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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:

•  A népszavazás ongai eredményei
•  Olajterv kontra önkormányzatok
•  Trivium – Projekt és partnerség építő képzés
•  Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági 

jelentése
•  Véget értek a „kattints rá nagyi!” tanfolyamok 

Ongán 
•  Március 15-ei megemlékezések
•  Állattartási rendelet - folytatás
•  Portréban 
•  Kiszehajtás
•  Folytatódott a PANKKK klub koncertsorozat
•  Az internetes fórumokról
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrző rovat
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Tisztelt Szülők! 
Tisztelt adófi zető 
állampolgárok!

Arra kéri Önöket, az 
Ongai Óvodásokért 

Alapítvány,
hogy adójuk 1%-ával támogassák 
óvodánkat.
Felajánlásaikat sporteszközök vá-
sárlására, fejlesztő játékok, vala-
mint udvari játékok bővítésére 
fordítja.
Adószám: 18436130-1-05

Segítő támogatásukat köszönjük.
Tisztelettel: 

- Búzás Lászlóné 
alapítvány elnöke és 

Trízsi Józsefné óvodavezető -

A KÖVETKEZŐ PANKKK KONCERT!
Az OKE következő PANKKK koncertjének időpontja március 14. Fellép az 

Acoustic Enemy zenekar.

ONGAIAK ONGAIAKKAL ONGÁÉRT!
Az Ongai Kulturális Egyesület NCA támogatással fórumot szervez március 31–ére, 

az általános iskola média termébe 18 órai kezdettel. Az OKE minden érdeklődőt sze-
retettel vár, akik együtt gondolkozva a településre beköltözöttekkel a nagyközség él-
hetőbbé tételéről, a civil élet élénkítéséről vitatkoznak, cserélnek eszmecserét.

Koncertek a Péli kocsmában
Idén is számos koncerten szórakozhatnak az élőzene kedvelői a Sportpályán találha-

tó Péli kocsmában. A PANKKK program által támogatott fellépők mellett más ismertebb 
zenekarokkal is találkozhatunk az elkövetkező hetekben. Ami már biztosan lesz:
Március 14. – Acoustic Enemy & Otila koncert (PANKKK Program)

Április 12. – Hollywoodoo koncert! (Jegyek elővételben már most a kocsmában!)

Április 26. – Mockba koncert (PANKKK Program)

Részletesebb információk a http://www.pelikocsma.extra.hu honlapon találhatók.
- Totya -

Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Tisztelt Ongai Állampolgárok! 
Tisztelt Olvasók!

Az Ongai Kulturális Egyesület tisz-
telettel kéri Önöket, hogy adóbe-
vallásuknál az 1%-ról rendelkező 
nyilatkozatukban támogassák a fa-
lumúzeum kialakítását, az egyesület 
céljait, törekvéseit, mely Onga köz-
ség kulturális, értékteremtő gyara-
podását helyezi előtérbe.

Nyilatkozatukban a következő-
ket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 
Adószám: 18430983-1-05

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

- Takács László OKE elnök -

Tisztelt Szülők! Tisztelt adófi zető állampolgárok!
Mindenek előtt megköszönjük az előző évben alapítványunknak tett 

felajánlásukat. Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallásuknál az 1 %-ról 

rendelkező nyilatkozatukban az ongai iskolát, ezzel településünk ta-

nulóit támogassák. 

Az Önök által felajánlott SZJA 1%-át, amely független az egyházak-

nak nyújtható támogatástól, intézményünk taneszközök fejlesztésé-

re, a tanulói programok támogatására fordítja.

Nyilatkozatukban az alábbi alapítványt kérjük megjelölni, vagy mun-

kahelyén megjelöltetni: 

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 1841O394-1-O5
Az előző év legjelentősebb pénzügyi támogatásban részesülő területei:

- szemléltető, számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök vásárlása,

- tanulói programok támogatása,

- tanulói jutalmazások,

- versenyek díjazása,

- nevezési díjak.

Segítő támogatásukat köszönjük!

Tisztelettel: 

- Szegedi Sándor alapítványi elnök és Rózsa László igazgató -



Az Európai Bizottság kezdeményez-
te „e-Inclusion, be part of it!” (e-Be-
fogadás – Légy a részese!) európai 
akcióév első magyarországi prog-
ramja a Budapesti Művelődési Köz-
pont „Kattints rá, Na-
gyi!©” tanfolyama. 
2007 decemberében a 
program abban a nem-
zetközi elismerésben 
részesült, hogy az e-
Inclusion legjobb gya-
korlatai között felkerült 
a http://www.epractice.
eu weboldalra. A UPC 
Magyarország által tá-
mogatott „Kattints rá, 
Nagyi!©” országos há-
lózat jelenleg egyedüli magyar prog-
ramként jogosult az európai akcióév 
emblémájának használatára. 

A Budapesti Művelődési Központ 2002-
ben dolgozta ki „Kattints rá, Nagyi!” né-
ven idősebb „tanulóknak” szóló, huszonöt 
órás, internetes képzési programját, me-
lyet azóta is folyamatosan fejleszt. Ennek 

ongai alkalmazására szerződött – hosz-
szabb előkészítés után – tavaly december-
ben az Ongai Kulturális Egyesület.

Az egyesület felhívására 23-an jelent-
keztek, akik február elejétől két csoport-
ban kedden és pénteken, hat héten át az 
általános iskola számítógépes termeiben 
ismerkednek az alapvető számítástech-

nikai és internetes ismeretekkel, jelképes 
1000 Ft-os jelentkezési díj ellenében.

Tanulóink gyakorlatorientált, kiscso-
portos képzés keretében az alapoktól 
kezdve sajátíthatják el az internetezés és az 
elektronikus levelezés alapjait. A tanulók 
nyomdai úton előállított tanulói jegyzet 
segítségével eleveníthetik fel a tanultakat. 
A képzést játékos vizsga zárja le, melyet a 
látogatási bizonyítvány átadása követ. Az 
országos képzési hálózat fotógalériája és a 
program sajtóvisszhangja a http://kattints.
spaces.live.com címen tekinthető meg.

Nyugdíjasoknak szóló internet-ok-
tatási program jelenleg az alábbi hely-
színeken érhető el: Budapest IV., IX., 
XI., XVIII., XX. kerület, Debrecen, Du-
naújváros, Eger, Miskolc, Nagykanizsa, 
Nyíregy háza, Onga, Pécs, Pétfürdő, Sal-
gótarján, Székesfehérvár, Szombathely, 
Téglás, Veszprém és Vértesszőlős. 

X. évfolyam 3. szám – 2008. március Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Elfogadva településünk 

2008. évi költségvetése
•  Beindultak a „Kattints rá 

nagyi!” tanfolyamok
•  Egyre több a diák az esti 

gimnáziumban
•  Házhozmenő szelektív hul-

ladékjáratok időpontja
•  Lovas nemzet voltunk! 

Vagyunk? Leszünk?
•  Történelmünk tanúi, a várak
•  Állattartási rendelet
•  Térítési díjak változása
•  Farsangi mulattságok
•  Farsangi Pankkk koncert
•  Ongai hírfolyam
•  Óvodából jelentjük
•  Báloztunk az óvodáért
•  OKE felhívások
•  Az Ongai Iskoláért 

Alapítvány közhasznúsági 
jelentése

•  OKE taggyűlés
•  Iskolai csengőszó
•  1%-os felhívások
•  Koncertek a Péli kocsmában

– folytatás a 4. oldalon –

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 

A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Beindultak a „Kattins rá nagyi!” tanfolyamok!

Az első foglalkozáson (Fotó: T. L.)

Lelkes résztvevők (Fotó: T. L.)
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2006 őszén indult nagyközségünk ál-
talános iskolájában a felnőttek számára 

esti gimnáziumi oktatás. A 2006/2007-es 
tanévben még csak két 10-es osztály kezd-
te meg a munkát az iskola falai között. A 
SZILTOP Oktatási KHT által fenntartott 
Báthori István Középiskola és Szakiskola 
egyik tagintézménye az ongai, mely biz-
tosítja az oktatáshoz szükséges helyszínt, 
a taneszközöket, elvégzi a tanügyi és az 
adminisztrációs teendőket, melyért cse-
rébe a SZILTOP KHT bérleti díjat fi zet 
az intézménynek. A 2007/2008-as tan-
évben a korábbi két tizedikes osztály ösz-
szevonásával egy tizenegyedikes, és két 
tizedikes osztály sajátítja el a középisko-
lás ismeretanyagot. Az új tanévben 9 fős 
tantestülete és már 100 hallgatója van a 
tagintézménynek. A diákok nem csak 
Ongáról, hanem a szomszédos települé-
sekről járnak be. Megoszlásuk a követke-

ző: Alsózsolca – 2 fő, Arnót – 2 fő, Bőcs – 
2 fő, Felsőzsolca – 17 fő, Gesztely – 13 fő, 

Hernádkak – 2 fő, 
Hernádkércs – 1 
fő, Hernádnémeti 
– 8 fő, Ináncs – 
1 fő, Kistokaj -
1 fő, Miskolc – 
3 fő, Ócsanálos 
– 2 fő, Onga – 26 
fő, Sajólád – 1 fő, 
Sajópálfala – 1 fő, 
Sajópetri – 1 fő, 

Sajóvámos – 1 fő, Selyeb – 1 fő, Szikszó – 
5 fő, Taktakenéz – 1 fő, Tiszaújváros – 3 
fő, Újcsanálos – 4 
fő és Újharangod 
– 2 fő.

A tanórák min-
den kedden és csü-
törtökön délután 
3-tól este negyed 
9-ig tartanak. A 
mostani tizen-
egyedikes osztály 
(44 fő) 2009-ben 
tesz érettségi vizs-
gát matematika, 
magyar, történe-
lem és két szaba-
don választható tantárgyból. A tizedike-
seknek érettségin (2010-ben) már csak 

egy szabadon választható tantárgyuk 
lesz, mivel nekik már idegen nyelvből is 
kötelező lesz a megmérettetés. A tavalyi 
évhez képest új tantárgyak – informatika, 
fi lozófi a és társadalmi ismeretek – színe-
sítik az elsajátítandó ismeretanyagot. 

Az idén a tagintézmény diákönkor-
mányzata is megalakult, melynek vezető-
je Molnár Istvánné lett.

A Báthori István Középiskola és Szak-
iskola Ongai Tagintézménye a 2008/2009-
es tanévre is felvételt hirdet. A jelentke-
zési feltételekről a következő számukban 
tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat.

- Takács László 
tagintézményvezető - 

Társaságunk, a CIRKONT Zrt. 2008-ban is folytatja a 
„házhozmenő zöldzsákos” szelektív hulladékgyűjtési szolgál-
tatását a településen. Az elmúlt évben tapasztaltuk, hogy a 
szállítás napjának meghatározása félreértéseket eredményez-

hetett. Ezt elkerülvén társaságunk elkészítette a 2008. évre vo-
natkozó házhozmenő szelektív hulladékgyűjtési menetrendet, 
ami a következő.

• Február 27. szerda
• Március 26. szerda
• Április 23. szerda
• Május 28. szerda
• Június 25. szerda
• Július 23. szerda
• Augusztus 27. szerda
• Szeptember 24. szerda
• Október 22. szerda 
• November 26. szerda
• December 24. szerda
Kérjük hulladékaikat a fenti időpontba a már megszokott 

helyre és feltételekkel kihelyezni szíveskedjenek.
„TAPOSSA LAPOSRA!”

- CIRKONT Zrt. -

Egyre több a diák az esti gimnáziumban

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja

Jövőre is várja a jelentkezőket (Fotó: T. L.)

Tanórán (Fotó: T. L.)

Szelektíven szállítják (Fotó: T. L.)
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LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét arra, 

hogy viziközműből szolgáltatott ivóvíz 
díja az elfogadott locsolási kedvezmény 
feltételekkel csökkenthető! Az igénye-
ket a tárgyévre vonatkozóan legkésőbb 
április 15-ig kell benyújtani. Május 1-től 
szeptember 30-ig lehet a kedvezményt 
érvényesíteni. A locsolási kedvezmény 
igénylőlap a községi honlap hatályos ren-
deletek részénél letölthető: http://www.
onga.hu/phiv/rend.php.

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
A képviselő-testület február 12-én tar-

totta soron következő ülését, melyen is-
mét szó volt a Hernádnémeti és társult 
települések szennyvízberuházásának 
ügyében az Olajtervvel folytatott peres 
eljárás lezárásáról. A képviselők elfogad-

ták a nagyközség 2008. évi költségveté-
sét, az adóigazgatási tevékenységről szóló 
beszámolót. A képviselő-testület pályá-
zatot adott be a „Digitális kompetencia-
fejlesztés infrastrukturális feltételeinek 
biztosítása az ongai általános iskolában” 
címmel. A beruházás megvalósításának 

összköltsége: 11 000 000 Ft. A pályázat 
önerőt nem igényel. Az ülésen módosí-
tották az állattartási és a szociális ellátá-
sokról és a gyermekvédelem helyi szabá-
lyairól szóló rendeletet. Szó volt továbbá a 
közterületfelügyelet kistérség általi meg-
oldásáról is.

ELTŰNNEK AZ I-ES MÖGÖTTI 
DOMBOK

Az I-es és a VII-es ta-
vak közötti közel 30 éves 
„dombok” – néhány otta-
ni fákkal egyetemben – 
eltűnőben vannak. Mint 
megtudtuk, az Ongai Ka-
vics Kft . a rekultiváció 
részeként folytat ott te-
reprendezést. A mun-
kák befejeztével a terület 
– nem megerősített in-
formációk szerint – par-
kosítva lesz.           - T. L. -

A képviselő-testület az önkormány-
zat 2008. évi költségvetését 928.362 
E Ft bevétellel, 1.027.176 E Ft ki-
adással, 98.814 E Ft forráshiánnyal 
a februári ülésén elfogadta. A mel-
lékletekkel együtt 41 oldalas ren-
deletet újságunk hasábjain nincs 
módunk közzétenni. Aki részletek-
re kíváncsi, az hamarosan az egész 
rendeletet megtekintheti a www.
onga.hu/rendeletek weboldalon.

Összességében elmondható a költség-
vetésről, hogy hosszú évek után az idei év 
lett volna az első olyan év, amikor önkor-
mányzatunk tényleg fellélegezhetett vol-
na. Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek 
nagy beruházásai (főtér, iskolabővítés, 
ócsanálosi szennyvízberuházás, költség-
alapú bérlakások stb.) miatt felvett hite-
lek jórészt visszafi zetésre kerültek. A több 
éves kihatással járó döntésekből szárma-
zó kötelezettségek 2008-ban – a korábbi 
évekhez képest – jóval kevésbé terhelték 
volna meg nagyközségünk költségvetését. 
Ezek a szép kilátások azonban a szenny-
vízberuházást magvalósító 10 önkor-
mányzat és az Olajterv között folyó pe-
res eljárást lezáró kedvezőtlen bírói ítélet 
miatt a semmibe vesztek. (Előzményekre 
lásd az Ongai Kékdaru 2008. januári szá-

mának 8. oldalát.) Településünk költség-
vetése jelentős forráshiánnyal fogadtatott 
el, amiben a Debreceni Ítélőtábla a Gf. 
IV. 30.473/2007/7. sz. jogerős ítéletével az 
Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. ja-
vára megítélt 750 millió Ft egyetemleges 
tartozásból a társközségek között kötött 
megállapodás alapján 141 millió 225 ezer 
Ft Ongára háruló fi zetési kötelezettség is 
benne foglaltatik. Ezen hiány fedezetére 
a képviselő-testület a 73/2007. (XII. 11.) 
sz. határozatában köt-
vénykibocsátást tervez-
te el. Ezzel kapcsolatos 
első lépéseket az önkor-
mányzat már megtette. 
Hogy ez pontosan mek-
kora összeget jelent, mi-
lyen feltételekkel valósul 
meg, azt az elkövetkező 
hetek történései fogják 
meghatározni, amelyek 
akár pozitívan, akár ne-
gatívan is befolyásolhat-
ják az Olajterv kontra 
önkormányzatok peres 
ügyet. A kötvénykibocsátás egy kényszer 
szülte lépés, amivel az önkormányzat a 
nagyobb bajokat akarja elkerülni. 

A könyvvizsgálói jelentés a nagyközség 
költségvetési rendeletét összhangban ta-

lálta a törvényi előírásokkal, az a bevéte-
li és kiadási előirányzatokat nem kérdője-
lezte meg. Szükségesnek tartotta azonban 
megjegyzésként mindehhez hozzáfűz-
ni: „a kötelező feladatok ellátását előtér-
be helyező, hatékonysági gazdaságossá-
gi, valamint takarékossági szempontokat 
következetesen érvényesítő gazdálko-
dás folytatását. Az egyes feladatok csak 
a ténylegesen rendelkezésre álló források 
erejéig kerüljenek fi nanszírozásra.”

(Reményeink szerint a következő szá-
munkban a fejleményekről a peres ügy 
lezárásáról részletesen tájékoztathatjuk a 
község lakosságát. - a szerk. -) 

- T. L. -

Ongai hírfolyam

Elfogadva településünk 2008. évi költségvetése

Rekultiváció a tavaknál (Fotó: T. L.)

A Polgármesteri Hivatal épülete (Fotó: T. L.)
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Sokak vágyálma egy romantikus 
tengerparti vagy akár hazánkban 
is elérhető vadregényes lovaglás, a 
végtelenség és a szabadság érzése. 
Az ábrándokon túl a lovassportnak 
komoly jelentősége van a szervezet 
frissességének fenntartásában, az 
egészség megőrzésében és a szabad-
idő ésszerű eltöltésében. A lovak 
nagy fi gyelmet és törődést igényel-
nek. A lovasokban először érdek-
lődés alakul ki a lovak iránt, ami a 
későbbiekben törődéssé alakul át. 
Ennek megfelelően részükről a leg-
első dolog mindig a lovak szükség-
leteinek kielégítése lesz.

„A lovas sport egyúttal életforma is, 
ami a gyermekkortól késő öregségig gya-
korolható, természetesen a mód és az in-
tenzitás időközben módosul. A lóval 
való foglakozás neveli az embert, jóté-
kony hatású a személyiség fejlődésre. A 
lovassportot űzők felelőssége jóval na-
gyobb, mint más sportágakban, hiszen itt 
a sporteszköz maga a ló, egy igazi élőlény. 
A lovaglás egyik módja lehet a rendszeres 

testedzésnek, hiszen számos izom mun-
kájának köszönhető a helyes ülés megta-
nulása. Ugyanakkor csak kellően fejlett 
izomzatú lovas képes a helyes lovaglási 
technika elsajátítására.” – olvashatjuk a 
HáziPatika.com weboldalon.

Kevesen tudják, hogy Ongán is van le-
hetőség lovaglásra, lovagoltatásra. Sza-
kács László gyerekkorától nagy sze-
relmese a lovaknak, és évek óta egyre 
komolyabb szinten foglalkozik is velük. 
Vele beszélgettünk.

– Mai rohanó világunkban egyre töb-
ben ismerik fel újra, vagy ismerik meg a 
lovaglás igazi szépségeit. Mit gondolsz, mi 
ennek az oka? Az emberek miért szeretnek 
lovagolni?

– A lovaglás szépsége az ember és a 
természet harmóniájában gyökerezik. 
Az egyik legjobb kommunikációs tré-
ning gyereknek és idősnek egyaránt. Egy-
re gyakrabban hallani manapság a terápiás 
lovaglás/lovagoltatásról, ami számos olyan 
elemet tartalmaz, mely lehetővé teszi gyer-
mekek komplex fejlesztését egy olyan te-
rületen, ahol a ló nem eszköz, hanem aktív 
cselekvőtárs. Ez olyan motiváló tényező a 

gyermek számára, mely áthatja és pozitív 
irányba tereli a foglalkozások hatékony-

ságát, hangulatát. Sokoldalú egészségja-
vító hatása közül csak egyet-kettőt emel-
jünk ki: nagyon jó a gerincproblémákkal 
küszködőknek, fi atal korban segít a helyes 

A tanfolyam célja az internetezés és az 
elektronikus levelezés alapjainak gyakor-
latorientált bemutatása és átadása. A sze-
nior tanulók előzetes ismeretek nélkül is 
bátran jelentkezhettek a tanfolyamra. A 
korosztályi csoportok megfelelően lassú 
tempóban, gyakori ismétléssel, az egyes 
lépések jegyzetelésével dolgozzák fel és 
gyakorolják be az új ismereteket. Minden 
tanuló saját internetes számítógépen ta-

nul, Ongán általában két 
oktatóval. Poroszkainé 
Urszin Márta munká-
ját Kovács György segíti, 
míg a szervezési, admi-
nisztrációs, dokumen-
tációs munka Takács 
Lászlóé. 

A tanfolyamot játékos 
vizsgával zárjuk: egy vir-
tuális unoka e-mailben 
tesz fel három kérdést 

netnagyi-
jának. A 
k é r d é -
sek a mindennapi élet-
szervezés, informálódás-
hoz kapcsolódnak. Első 
lépésként ki kell nyit-
ni az elektronikus pos-
taládát, és elolvasni a le-
velet. A benne található 
három kérdésre kell az 
interneten megkeresni 
a választ, majd válasz e-
mailben megküldeni azt. 
Minderre több, mint egy 

óra áll rendelkezésre. A játékos vizsgát 
a tanfolyam látogatási bizonyítványának 
átadása követi, melyet a Budapesti Műve-
lődési Központ állít ki. 

Az első két tanfolyamról lemaradók-
nak jó hír, hogy folytatódik a Budapesti 
Művelődési Központ és az Ongai Kultu-
rális Egyesület együttműködése, és re-
mélhetőleg az év második felében újra 
indulnak „Kattints rá, Nagyi!©” tanfo-
lyamok Ongán! 

- T. L. -

Lovas nemzet voltunk! Vagyunk? Leszünk?!

Beindultak… 
– folytatás az 1. oldalról –

Szakács László a szüreti 
felvonuláson (Fotó: T. L.)

Sikerrel veszik az akadályt (Fotó: T. L.)

Az I. számú csoport (Fotó: T. L.)
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Történelmünk tanúi: a várak!
Az Ongai Kulturális Esték legutóbbi előadására február 5-én, kedden 17 órától került sor az általános iskola média termében. 

Az est témája a Kárpát-medence várainak története volt. Dr. Csorba Csaba, az ELTE főiskolai docense (a B.-A.-Z. Megyei Levéltár 
hajdani igazgatója) diavetítéssel egybekötött előadásán számos érdekes adalékkal szolgált múltunk megismeréséhez.        - T. L. - 

Dr. Csorba Csaba (Fotó: pépé) Az előadás hallgatósága (Fotó: pépé)

testtartás kialakításában, a ritmus-, a moz-
gásérzék fejlesztésében, a görcsös izmok 
feloldásában. Nagyban segíti a személyi-
ségfejlődést, a szociális, pszichológiai ha-
tásai is sokoldalúak, és ne felejtkezzünk el 
a nevelés, az oktatásbeli szerepéről sem.

– Honnan a vonzódásod a lovakhoz?
– Mindig is szerettem az állatokat. 

Olyan családban nőttem fel, ahol az ál-

lattartásnak nagy becsülete volt. Közép-
iskolás tanulmányaimat is mezőgazdasági 
szakközépiskolában, Abaújszántón végez-
tem el. Az idők folyamán számos állatnak 
a tartásába bele kóstoltam már, amihez ki-
lenc éve társult a lovakkal való foglalko-
zás. Eleinte csak hobbiból, a gyerekek ked-
véért került hozzánk egy póni, majd egyre 
bővült az állomány. Jelenleg három te-
nyészmén, három csikó, öt póni és öt nagy 

lovam van. Ezen utóbbiak 
fogatban is járnak.

– Mik a terveid ezzel a 
szép számú állatállomány-
nyal, ami már túl mutat a 
hobbi tartáson?

– Szeretném ha egy jól 
menő vállalkozás része-
ként egyre többen ismer-
nék meg a magyar lovas 
kultúrát, többet tudná-
nak a fajtákról, a lovaglás 
egyes ágairól. Ezt magam-
ra nézve is fontosnak tartom. Tavaly ezért 
elvégeztem az egyéves lovasoktatói isko-
lát. A lovagoltatás mellett egyre bővülő 
szolgáltatással akarunk megjelenni a me-
gyében. Már eddig is felléptünk községi, 
városi vagy vállalati rendezvényeken, fa-
lunapokon, gyakran szerepelünk óvodák-
ban gyermeknapokon, de ott vagyunk a 
szüreti felvonulásokon, olykor esküvőkön 
is. Nagy tervem egy sokszínű ongai lovas 
nap megrendezése széles, 
újszerű programválasz-
tékkal.

– Milyen konkrét szol-
gáltatást tudsz ajánlani az 
ongaiaknak, és hol érhet-
nek el?

– Aki még nem ült lo-
von, annak először a fu-
tószáron való lovaglást 
ajánlom a Patai réten. Ez 
az alap, hiszen először a 
megfelelő biztonságér-
zetet, a szükséges egyen-

súlyérzéket kell megszerezni. Ezt követő-
en jöhet a tereplovaglás, amit gyerekeknek 
és felnőtteknek is tudunk biztosítani akár 
pónin, akár nagy lovon. Igény szerint le-
hetőség van hintózásra, fogatolásra is. 
Előzetes időpont egyeztetés után bárki-
nek állunk a rendelkezésére a 06-20-942-
2141-es telefonszámon.

– Sok sikert elképzelésetek megvalósítá-
sához!                                               - T. L. -

Az egyik Falunapon (Fotó: T. L.)

Hintóval (Fotó: T. L.)

A lovak egy csoportja (Fotó: Totya)
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A képviselő-testület a februári 12. 

ülésén módosította az állattartási 

rendeletét. A sokakat érintő rende-

letet alább ismerhetik meg az olva-

sók. A rendelet mellékletei a követ-

kező számban lesznek olvashatók.

Onga Nagyközség Önkormányzatának 3/2008. (II. 

13.) sz. rendelete az állattartás szabályairól

Onga Nagyközség Önkormányzata a helyi önkor-

mányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az állattartás 

szabályozásáról a közegészségügyi, állategészség-

ügyi és szomszédjogi előírások, az állatok védelméről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény, a mezőgazdasági ha-

szonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szó-

ló 32/1999. (III. 31.) FVM. rendelet, az állategészség-

ügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvényben foglaltak 

fi gyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

Általános és értelmező rendelkezések 

1. §  

(1) A rendelet hatálya kiterjed Onga nagyközség 

közigazgatási területén: 

a) minden olyan természetes személyre, valamint 

szervezetre, aki állatot tart, vagy minden olyan ter-

mészetes személyre, valamint szervezetre, akinek a 

tulajdonában (használatában, kezelésében stb.) lévő 

ingatlanon állat él;

b) minden olyan ingatlanra, épületre és épít-

ményre, ahol kisüzemi állattartás folyik; 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: cirkuszra, ál-

latkiállításra, engedéllyel működő állatfelvásárló te-

lephelyre, nagyüzemi állattenyésztő és állattartó te-

lepre, és a fegyveres testületek állattartására.

2. § 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából gazda-

sági haszonállatok:

a) Nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, 

sertés, bivaly, juh, kecske.

b) Kisállat: baromfi  (tyúk, kacsa, liba, pulyka, 

gyöngyös, galamb) és gazdasági célból tartott pré-

mes állat (nutria, nyérc, ezüst-kék róka, nyúl stb.)

(2) Vadállat minden olyan állat, amely a termé-

szetben él és szaporodik.

(3) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvte-

lésből tartott díszmadarak, díszhalak, kistestű rágcsá-

lók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac stb.)

(4) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fo-

gyasztásra vásárolt, 1–2 napig a lakásban illetve a hoz-

zátartozó melléképületben tartott 2–3 db baromfi .

(5) Kutyasétáltatás fogalmán közterületen az ál-

latnak pórázon történő vezetése értendő.

(6) Kutyafuttatásnak minősül az állatnak póráz 

és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kije-

lölt területeken.

(7) Őrző-védő kutya az, amelyet magán, vagy tár-

sas vállalkozásban folytatott őrző-védő szolgálat so-

rán alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az 

alkalmazó intézmény vezetője igazolja.

(8) Vakvezető az az eb, amelyet erre a célra speciá-

lisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége igazolvánnyal lát el.

(9) Jelzőeb a halláskárosultak segítségét szolgál-

ja, melynek szükségességét szakorvosi igazolással 

kell bizonyítani.

II. FEJEZET

3. § 

Az állattartás általános szabályai

(1) A nagyközség közigazgatási területén állatok a 

hatályos jogszabályokban meghatározott védőtávol-

ságok, valamint az állategészségügyi, közegészség-

ügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabá lyok 

betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása 

nélkül (zaj, bűz stb.) tarthatók.

(2) Üdülőterületen és üdülő jellegű külterületen 

telkenként – a lakásban tartható állatokon kívül – a vé-

dőtávolság, valamint az állategészségügyi, közegész-

ségügyi, építésügyi és környezetvédelmi szabályok be-

tartása mellett maximum 10 db baromfi  tartható.

(3) Méhészkedésnél lakott területen a betelepített 

kaptárakat a szomszédos ingatlan határától 4 m-re, 

közforgalmú úttól, vasúttól 10 m-re szabad elhelyezni. 

Többlakásos ház udvarán a méhcsaládok telepítéséhez 

az ott lakók hozzájárulása szükséges (a 15/1969. (XI. 

6.) MÉM. rendelet fi gyelembevételével).

A méhészkedésre egyebekben a mindenkor hatá-

lyos jogszabályok az irányadók. 

(4) Az állatok tartására szolgáló építmények (istál-

ló, ól stb.) és az ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmé-

nyek (takarmány-előkészítő, tároló, trágya és trágya-

légyűjtő stb.) létesítése, kialakítása, építési engedély 

alapján történhet a közegészségügyi, állategészség-

ügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával.

(5) Az állatok tartására szolgáló létesítmények 

tisztaságát az állattartó köteles biztosítani, szükség 

szerint takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és 

rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni és az 

állattartás során az építésügyi, közegészségügyi, ál-

lategészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírá-

sokat folyamatosan betartani.

(6) Az állattartó köteles gondoskodni állatainak 

megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondozá-

sáról. Állatai egészségének megóvása érdekében kö-

teles az állategészségügyi rendelkezéseket megtar-

tani és az állatok megbetegedése esetén állatorvos 

igénybevételéről gondoskodni.

(7) Azokon a területeken, ahol az általános és 

részletes rendezési tervek a terület más célú felhasz-

nálását irányozzák elő, ott az állatok tartását a ren-

dezési tervek fi gyelembevételével, az építésügyi ha-

tóság hozzájárulásával lehet engedélyezni.

(8) Az egyedi engedélyt vissza kell vonni, illetve 

az állattartást meg kell tiltani, ha a tartás körülmé-

nyei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg az 

(5) bekezdésben rögzített szakhatóságok előírásai-

nak, vagy az engedélyezettől nagyobb létszámú, és/

vagy eltérő fajtájú állatokat tartanak.

Az állattartás megtiltása ugyanezen szakhatósá-

gok szakvéleménye alapján történik.

(9) A lebontásra kerülő lakásokból - vagy egyéb 

okból történő elköltözés esetén - a tulajdonos köte-

les állatai elhelyezéséről gondoskodni.

(10) Az állattartási övezetek határai az érvényes 

rendezési tervben meghatározott rendeltetési öve-

zethatárokhoz igazodnak. 

Az állattartási övezetek határait a rendelet 2. szá-

mú melléklete tartalmazza.

a.) A nagy lakósűrűségű lakóterület rendeltetésű 

övezetben, valamint üdülőterületen haszonállat nem 

tartható.

b.) Az I. számú állattartási (közepes lakósűrűsé-

gű lakóterület rendeltetésű) övezetben a 2. § (1) bek. 

a.) b.) pontjában meghatározott haszonállat  a családi 

szükséglet mértékének megfelelően tartható.

c.) Mezőgazdasági rendeltetésű övezetben – a vé-

dőtávolságok és a hatályos jogszabályok fi gyelembe-

vételével – korlátozás nélkül tartható haszonállat.

(11) A rendelet 2. számú melléklete hatálya alá 

tartozó állattartási övezetekben haszonállat tartásá-

ra – kérelemre – egyedi esetben – a rendelet hatálya 

alól felmentést adhat a polgármester a Településfej-

lesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetértésé-

vel, az alábbi kiemelt célok fi gyelembe vételével:

- versenyszerű sportolásra,

- település hírnevét ismertebbé tevő célokra, 

-  közszolgálati feladatok ellátására (polgárőrség, 

sportolás) 

Az állattartási rendelet alapján engedélyhez kö-

tött tevékenységek engedélyezésére, továbbá a ható-

sági ellenőrzésre (a továbbiakban: hatósági igazgatá-

si eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól 

szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  

III. FEJEZET

Az ebtartás szabályozása

4. § 

(1) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, 

– szükség esetén megkötve, zárt helyen – hogy azok 

elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne 

tudjanak.

(2) Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan ter-

mészetű eb tartása esetén teljes biztonsággal meg 

kell akadályozni annak kijutását a zárt területről. A 

telep, ingatlan, ház, lakás bejáratán a harapós kutyá-

ra utaló, megfelelő fi gyelmeztető táblát köteles az eb 

tulajdonosa szembetűnő módon elhelyezni.

(3) Ebet egynél többlakásos épület közös hasz-

Állattartási rendelet
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nálatú udvarán a szomszédok beleegyezésével sza-

bad tartani.

5. § 

(1) Ebharapás esetén a tulajdonos köteles az ebet 

állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szó-

ló igazolást a sérelmet szenvedett személynek, illet-

ve képviselőjének átadni.

(2) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével meg-

bízott személy kötelessége gondoskodni arról, hogy az 

eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, 

helyiségeit ne szennyezze. (Gyalogjárda, park stb.) 

Az e területeken keletkezett szilárd szennyeződést 

köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében 

közterületen történő tartózkodás során az eb felügye-

letével megbízott személy köteles magánál tartani az 

e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket (zacskó, 

lapát) és azt ellenőrzés esetén bemutatni. 

6. § 

(1) A köztisztasággal és a települési szilárd hulla-

dékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 

21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 13. § (1) bekezdése 

értelmében élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üz-

letekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterek-

re, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvo-

dákba, iskolákba, strandokra ebeket – az üzemeltető 

által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető 

kutya kivételével – még pórázon sem szabad bevinni.

(2) Az (1) bekezdésben leírt létesítményekbe il-

letve területekre, amennyiben az ingatlan védelme 

szükségessé teszi, az őrző-védő kutyák bevihetők.

(4) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet 

szállítani tilos!

(5) Tömegközlekedési járművön ebet csak száj-

kosárral és az érvényben lévő közlekedési szabályok 

(MÁV, VOLÁN) betartásával lehet szállítani.

7. § 

(1) Ebtenyészetet Onga nagyközség közigazgatási 

területén a fajtiszta ebek tenyésztési szabályairól szó-

ló 64/1998. (XII. 31.) FVM. rendeletben szabályozot-

tak alapján, engedéllyel szabad létesíteni.

(2) Ebmegőrzés létesítésére az állatok védelmé-

ről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 41. §-ban 

foglaltakat kell alkalmazni.

8. § 

(1) Ebeket évente egyszer veszettség elleni köte-

lező védőoltásban kell részesíteni.

Az ebtulajdonos köteles:

a) az oltást igazoló nyugtát a legközelebbi védő-

oltásig megőrizni, az ellenőrzésre jogosult hatósá-

gi szerveknek felmutatni, nyugta elveszítése esetén 

megfelelő igazolásról gondoskodni;

b) ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhe-

lyén részesült veszettség elleni védőoltásban, az oltás 

megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a pol-

gármesteri hivatalhoz kell bejelenteni.

(2) A védőoltás alól elvont ebet, valamint az ember-

re egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az ál-

latállomány egészségét veszélyeztető beteg vagy be-

tegségre gyanús ebet kártalanítás nélkül ki kell írtatni.

9. § 

(1) Az ebtartásra vonatkozó szabályok betartását 

folyamatosan ellenőrizni kell, és a szabályok megsér-

tőivel szemben el kell járni. Amennyiben az eb tulaj-

donosa az előző bekezdésekben foglaltakat megsze-

gi és előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be 

azokat, az eb tartását meg kell tiltani.

Az eb eltávolításáról a tulajdonos köteles gondos-

kodni, ennek elmaradása esetén ezt a feladatot ható-

sági rendelkezésre a tulajdonos költségére, a polgár-

mesteri hivatal elrendeli. 

IV. FEJEZET

Állatbetegségek megelőzése és leküzdése

10. § 

(1) Állati hullák és melléktermékek begyűjtése, 

őrzése és ezek ártalmatlanná tétele a SZATEV Szikszói 

telepén történik. Az állati hullák begyűjtését, őrzését, 

megsemmisítését a telepkezelő végzi.

(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévő, 

illetve gondjaira bízott kis- és nagy állat fertőző be-

tegségben vagy annak gyanújában történő elhullá-

sát a körzeti állatorvosnak bejelenteni, és annak ezzel 

kapcsolatos további utasítását betartani. 

A kis állatok és a lakásban tartható állatok tete-

me a tulajdonos kertjében is elásható, a szomszédos 

ingatlan határától mért 5 m-es távolságra. Az állati 

hullát fertőtlenítő szerrel (mész, mésztej) kell leönte-

ni és legalább 1 m, eb esetén 1,5 m vastag földréteg-

gel kell befedni.

(3) Közterületről, vasúti átmenő forgalomból 

származó, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt ál-

latok hulláinak és hulladékainak a telepre történő el-

szállítását a SZATEV Kft. végzi.

11. § 

Az állattartási rendelet alapján engedélyhez kö-

tött tevékenységek engedélyezése, a nyilvántartás-

ok vezetése és az ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal 

megbízott ügyintézőjének feladata.

V. FEJEZET 

12. § 

Szabálysértési rendelkezések

(1) Amennyiben jogszabály másként nem ren-

delkezik szabálysértést követ el és feljelentés esetén 

30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a 

rendeletben foglalt előírásokat megszegi, illetve kö-

telezettségét elmulasztja13. § 

Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Onga Község 

Önkormányzatának az állattartás szabályairól szóló – 

módosított – 11/2003. (IV. 9.) számú rendelete hatá-

lyát veszti.

Ezúttal is kitettek magukért a Péli kocs-
ma vendégei. A már 5. alkalommal meg-

rendezett farsangon számos résztvevő 
magára öltötte nem kevés munkával elké-
szített jelmezét. A hangulatról a PANKKK 
program részeként a Koktél Bt. zenekar 
gondoskodott, akiben most sem kellett 
csalódnunk. A farsangról ké-
szült fotók megtekinthetők az 
Ongai Kulturális Egyesület és 

a kocsma honlapján. A következő támoga-
tott koncert március 14-én lesz, amikor is 
az Acoustic Enemy (www.acousticenemy.
hu) fog játszani az Otila (www.otila.atw.
hu) zenekar felvezetésével. Várunk min-
den kedves érdeklődőt!

- Totya -

Farsangi PANKKK koncert

A Koktél Bt zenekar (Fotó: T. L.) Farsangolók egy csoportja (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület a februári ülésen 2008. március 1-től módosította a szociális ellátásról és a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletének 2. számú mellékletét, ami a térítési díja-

kat tartalmazza. (A teljes rendelet a www.onga.hu weboldalon tekinthető meg.)

Térítési díj a 2008. évre
Házi segítségnyújtás

Ellátási forma Diff erenciált normatíva alapján Intézményi térítési díj Személyi térítési díj

Házi segítségnyújtás

Régi ellátott akire 2007. decemberében 
normatívát igényeltünk 135 Ft/óra 135 Ft/óra

Új belépő 2008-ban
-176 Ft/óra nem fi zetNyugdíj minimum 150%-át (42.750 Ft) nem 

haladhatja meg

Új belépő 2008-ban
195 Ft/óra 195 Ft/óra

Nyugdíj minimum 150 %-a felett (42.750 Ft)

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

2006. decemberében igényeltünk normatívát 111 Ft/nap nem fi zet

Új belépő 2008-ban 152 Ft/nap nem fi zet

Szociális étkeztetés

Diff erenciált normatíva 

alapján

Intézményi térítési díj  Személyi térítési díj 2008-ban

Elvitellel 

vagy 

helyben 

fogyasztva

Kiszállítás-

sal
Jövedelem

Elvitellel 

vagy 

helyben 

fogyasztva

Kiszállítás-

sal

Régi étkezőkre, akikre 2007. 
decemberében normatívát 
igényeltünk

252 Ft 297 Ft

7 126 Ft Nyugdíj minimum 28.500 Ft 50 Ft 50 Ft
28 501 Ft Nyugdíj minimum 200 %-ig (57.000 Ft) 140 Ft 175 Ft
57 001 Ft Nyugdíj minimum 300 %-ig (85.500 Ft-ig) 210 Ft 250 Ft
85 501 Ft Nyugdíj minimum 300 %-a felett 250 Ft 295 Ft

Új belépő 2008-ban

210 Ft 255 Ft  210 Ft 255 Ft
Nyugdíj minimum 150%-át 
(42.750 Ft) nem haladhatja 
meg
Új belépő 2008-ban

252 Ft 297 Ft

  

250 Ft 295 FtNyugdíj minimum
150%-a és 300%-a között   

42.750 Ft - 85.500 Ft   
Új belépő 2008-ban

319 Ft 364 Ft

  

315 Ft 360 Ft
Nyugdíj minimum 300% 
felett   

85.501 Ft felett   

Nappali ellátás

Ellátási 

forma

Intézményi térítési díj  Személyi térítési díj 2008. évre

Nappali 

ellátás 

ebéddel

Nappali ellátás 

ebéd, tízórai + 

uzsonna

Csak 

nappali 

ellátás

Jövedelem

Nappali 

ellátás 

ebéddel

Nappali ellátás 

ebéd, tízórai + 

uzsonna

Csak 

nappali 

ellátás

Idősek 
klubja 1 905 Ft

 

1 449 Ft

7 126 Ft Nyugdíj minimum 28.500 Ft 70 Ft  20 Ft
 28 501 Ft Nyugdíj minimum 200 %-ig (57.000 Ft) 195 Ft  20 Ft
 57 001 Ft Nyugdíj minimum 300 %-ig (85.500 Ft-ig) 270 Ft  20 Ft
 85 501 Ft Nyugdíj minimum 300 %-a felett 315 Ft  20 Ft

Fogyatéko-
sok Nappa-
li Intézmé-
nye

1 046 Ft 1 156 Ft 498 Ft

7 126 Ft Nyugdíj minimum 28.500 Ft 70 Ft 180 Ft 20 Ft

28 501 Ft Nyugdíj minimum 200 %-ig (57.000 Ft) 195 Ft 305 Ft 20 Ft
57 001 Ft Nyugdíj minimum 300 %-ig (85.500 Ft-ig) 270 Ft 380 Ft 20 Ft

85 501 Ft Nyugdíj minimum 300 %-a felett 315 Ft 425 Ft 20 Ft
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A tél vége világszerte 
a farsang, a karneválok 
ideje. Így volt ez közsé-
günkben is. A farsangi 
karneválok közül előbb 
az általános iskola fel-
sősei, majd a Barátság 
Nyugdíjas Klub, az al-
sósok és végül az óvo-
dások rendezték meg 
a maguk báli forgata-
gát. Alább az általá-
nos iskola, illetve a Ba-
rátság Nyugdíjas Klub 
rendezvényéről adunk 
közre néhány fotót.

- T. L. -

Iskolai csengőszó
 Sikeresen folytatódik − az Ongai Kul-

turális Egyesület szervezésében − a „Kat-
tints rá Nagyi” számítógép-ismereti tanfo-
lyam. A felkészült oktatók: Poroszkainé 
Urszin Márta és Kovács György, vala-
mint a korszerű iskolai géppark lehetővé 
teszi a résztvevők számára az alapisme-
retek elsajátítását. Sok sikert a tanfolyam 
valamennyi tagjának!

Erdei Iskola! Iskolánk eredményes pá-
lyázata révén ismét szervezhet „erdei is-
kolai” oktatást a tavasz folyamán. Polák 
Péter tanár úr vezetésével a 6. és 7. évfo-
lyamos tanulók − egy speciális tanterv 
alapján 1–1 héten át Bükkszentkereszten 
folytatják tanulmányaikat.

ONGA – bázisiskola! A B.-A.-Z. Me-
gyei Pedagógiai Intézet felkérte iskolán-
kat a kompetencia-alapú oktatás /készsé-
gek, képességek fejlesztése/ módszertani 

koordinálására a környező iskolák vonat-
kozásában.

Bánhegyi Ferenc tankönyvszerző /Bu-
dapest/ tartott bemutató órát az 5. b osz-
tályban történelemből. Takács László 
ta nár úr által tanított osztály tanulói fel-
készültségükről tettek tanúbizonyságot 
az előadó, valamint a résztvevő pedagó-
gusok előtt. A tanóra után aktuális peda-
gógiai kérdésekről zajlott beszélgetés.

Február 27-én megkezdődött a 3. osz-
tályosok szervezett úszás-oktatása Szik-
szón.

Nagysikerű farsangi karneválokon 
ápoltuk iskolánk és a település télűző ha-
gyományait. A teltházas kulturális ren-
dezvényeken csoportos és egyéni jelmeze-
sek léptek fel színvonalas produkciókkal. 
Nagy sikert aratott a 4. évfolyamos tanu-
lók nyitótánca Magos Csaba koreográfi á-
jával, Máté Béláné, Juhászné Rácz Enikő 
és Buzás Zoltánné tanítók betanításában. 

Köszönet a szülőknek és a szponzorok-
nak támogatásukért.

Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-
ÉRT ALAPÍTVÁNY köszönettel várja az 
adózók 1% SZJA felajánlásait. Az alapít-
vány adószáma: 18410394-1-05

VERSENYEREDMÉNYEK!
– Diákolimpia, úszás országos döntő, 

Székesfehérvár: 2. hely Urszin Csanád 4. 
a, 50 m mellúszásban.

– Népdaléneklés, Felsőzsolca: 1. hely 
Pálfi  Zsuzsanna 6. b, 3. hely Kocsis Mária 
8. a. Felkészítő nevelő: Rasztóczky Emese.

– Helyesírás, Felsőzsolca: 2. hely Bekus 
Orsolya 5. b. Felkészítő tanár: Poroszkainé 
Urszin Márta, 2. hely Vidó Dalma 6. a. 
Felkészítő tanár: Siskáné Bálint Zsuzsan-
na, 3. hely Pecsenye Bence 7. a. Felkészítő 
tanár: Minyó Ákosné.

- Rózsa László, igazgató -

Támogató Szolgálat

Ellátási 

forma

Intézményi 

térítési díj

Személyi térítési díj

Havi rendsze-

res szállítás

Félhavi (10 

napot meg 

nem haladó) 

szállítás

Onga Fogyatékosok Nappali 

Intézménybe való szállítás

Egyszeri szál-

lítás

Jövedelem

Havi rendsze-

res szállítás

Félhavi (10 

napot meg 

nem haladó) 

szállítás

70.000 Ft-ig
70.000 Ft fe-

lett

Szállítás 170 Ft/km 8.250 FT/fő/
hó

4.125 Ft/fő/
félhó 1.100 Ft/fő/hó 550 Ft/fő/

félhó 55 Ft/km

Személyi se-
gítés 3.849 Ft/óra 110 Ft/óra 220 Ft/óra

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Fa
rs

a
n

g
i m

ul
a

ts
á

g
o

k
Fa

rs
a

n
g

i m
ul

a
ts

á
g

o
k

Űrlények (Fotó: T. L.) Negyedikesek fellépése (Fotó: T. L.)

Jelmezben (Fotó: T. L.)Cigány karaván (Fotó: T. L.)
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I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele  979
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás  974
a) alapítóktól  0
b) államháztartás más alrendszeréből  0
c) személyi jövedelemadó  374
d) egyéb támogatások  600
2. Pályázati úton elnyert támogatás  0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel  0
4. Egyéb bevétel  5
B) Vállalkozási tevékenység bevétele  0
6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel  0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele  0
C) Összes bevétel  979
D) Közhasznú tevékenység költségei  628
E) Vállalkozási tevékenység költségei  0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei  0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei  0
F) Összes tevékenység költségei  628
G) Adózás előtti eredmény  351
H) Adófi zetési kötelezettség  0
I) Tárgyévi eredmény  351

II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Eszközök  700
Befektetett eszközök  100
1. Immateriális javak  0
2. Tárgyi eszközök  0
3. Befektetett pénzügyi eszközök  100
Forgóeszközök  600
1. Készletek  0
2. Követelések  0
3. Értékpapírok  0
4. Pénzügyi eszközök  600
Források  700
Saját tőke  700
1. Induló tőke  20
2. Tőkeváltozás  329
3. Tárgyévi eredmény  351
Céltartalék  0
Kötelezettségek  0
1. Hosszúlejáratú köztelezettségek  0
2. Rövid lejáratú kötelezettségek  0

III. Cél szerinti juttatások kimutatása  0

IV. Kapott támogatások  974
1. Magánszemélyektől adó 1%-a  374
2. Magánszemélyek által nyújtott támogatás  560
3. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás  40
4. Regionális Fejlesztő Kft . által nyújtott támogatás  0

Az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány alapvető cél-
jának tekinti az általános iskolai oktatás anyagi segítését, 
technikai berendezések felújítását, versenyek támogatá-
sát, kulturális programok szervezésnek támogatását.

Ebben az évben is megjutalmaztuk a legtöbbet javító, 
illetve a kitűnő és jeles tanulókat. A tanévzáró ünnepsé-
gen átadott jutalomkönyvek megvásárlására adott támoga-
tást alapítványunk. Az őszi „Szép kiejtési verseny”, illetve a 
„Görgey-napok” jutalmazására is vásároltunk könyveket.

Az év végén besegítettünk a taneszközfejlesztésbe, 
így vásároltuk egy LCD tévét, illetve több DVD és CD 
lejátszót.

Ebben az évben először alapítványunk átvállalta 
azon tanulók művészeti iskolai tandíját, akik rászoru-
lásuk miatt kérték.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai díjazásban nem 
részesültek.

„Új év, új év, új esztendő,
Hány csemetéd van?
Tizenkettő!
Jégen járó Január,
Fagyot fújó Február,….”

Az elmúlt időszak sem telt nálunk 
unalmasan. Februárban is mozgalmas 
heteket éltünk meg. Az alábbi képeken 
farsangi mulatozásainkat, szokásainkat 
láthatják kommentár nélkül, hiszen a ké-
pek önmagukért beszélnek.

És íme még egy említésre méltó prog-
ram, melynek keretein belül, a gyermekek 
arcán szebbnél szebb dekorációk díszeleg-

tek nagy örömükre. 
Az egyéni kívánsá-
gok teljesítése mellett 
egy bohóc is gondos-
kodott a szórakozta-
tásukról. Az ingye-
nes programmal egy 
alapítvány kedveske-
dett az óvodáskorú-
aknak. - P. E. -

Az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány 
2007. december 31-i közhasznúsági beszámolója (E Ft)

Az óvodából jelentjük
Februári képes és rövid híreink.

Arcfestés (Fotó: Nagy Anita) Csoportkép (Fotó: Bóta Ilona)

Farsang (Fotó: Bóta Ilona)
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Február második szombatján újra bir-
tokba vettük a művelődési ház nagyter-
mét. Immáron 5. éve egy nemes cél – az 
alapítványi vagyonunk gyarapítása – szol-
gálatába állítottuk szórakozásunkat. Min-
denféle öndicséret és nagy szavak nélkül 
kijelenthetjük: az idei jótékonysági ren-
dezvényünk is a szokásos keretek között, a 

legnagyobb rendben, újabb sikerrel zajlott 
le. Akik tiszteletüket tették, azok tudják, 
hogy miről beszélek. Akik pedig valami-
lyen okból kifolyólag lemaradtak, azok-
nak jövőre szívből ajánlom ezt a progra-
mot, és higgyék el nem fognak csalódni! 
Most pedig köszönet egyrészt azoknak, 
akik jelenlétükkel tiszteltek meg bennün-
ket, másrészt azoknak, akik egyéb mó-
don segítették a bál sikeres lebonyolítá-
sát. Akik köszönetet érdemelnek: A+Apék 
Kft . Onga, abaújszántói Antal Bt., Arkan-
gyal Gyógyszertár Onga, Ágostonné Asz-
talos Gabriella, Becse és Társa Bt., Bóta 
Ilona, Castrum Boldua Középkori étterem 
Boldogkőváralja, Czifrus Péterné kozme-
tikája, dr. Petik Edit háziorvos, dr. Ros-

ta Balázs fogorvos, dr. Sárai Katalin gyer-
mekorvos, Farkas János, Farkas Lászlóné 
jegyzőasszony, Felsőzsolca és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Fitti Szalon, Fülöp 
Miklósné, Gál Lászlóné, Geli 2000 Kft . Bp., 

Hajtós család, Jónyer Lajosné 
alpolgármester asszony, Ju-
hász József, Karabinszky 
Géza, Klema család, Koz-
ma János, Lőrinczi család, 
Madzin Tibor polgármes-
ter úr, Máté Béla, Máté pék-
ség, Mihalik Gyula és neje, 
Monotel Stúdió, Nedea Ede, 
Nyisztorné Jolikla zöldség-
üzlete, Orchidea virágbolt, 
Péli Tibor, Pocsai József 
zöldségüzlete, Polgármesteri 
Hivatal, Polgárőr Egyesület 

Onga, Pongrácz Józsefné, Promei Kht. Bp., 
Ronyec János és neje, Schwarc és Társa Bt., 
Soós Gergely iskolabüfé, Szabó Menyhért, 
Szobota Béláné, Szt. Márk 
Gyógyszertár Szikszó, Tóth 
István, Tóth Tivadar és neje, 
TU-MÉ Kft ., Vernyik Lász-
ló, Viktória Szépségszalon, 
Vincze Ildikó, Zupkó és Tár-
sa Bt. és Zsoldos János. 

És a számszerű tények, 
melyhez minden jótékony-
kodó hozzájárult: a bál teljes 
bevétele 634 710 Ft., mely-
ből az alapítványnak tiszta 
nyereségként 323 160 Ft ke-
rült a számlájára.

Végezetül még egy apró megjegyzés! 
Természetesen nagyon fontos az ala-
pítványi vagyon gyarapítása. De! Szá-
munkra szívet melengető volt az az érzés, 
amikor – a vendégek jókedvét, megelé-
gedettséget látva – elismerő és gratulá-
ló szavakat hallhattunk. Mindannyiunk, 
és a gyerekek nevében is még egyszer kö-
szönet mindenkinek!

- Péli Edit -

Csak elismeréssel szólhatok az idei 
óvodásbál színvonaláról. Ezúton is gra-
tulálok a szervezőknek a különleges, sze-
met is gyönyörködtetően díszített va-
csorához (ami fi nom is volt), a kiváló 
zenekarhoz, ami nagyban hozzájárult a 
bálozók jó hangulatához. Ízletes vacsora, 
kellemes zene, baráti társaság. Ez mind 
megvolt ahhoz, hogy jót mulassunk.

Köszönjük! 
- Kerekes Andrásné -

OKE taggyűlés!
Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. február 5-

én tartotta éves rendes taggyűlését, melyen többek 

között döntött új tagok felvételéről (Czövek Brigit-

ta és Tóth Zoltán). A taggyűlés elfogadta a 2007. évi 

tevékenységről szóló beszámolót, a 2007. évről szó-

ló közhasznúsági jelentést, a vezetőség tavalyi évre 

vonatkozó gazdasági beszámolóit, az OKE 2008. évi 

költségvetését, munkatervét és a törvényi feltételek-

nek megfelelően módosította az alapszabályát. Mivel 

az egyesület költségvetése átlépte az 5 millió Ft-os 

határt, a taggyűlés Felügyelő Bizottságot választott, 

melynek elnöke: Poroszkainé Urszin Márta lett. Tag-

jai: Hadházi Orsolya és Kovács Zsolt. A taggyűlésen szó 

volt az aktuális feladatokról és a futó projektekről is.

- T. L. -

Báloztunk az óvodáért!

Báloztak az óvodáért (Fotó: Nagy Anita)

Jó volt a hangulat (Fotó: Nagy Anita)

OKE taggyűlés (Fotó: K. Gy.)
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