2018. II-III. negyedév
Már készülnek a jubileumi X. pálinkaversenyre!
2019 januárjában kerül megrendezésre a jubileumi, X. Quintessence Pálinka és
Párlatverseny, de a szervező Ongai Kulturális Egyesület már javában benne van annak
előkészítésében.
A napokban ér véget a 80 órás, pálinka- és párlatértékelő tréningsorozatuk, melynek keretében
huszonhatan fognak vizsgázni, hogy pálinkabírálók lehessenek. A múlt hét végi ÉSZAK Expó-n is
bemutattuk a versenyt, ahol az új versenykiírás néhány elemével, új szórólappal már
megismerkedhettek az érdeklődők – közölte még elnök úr.
Az elmúlt években az ongai megmérettetés egymás után döntötte meg a rekordokat a pálinkaés párlatversenyek területén, és nem csak Magyarország, de egész Közép-Európa legnagyobb
pálinkaversenyévé nőtte ki magát! A rendezvény mára az ország meghatározó közéleti eseményévé is
vált, ahol országos politikusok, közéleti szereplők, polgármesterek, nagy cégek prominens személyei
személyesen találkoznak, válnak részesévé a pálinkakultúra terjesztésének. Az idei, IX.
megmérettetésre a 311 nevezőtől összesen 1739 nevezett pálinka és párlat érkezett Magyarország,
Románia, Szerbia és Bulgária területéről. A korábbi években érkezett már nevezés Ausztriából.
Szlovákiából, Lengyelországból, Németországból, Törökországból és több alkalommal Kínából is. A
verseny díjazottjának lenni rangot és szakmai elismerést jelent, ahogy óriási megtiszteltetés az is, ha
valaki bekerül a bíráló-értékelő csapat tagjai közé. A pálinkaverseny ünnepélyes eredményhirdetésére
mindenkor Miskolc - Lillafüreden, a Palotaszállóban, egy nagyszabású pálinka bál és gála részeként
kerül sor, ahol kivételes körülmények között találkoznak a határon inneni és -túli a pálinkabarátok, a
legnagyobb kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők a közélet prominens személyeivel. A X.
jubileumi verseny nagyszabású gálájára 2019. január 26‒27-én kerül sor Lillafüreden.
A verseny részeként 2018 őszén újfent
megjelenik melynek a „Quintessence Pálinkás
Könyvek” harmadik kötete ‒ most dolgozunk rajta ‒
, mely most is három fejezetre tagolódik. A

kötetből kiemelkedik két tanulmány, az egyik a
csonthéjas gyümölcsökből készített pálinkák
legalapvetőbb fajtasajátosságait veszi számba,
míg a másik a fahordós érlelés legújabb kutatási
eredményeiről nyújt tájékoztatást.
- T. L. -
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Májusi Termelői Piac a Darvas Közösségi Ház és Múzeumban
Májusban a boré és a szőlőé volt a főszerep a termelői piacon, ahol Sándor Zsolt borász tartott
előadást. Az érdeklődők a Bükki borvidék borairól kaptak bő ismereteket, melyet
borkóstolással is egybekötöttek. Természetesen a kicsik gyermekfoglalkozáson vettek részt.
Az estet a Hellómivan?! zenekar koncertje zárta.
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Költészet napi program a Görgey-ben
Április 11-én az Általános Iskolában került megrendezésre a Költészet napi program. A
gyerekek saját verses alkotásaikkal, színes rajzaikkal készültek, míg a pedagógusok
előadásaikkal tarkították eme jeles napot.

- B. B. -

Anyák napi műsor
Anyák napja alkalmából május 17-én köszöntötték az iskolások szüleiket, nagyszüleiket.
Néptánccal, versekkel, árnyjátékkal készültek, és a meglepetés az apukákkal való közös tánc
bemutatása volt.

- T. T. –
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Pedagógus nap
Május végén köszöntötték iskolásaink Pedagógus nap alkalmából a tanító és tanár néniket,
tanárurakat. Színes műsorral készültek számukra, mely versmondásból, táncból állt. Kovács
György, iskolaigazgató számos pedagógust jutalmazott emléklappal, az iskolában eltöltött
éveik miatt.
- B. B. -
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Görgey Gála
Iskolánk első alkalommal, Görgey Artúr 200 évvel ezelőtti születésének évfordulójára
rendezte meg a Görgey Gálát. Rendhagyó módon Miskolcon, a Művészetek háza adott otthont
az impozáns műsornak. Alsós és felsős diákok keringővel, versekkel, dalokkal készültek, de a
pedagógus énekkar is fellépett, és volt tanítványok is megmutatták hangszeres tudásukat.
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Múzeumok Éjszakája
Idén is megrendezésre került a hagyományos Múzeumok Éjszakája, melynek a Darvas
Közösségi Ház és Múzeum adott otthon. Rekord számú résztvevő volt kíváncsi az Ongai
Kulturális Egyesület által szervezett programokra, ahol mindenki talált kedvére valót.
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Tanévzáró
Június 26-án ért véget a 2017/2018-as tanév, aminek a gyerekek örültek a legjobban, hiszen a
VAKÁCIÓ elkezdődött! Könyvvel jutalmazták a kitűnő és jeles tanulókat. A műsort a 4.
osztályosok zenés-énekes produkciója zárta.
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Termelői Piac
Az augusztusi termelői piac Kántor Bogi énekes előadásával kezdődött, melyet Dr. Madzin
Tibor polgármesterúr beszéde követett, aki az új kenyeret is megszegte. Szakmai előadást
tartott Osváth Zoltán az Alternatív gondolkodás a gyümölcsösökben címmel. Az estét pedig a
Zenegép zenekar koncertje zárta.
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II. Ongai Görhe Napok (IX. 21-22.)
A Görhe Napok Ongán második alkalommal, pénteki és szombati napon került
megszervezésre, melyen rengeteg program várta a sportpályára érkezőket. Pénteken az
Önkontroll zenekar vezette fel az est fellépőit, az Ismerős Arcokat. Mindkét koncerten
rengetegen voltak. Szombat reggel a Halászléfőző verseny, Horgászverseny; a Görhe,
kukoricából készült sütemények és ételek versenye, valamint a Gyümölcstermékek versenye
is elindult 10 órakor, amit a délben kezdődő Szüreti felvonulás követett. Óvodások, Iskolások
és az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport táncait nézhették volna meg négy helyszínen,
azonban az eső miatt kettőre csökkentették. Ünnepi megnyitót Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő, és Dr. Madzin Tibor Onga Város polgármestere tartott, amely alkalmával
Díszpolgári címek átadására és eredményhirdetésekre került sor. Fellépett a Csiribiri
Együttes, Szitás Ida, Kocsis Klaudia, Cselepák Balázs Rock Bandája, a Miskolci Illés
Emlékzenekar, volt Freestyle focis bemutató, Retro Disco. Emellett egésznapos családi és
gyermekprogramok voltak. A Görhe Napokat hosszasan gyönyörködtető tűzijáték zárta le.
A gyümölcstermékek helyi versenyének ünnepélyes eredményhirdetése szombaton volt,
amely során oklevelet és ajándékcsomagokat kaptak a részvevők és a helyezettek.
- B. B. -
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„Onga kertje legyen zöldebb”
E közbeszerzés tárgya építési beruházás „A TOP-2.1.2─15 kódszámú „Onga kertje legyen zöldebb”
elnevezésű projekt keretében megvalósuló zöldterület fejlesztés”.
A projekt célja egyrészt a város zöldfelületeinek növelése a XXI. századi modern kisváros elvárásainak
megfelelően; másrészről a városüzemeltetési költségek csökkentése (energiahatékonysági
fejlesztések középületeken valamint a zöldinfrastruktúra jótékony hatásának köszönhetően (nincs
hősziget hatás, klímavédelmi szempontok, a csapadék területen tartása stb.)); s ezekkel
párhuzamosan a város gazdasági szegmensének erősítése a közösségi céllal létrejött piac helyi
infrastrukturális feltételeinek biztosításával.
Onga Zöld Város Akcióterületén valósul meg a fejlesztés, melynek eredményeképpen a korábban
kialakuló városi arculat még egységesebb lesz. A város jelenleg is viszonylag sok zöldterülettel
rendelkezik, de ezek állapota változó minőségű. A fejlesztés révén a zöldfelület nagysága növekszik
(új parkok kerülnek kialakításra), így a város általános környezeti állapota javul, mivel nő a
növényállományok száma, másrészt a növénytelepítésnek köszönhetően megvalósul a zaj- és port
elleni védelem is a gyalogosok részére. Emellett a környezettudatosság is erősödik, az intézményeken
megújuló energiaforrások alkalmazásával.
Fejlesztés elemei:









Történelmi emlékpark bővítése és zöldfelület rekonstrukciója: a meglévő történelmi
emlékpark bővítése és zöldfelület rekonstrukciója, sétány kialakítása, fejlesztése,
növénykiültetési terv, három szintes növényállományok telepítése váltakozva füvesítéssel,
cserjecsoportokkal, szobortalapzatok terve és elhelyezkedés, pad, szemetes, kandeláber
világítás terve, szoborvilágítás terve, szökőkút tervezés gépészeti tervvel.
Játszópark: gyerekek részére játszópark kialakítása: játszótéri elemek, eszközök elhelyezése,
betervezése, ütéscsillapító burkolat kialakítása, növénykiültetési terv, burkolatok terve és
utcabútorok kihelyezésének terve.
Elektromos töltőállomás környezetének rendezése: az elektromos töltőhely előtti közterületi
részen szilárd burkolatú parkolók kialakításának terve.
Piac terület fejlesztése: Gazdaságélénkítő tevékenységként: helyi termékek számára piaci
terület fejlesztése, árusításra alkalmas felület kialakítása, mobil árusító házak kiépítése,
járdaépítés, a piac előtti részen szilárd burkolatú parkolók kialakításának terve.
Bányatavak környezetének fejlesztése: A városhoz tartozó rekreációs célú bányatavak
környezetének parkosítása, sétautak kialakítása, pihenőhelyek kialakítása, parkolásra
alkalmas hely tervezése (nem hivatalos parkoló), növénykiültetési terv.

Mindezekhez a kertépítészeti tervezésen túl kapcsolódik közvilágítás, díszvilágítás és gépészeti
tervezés.
A közbeszerzésről több információt tettünk közzé Onga Város honlapján!
2018. szeptember 13.
- Polg. Hiv. -
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Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület 2017-es tevékenységéről
A 2017. évi munkánk is az érvényben lévő törvények az Országos és Megyei
Polgárőrszövetség határozatai, a 2017-es munkatervünk, valamint az Egyesületi Alapszabály
– iránymutatói alapján végeztük.
A törvényesség betartásán kívül a lakossággal, a város területén működő intézményekkel,
civil szervezetekkel történő töretlen együttműködés fő feladataink egyike. Legnagyobb
támogatónk és együttműködési partnerünk Onga Város Önkormányzata, itt a legjobb
együttműködésre törekszünk.
A 2017-es munkánk a teljesség igénye nélkül, címszavakban:
Létszámunk a tényleges tagság esetében 39 fő
2 fő Tiszteletbeli tagunk és
12 fő Pártoló tag segítette a munkánkat
3 fő ifjú polgárőr /tanuló/ is tevékenykedett.
Így örömmel mondhatjuk, hogy az előző évhez képest a létszám és a támogatók köre is
növekedett. Egyre nagyobb az igény a fiatalok körében az 50 órás társadalmi önkéntes munka
egyesületi körben történő végzésére. Jelenleg 3 iskolával van állandó együttműködési
szerződésünk. Folytattuk a közmunkaprogram keretén belül történő polgárőri feladatok
segítését 10 – 12 fővel átlagosan. 2 fő a sportpálya rendjét felügyeli, 2 fő az állomás és
környéke, 1 fő a temetői járőrözést látja el. Járőrútvonalainkat rendszeresen változtatjuk, a
problémás területeket kiemelten kezeljük.
A 2017. év jelentős év volt az egyesület életében. 20 éves fennállásunk alkalmából kiemelten
kezeltük a tagság összetartó erejét szolgáló rendezvényeken.
Sajóládon a Megyei Polgárőr Szövetség rendezésében polgárőrnapon vettünk részt.
2 alkalommal tartottunk környezetvédelmi és csapaterősítő tréninget.
1 alkalommal rendeztünk Köztisztasági Ankétot, illetve az Idősek Klubja szervezésével
közösen közbiztonsági előadást és bemutatót.
Együttműködési szerződéseinket új alapokra helyeztük, tovább erősítettük – OPSZ, – MPSZ,
- B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság, Felsőzsolca Rendőrőrs, POSTA, Korona Takarék
Takarékszövetkezet, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelem,
Ongai Sport Egyesület.
Jó szintre emeltük a MÁV Zrt-vel a
biztonság
területén
végzett
együttműködésünket, több pozitív
eredmény
is
történt
2017-ben.
Kiemelten kezeltük Ongaújfalu és
Ócsanálos
külterületi
lakhelyek
felügyeletét, átlagban 2-8 óra napi
szolgálatot adtunk ezen útvonalakon.
Felkérésre részt vettünk a település
kulturális és egyéb rendezvényein –
bálok, ünnepi megemlékezések, turul
futás, szüreti felvonulás, Görhe nap stb.
nem kívánom részletezni, hiszen ezek már ismertek évek óta folyamatosan végezzük.
A különféle anyagi és tárgyi eredetű javak őrzését és felügyeletét és igyekeztünk az
elvárásoknak megfelelően elvégezni.
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Mozgalmaink keretén belül a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” erősödött, több
polgártársunk fáradozása révén! Kiemelten Lapis Zsolt, Póti Imre, Szécsi Sándor
polgárőrtársakat.
3 db nyertes pályázatunk volt – 180.000,-Ft értékben, ezt a ruházat és karbantartás területén
használtuk fel.
Igaz a 2018 év elejére áthúzódva, de megtartottuk a 20 éves jubiláló taggyűlésünket, ahol
svédasztalos vendéglátás, kötetlen beszélgetés keretében ünnepeltük az évfordulót.
Minden Polgárőrtársunk ajándéktárgyban és oklevélben, emléklapban részesült. A Megyei
Polgárőr Szövetségrészéről Csóra György elnök úr 20 éves, 15 éves, 10 éves Polgárőr
tagságért okleveleket adott át.
Már megelőzőleg 1 fő az egyesületi
munka támogatásáért kitüntetést vehetett
át.
2 fő részesült az OPSZ által
adományozott kitüntetésben.
1 fő részesült a Megyei Polgárőr
Szövetség által javasolt kitüntetésben,
melyet a Megyei Rendőrkapitány úr
adott át.
Összegezve az elmúlt évet, ha nem is
történtek látványos események, de az
elvárásoknak igyekeztünk megfelelni.
Több, elismerő szavakat, támogatást kaptunk, - persze a kritika sem maradt el - amin
igyekszünk a jövőben javítani.
A beszámoló nem tartalmazza a hétköznapok eseményeit, de az egyesület életében napról –
napra történik valami említésre méltó, történnek pozitív és sajnos negatív dolgok is.
Az eseményekről minden esetben „Eseménylapot” vezetünk, ezek nyitottak és bármikor az
irodán megtekinthetők.
Csak két eseményről
szólnék,
melyre
méltón
büszkék
lehetünk:
3 fő polgárőrtársunk
gyors
és
aktív
közreműködésének
köszönhetően
a
fagyhaláltól sikerült
megmentenünk egy
ongai állampolgárt, - a
B.-A.-Z.
Megyei
mentőszolgálat
elismerését
és
köszönetét fejezte ki.
Egy polgárőrtársunk
lelkiismeretes
hozzáállása révén, kötelességtudóan intézkedett egy utcán fekvő ongai személyen, akin gyors
orvosi segítség a kezdődő szívinfarktustól sikerült megmenteni.
- Zsoldos János OPE elnöke 2018. I. negyedév
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját az elvárásoknak megfelelően a feladattervben
meghatározottak alapján végezte.
Az Egyesület kiemelkedő feladatként határozta meg, a nyári kánikulai időszakban a
tűzgyújtási tilalom elrendelésével kapcsolatos intézkedéseket. Kiemelten kezeljük a tavaszi
időszakban a száraz fűtüzek megelőzésére tett
bejárásokat.
A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység
zökkenőmentes biztosítása érdekében 2016. évben
tűzoltó technikai eszközök (tömlők, szelepek)
felülvizsgálatára és felújítására került sor. A Magirus
DEUTZ gyártmányú 90 M 5.9F típusú tűzoltó autó
időszakos műszaki átvizsgálása illetve a jármű műszaki
vizsgáztatása, környezetvédelmi vizsgálata valósult meg.
Gépjárművünk megkapta újra a megkülönböztető jelzés
használatára vonatkozó engedélyt is. Ígéretet kaptunk a
katasztrófa védelemtől, hogy az ehhez szükséges
gépjármű vezetői tanfolyam elvégzését támogatni fogják.
Beadtuk az úthasználati díj alóli mentesség iránti
kérelmet is. Erre ígéretet is kaptunk, de mindeddig nem
történt változás, pedig rendszeresen érdeklődünk a
dolgok állásáról.
Az iskolában folyamatos felkészítést tartunk a katasztrófavédelmi ismeretekből ezen belül
lakosságvédelmi, óvóhelyi és tűzvédelmi témákban. Ezeket az ismereteket az
osztályfőnökökkel közösen osztályfőnöki órák keretében hajtjuk végre. Az Általános Iskola
tűzriadó tervének gyakoroltatásában az Egyesület aktívan közreműködött a felkészítés és a
gyakorlat levezetésében.
Az Egyesület működéséhez, munkájához a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Ezt az
önkormányzat biztosítja számunkra
A kötelező foglalkozásokat általában kéthavonta előre egyeztetett időpontban tartjuk, úgy
elméleti, mint gyakorlati vonatkozásban, mivel így tudjuk ezt megvalósítani a csapat minél
kevesebb hiányzását. A foglalkozások során elsőrendű feladatként foglalkozunk a földalatti
vízszerelési helyek ismertetésével és azok üzemképességének ellenőrzésével.
A földalatti tűzcsapok ellenőrzését félévente elvégezzük. Kaptunk egy teljes listát utca
házszám megnevezésével a településünkön található tűzcsapokról, ez nagyban segíti
munkánkat. Ezt a listát a Miskolci Katasztrófavédelemi Igazgatósághoz is eljuttattuk, ami
nagyban segíti a hivatásos tűzoltók munkáját. Ha meghibásodott tűzcsapot találunk azt a
vízüggyel megjavíttattunk.
Az Egyesület létszáma 12fő felnőtt és 6 fő ifjú (általános iskolás) tűzoltó.
Katasztrófavédelem is szerepel az Egyesület feladatai között.
Tartjuk a kapcsolatot a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, akiktől mindig kapunk
szakmai segítséget, ha szükségünk van rá.
A Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött együttműködési szerződésünk továbbra is
érvényben van.
Figyelemmel kísérjük városunk csapadék elvezetési problémáit. Bejárásokon ellenőrizzük a
tűzvédelmi szempontból veszélyes területeket és intézkedést kérünk a tűzveszély elhárítására.
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Jó kapcsolatot ápolunk az Ongai Polgárőr Egyesülettel. Szükség esetén kölcsönösen segítjük
egymást a felmerülő feladatok megoldásában.
2017-ben sem kaptunk értesítést a központi híradó ügyelettől. Ezt ők jogszabály módosítással
indokolták. Sajnálatos tény, mert az elmúlt években több alkalommal is hamarabb kiértünk a
helyszínre, mint a hivatásos kollégák. Ezt a problémát egy őszi parancsnoki értekezleten
jeleztem az illetékes elöljárónak. Aki megértette és azt mondta megpróbálja elintézni, hogy
újra kapjunk értesítéseket. Eddig ez nem járt sikerrel.
A káresetek bejelentése az új rendszer bevezetésével nehezebb lett. A segélyhívó szám (112)
elérhető, de nem a tűzoltóságot kapcsolja. Elég nehéz a kommunikáció, főleg akkor, ha a
székesfehérvári központ jelentkezik be. Ez a tűzesetekhez vonulási időt jelentősen megnöveli.
2017-ban 2 esetben segítettük a
hivatásosok
munkáját
Onga
külterületén tavaszi időszakban
szárazfű oltásával.
Nagyobb káresemény a város
területén nem volt, illetve nem
jutott tudomásunkra.
Természetesen feladataink között
nem csak tűzoltás és kárelhárítás
volt.
A gyereknapi rendezvényeket
színesítettük jelenlétünkkel.
2017
nyarán
egy
nap
meglátogattuk a Hagyományőrző
tábort
Ócsanáloson,
ahol
nagyélményben részesítettük a
táborozókat.
2017-ben is részt vettünk a városnapon, ahol a tűzijáték biztosítását láttuk el.
Egyesületünk nem ad készenléti
szolgálatot. Ennek nincsenek meg
sem a tárgyi sem az anyagi
feltételei. Természetesen azért
veszély esetén riadólánc szerűen 45 embert össze tudunk hívni, hogy
megkezdjük a kárelhárítást, amíg a
hivatásosok a helyszínre érkeznek.
Terveink között szerepel fiatal
tagok
toborzása,
akiket
a
versenyeztetés
terén
tudunk
munkába állítani.
Végül szeretném megköszönni
Onga Város Önkormányzatának és
Képviselő
Testületének
mindennemű
támogatását,
és
kérjük, hogy a jövőben is segítsék munkánkat.
- Siska Zsolt ÖTE elnök -
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Papírgyűjtés
A hagyományokhoz híven szeptemberben rendezte az iskola a papírgyűjtést. Színes és feketefehér újság, karton és bármi, ami papírból készült, leadható volt a 2-es épület háta mögötti
parkolóban. Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatott a kezdeményezés, és örömmel
adták le a több száz kg papírt.

Egyéni nyertesek is lettek, akik könyvjutalomban részesültek, illetve osztály győztesek is,
akik tortát kaptak.
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