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Felhívás a falumúzeum támogatására! A Dózsa György úton kialakításra kerülõ falumúzeum támogatására szólítunk
fel minden ongait! Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha a község lakossága bármivel hozzá tud járulni a relikviák
bõvüléséhez, azokat ajánlják fel a múzeum számára, vagy bocsássák rendelkezésére. Várunk fotókat, terítõket,
régi ruhákat, bútorokat, szerszámokat, konyhai eszközöket, hasznavehetetlennek hitt régi lomokat, kacatokat,
mezõgazdasági gépeket, ekéket, cséphadarót, szõlõmûveléshez használatos eszközöket stb.

Várjuk továbbá mindazok segítségét, akik adományaikkal, akár építõanyaggal, élõ munkával tudnak segíteni abban,
hogy mihamarabb egy szép és impozáns múzeummal gazdagodjon településünk. Mindennemû felajánlással Takács
Lászlót kell keresni az általános iskolában, vagy azok leadhatók, jelezhetõk a Polgármesteri Hivatalban is.
A pénzbeli felajánlás történhet átutalással, vagy az Ongai Kulturális Egyesület számláját vezetõ helyi
takarékszövetkezeti fióknál (3562 Onga, Rákóczi u. 22.) készpénzes befizetéssel, a közlemény rovatban feltüntetve a
felajánló pontos nevét, címét és adószámát, illetve, hogy &bdquo;falumúzeum támogatás&rdquo;. Az egyesület
bankszámlaszáma: 54500198-10000719. Az elõfizetés postai csekken történõ befizetéssel is megoldható bármelyik
postahivatalban, az OKE-tól igényelt csekken, a közleményben feltüntetve: &bdquo;falumúzeum támogatás&rdquo;. A
felajánlott összeg 30 %-a, a kiadott adóigazolás alapján az adóból 2009-ben visszaigényelhetõ.

OKE taggyûlés!
Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. február 5-én tartotta taggyûlését, melyen többek között döntött új tagok felvételérõl
(Czövek Brigitta és Tóth Zoltán). A taggyûlés elfogadta a 2007. évi tevékenységrõl szóló beszámolót, a 2007. évrõl szóló
közhasznúsági jelentést, a vezetõség tavalyi évre vonatkozó gazdasági beszámolóit, az OKE 2008. évi költségvetését,
munkatervét és a törvényi feltételeknek megfelelõen módosította az alapszabályát. Mivel az egyesület költségvetése
átlépte az 5 millió Ft-os határt, Felügyelõ Bizottságot választott, melynek elnöke: Poroszkainé Urszin Márta, tagok:
Hadházi Orsolya és Kovács Zsolt. A taggyûlésen szó volt az aktuális feladatokról és a futó projektekrõl is.
Forrás: www.okeonga.hu
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