
Érdekes látvány fogadta 
2007. december 7-én, a dél-
előtti órákban a 37-es úton 
autózókat az arnóti elága-
zás környékén. Zászlóerdő, 
emelvény, elegáns urak se-
rege és a média sürgő-forgó 
emberei. A várható történé-
sekről az utat átszelő nem-
zeti színű szalag árulkodott 
igazán. Már napok óta hasz-
nálatba vehettük a 37-es út 
Felsőzsolca–Gesztely közöt-
ti szakaszát. A négysávos-
ra bővült útszakaszon több 
helyen körforgalom került kialakításra a 
biztonságosabb közlekedés érdekében. El-
készült az új vasúti felüljáró is. Számunk-
ra legfontosabb, hogy az Ongára vezető 
körforgalom esti kivilágítása nem csupán 
elegáns kialakítást eredményezett, de 
nagyban csökkent az útkereszteződés bal-
esetveszélyessége is. 

Az útszakasz átadó ünnepségén töb-
bek között jelen volt Kóka János lekö-
szönt gazdasági és közlekedési miniszter, 
Szabó György, az Észak-Magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, 
Stoll Gábor, a Magyar Közút Kht. megyei 
igazgatója és számos országgyűlési kép-
viselő, köztük dr. Ódor Ferenc, a megyei 

közgyűlés elnöke, aki egy-
ben településünk ország-
gyűlési képviselője is.

Az átadó ünnepség lebo-
nyolításában Onga Nagy-
község Önkormányzata és 
általános iskolája vállalt je-
lentős szerepet. 

Mint tudjuk, a fejlesztés 
eredményeként újultak meg 
településünk főbb útvonalai 
és sportlétesítményei is.

- K. Gy. -
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A község képviselő-testülete még 
2007-ben, decemberi ülésén dön-
tött a 2008-ra vonatkozó közérde-
kű díjemelésekről, amelyeket alább 
teszünk közzé. A közölt összegek 
2008. január 1-jétől érvényesek. A 
részletes rendeletek megtekinthe-
tők a Polgármesteri Hivatalban, il-
letve a községi önkormányzat hon-
lapján: www.onga.hu.

Az oktatási, nevelési intézményekben 
fi zetendő térítési díjak összege

Térítési díj:
– Általános iskolában napközi: 280.-Ft.
– Általános iskolában ebéd: 170.-Ft.
– Óvodákban ebéd: 230.-Ft.
Az oktatási és nevelési intézmények-

ben fi zetendő térítési díjak összegéből az 
alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

Az iskolában és óvodában 100%-os té-
rítési díjkedvezményben részesül:

–  az az óvodás gyermek, aki rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül,

–  az az 1–4. évfolyamos tanuló, aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül.

50%-os kedvezményben részesül:
–  az az óvodás, aki 3 vagy több gyerme-

kes családban él, illetve tartós beteg,
–  az az 5–8. évfolyamos tanuló, aki 

rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, 

–  az az 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 
vagy több gyermekes családban ne-
velkedik,

–  az az 1–8. évfolyamos tanuló, aki 
tartós betegségben szenved,

–  az iskolaotthonos oktatásban része-
sülő tanulók.

A vendég ebéd térítési díj összege: 
525.-Ft. 

Az intézményekben dolgozók részére 
az étkezési térítési díjak mértékét az aláb-
biak szerint határozta meg: alkalmazotti 
ebéd térítési díja: 250.-Ft. Norma: 250.-Ft. 
Napközi konyhai alkalmazottak kötele-
ző étkezési térítési díja (3 x-i étk.) 300.-Ft, 
norma: 300.-Ft.

Térítési díjak megállapítása

1. Étkezési térítési díjak
Gondozási központban a térítési díjak 

teljes összege: 253.-Ft.
Öregségi nyugdíjminimum (25 760 

Ft) alatt térítésmentes, az öregségi nyug-
díj összegének megfelelően 143–253 Ft 
összeg között változik. 

–  25 761–50 000 Ft közötti nyugdíjjal 
rendelkezők esetében: 143 Ft.

–  50 001–62 000 Ft közötti nyugdíjjal 
rendelkezők esetében: 209 Ft.

–  62 001 Ft feletti nyugdíjjal rendelke-
zők esetében: 253 Ft.

2. Étel házhozszállítása
Öregségi nyugdíjminimum (25 760 

Ft) alatt térítésmentes, az öregségi nyug-
díj összegének megfelelően 143–253 Ft 
összeg között változik. 

–  25 761–50 000 Ft közötti nyugdíjjal 
rendelkezők esetében: 30 Ft/ebéd.

–  50 001–62 000 Ft közötti nyugdíjjal 
rendelkezők esetében: 42 Ft.

–  62 001 Ft feletti nyugdíjjal rendelke-
zők esetében: 55 Ft.

3. Gondozási díjak
Öregségi nyugdíjminimum alatt térí-

tésmentes, az öregségi nyugdíj összegé-
nek megfelelően 100, 150 és 200 Ft összeg 
között változik a fentebbi kategóriáknak 
megfelelően. 

Szociális rászorultság mértéke a nyug-
díj minimum 400%-a lehet.

A Fogyatékosok Nappali Intézményé-
ben az ebéd térítési díja megegyezik a 
Gondozási Központ térítési díjával.

Tízórai és uzsonna összesen 110 Ft/
nap/fő.

Támogatói szolgálat

1. Szállítási szolgáltatás
Rendszeres szállítás Miskolc oktatá-

si intézményeibe és nappali intézetekbe 
személyi segítséggel: 8250 Ft/fő/hó. 

Egyszeri szállítás: 55 Ft/km.
Onga Fogyatékos Nappali Intézetébe 

való szállítás: 1100 Ft/fő/hó.
2. Személyi segítés
0–70 000 Ft jövedelemmel rendelkező 

esetében: 110 Ft/óra.
70 000 Ft jövedelem felett rendelkező 

esetében: 220 Ft/óra.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérleti díjai

–  Az összkomfortos szolgálati lakás 
lakbér mértéke: 182.-Ft/m2/hó.

–  A komfortos szolgálati lakás lakbér 

mértéke: 145.-Ft/m2/hó.
–  A nem lakás céljára szolgáló helyi-

ség esetében a lakbér mértéke 120.-
Ft/m2/hó.

A költségalapon meghatározott lakbér 
összege: 420.-Ft/ m2/hó.

A temetőről és a temetkezési 
tevékenységről 

–  A ravatalozó használati díja: 3500.-Ft.
–  A sírmegváltás díja: 8000.-Ft. 
–  Egyéb vállalkozók által a temetőben 

végzett – engedélyezett – munkála-
tok idejére fi zetendő energia ill. víz-
díj síremlékenként: 14 500.-Ft.

–  Az egyéb vállalkozók által a temető-
ben végzett – engedélyezett – mun-
kálatok idejére fi zetendő óvadék: 
16 000.-Ft.

–  Alapravatalozás díja: 7000.-Ft.
–  Egyszemélyes sírhely: 12 000.-Ft.
–  Sírfelbontás: 8000.-Ft.
–  Kriptahely: 35 000.-Ft.
–  Kriptahely megváltás. 30 000.-Ft.

Közterület használati díjak

–  A közterületbe benyúló üzlethomlok-
zatok (portál), kirakatszekrény, üzle-
ti védőtető (előtető), ernyőszerke-
zet, hirdető berendezés (fényreklám), 
cég- és címtábla. 1200.-Ft/év/m2

–  Árusító és egyéb fülke: 400.-Ft/m2/
hó.

–  Gépjárművek, bérkocsik állomáshe-
lye gépkocsinként (járműszerelvé-
nyenként): 12 000.-Ft/év/tgk. + sze-
relvényenként: 18 000.-Ft/év. 

–  Építési munkával kapcsolatos épí-
tőanyagok és törmelékek (lakásépí-
tés, lakóépület javítása esetén): 30.-
Ft/m2/nap.

–  Idényjellegű, alkalmi és mozgóáru-
sítás: 120.-Ft/m2/nap.

–  Film és televízió-felvétel: 120.-Ft/
m2/nap.

–  Vendéglátó ipari előkert: 30.-Ft/m2/
hó.

–  Mutatványos tevékenység: 250.-Ft/
m2/nap.

–  Gázközműre történő rácsatlakozás 
céljából történő közterület-igénybe-
vétel egyszeri díja (ingatlanonként): 
45 000.-Ft.

2008. évi díjemelések Ongán
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TELEHÁZ szolgáltatási díjai

–  Regisztrációs díj: 600.-Ft/félév.
–  Számítógép használat és Internet: 

ingyenes.
–  Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db 

könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönöz-
hető 3 hétre, mely indokolt esetben 
kétszer meghosszabbítható.

Térítéses szolgáltatások és díjak:
–  Elveszett olvasójegy pótlása: 200.-

Ft/olvasójegy.
–  Fénymásolás: A/4 15.- Ft, kétoldalas: 

20 Ft, A/3 25 Ft, kétoldalas: 35 Ft.
–  Nyomtatás Internetről, CD-ROM-

ról: 25.-Ft/oldal.
–  Floppy az Internetről történő letöl-

téshez: 120.-Ft/lemez.
–  CD az Internetről történő letöltés-

hez: 250.-Ft/lemez.
–  Könyvtárközi kölcsönzés: a doku-

mentumot küldő könyvtár által 
meghatározott összeg és a posta-
költség.

–  Kártérítés: a dokumentum minden-
kori beszerzési értéke vagy ugyan-
arról a kiadásról készült fénymáso-
lat köttetve, illetve annak költsége. 
Végső esetben bírósági eljárást kez-
deményez a könyvtár. 

Az önkormányzati tulajdonú VÍZI 
KÖZMŰ-ből a Hernád Közmű Kft . 

által szolgáltatott csatorna díja 
Ócsanáloson

A Hernád Közmű Kft . (szolgáltató) ál-
tal biztosított csatornadíja: 1408.-Ft/m3. 
A megállapított díj az általános forgal-
mi adót és a vízterhelési díjat nem tar-

talmazza. A megállapított díjat a szolgál-
tatónak a lakossági fogyasztók esetében 
olyan mértékben kell csökkenteni, ami-
lyen mértékű támogatást az állami költ-
ségvetésben előirányzott összegből a Tár-
caközi Bizottság döntése alapján kap. A 
megállapított díjjal a számlázást gazdál-
kodó szervezet felé havonta, a lakosság 
felé kéthavonta a bekötési vízmérőóra ál-
lására alapozva kell alkalmazni.

Vízi közmű díj

Ivóvíz (kö-
zületi): 418 Ft/ 
m3+ÁFA.

Ivóvíz (la-
kossági): 394 Ft/ 
m3+ÁFA.

Locsolási ked-
vezmény esetén a 
csatornadíj: 1006 
Ft/ m3+ÁFA.

A lakosság ré-
szére számlázandó 
szennyvíz csatorna szolgáltatási díj össze-
ge vélhetően az állami támogatással: kb. 
509 Ft/m3+ÁFA.

Kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás

Kéménytípus
Díj

Nettó Bruttó 
(20% ÁFA-val)

ESH
ESB
ESZ
ESV

1121 1345

EGH 1029 1235
EGB
EGZ
EGV 

1029 1235

EGW 2058 2470
ESHX
ESBX 1708 2050

EGHX 1521 1825
EGBX
EGZX 1521 1825

   KSHQ, KSBQ,       
KSZQ,KSVQ 13 279 15 935

   KSHN, KSBN, 
KSZN, KSVN 8304 9965

  KGHQ, 
KGBQ, 
KGZQ, KGVQ

10 475 12 570

  KGHN, 
KGBN, 
KGZN, KGVN

14 975 17 970

T 780
TX 1240
Pótkiszállás 1055

Önkormányzati oktatási intézmények 
(óvoda, általános iskola) 50% díjkedvez-
ményt kapnak.

Kémények számítógépes méretezése: 
bruttó 5680 Ft/kémény.

Szemétszállítási díj

A képviselő-testület elfogadta a 
CIRKONT Hulladékgazdálkodási ZRT. 
Jelentősen megemelt szemétszállítási dí-
ját: 259.-Ft/ürítés/db.+ÁFA (tavaly 183 Ft 
volt). Az önkormányzat 2008. január 01. 
napjától 2008. december 31. napjáig terje-
dő időszakra lakásfenntartási támogatás-
ként Onga község közigazgatási területén 
ingatlannal rendelkezők éves szemétszál-
lítási díját – a jelentősen megnövekedett 
összeg (1 492 000 Ft/hó+ÁFA) – ellenére 
továbbra is átvállalja.

Az intézmények helyiségeinek bérleti díja

Időtartam Művelődési ház klubterem + mellékhelyiség Nagyterem + 
mellékhelyiség (Ft)

0–2 óra 3300 7000
0–4 óra 6600 10 000
0–8 óra 7700 13 000
0–24 óra 11 000 17 000

Esküvő összes helyiséggel: 25 000.-Ft/nap 
Ócsanálos közösségi ház 4000.-Ft/nap
Oktatási intézmények
- általános iskola tornaterme 2800.-Ft/óra 
- oktatási helyiségek 2500.-Ft/óra
- napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással 3000.-Ft/óra
- sportpálya, öltözővel 3800.-Ft/óra

Megnevezés Méret Nettó Bruttó
(20% ÁFA-val)

Koromakna 
tisztítás/
ellenőrzés

70 kW alatt 4192 Ft/db 5030 Ft/db

70 kW felett 7779 Ft/db 9335 Ft/db

Füstcsatorna 
tisztítás / 
ellenőrzés 
20 m-ig

Ø 0.7 m2 alatt 842 Ft/m 1010 Ft/m

Ø 0,7 m2  felett 1258 Ft/m 1510 Ft/m
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Onga Nagyközség Önkormányzat 
Kép viselő-testülete az alábbiakban 
előre tervezett időpontokban 15.00 
órai kezdettel tartja üléseit a felso-
rolt napirendi pontok szerint a Pol-
gármesteri Hivatal tanácskozóter-
mében:

2008. január 22.
–  Hernádnémeti és társult települések 

szennyvízberuházásának ügyében Olaj-
tervvel kapcsolatos ügy megtárgyalása
Előadó: polgármester

–  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a 
karbantartó csoport munkájáról
Előadó: jegyző 

–  Beszámoló a Hernád Közmű Kft . 2007. 
évi működéséről
Előadó: polgármester 

–  Képviselő-testület által hozott határo-
zatokról és azok végrehajtásáról szóló 
jelentés megtárgyalása
Előadó: polgármester

–  Bejelentések

2008. február 12.
–  2008. évi költségvetés megtárgyalása

Előadó: jegyző
–  Adóigazgatási tevékenység értékelése

Előadó: jegyző
–  Bejelentések

2008. március 18.
–  2007. évi költségvetés módosítása

Előadó: jegyző 
–  2008. évi költségvetés elfogadása

Előadó: jegyző
–  Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 

átvilágítása
Előadó: polgármester, jegyző

–  Bejelentések

2008. április 15.
–  2007. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló jelentés megtárgyalása (zárszám-
adás)
Előadó: jegyző

–  Szociálpolitikai támogatási rendszer 
alakulása
Előadó: jegyző 

–  Beszámoló a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatokról, szociális és 
családgondozói feladatokról
Előadó: jegyző, Hadházi Ferencné intéz-
ményvezető

–  Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali 
Intézményének működéséről
Előadó: intézményvezető, jegyző

–  III. Ongai Kulturális Napok megtár-
gyalása
Előadó: Kulturális és Sport Bizottság el-
nöke

–  Bejelentések

2008. május 13.
–  A nagyközség közbiztonságának hely-

zete 
Előadó: rendőrkapitányság, Felsőzsolcai 
Rendőrőrs őrsparancsnoka

–  Polgárőr Egyesület tájékoztatója éves 
tevékenységéről
Előadó: Polgárőr Egyesület elnöke 

–  Ongai Tűzoltó Egyesület tájékoztatója 
éves tevékenységéről
Előadó: Bráz Pál parancsnok

–  Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója 
éves tevékenységéről
Előadó: klubvezető

–  Ongai Kulturális Egyesület beszámolója
Előadó: Takács László egyesületi elnök

–  Bejelentések

2008. augusztus 26.
–  2008. I. félévi gazdálkodás értékelése

Előadó: jegyző
–  Tájékoztató a Onga Községi Sport 

Egyesület éves tevékenységéről
Előadó: sportegyesület elnöke

–  Bejelentések

2008. szeptember 16.
–  Tájékoztató a község egészségügyi hely-

zetéről
Előadó: I–II. körzetek háziorvosai, gyer-
mekorvos, fogorvos, I–II. körzet védőnői

–  Onga nagyközség környezetvédelmi 
helyzete
Előadó: Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke, jegyző

–  Bejelentések 

2008. október 14.
–  Tájékoztató az iskolai és óvodai oktató-, 

nevelőmunkáról
Előadó: iskolaigazgató, óvodavezető

–  Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves 
tevékenységének értékelése
Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke

–  Bejelentések

2008. november 18.
–  2008. III. negyedéves gazdálkodás ér-

tékelése
Előadó: jegyző

–  2009. évi költségvetési koncepció meg-
tárgyalása
Előadó: jegyző

–  Közmeghallgatás anyagának megtár-
gyalása
Előadó: polgármester

–  Bejelentések

2008. december 9.
–  2009. évi munkaterv megtárgyalása

Előadó: polgármester, jegyző
–  Bejelentések

Közmeghallgatások: előre jelzett és meg-
hirdetett időpontokban Ongán a műve-
lődési házban, illetve Ócsanáloson a Kö-
zösségi Házban

Onga Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve 

(85/2007. (XII. 11.) sz. határozat)

4 m3-es konténerből történő szállítás: 
2310 Ft/m3/ÁFA.

Hulladékgyűjtő zsák: 242 Ft/db+ÁFA.

Kommunális adók

A magánszemélyek kommunális adó-
jának mértéke 10 000 Ft-ról 12 000 Ft/

évre nőtt, míg a vállalkozók kommuná-
lis adója maradt 2000 Ft/év, mivel az már 
tavaly elérte a törvényben rögzített maxi-
mális mértéket.                              - T. L. -
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December a szokásos évi közmeg-
hallgatások időszaka mind Ongán, 
mind Ócsanáloson. A menetrend is 
szokásosnak mondható. Először le-
vetítésre került az Ongai Kulturális 
Egyesület által – az idén az NCA ál-
tal támogatott – vitaindító fi lm az 
önkormányzat egy éves tevékeny-
ségéről, az elért eredményekről. Ezt 
követően a kisszámú (Ongán az idén 
kb. 40 fő, Ócsanáloson kb. 25 fő) ér-
deklődő néhány kérdése és a ráadott 
polgármesteri válaszok hangzanak 
el. Igazából gyorsan megy minden, 
meglepetés nincs. Az elért eredmé-
nyek, az állampolgári érdektelenség, 
fásultság, vagy valami más teszi egy-
hangúvá ezen közmeghallgatásokat. 
Természetesen a felvetődött kérdé-
sek az érintetteknek fontos, és meg-
oldást váró problémákra utalnak, de 
valójában valami mégis hiányzik. 

Az idén az 
ongaiak a cigány-
telep járhatat-
lan útjait, a Bár-
sonyos nem kellő 
tisztaságát, a Fő 
tér környékén a 
közlekedés veszé-
lyességét, az út-
jelző táblák hiá-
nyát vetették fel. 
Ócsanáloson is-
mét előkerült a 
buszmegálló kér-
dése, de szó volt a határban lévő utak el-
szántásáról, a rossz minőségű bekötőút-
ról, a körgát hiányáról, a régi tejcsarnok 
csúfságáról és bizonyos fenyőfák lakoso-
kat zavaró voltáról. A felvetődött problé-
mákra (az összest felsoroltuk) a polgár-
mester úr a képviselő-testület nevében 
– szem előtt tartva a lehetőségeket és az 

illetékesség kérdés-
körét – megoldást 
ígért. 

Jövőre vélhetően 
hasonló módon ke-
rül megrendezésre 
a közmeghallgatás, 
hátha egyszer aktí-
vabb lakossági rész-
vétellel és érdeklő-
déssel.

- T. L. -

Az Ongai Kulturális Egyesület a 
Bu  dapesti Művelődési Központ-
tal együttműködve részese lett egy 
nagyszabású, országos képzési rend-
szernek, melynek az a célja, hogy a 
számítógép és az internet világát a 
nyugdíjasok is megismerjék. 

Az Ongai Kulturális Egyesület és a 
UPC Magyarország Kft . az Ongán élő 
nyugdíjasok számára is lehetőséget biz-
tosít a világháló használatának helyben 
való megismerésére.

A huszonöt órás, hathetes tanfolyam-
ra jelképes 1000 Ft-os áron jelentkezhet-

nek településünk nyugdíjasai. (A tan-
folyam többi költségét az egyesület és a 
UPC. Magyarország Kft . biztosítja.) A 
képzésen résztvevők megismerkedhet-
nek a világháló használatának alapjaival, 
és az elektronikus levelezéssel. Minden 
résztvevő saját e-mail címet nyit, melyet 
a tanfolyam után is használhatnak. 

Az internet országszerte már több ezer 
nyugdíjas számára nyitott ki egy új vilá-
got a Budapesti Művelődési Központ or-
szágos képzési hálózatában. Ismerje meg 
Ön is az internet használatát! 

Ha nem tudja mi az a @, www, és 
mindez mire jó, jelentkezzen a „Kattints 

rá, Nagyi!” tanfolyamra! Számtalan ér-
dekességgel és újdonsággal ismerkedhet 
meg a tanfolyamon. 

A képzés max. 10–15 fős csoportok-
ban, a tervek szerint februártól indul az 
általános iskola új épületszárnyának szá-
mítástechnika termeiben.

Jelentkezhetnek ongai nyugdíjas vagy 
rokkant nyugdíjasok. Jelentkezni az álta-
lános iskolában lehet személyesen vagy 
telefonon (46/464-260) Kovács György-
nél vagy Takács Lászlónál 2008. január 
31-éig. Igény szerint több csoport bein-
dítására is lesz lehetőség.

- T. L. -

„Kattints rá, Nagyi!” tanfolyamok Ongán!
Nyugdíjasok jelentkezését várjuk!

Közmeghallgatások Ongán és Ócsanáloson

Polgármesteri tájékoztató (Fotó: pépé)

Közmeghallgatás Ongán (Fotó: pépé)

Közmeghallgatás Ócsanáloson (Fotó: pépé)

Válaszra várva (Fotó: pépé)
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November elején, településünkön is-
mét jelentősen megnövekedett az át-
menő teherforgalom. Újra több tíz 
tonnás, nehézgépjárművek rongálták 
a nemrég felújított útjainkat. Látva a 
károkat és a lakossági ellenérzést, a 
képviselő-testület határozottan lépett 
fel, aminek eredményeként reméljük, 
végleg megoldódik ez a probléma, és 
februárban megtörténik az említett 
gépjárművek végleges kitiltása a köz-
ség útjairól. 
Az önkormányzati határozat értelmé-
ben megtett polgármesteri lépéseket, 
és az illetékes hatóságok válasz leve leit 
alább olvashatják a tisztelt olvasók.

Tisztelt Őrsparancsnok Úr!
Alulírott Madzin Tibor Onga nagy-

község polgármestere tájékoztatással élek 
és egyben kéréssel szeretnék élni Tisztelt 
Cím felé. 

Tájékoztatom Önt arról, hogy Onga 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2007. november 20-i képvise-
lő-testületi ülésen a következő határoza-
tot hozta:

71/2007.(XI.20.) számú képviselő-tes-
tületi határozat:

Onga nagyközség felújított közúti át-
vezető szakasza védelmében, valamint 
a lakosság ingatlanjaiban keletkezendő 
károk megelőzése érdekében, valamint 
a nagyközség lakosságának nyugalmá-
nak biztosítása érdekében jelentős és in-
dokolt lakossági nyomás és felháborodás 
hatására nyomatékosan kéri az illetékese-
ket, hogy Onga település egészén a nagy-
mértékű teherforgalmat korlátozni szí-
veskedjenek.

A település lakossága a további jelen-
tős teherforgalom fennállása esetére pol-
gári engedetlenséget, útlezárásokat, va-
lamint médiabeli tiltakozást helyezett 
kilátásba.

Mindezeket Onga Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete választott 
tisztségénél fogva, valamint egyébként is 
fentiekkel egyetértésben támogatja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a szükséges intézke-
déseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tisztelettel emlékeztetni kívánom Őrs-

parancsnok Urat, hogy Onga nagyközség 
kezdeményezésére 2007. október 16-án 
10 órakor forgalmi rend felülvizsgálatot 
tartott a 3605. j. Felsőzsolca–Bekecs ösz-
szekötő út Onga belterületi szakaszán 
Onga nagyközség területén az átmenő te-
herforgalom korlátozása, illetve kitiltása 
tárgyában, melyről jegyzőkönyv készült. 

Minden érdekelt nyilatkozott arról, 
hogy a település kérését a főútvonal te-
herforgalmának korlátozását illetően tisz-
teletben tartja, valamint az arra alkalmas 
legközelebbi időpontban – a 37. számú fő-
útvonal átadását követően – meg is oldja. 

Még egyszer és nyomatékosan kérem 
Őrsparancsnok Urat, hogy saját hatáskör-
ében a további kellemetlenségek elkerülé-
se érdekében – amely közös érdekünk – a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Onga, 2007. november 21.
Maradok tisztelettel:
Madzin Tibor
polgármester

Kapja: 
1. Magyar Közút KHT. B.-A.-Z. Me-

gyei Igazgatósága 
2. B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapi-

tányság Közlekedési Osztály 
3. Miskolc Városi Rendőrkapitányság 

Közlekedési Osztály
4. Ongakavics Kft . 
5. Felsőzsolcai Rendőrőrs

VÁLASZLEVELEK

Tisztelt Polgármester Úr! 
Az Onga Nagyközség belterületi sza-

kaszán átmenő teherforgalom korláto-
zása érdekében tett kezdeményezését tá-
mogatom. A forgalmi rend felülvizsgálat 
érdekében 2007. október 16-án tartott 
tárgyaláson a Magyar Közút KHT képvi-
selője látott lehetőséget a probléma meg-
oldására. A korlátozott forgalmú övezet 
kijelölése lehetne a mindenki számára el-
fogadható. Természetesen a megvalósí-
táshoz az érintettek egyetértése szüksé-
ges. A tárgyalásról készített jegyzőkönyv 

2008 februárját említi határidőként az új-
bóli egyeztetésre. 

A Miskolci Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya támogatja az 
önkormányzat azon törekvését, hogy csök-
kenjen a településen átmenő teherforga-
lom. Természetesen a forgalmirend-válto-
zást csak megfelelő előkészítés után lehet 
végrehajtani. 

A településen átvezető útra a jövőben 
bevezetendő korlátozások betartását a 
rendőrség lehetőség szerint ellenőrzi, és 
a szabályok megsértőivel szemben szigo-
rúan intézkedik. 

Kérem Polgármester Urat, hogy a Ma-
gyar Közút Kht-val – mint az adott útsza-
kasz kezelőjével – egyeztetve az új forgal-
mi rendet alakítsák ki. Az esetleges újabb 
egyeztető tárgyalás időpontjáról hatósá-
gomat értesíteni szíveskedjék. 

Onga belterületén a balesetek meg-
előzése érdekében visszatérő sebesség 
ellenőrzést tervezünk, mely kedvezően 
befolyásolhatja a település közlekedés-
biztonsági helyzetét. 

Bízom abban, hogy hamarosan olyan 
megoldás születik, mely a település lakói-
nak megelégedésére szolgál. A jövőben is 
jelezze a közúti közlekedéssel kapcsolato-
san Önöket érintő nehézségeket, hogy azok 
orvoslásában sikeresen együttműködjünk. 

Miskolc, 2007-12-03 
Tisztelettel: Perge Bertalan r. alezre-

des osztályvezető Miskolci Rendőrfőka-
pitányság 

Az újra megnövekedett teherforgalom 
megszüntetése érdekében tett lépések
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2007. december 9-én, advent máso-
dik vasárnapján a református gyüle-
kezet ismét vendégszolgálatra hívta 
a határon túlról a szilágypéri refor-
mátus gyülekezet lelkipásztorát, Tol-
nai Ferencet.

Ez a vasárnap hálaadó alkalma is volt 
a református gyülekezetnek, mert elké-

szült a templombelső új ruhája, a terítő 
garnitúra, melyet az 1904-ben ajándékba 
kapott úrasztali terítő szecessziós mintá-
jával díszített fel újra a gyülekezet. Ezen 
az istentiszteleten adott hálát a lelkészhá-
zaspár is lelkészi szolgálatuk 25 évéért.

Ünnepélyessé tette az advent második 
vasárnapját a határon túli fi atalok és négy 
debreceni teológus éneke.

Az istentisztelet után 
várt mindenkit egy szere-
tetvendégség a gyülekezeti 
teremben, ahol módja volt a 
gyülekezetnek elbeszélgetni 
a határon túlról érkezett lel-
készházaspárral, kis kóru-
sukkal és lelkes kórusveze-
tőjükkel.

Az ünneplésbe üröm 
is vegyült, mert a nagy ál-
dozatok árán felújított re-

formátus templomot kívülről elkezd-
ték bontani. Falunknak ez a templom 
az egyetlen műemléke, igazi dísze, a re-
formátus gyülekezetnek az Isten háza, 
ahol Igéjén keresztül erősíti és vezeti az 
Őrá hallgatókat, de lám van akinek csak 
„megélhetési” forrás.

- Csomós Lászlóné lelkész -

Nagysikerű karácsonyi koncertet szer-
vezett az általános iskola művészeti ta-
gozata a község művelődési házában. A 
teltházas rendezvényen a növendékeken 

kívül felléptek a felnőtt oktatók, művész-
tanárok és az iskola pedagógus énekkara. 
A műsor fő rendezője Rasztóczky Emese 
ének-zene tanár volt. 

December 21-én az 5. év-
folyamos tanulók – Polák Pé-
ter és Takács László osztályfő-
nökök rendezésében – ünnepi 
karácsonyi műsort adtak elő. 

Az Ongai Általános Iskolá-
ért Alapítvány jelentős érté-
kű eszközvásárlással támo gatta 
az oktatás tárgyi feltételrend-
szerét. 

VERSENYEREDMÉNYEK! 
Népdaléneklési verseny (Mezőcsáton): 

2. helyezést ért el Mogyoró Valéria 4. b 
oszt. Felkészítő nevelő: Rasztóczky Emese. 

Olvasás verseny (Felsőzsolcán): kü-
löndíjas Vasas Vivien 3. a oszt. Felké-
szítő nevelő: Kiss Istvánné. 2. helyezett: 
Klema Gabriella 4. a oszt. Felkészítő ne-
velő: Máté Béláné. 

Angol értő olvasási verseny (Miskolc): 
4. helyezett Siska Lőrinc 5. a oszt. Felké-
szítő nevelő: Szabóné Reszegi Éva. 

Sikerekben gazdag boldog újévet kívá-
nok az újság valamennyi olvasójának! 

– Rózsa László igazgató –

Iskolai csengőszó

* * *

Tisztelt Önkormányzat!
A 2007. november 22-én érkezett 

megkeresésére válaszolva az alábbi tájé-
koztatást adom: 

A 2007 októberében megtartott for-
galmi rend felülvizsgálat során, az a meg-
állapodás született, hogy a teherforga-
lom korlátozására a 37. sz. főút átépített 
szakaszának átadása után nyílik lehető-
ség. Az átadásra 2007. december 7-én 
kerül sor, így a teherforgalom korláto-
zása december közepétől lenne lehetsé-
ges. Ebben az időszakban azonban már 

nem történik a környék bányáiból jelen-
tős mértékű kiszállítás. 

A jegyzőkönyv készítésének időpont-
jában még nem volt ismert az a körül-
mény, hogy a METRO Áruház melletti 
terület feltöltésre kerül, és ez jelentős for-
galmat fog indukálni. Azonban amikor a 
feltöltési munkálatokhoz Igazgatóságunk 
hozzájárulását adta, szigorú feltételként 
szerepelt az engedélyben, hogy a szállí-
tást végző járművek a belegrádi csomó-
pont érintésével a lakott területeket elke-
rülve közlekedhetnek. 

A fentiek fi gyelembevételével Igazga-
tóságunk álláspontja továbbra is az, hogy 
a teherforgalom korlátozása 2008. febru-
ártól lehetséges. 

Miskolc, 2007. november 28. 

Stoll Gábor Magyar Közút Kht. 
B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága

Sass István osztályvezető

- szerk.: T. L. -

* * *

Az énekkar fellépése (Fotó: T. L.)

Határon túli magyarok szolgálata

Tolnai Ferenc vendégszolgálata 
(Fotó: Csomós Mária) Fiatalok éneke (Fotó: Csomós Mária)
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Az Ongai Kékdaru szerkesztősége 
kért meg arra, hogy nyújtsak tájé-
koztatást egy újabban szárnyra kelt 
rémhírrel kapcsolatosan. A rémhír 
önkormányzatunk, illetve több ön-
kormányzat csődjéről szól. A rém-
hír nem igaz, de mint minden ilyen-
nek, természetesen ennek is alapjául 
szolgál olyan esemény, amely aztán 
némely fantáziadús polgártársa-
ink agyszüleményeivel kiegészítve, 
elferdítve, eltúlozva, valamint to-
vábbi „lelkes” polgártársaink által 
kárörvendően, avagy roppant „saj-
nálkozóan” terjesztve, híresztelve, 
rémhírré növi ki magát.

Miről is van szó valójában? 
A híresztelések alapja egy bírósági íté-

let, amely súlyos fi zetési kötelezettségeket 
ró tíz önkormányzatra. Mint ismeretes, te-
lepülésünk szennyvízhálózata tíz település 
közös beruházásában valósult meg. Ezek 
a települések: Onga, Gesztely, Hernádkak, 
Hernádnémeti, Berzék, Sajóhídvég, Kö-
röm, valamint Sajólád, Sajópetri és Ónod. 
A beruházás folyamán a gesztori teendő-
ket Hernádnémeti önkormányzata látta 
el, a tíz önkormányzat képviselő-testüle-
teinek 1994. első felében meghozott dön-
tései lapján. A szennyvízberuházás fő-
vállalkozója az Olajterv Fővállalkozó és 
Tervező Zrt. lett. A vállalkozási szerződés 
aláírására 1997. október 3-án került sor, 
amelyben az Oljaterv a Hernádnémeti és 
társult települések szennyvíz-elvezető csa-
torna hálózatának kivitelezésére vállalko-
zott 2.650.000.000.-Ft átalányár ellenében, 
1999. április 30. teljesítési határidővel. 
Mindezek szellemében a munkálatok el-
kezdődtek, és a műszaki ütemezésnek 
megfelelően rendben folytak.

Az 1998-as önkormányzati választások 
alkalmával néhány önkormányzat vezeté-
se megváltozott, köztük Hernádnémetié 

is. Hernádnémeti gesztor önkormányzat 
új vezetése és az előző önkormányzat ál-
tal kijelölt Olajterv fővállalkozó között 
általunk nem ismert okoknál fogva meg-
romlott a jó viszony. Mindez odáig fa-
jult, hogy Hernádnémeti gesztor önkor-
mányzat az elvégzett és leigazolt munkák 
számláit nem fi zette ki, mire az Olajterv 
szüneteltette a kivitelezési munkálatokat. 
Végül aztán többszöri egyeztetés és a má-
sik kilenc önkormányzat egyöntetű nyo-
mására megegyezés jött létre, amelynek 
eredményeképen a szennyvízcsatorna 
hálózat megépült. Hernádnémeti gesz-
tor önkormányzat általunk nem ismert 
megfontolásból úgy látta jónak, hogy a 
fővállalkozó által benyújtott végszámlát 
nem fi zeti ki, annak ellenére, hogy erre a 
pénzeszköz rendelkezésére állt. Továbbá, 
keresetet nyújtott be a megyei bíróság-
hoz az Olajtervvel szemben, a késedel-
mes teljesítés miatti kötbér megfi zetésére 
vonatkozóan. Mindezt a többi társult ön-
kormányzat tudta és felhatalmazása nél-
kül tette. Ez által a többi önkormányzat, 
akaratán kívül és attól függetlenül perkö-
zösségbe került. Több kísérlet is történt 
mind az önkormányzatok, mind az Olaj-
terv kezdeményezésével a peren kívüli 
megegyezésre, de ezeket Hernádnémeti 
önkormányzata és annak vezetése rendre 
meghiúsította. Valamilyen általunk nem 
ismert megfontolásból szinte mániáku-
san bíztak abban, hogy a bíróság, a kere-
setüknek helyt fog adni, és megítéli az ál-
taluk követelt 300.000.000.-Ft-ot. 

Közel két év pereskedés után az Olajterv 
megelégelte a kialakult lehetetlen helyze-
tet, és nyolcféle jogcímen viszontkeresetet 
nyújtott be a felperes ellen. Az alperes a 
kereset teljes mértékű elutasítását kérte, 
ugyanakkor pótmunkadíj, kölcsöntarto-

zás, késedelmi kamat, ügyleti kamat, vala-
mint kártérítés jogcímén összesen 617.959. 
341.-Ft megfi zetése iránt terjesztett elő 
viszontkeresetet a felperesekkel szemben. 
Viszontkeresetében kérte felperesek egye-
temleges marasztalását. A viszontkereset 
tényéről az érintett önkormányzatok szin-
tén nem lettek tájékoztatva.

Az elsőfokú bíróság mind a felperesek 
keresetét, mind az alperes viszont kere-
setét részben találta alaposnak. Ez által a 
tíz önkormányzatnak összességében több 
mint, 300.000.000.-Ft fi zetési kötelezett-
sége keletkezett az Olajterv Zrt. részére. 
Hernádnémeti önkormányzat élt a jogor-
voslat lehetőségével, és az elsőfokú bíró-
ság ítéletét megfellebbezte. Másodfokon 
a Debreceni Ítélőtábla 2007. november 
7-én jogerős ítéletet hozott, amelyben a 
felperes önkormányzatok kötbér irán-
ti keresetét elutasította, az alperes Olaj-
terv viszontkeresetét jóváhagyta, de nem 
olyan mértékben, mint az elsőfokú me-
gyei bíróság. Ezáltal az érintett önkor-
mányzatoknak az Olajtervvel szemben 
fennálló és végrehajtható tartozása mint-
egy 800.000.000.-Ft-ra emelkedett. Eb-
ben nagy szerepet játszottak az eredeti 
tartozásokra a per húzódása folytán rá-
került kamatok. 

Az ügy bonyolultságára és terjedelmé-
re való tekintettel akár több száz oldalon 
tudnám részletesen ismertetni az ügy té-
nyeit. Természetesen erre egyrészt e lap 
hasábjain nem nyílik lehetőség, másrészt 
a felmerülő későbbi jogkövetkezmények 
és joghatások számunkra kedvező kime-
netele érdekében jónéhány információ az 
ügy jelenlegi állásában nem publikus. 

A fi zetési kötelezettségen belül Onga 
nagyközség tartozása is jelentős, éves költ-
ségvetésünk mintegy 15%-át teszi ki, de na-
gyon távol áll a pénzügyi csőd fogalmától.

Onga Nagyközség Önkormányzata 
az ügy megoldására vonatkozó felelős-
ség megállapítására vonatkozó, a kártérí-
tési igényünkre vonatkozó döntéseit egy-
hangúlag hozta meg. Ezek szellemében 
kívánjuk a kialakult helyzetet a lehetősé-
gekhez mérten számunkra legkedvezőbb 
módon megoldani és lezárni. Abban bí-
zunk, hogy a mai magyar lehetőségekhez 
képest erre rövid időn belül sor kerül.

– Tisztelettel: 
Madzin Tibor polgármester –

Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók!

Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuk-
nál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a a falumúzeum kiala-
kítását, az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékte-
remtő gyarapodását helyezi előtérbe.

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kul-
turális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05

A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és szá-
mít idei támogatásukra is!

- Takács László OKE elnök -

Tisztánlátás végett



92008. január

Hagyományainkhoz híven 2007. 
december 8-án a Szülői Munkakö-
zösség szervezésében megrendez-
tük a Katalin bált a művelődési ház-
ban. Nagy örömmel töltött el a nagy 
érdeklődés, amely rekordlétszámot, 
132 fő megtisztelő jelenlétét ered-
ményezte bálunkon.

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az 
évben is szülők által felszolgált töltött ká-
posztával kedveskedtünk vendégeink-
nek. A vacsora elkészítéséért köszönet il-
leti Zsoldosné Editkét és a konyhás nénik 
szakértő kezeinek munkáját, melyhez a 
Máté Pékség szponzori ajándékaként fel-
ajánlott kenyeret fogyaszthattuk. 

Nagy sikert arattak a Máté Pékség ál-
tal felajánlott különféle ízű rétesek, me-
lyek pillanatok alatt elfogytak a tálcák-
ról. Szintén tőlük kapott támogatásként 
a büfében vásárolt italok mellé sajtos po-
gácsa is járt vendégeinknek. Ez úton sze-
retnénk köszönetünket kifejezni a Máté 
család felé az önzetlen és nagyvonalú fel-
ajánlásért!

A kiforrott csapatmunka a terem be-
rendezésében, az alkalomhoz illő de-
koráció elkészítésében, a vacsora fel-
szolgálását megelőző készületekben és a 
felszolgálásban egyaránt megmutatko-
zott. A szülők büfé üzemeltetésében, a ta-
karítás és a mosogatás terén is bebizonyí-
tották helytállásukat!

Ez úton szeretném megköszönni min-
den szülőnek, hogy a közösségi munká-
ban legjobb hozzáállásukat mutatva si-
keres létrehozói és közreműködői voltak 
rendezvényünknek!

A bálban a zenei háttér a Vídia Szalon-
zenekar hattagú csapatának köszönhető, 
akiknek mesterien hangszerelt muzsikája 
és énekhangjai minőségi és feledhetetlen 
élménnyel gazdagítottak mindannyiunkat. 

A bált Rózsa László igazgató úr nyi-
totta meg, amit az általános iskolás gyer-
mekek néptánc-csoportjának bemutató-
ja követett, majd a formációs tánccsoport 
lépett színre. 

Több éves hagyomány, hogy megke-
ressük a helyi vállalkozásokat és szülő-
ket, hogy tombolaajándékaikkal, felaján-
lásaikkal még színvonalasabbá tegyük 
rendezvényünket. Az idén új kezdemé-
nyezésként minden osztályban a szülői 
munkaközösség tagjai által névre szó-
ló borítékban támogatói jegyeket küld-
tünk a szülőknek, hogy a bál alkalmából 

ily módon is kérjük jelképes összegű tá-
mogatásukat az iskolás gyerekeink szá-
mára. A remek szervezésnek és a peda-
gógusok segítségének köszönhetően 105 
támogató jegyre – egyenként 500 forin-
tot – kaptunk felajánlást. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni minden szülőnek és 
pedagógusnak, akik támogatói jegy meg-
vásárlásával segítettek!

Külön köszönet illeti Szabó Menyhért 
urat, aki 20 000 Ft készpénz felajánlásá-
val, Urszin László vállalkozót, aki 15 000 
Ft-tal támogatott, Farkas András és Papp 
Judit vállalkozása 10 000 Ft-ot adomá-
nyozott. Dr. Nagy Zsuzsanna, dr. Sárai 
Katalin és dr. Petik Edit, községünk or-
vosai egyenként 3000 Ft felajánlással él-
tek. Pecsenye Sándor és családja 2000 Ft-
tal támogatta báli bevételeinket.

Az éjfélre kifáradó vendégeinket a tom-
bolasorsolás pihentette meg, melyekből 
szintén kiemelkedően nagyszámú szel-
vény fogyott vendégeink körében. Mind-
ezt a profi  tombolaárusító tanár néniken 

kívül a nagyszámú és nívós ajándéközön-
nek köszönhetjük, melyet a teljesség igé-
nye nélküli felsorolásban közzéteszünk. A 
következő támogatóinktól kaptunk aján-
dékokat: Coop Bolt Felszabadulás út, Far-
kas János és neje, Gelehed kávézó, 100*100 
kereskedés, Mihalik Gyula és neje, Farkas 
Lászlóné jegyzőasszony és családja, Taka-
rékszövetkezet, Orchidea Virág-Ajándék, 
Nagy István virágboltja, Szilágyi Jánosné, 
Sziget-Elek Bt., Szegedi Sándor, Pék+A 
Kft . pékség, Zsoldos János, Tóth Ferenc 
Ócsanálos, Madzin Tibor polgármester úr, 
Rózsa László igazgató úr és családja, Vanyó 

László és neje, Ronyecné Hódi Éva és csa-
ládja, Nyisztorné Jolika és Tibor zöldséges 
boltja, Czifrus Péterné kozmetikus, Viktó-
ria Szépségszalon, Amon Bt. Kovácsné Ka-
tika és Kovács Gergő, GK-Profi l Bt. Rácz 
Attila, Kapusi Viktória, Polgármesteri Hiva-
tal, Baktainé Horváth Ilona ruházati boltja, 
Fülöp Norbert, Fülöp Miklósné, Fülöpné 
Ircsi fodrász, Ongai Kulturális Egyesü-
let, Répási János Rexes kocsmája, Vernyik 
László vállalkozása, Pocsay József és Erzsi-
ke zöldséges üzlete, Siegel János húsboltja, 
Molnár Géza és felesége palackozott ital és 
édesség boltja, Arkangyal gyógyszertár, dr. 
Rosta Balázs fogorvos, Fitti szalon Kádasné 
Farkas Zsuzsanna, Papp Balázs,Visi József, 
Péli Tibor, Zupkóék Arany János úti boltja 
és Nagy Miklós.

Szíves elnézését kérem azon támogató-
inknak, akik a rendezvény alatt juttatták 
el hozzánk ajándékaikat, és a nagy báli 
forgatagban nevük feljegyzése elmaradt, 
és így ezen sorok között nem találják ne-
vüket! Köszönet érte, hogy szívügyüknek 
tekintve a bálba juttatták el ajándékaikat!

Egy nagyon sikeres és jó hangulatú 
bált magunk mögött tudva, az ebből be-

folyó 551 000 Ft bevételből az általános 
iskola tanulóit jutalmazzuk könyvek-
kel, az iskolai rendezvények és ünnep-
ségek tárgyi feltételeiben nyújtunk anya-
gi segítséget, az első osztályos gyermekek 
első iskolai napját tesszük kis ajándékkal 
emlékezetessé, pedagógusainknak mon-
dunk köszönetet gyermekeink útjának 
igazgatásáért. 

Reméljük, hogy rendezvényünkkel 
régi szép hagyomány hírnevét öregbítve 
kellemes élményben részesíthettük ked-
ves vendégeinket!

- Ronyecné Hódi Éva SZMK elnök -

Katalin bál

Báli hangulat (Fotó: Zólyomi Sándor)
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DECEMBER KARÁCSONY HAVA
„Január elől jár, a nyomán február,
március szántó-vető, április nevettető,
május szépen zöldellő, június nevelő,
július érlelő, augusztus csépelő,
szeptember gyümölcshozó, október borozó,
november telelő, december pihenő.”

ADVENT

A hónapok legszebbike december, 
amikor az öröm, izgalom, szeretet és me-
legség jóleső érzése járja át a szívünket. 
Várakoztunk, készülődtünk és pihenhet-
tünk egész hónapban. Mielőtt az otthoni 
közös ünneplésre, a családok többnapos 
együttlétére sor került volna óvodáink-
ban sűrű programok, élmények várták a 
gyerekeket.

Az advent, a mindennapos várakozás, 
a Jézus eljövetelére való készülődést je-
lentette. A kereszténység legnagyobb ün-
nepét 4 héten keresztül vártuk. Az advent 
igen fontos jelképei: a fény, a csillag, az 
adventi koszorú és az adventi házikó. 

1. A fény Jézus érkezését jelenti. A 
meggyújtott gyertya a karácsony legfon-

tosabb kelléke. Ez a fény, ez a gyertyaláng 
világítja meg a jászolban alvó kisdedet.

2. Az adventi koszorút kb. százötven 
évvel ezelőtt egy német evangélikus lel-
kész az imateremben állított fel. A kocsi-
kerék nagyságú fából készített koszorút 
fenyőágakkal díszítette, melyen a négy va-
sárnapot jelképező 4 fehér gyertyát gyúj-
tott. Innen ered az adventi koszorú készí-
tésének szokása, a gyertyagyújtás pedig 
megszépíti a karácsonyvárás hangulatát.

3. A csillag is gyakori motívum ka-
rácsony tájékán. A betlehemi csillagnak 

fontos szerepe volt a bibliai történetben, 
hiszen a három királyt ő vezette el Betle-
hembe a kis Jézus jászolához.

4. Az adventi házikóról mindenki hall-
hatott. Bármiből is készül annyi, ablaká-
nak kell lennie, ahány napja van advent-
nek. A gyerekek kedvéért minden egyes 
ablak rejt egy-egy meglepetést, kis aján-
dékot. Izgalommal nyitnak ablakot, egy-
re közelebb kerülvén a karácsonyhoz.

MIKULÁS

A mikulásvárás is hasonló örömökben 
telt. Piros csizmák, mikulássapkák, putto-
nyok, csomagok díszítették az ablakokat, a 
csoportszobákat és az előtereket. Már ré-
gen megtanulta minden kisgyerek, hogy 
tisztára pucolt cipőket szabad csak az aj-
tók, ablakok mögé készíteni. Megtanulták, 
hogy a Mikulás szakállas, bajszos, piros 
sapkás, puttonyos, jóságos kedves bácsi, 
aki a jó gyerekeket megdicséri, a rosszakat 
megszidja. A nagyobbak megtudhatták, 

hogy honnan származik az igazi Mikulás, 
és miért ünnepeljük december 6-án.

A készülődés, a közös vers- és daltanu-
lás, a kézműves foglalkozások, a díszítés, 
a dekorálás fokozta az együttes várakozás 
örömét. A jeles napon az ünneplőruhás 
apróságok érdeklődő tekintetének tüzé-
ben a „Borókások” báboztak, meséltek, 
minek után megjelent körünkben a nagy-
szakállú. Némi verselés és a „Hull a pely-
hes…” eléneklése után megajándékozta 
a gyermekeket az alapítványunk által fi -
nanszírozott csomagokkal. Köszönjük, 

hogy a – fenntartó jóváhagyásával – szű-
kös anyagi körülmények ellenére is jutot-
tak új játékok a csoportokba. A gyerekek 
boldogsága bizonyította: nemcsak kapni, 
hanem adni is öröm és szép dolog. 

BORBÁLA NAPJA, LUCA NAPJA

Ha valaki nem ismerné a két névhez 
fűződő szokásokat, említést tennék róla. 
Szent Borbála a várak, tüzérek, bányászok 
és a fi atal lányok védőszentje volt. E napon 
vízbetett és karácsonyig kivirágzott cse-
resznyeág közeli házasságot ígért a néphi-
edelem szerint. Óvodában szép dísze lehet 
az ünnepi asztalnak a kinyílt ág. 

A másik említésre méltó jeles nap de-
cember 13-a, Luca napja. Ehhez a nap-
hoz fűződő szokások közül a leg említés-
re méltóbb:

• Dologtiltással járt ez a nap, hiszen 
aki 13-án felvett bármiféle munkát, szent 
Luca megbüntette.

• Fiatal legények „kotyolni” jártak, va-
gyis énekeltek, mondókáztak, jó kívánsá-
gokat skandáltak és bőséget, jól tojó tyú-
kot kívántak a ház népének. 

• A Luca-székét 13-án kezdték el össze-
állítani. A munkálat 13 napon át folyt, és 
13 féle fával dolgoztak. Aztán a karácso-
nyi éjféli misén pedig, aki felállt rá, annak 
módja volt meglátni a boszorkányokat.

• Az óvodás körökben leginkább meg-
valósítható szokások egyike a Luca nap-
ján ültetett búza, amely Szentestén az ün-
nepi asztalra kerülhetett. Az ezzel etetett 
állatok aztán egészségesek maradtak, és 
megmenekültek a rontástól.

KARÁCSONY

A mi hagyományainkhoz tartozik, hogy 
a karácsony előtti utolsó nevelési héten 
nyílt napot tartunk a szülőknek. A közös, 
meghitt karácsonyi hangulatban készítjük 
a legkülönfélébb díszeket, koszorúkat, füg-
gőket stb. Vannak csoportok, ahol fenyő-
fát állítanak, és az előző hetekben karácso-
nyi díszekben pompázik a csoportszoba. 
A munkák végeztével megajándékozzuk a 
hozzátartozókat egy-egy ajándéktárggyal, 
kis műsorokkal, táncokkal. A rövid délelőtt 
nagyon jó karácsonyi hangulat előkészítő-
vé vált az évek folyamán, hogy megfelelően 
ráhangolódjunk az otthoni, bensőségesebb 

Az óvodából jelentjük

Karácsonyi műsoron (Fotó: Nagy Anita)
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VÁROSSÁ VÁLÁSI PÁLYÁZAT
Onga Nagyözség Önkormányzati 

Képviselő-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 59. §-a 
alapján kezdeményezte a Magyar Köz-
társaság elnökénél Onga község város-
sá nyilvánítását. A képviselő-testület úgy 
ítélte meg, hogy a városi cím használatát 
fejlettsége indokolja, az alapvető feltéte-
lekkel rendelkezik. A képviselő-testület 
vállalja, hogy ellátja a városi önkormány-
zatok és szerveik részére jogszabályban 
előírt kötelezettségeket, megteremti azok 
végrehajtásának szervezeti és személyi 
feltételeit. Az elkészült pályázatot a tör-
vényi feltételeknek megfelelően az ön-
kormányzat január 31-éig benyújtja. 

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
A képviselő-testület december 11-én 

tartotta soron következő ülését, melyen 
szó volt a Hernádnémeti és társult tele-
pülések szennyvízberuházásának ügyében 
az Olajtervvel folytatott peres eljárás lezá-
rásáról, a létrejött megállapodásról (lásd 
cikkünket az 8. oldalon). A képviselők el-
fogadták az önkormányzat 2008. évi mun-

katervét, illetve az esélyegyenlőséget érintő 
problémák, hiányosságok feltárása céljá-
ból, a közoktatási intézményi esélyegyen-
lőségi intézkedési terv kiinduló pontja-
ként elkészült közoktatási esélyegyenlőségi 
helyzetelemzést. Határoztak a 2008. évi he-
lyi díjtételekről, megtárgyalták a belsőel-
lenőrzési jelentést. A törvényi feltételeknek 
megfelelően módosították az általános is-
kola alapító okiratát. Az ülésen elfogadták 
a köztisztviselők teljesítménykövetelmé-
nyét meghatározó 2008. évi célokat. Az ön-
kormányzat a köztisztviselők teljesítmény-
követelményének alapját képező célokat az 
alábbiak szerint állapította meg:

–  A testületi ülések szakmai igazgatá-
si és jogi előkészítése, a lebonyolítás 
feltételeinek biztosítása.

–  A polgármester, illetőleg a jegyző 
feladat- és hatáskörébe tartozó ön-
kormányzati, illetőleg államigazga-
tási ügyek előkészítése.

–  A Ktv-ből eredő feladatok ellátása.
–  A szociális és gyermekvédelmi tör-

vény és végrehajtási rendeleteik mó-
dosításából eredő feladatok végre-
hajtása.

–  Az önkormányzat gazdálkodására 
vonatkozó rendelkezések maradék-
talan betartása.

–  A 2008. évi népszavazással összefüg-
gő feladatok elvégzése.

–  Onga Nagyközség Önkormányzat 
fi zetési kötelezettségeinek rendsze-
res, határidőben történő teljesítése, 
a költségvetés pénzügyi egyensúlyá-
nak biztosításához szükséges felada-
tok ellátása.

ELKÉSZÜLT 
AZ ÚJ KÉZILABDA PÁLYA

A cigánytelep és a Bársonyos mellet 
december 15-én megtörtént az újonnan 
kialakított kézilabda pálya aszfaltozása. 
A pálya felfestésére az időjárás függvé-
nyében a közeljövőben kerül sor. 

- T. L. -

ünneplésre. A szeretet ünnepe előtti anyu-
kákkal, apukákkal, nagyszülőkkel való 
együttlét elmélyíti a kapcsolatokat.

Az igazi karácsonyi hangulatot azon-
ban a betlehemezés adja meg. Minden-
képpen megismertetjük a gyermekekkel 
a betlehemi történetet, Jézus születésétől 
kezdve, pásztorok és királyok látogatá-
sán át, egészen a szent család menekülé-
séig. Nagycsoportos gyerekek már alkal-
masak arra, hogy a klasszikus történetet 
dramatizálás formájában előadják. Ezt a 

szép feladatot az Arany János úti Mar-
garéta csoport teljesítette Anikó és Eri-
ka óvó néni vezetésével. A gyerekek iga-
zi betlehemi hangulatot teremtve, szépen 
felkészülten adták elő műsorukat kedves 
kis táncokkal színesítve az előadást.

Ha pár perc nyugalom, boldogság, 
béke járta át a szívünket a történet hall-
gatása közben, akkor már szép karácso-
nyi ajándékot kaptunk tőlük.

Bízom benne, hogy minden kedves ol-
vasónak hasonlóan kellemesen és szépen 

teltek az ünnepek. Munkatársaim nevében 
is kívánok az elkövetkezendő újesztendőre 
békét, boldogságot és jó egészséget!

- Péli Edit -

RÖVID HÍREINK:

• Kiscsoportosaink is ellátogattak a 
Mini-manó játszóházba.

• A Vidám vándorok együttes „Sze-
gény legény kalapja” című előadását te-
kintettük meg a művelődési házban.

Ongai hírfolyam

Épül az új pálya (Fotó: K. Gy.) Munkálatok közben (Fotó: K. Gy.)
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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Köz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: garayweb.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy 
plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az 
Ongai Kék da ru szá ma it.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

•  Olajterv kontra önkormányzatok
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 2007. évi 

tevékenységéről 
•  Az OKE 2007. évi munkaterve
•  Karácsonyi csoda
•  Az internetes fórumokról
•  A falumúzeum kialakításáról
•  2007 képekben
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Esti gimnázium községünkben
•  Portrésorozat az Ongára beköltözöttekkel 
•  Ongai hírfolyam
•  Az óvodából jelentjük
•  Egészségmegőrző rovat
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

KAPHATÓ KAPHATÓ 
Onga helyismereti Onga helyismereti 

dvd-rom-jadvd-rom-ja

A májusban megjelent helyismereti A májusban megjelent helyismereti 
dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható dvd-rom 3000 Ft/db áron kapható 

az általános iskolában az általános iskolában 
és a nagyobb helyi üzletekben.és a nagyobb helyi üzletekben.

Az önkormányzat Településfejlesztési, 
Oktatási és Környezetvédelmi Bizottsága 
novemberben bírálta el a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázatot. Az alább 
felsorolt nyertesek 3500 Ft/hó önkormány-
zati ösztöndíjban részesülnek, amit a me-
gye és a minisztérium maximum ugyan-
ekkora összegekkel kiegészít.

A típusú támogatott
Balla Viktória Mikszáth K. utca 18. 
Balogh Gábor Petrovics F. utca 26. 
Balogh Judit Kölcsey utca 22. 
Balogh Zsuzsanna Edit Balaton utca 31. 
Bányász Boglárka Munkácsy utca 9. 
Bencze Erzsébet Ifj úság utca 5. 
Beregnyei Ágnes Bezerédi utca 15. 
Bihari Ádám Rózsa utca 6. 
Bódis Viktor Tompa M. utca 25. 
Bokros Péter Lévay utca 2/A. 
Buzás László Lévay utca 6. 
Debreceni Dóra Ifj úság utca 6. 
Dudra Krisztina Lévay utca 22. 
Farkas Györgyi Munkácsy utca 18. 
Farkas Nóra Munkácsy utca 18. 
Fehér Ferenc Madách utca 23. 
Fészki Szilvia Oprendek S. utca 6. 
Galambos Péter Felszabadulás utca 8. 
Göndör Gábor Hunyadi utca 49 
Győrke Gergő Madách I. utca 12. 
Hegedűs László Berzsenyi D. utca 64. 
Horváth István Berzsenyi D. utca 26. 
Jóna Enikő Bem apó utca 20. 
Jónyer András Felszabadulás utca 18. 
Juhász Tímea Lévay utca 8. 
Karászi Kitti Árpád utca 19/A. 
Kárpáti Dalma Dóra Rózsa utca 4. 
Káveczki Ádám Kölcsey utca 28. 
Kelemen Viktória Kossuth L. utca 30. 
Kerekes András Hunyadi utca 47. 
Kerékjártó Diána Berzsenyi D. utca 12. 
Kiss Béla Berzsenyi D. utca 46. 
Koncz Mónika Bethlen G. utca 14. 
Kovács Adrienn Ivett Berzsenyi D. utca 76. 
Kovács Ágnes Bem apó utca 16. 
Kovács Gábor Pál Berzsenyi D. utca 76. 
Kovács Krisztina Gyöngyi Balaton utca 32. 

Körtvélyesi Zsolt Ifj úság utca 20. 
Krajcz Éva Ifj úság utca 15. 
Krizsán Mariann Munkácsy utca 14. 
Kugler Balázs Kodály Z. utca 5. 
Majzik Kitti Bem apó utca 55. 
Máté Mária Kölcsey utca 9. 
Mátyás Anikó Oprendek S. utca 22. 
Molnár Ákos Bem apó utca 26. 
Molnár Alíz Radnóti utca 1. 
Molnár Melitta Hunyadi utca 30. 
Molnár Róbert Kinizsi Pál utca 29. 
Nagy Csilla Bartók B. utca 10. 
Nagy Edina Bartók B. utca 10. 
Nagy István Károly Balaton utca 33 
Nagy Zsuzsanna Erzsébet Balaton utca 33. 
Olasz Beáta Bethlen G. utca 11. 
Pécsi Nikolett Petőfi  utca 4. 
Pénzeli Roland Madách utca 18. 
Péter Csilla Tompa M. utca 17. 
Péter Eszter Felszabadulás utca 10. 
Péter István Felszabadulás utca 10. 
Péter Márton Munkácsy utca 13. 
Petrás László Berzsenyi D. utca 54. 
Petrás Zsuzsa Bem apó utca 35. 
Pintér Szabina Kölcsey utca 4. 
Piriczki Bernadett Mária Hunyadi utca 23. 
Rácz Ádám Madách utca 9. 
Sebestyén Tamás Ifj úság utca 12. 
Sivák Judit Tompa M. utca 22. 
Szatmári Zoltán Bezerédi utca 43. 
Szécsi Éva Petrovics F. utca 44. 
Szegedi Tamás Madách utca 24. 
Szuhi Krisztián Dobi utca 4. 
Szűcs Mónika Gyöngyvirág utca 7/A. 
Tóth Natália Major utca 7. 
Tóth Zoltán Hunyadi utca 51. 
Trizsi Zalán Lévay utca 10. 
Tumik Tamás Arany J. utca 12. 
Vanyó István Munkácsy utca 7. 
Vincze Edit Bem apó utca 70. 

B típusú támogatott
Bolobás Eszter Balaton utca 44. 
Horváth Dávid Madách utca 14. 
Ján Csaba Rákóczi utca 57. 
Koncz Etelka Tímea Bethlen G. utca 14. 
Musinszki Noémi Bezerédi utca 2. 
Péter Kata Mukácsy utca 13. 
Tóth Norbert Balaton utca 21. 

Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázat nyertesei


