ünnepélyes megnyitó
Műsorvezető, az est háziasszonya: Ördög Nóra
18.15-20.00 – A pálinkaverseny magán- és bérfőző
versenyzőinek eredményhirdetése
Az eredményhirdetésen fellép:
Grazioso Zenekar és
a Fanfár Trombita Quvartett
20.15-20.45 – Kántor Bogi önálló ének estje
21.00-22.30 – Pálinkabál a Rad Rot zenekarral
22.30-23.15 – Tombola
23.15-00.45 – Pálinkabál Hevesi Tamással

18.00 – Ünnepélyes megnyitó
Műsorvezető, az est háziasszonya: Ördög Nóra
18.15-20.00 – A pálinkaverseny nevezett kereskedelmi
tételeinek eredményhirdetése,
a nagydíjak átadása
Az eredményhirdetésen fellép:
Grazioso Zenekar és
a Fanfár Trombita Quvartett
20.00-22.00 – A champion díjas pálinkák társadalmi
zsűrizése, VIP állófogadás
20.15-20.45 – Kántor Bogi önálló ének estje
21.00-21.45 – Aranyosi Péter stand up estje
21.45-23.00 – Pálinkabál a Zenegép zenekarral I.
23.00-23.45 – Tombola
23.45-01.30 – Pálinkabál a Zenegép zenekarral II.

Az előtérben árusok, bemutatók, szakmai anyagok,
magánfőzőknek kisüsti és egylépcsős pálinkafőző
berendezések bemutatója (palinkafozo.hu)

Az előtérben árusok, bemutatók, szakmai anyagok,
magánfőzőknek kisüsti és egylépcsős pálinkafőző
berendezések bemutatója (palinkafozo.hu)
A díjátadót követő gálán (Fotó: T. J.)

A jó hangulat garantált (Fotó: T. J.)

Orosz György humorista
is fellépett (Fotó: T. J.)

Koccintás az idei gálán Tuzson Bence
államtitkárral (Fotó: T. J.)

2017. november-december
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Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi munkaterve
A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei.
Az ülések időpontja rendszerint az adott hónap 2. keddje.
Az állásfoglalások kialakításához a bizottsági ülések az ülést megelőző hétfőn
tartandók.
Állandó napirendi pontok:
- Polgármester tájékoztatója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, a tett intézkedésekről
- Bejelentések
- Kérdések, interpellációk

2018. február

2018. március

Javaslat az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

Beszámoló az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása és az Ongai Szociális Szolgáltató
Központ 2017. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester, intézményvezető

Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének megállapítására, a
költségvetési rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző

Javaslat a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 12/2015.
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet és
a szociális étkeztetés önköltségének felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester és az intézményvezető

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és
a karbantartó csoport 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző

Javaslat Onga településrendezési tervének koncepciójára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

Javaslat civil szervezetek támogatására pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

Javaslat civil szervezetek támogatási
igényeinek elbírálására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

Javaslat az önkormányzat és az Onga
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
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Onga Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjához kapcsolódó
feladatok
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Tájékoztató a 2018. évi városnapi
program előkészületeiről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2017. november-december

2018. április
Beszámoló a Csokonai Vitéz Mihály
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
közművelődési tevékenységéről
Előterjesztő: Gondos Andorné rendezvényszervező
Beszámoló a 2017. évi óvodai és iskolai oktató-nevelő munkáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Beszámoló az Ongai Kulturális Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Kulturális Egyesület elnöke
Beszámoló az Ongai Sportegyesület
2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Sportegyesület
elnöke
Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendeletének
módosítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat Onga településrendezési terve
elkészítésének ajánlataival kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
2018. május
Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Felsőzsolcai Rendőrőrs
őrsparancsnoka
Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Polgárőr Egyesület elnöke

Beszámoló az Ongai Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Tűzoltó Egyesület elnöke
Beszámoló az Ongai Horgász Egyesület 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Horgász Egyesület elnöke
Javaslat az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet elfogadására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
2018. június
Tájékoztató Onga Város településrendezési tervének kidolgozásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Zárt ülés
Javaslat díszpolgári cím adományozására
2018. augusztus
Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítására. Tájékoztató az
Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat Onga Város Önkormányzata
települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására pályázat benyújtására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat az Ongai Bársonyos Napközi
Otthonos Óvodában a 2018/2019. ne-

velési évben indítható óvodai
csoportok számának, valamint a hozzá kapcsolódó pedagógus és technikai létszám
meghatározására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
A városnap programjának elfogadása
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

A képviselő-testület a 2014. novemberi
alakuló ülésén (Fotó: Melecski Zoltán)

2018. szeptember
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázatához történő
csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
2018. október
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: háziorvosok, védőnők,
fogorvos
Beszámoló a Paktum Iroda működéséről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
2018. november
Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára és módosítására
Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítására
2017. november-december

Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázat támogatási
összegének meghatározására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
2018. december
Javaslat a 2019. évben fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2019. évben a teljesítménykövetelmények alapját képező
célok meghatározására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat az önkormányzat 2019. évi
munkatervének megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Javaslat az önkormányzat 2019. évi
ellenőrzési tervének megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester
Közmeghallgatás: 2018. november
(előre jelzett időpontban a művelődési házban)
19

Adventi gyertyagyújtás
December 3-án vette kezdetét Onga Város Önkormányzatának hagyományos adventi gyertyagyújtás programsorozata. Advent első vasárnapján
az óvodások, december 10-én az általános iskola,
december 17-én a Barátság Nyugdíjas Klub műsora tette emlékezetesebbé a karácsonyra való készülődést. A programsorozatot december 22-én a
Szociális Szolgáltató Központ fellépése zárja.
Az Ongai Görögkatolikus Templomért Alapítvány december
17-én, az adventi gyertyagyújtást megelőzően jótékonysági karácsonyi koncertre hívta a város lakosságát, ahol közreműködött László Attila énekes a „Csillag születik” győztese.
A gyertyagyújtások ideje alatt a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda Alapítványa tartott vásárt.
- T. L. -

Farkas Lászlóné jegyző asszony
köszöntője (Fotó: Bihari Ádám)

A Katolikus Énekkar a december 3-ai
ünnepi műsoron (Fotó: Bihari Ádám)

Polgármester úr gyújtja meg a
második gyertyát (Fotó: T. L.)

Iskolások énekelnek (Fotó: T. L.)

A december 10-ei gyertyagyújtás
hallgatósága (Fotó: T. L.)
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Óvodások fellépése (Fotó: Bihari Ádám)

Óvodás termékek vására (Fotó: T. L.)

2017. november-december

Az elmúlt negyedév eseményei távirati stílusban
Konyhafelújítás
Az elmúlt hónapok egyik legfontosabb munkája, a napközi konyhájának felújítása. December 5-én megtörtént a műszaki átadás, de még
vannak hátra kisebb belső munkálatok, így azt csak januárban vehetjük
birtokba.
Útfelújítások
Az önkormányzat az ősz folyamán
önerőből több utca kátyúzását elvégezte. A Bartók Béla utca keleti szakasza teljes útfelújításon eset át.
Bölcsőde
Eldőlt, hogy az új bölcsőde a Hunyadi utcai óvoda telkének a végén, a játszótér helyén kerül felépítésre.
Önkormányzati hírek
A szeptember‒decemberi önkormányzati üléseken a következő főbb témák
kerültek a képviselő-testület elé:
- A települési arculati kézikönyv és
településképi rendelet megalkotása.
-
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázatához történő csatlakozás.
- Települési Értéktár létrehozására.
- Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
-
Beszámoló a város egészségügyi
helyzetéről.
-
Beszámoló a Paktum Iroda tevékenységéről.
- Javaslat Simon Károly Péter c. rendőr törzszászlós Onga székhelyű körzeti megbízotti beosztásba történő
kinevezéséhez.
-
Javaslat Onga város víziközmű
rendszerére vonatkozó, 2018-2032.
évi gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű- Szabá-

lyozási Hivatalhoz történő benyújtására.
- Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat megvalósításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátására
felkérendő szervezet kiválasztására.
-
Javaslat a TOP-1.4.1-15-BO12016-00028 azonosítószámú „Új
bölcsőde kialakítása Ongán, a foglalkoztatás és az életminőség javítása,
családbarát, munkába állást segítő
intézmény kialakítása” című pályázatban megjelölt építési helyszín
módosítására.
-
Javaslat a TOP-1.4.1-15-BO12016-00028 azonosítószámú „Új
bölcsőde kialakítása Ongán, a foglalkoztatás és az életminőség javítása,
családbarát, munkába állást segítő
intézmény kialakítása” című pályázatban megjelölt Onga 1502, 1505
és 1506 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására.
- Javaslat az Onga 1502, 1505 és 1506
hrsz-ú ingatlanok telekegyesítése.
- Beszámoló a pályázatok állásáról.
- Beszámoló az 1. Ongai Görhe Nap
pénzügyi és tartalmi megvalósulásáról.
- Javaslat az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosítására.

A Bartók B. utca felújított
szakasza (Fotó: B. Á.)

2017. november-december

Konyhafelújítás (Fotó: B. Á.)

A konyha burkolása (Fotó: B. Á.)

- Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára.
-
Javaslat a Zöld város kialakítása”
tárgyú pályázat megvalósításához
kapcsolódó „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó” kiválasztására.
- Tájékoztató a Zöld város kialakítása
tárgyú pályázatról.
- Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára.
- Javaslat a temető rendelet felülvizsgálatára.
- Javaslat a 2018. évben fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára.
-
Javaslat a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői részére 2018. évben
a teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására.
- Javaslat az önkormányzat 2018. évi
munkatervének megállapítására.
- Javaslat az önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervének megállapítására.
- T. L. 21
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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

anyagok, színek ismertetése:

Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út 16. sz.
BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA
TOP-1.4.1-15"A foglakoztatás és az életminőség javítása, családbarát
munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"
pályázat keretében.

" Az épület tetőfedésének anyaga betoncserép, színe barna.
" Az épület látszó fa felületeinek fedőanyaga vastaglazúr, színe s. barna.
" Az épület felmenő falainak felülete nemesvakolat, bézs és s. bézs.
" Az épület lábazatának anyaga lábazatra is felvihető nemesvakolat, színe a
felmenőfalnál alkalmazott s. bézs színével azonos.
" Az épület homlokzati nyílászáróinak anyaga műanyag színe fehér.
" Az épület bádogos szerkezeteinek anyaga szinterezett alumínium s. szürke színben.

É06
tervszám:

ingatlan címe / hrsz.:
3516 Miskolc, Lavotta u. 37.
www.neoepitesz.com
e-mail: neoepitesz@gmail.com

2016/12

3433 Nyékládháza, Mátyás király út 4.
700

A megépítendő bölcsőde
homlokzati képe

tervező, irodavez.:

Eperjesi Szabolcs
MÉK:
É-05-0471/2022

ép.munkatárs:

Kiss Attila
MÉK:
É3-05-0388/2021

2017. aug.
lépték:

rajz megnevezése:

mobil:
Eperjesi Sz.: 70/335-99-74
Kiss A.: 70/335-99-72

dátum:

M=1:100

HOMLOKZATOK 1
ép.munkatárs:

statikus:

Kozma Sándor
MMK:
TT-05-0028

megbízó:

megbízó:

Urbán Sándorné
polgármester

lapméret:

294x500
Ezen terv az 1999. évi
LXXVI. törvény
értelmében szerzői
jogvédelem alatt áll

Iskolai csengőszó
Versenyben vagyunk,
győzteseket nevelünk
ÖKO iskolához méltóan, környezetvédelmi vetélkedők kicsiknek és nagyoknak
A Szent Márton napok keretében
Szikszó városában rendezett természetvédelmi vetélkedőn iskolánk csapata első helyezést ért el. A vetélkedő

számos csapata közül kiemelkedő
teljesítményt nyújtva állhatott a dobogó legfelsőbb fokára csapatunk. A
különböző évfolyamokból kiválogatott csapattagok példaértékű együttműködéssel tudták elérni ezt a szép
eredményt. A kis csapat tagjai: Fürjes
Adrienn 2. b; Ujfalusi Kende 3. b és
Nagy Nándor 4. b.
- Máté Béláné, felkészítő nevelő -

A Szépen szólj versenyen (Fotó: T. L.)
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Az idei évben is megrendezésre került Sajóbábonyban a KISS cégcsoport által szervezett megyei környezetvédelmi vetélkedő. A 2017/2018
tanévben már a XII. alkalommal.
Ebben az évben a pályaorientáció és
elsősorban a hulladékgazdálkodás
tématerületére koncentrálódott a
verseny. Négyfős csapatok neveztek
a megye iskoláiból Kazincbarcikától
Bőcsig. Összesen közel 20 csapat vett
részt a vetélkedőn. Előzetes feladatként háztartási hulladékokból kellett
készíteni olyan tárgyat, amelynek
valamilyen hasznos funkciója van.
Rövid leírást is kellett csatolni hozzá, hogy miért készült mi a funkciója, mire tudjuk használni. Ebben
az előzetes feladatban csapatunk külön díjat kapott. Mi egy csepegtető
öntözőrendszert építettünk és egy
napenergiával működő napkollektort, ami újratölthető elemeket is tud
tölteni. Először a Sajóbábonyi ipar-

Katalin báli hangulat (Fotó: T. L.)

A Katalin bál megnyitása (Fotó: T. L.)

telepen egy 3 órás üzemlátogatáson
vettünk részt, a helyi tűzoltóság (a
cégcsoport saját tűzoltó egysége) bemutatót tartott és sok információval
látott el minket. Majd következett
a vetélkedő, ahol a játékos feladatoktól kezdve komoly teszteket, totókat töltöttek ki a versenyzők. Az
eredményhirdetés előtt a miskolci
egyetem anyagmérnöki tanszékének
a látványos kísérleteit tekinthettük
meg. Csapatunk első helyen végzett
ezen a komoly nagyon sokoldalú
tudást igénylő versenyen. A csapat
tagjai: Dargai Dorina Csenge, Dobos
Levente, Scholler Ádám és Zombori
Milán voltak. Köszönjük az ÉMK
Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft-nek hogy megrendezték
a versenyt és sok szép ajándékkal és
természettudományos bemutatókkal jutalmazták a tanulókat.
- Molitorisz Zoltán,
felkészítő nevelő -

Változatos programok
Iskolánk életében az elmúlt hónapokban egymást követték a változatos
programok, melyből kiemelkedik az
októberi Görgey napok rendezvénysorozat, az osztályok közötti nagy
vetélkedővel, a hagyományos SZMK
által szervezett Katalin bál, a Szépen
szólj verseny, ahol a zsűri tagjai között volt és jelenlegi diákjaink is helyet
kaptak. Elkezdődött a lemorzsolódást
csökkentését szem előtt tartó úgynevezett Morzsa program, illetve iskolánk nagyban készül a jövő februári
intézményi ellenőrzésére. Tanulóink
felléptek az adventi gyertyagyújtáson,
hogy aztán december 14-én karácsonyi koncerttel emeljék az adventi várakozás meghitt hangulatát. Az idei év
december 22-én, a művelődési házban
tartandó karácsonyi műsorral zárul.
A Kékdaru valamennyi olvasójának, iskolánk minden volt vagy
jelenlegi diákjának és dolgozójának,

Görgey napok nagy vetélkedőjén (Fotó: T. L.)

támogatóinknak és szimpatizánsainknak áldott és meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk 2018-ra!
- K. Gy. ig. –
(Számos rendkívül értékes egyéni versenyeredmény is született az őszi időszakban. A részletes eredménylistát a
Kékdaru következő számában mutatjuk be.)
- szerk . -

Görgey napok őszi alkotásainak
megtekintése (Fotó: T. L.)

Morzsa program nyitó értekezletén (Fotó: T. L.)
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Onga 1956-os forrásaiból
Németh Károly letartóztatásáról
készült jegyzőkönyv
1957. január 18.

Készült Ongán, 1957. évi január hó 18.-án
a községi tanács VB. hivatali helyiségében.
Jelen vannak alulírottak:
Idézés nélkül megjelent Csontos Sándorné s a következőket adja elő: Mikola Béla
tanácselnök helyettesnek: Németh Károly
ongai tanácselnök letartóztatásának helyszínen szemtanúja voltam amikor a rendőrségi karhatalom Németh Károly tanácselnököt Ongaújfaluban lévő szülőhegyen
indok és ok nélkül letartóztatták. Nevezett
kijelenti, hogy a rendőrség amikor Németh
Károly tanácselnököt felszólította, hogy
kövesse őket és adja át fokost a mely nála
volt ez meg is történt. Utána Németh Károly tanácselnököt megmotozták és nála
semmiféle fegyvert nem találtak.
Nevezett előadja még a következőket:
Amikor a karhatalmi közegek Németh Károly ongai tanácselnököt letartóztatták Juhász Pál ongai lakos közbeszólt, hogy miért
tartóztatják le a mi elnökünket és kijelentette, hogy ezt nem lehet elvinni, a kiszálló
karhatalmi közegek Juhász Pált gumibottal
ütlegelni kezdték és eltávolították. Nevezett
előadja még, hogy erre tanúként tudja hívni
Pacsai István ongai lakost, id. Hódi Bertalan
és ifj. Hódi Bertalant, akik szintén szemtanúi voltak az előbb felsoroltaknak. Előadja
még nevezett, hogy az az állami gazdasági
kocsis aki a karhatalmat szánkóval felszállította jelen volt a fentebb leírt eseményeknél
és látta mindezeket. A karhatalmi parancsnok a történtek után kijelentette, a jegyzőkönyvben foglalt személyek előtt, hogy most
már maguk távozzanak menjenek haza s az
állami gazdasági kocsis pedig várja meg őket
az autónál. Azonban a fentnevezett jegyző-

könyvbe foglalt tanuk nem voltak hajlandók eltávozni és megvárták végig, amíg az
ongai Német Károly tanácselnököt szánkóra
kényszerítették és elvitték. Más előadni valója nincsen.
Kmft. Csontos Sándorné
Jegyzőkönyv folytatólag felvéve a fent
megjelölt napon az ugyancsak idézés nélkül megjelent Pacsai István ongai lakos előadja, hogy a fentebb leírt jegyzőkönyvben
foglalt eseményeket ő is saját szemével látta
és fülével hallotta, az abban felhozott dolgok ugyan úgy történtek meg amint a fentebb leírt jegyzőkönyvbe bele van foglalva.
Más előadni valója nincsen.
Kmft.
Pacsai István
Mikola Béla ongai tanácselnök helyettes kívánja még jegyzőkönyvbe foglalni az
Onga község tanácsházán megjelent dolgozók kérését: Onga község dolgozóinak amikor tudomásukra jutott, hogy Németh Károly tanácselnököt letartóztatták a község
dolgozóinak véleménye szerint jogtalanul,
megjelentek a tanácsházán és kérik, hogy
nevezett Németh Károly a tanács és a nép
tudomása szerint hazug rágalom beállítása
alapján vitték el községünkből, így kérjük
szabadlábra helyezését és ha még is valami
szabálytalanságot is követett volna el úgy
a hatóságnak, minden lehetősége meg van
arra, hogy később is a szabadlábra helyezése után is felelősségre vonhassa.
Hangsúlyozzuk, hogy ezen kérelmünket a rend és nyugalom községünk terén
való fenntartása érdekébe szükséges.
(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b.
187/1957. Németh Károly peres iratai
között.)
Megjelent: Takács László (szerk.):
1956-os forradalom és Onga című könyvben. Onga, 2017.

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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LEGKÖZELEBB
FEBRUÁRBAN
Az Ongai Kékdaru legközelebb
‒ dupla számmal ‒ 2018 februárjában jelenik meg.
Közeledve az év végéhez,
minden Kedves Olvasónknak
áldott és békés karácsonyt,
sikerekben, boldogságban és
egészségben gazdag 2018-as
esztendőt kívánunk!
Köszönjük, hogy az elmúlt
nehéz évben is megtiszteltek
bennünket azzal, hogy lapunkat vagy annak internetes
változatát olvasták.
- Takács László,
az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -

Következő számunk
tartalmából:
• 2018. évi díjtételek
• 2017 képekben
• Konyhafelújításról
• Épül az új bölcsőde
• Zöldváros pályázatról
• IX. Pálinkaverseny eredménye
• Kulturális egyesület hírei
• Önkormányzati hírek
• Jól halad a kulturális egyesület a
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”
című EFOP projektje
• Óvodai hírek
• Onga új dvd-romjáról
• 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.

