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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
•  Ongai Kulturális Napok előzetes
•  Kárpátalján az OKE
•   Befejeződött a Trivium – Projekt és partnerség 

építő képzés
•  Bál az iskoláért
•  Bemutatkozott az iskola és az óvoda
•  Jelentkezés esti gimibe
•  Az internetes fórumokról
•  Portréban 
•  Folytatódott a PANKKK klub koncertsorozat
•  Könyvajánló
•  Adalékok Onga történetéhez
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrző rovat
•  Iskolai csengőszó
•  Régi fotók Ongáról
•  Felhívások, hirdetések

Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók!
Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 
1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását, az 
egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyara-
podását helyezi előtérbe.

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 

Adószám: 18430983-1-05
A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít idei 
támogatásukra is!

- Takács László OKE elnök -

TÖRZSVÁSÁRLÓI AKCIÓ!
KÖZELEG AZ ANYÁK NAPJA ÉS A BALLAGÁS!

Az ORCHIDEA virág és ajándékbolt sok szere-
tettel várja régi és leendő törzsvásárlóit. Bő-
vített választékunk mellett törzsvásárlói-kár-
tya akcióval kedveskedünk betérő vevőink-
nek, amellyel 10% kedvezményt biztosítunk 
minden előre megrendelt anyák napi, balla-
gási csokorra, koszorúkra és sírcsokrokra.

Onga, Lévai utca 20. (a temető utcája)
Tel.: 464-421

Reggel 6–18 óráig

Ismerős arcok koncert!
Május 11-én a művelődési házban.

Belépő: 1500 Ft.
Jegyek elővételben: 06-70-326-8880

www.pelikocsma.extra.hu

LOMTALANÍTÁS
A tavaszi lomtalanítás időpontja: április15. kedd. Reggel 6 órától lehet a ku-

kák mellé kitenni a megunt és felesleges dolgokat.

Gépi földmunka és 

kültéri kemenceépítés
Érdeklődni: Majzik István

Telefon: 30/995-9072

Eladó
2 db 25 m-es 1/2 ø-os locsolótömlő
1 db 25 m-es 3/4 ø-os locsolótömlő
1 db benzines kapálógép
Érdeklődni: Onga, Rózsa Ferenc u. 9.

ONGAÉPKER KFT
Vasanyag akció!

Tavalyi árakon, a környéken a 
legolcsóbban! 

Hulladék felvásárlás: 

fém, üveg és műanyagok.
Cement 3 féle!

Szlovák fa rendelésre, méretre vágva 
50 000 Ft/m3

A biztonság olcsóbb, 

mint gondolná!
• riasztórendszerek
• kamera rendszerek
• klímaberendezések kedvező áron
• Távfelügyelet: 2500 Ft/ hó-tól

Alarm Sensor Miskolc Kft, 

FARMOSI IMRE 20/388-8467

Nonstop autómentés (nemzetközi is)
Járművek, kisgépek szállítása és tárolása igény szerint 3,5 tonnáig.

Raklapos, darabáru
Tel.: 30/562-6318 Kosnyíder Csaba



Március 31-én, 18 órától az általá-
nos iskola média termében az On-
gai Kulturális Egyesület egy NCA ál-
tal támogatott kötetlen beszélgetést, 
fórumot szervezett. 

A fórum része az egyesület NCA-CIV-
07-B-P-0066 számú projektjének, melynek 
címe a „Helyi konfl iktusok meg-
előzésének és kezelésének de-
mokratikus programja Ongán”. 
A program eleme volt többek 
között a decemberi falugyűlések 
előtt vitaindítónak szánt, és leve-
tített fi lm az önkormányzat tava-
lyi munkájáról, ami megtekint-
hető a www.onga.hu honlapon. 
A projekt részeként az Ongai 
Kékdaru nyomtatott és elektro-
nikus megjelentetése mellet az 
egyesület két további fórum megszervezé-
sére vállalkozott. A március 31-ei fórum-
mal az volt a célunk, hogy beszélgessünk 
az embereket érintő helyi problémákról, 
találjunk azokra megoldási alternatívákat, 
próbáljunk új embereket, főleg Ongára az 

elmúlt egy-két évben beköltözötteket akti-
vizálni a közéletben. Szerettük volna elér-

ni, hogy erősítsük a civil szféra kontrollját 
a helyi erőforrások felhasználása felett.

Felhívásunkra mintegy 25-en jöttek el, 
és több mint két órán át folyt köztük az 
eszmecsere. A településünk élhetőbbé té-
telét tekintette minden hozzászóló fő fela-
datának, és abban megegyeztek, hogy kö-
zel sem olyan rózsás a helyzet, mint azt 

sokan hiszik. Problémaként vetődött fel, 
hogy Ongán sok dolognak nincs kellő gaz-
dája, a településkép nem eléggé rende-
zett, a közhasznú/közcélú munkavégzés 
nem hatékony, a közfeladatok ellátásában 
problémák mutatkoznak. Szó volt a rom-

ló közbiztonságról, a rendőrőrs 
hiányáról, a polgárőrség gondjai-
ról, hogy sokszor elkezdünk vala-
mit, de nem csináljuk végig, vagy 
nem megfelelő Onga marketing-
je, nem fogynak az új építési tel-
kek, kevés Ongán a fi atalok szó-
rakozási lehetősége. Mások az 
ongaiak összetartását, a művelő-
dési ház által szervezett progra-
mokat hiányolták, az érdektelen-
ségre hívták fel a fi gyelmet, vagy 

az anyagi és eszmei támogatás mibenlétét 
kifogásolták. 

X. évfolyam 4. szám – 2008. április Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Melléklet: locsolási kedvezmény 

igénylőlap
•  Megkérdeztük: hogy áll az 

Olajterv kontra 
önkormányzatok ügye?

•  Fórum ongaiakkal Ongáért!
•  A népszavazás ongai eredményei
•  Véget ért az első két „Kattints rá 

nagyi!” tanfolyam!
•  Két csoporttal kevesebb az 

óvodákban (beszélgetés Kovács 
Árpáddal, a Pénzügyi Bizottság 
elnökével)

•  Mottó: „az ember állandóan 
változik…”

•  Éppen egy tucat: tizenkettedik 
ongai nyelvtan-helyesírás verseny

•  Trivium – Projekt és partnerség 
építő képzés

•  Kisze, kisze, villő
•  Váltófutás a kisiskolákért
•  Ongai hírfolyam
•  Borsodvíz tájékoztatása
•  Tűzoltóság felhívása
•  OKE felhívások
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 

közhasznúsági jelentése
•  Iskolai csengőszó
•  Pankkk koncertek Ongán
•  Házhozmenő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
•  Kézilabda mérkőzések időpontja
•  Takarékszövetkezeti meghívó
•  Allergia szűrés
•  Hirdetések

– folytatás a 2. oldalon –

E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT 

A NEMZETI CIVIL 

ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Fórum ongaiakkal Ongáért!

A fórumon (Fotó: Totya)

Hozzászólás (Fotó: Totya)
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Szavazókör

A szavazást 

megelőző nap 

névjegyzékbe 

felvett 

választópolgárok 

száma

Megjelent 

választópolgárok 

száma

1. kérdés 2. kérdés 3. kérdés

igen nem érvényt. igen nem érvényt. igen nem érvényt.

1. 608 290 250 38 2 246 43 1 245 43 2
2. 865 421 376 40 5 369 46 6 366 48 7
3. 949 485 404 79 5 391 92 2 397 86 2
4. 918 467 445 19 3 389 76 2 385 77 5
5. 215 101 89 11 1 91 10 - 87 13 1
6. 107 53 49 4 - 49 4 - 50 3 -
Összesen 3662 1817 1613 191 13 1535 271 11 1530 270 17

% 100 49,6 88,8 10,5 0,7 84,5 14,9 0,6 84,2 14,9 0,9

11. forduló - 2008. március 29. szombat 17.00

Ózdi Lóci DSK - Onga KSE

12. forduló - 2008. április 6. vasárnap 15.00

Onga KSE - Felsőzsolcai VSE
13. forduló - 2008. április 13. vasárnap 16.00

Onga KSE - Bőcs KSC
14. forduló - 2008. április 20. vasárnap 16.00

Onga KSE - Alsózsolcai KSC
15. forduló - Szabadnap

16. forduló - 2008. május 11. vasárnap 15.00

Onga KSE - Ózdi Lóci DSK
17. forduló - 2008. május 18. vasárnap 11.00

Felsőzsolcai VSE - Onga KSE

18. forduló - 2008. május 25. vasárnap 16.00

Onga KSE - Bőcs KSC
19. forduló - 2008. június 1. vasárnap 16.00

Alsózsolcai KSC - Onga KSE

Volt aki azt emelte ki, hogy minden-
ki úgy dolgozik, amit és ahogyan követel-
nek tőle. Először a települést kell élhetőb-
bé tenni, utána várható jó önszerveződés. 
Ez utóbbihoz azonban – és ebben a jelen-
lévők kivétel nélkül egyetértettek – meg-
felelő vezető személyeket kell találni, 
anélkül a civil önszerveződések nem mű-
ködnek. Minden személyfüggő.

A kitörési lehetőségeket keresve a fó-
rum során a következők fogalmazódtak 
meg a résztvevőkben:

– Megoldást kell találni arra, hogy az 
eddig kevésbé aktív ongai lakosok, a be-
települtek, a beköltözöttek közül minél 

többen részt vegyenek a helyi közélet for-
málásában. Ismeretlenül nehéz közeled-
ni. Személyes kapcsolatokra, élményekre 
van szükség. Nekik tetsző programokkal 
kell megszólítani őket.

– Megfelelő, színvonalas programokat 
kell kidolgozni a település lakosai számára.

– Szükség lenne professzionális műve-
lődési ház vezetőre.

– Az Újtelepen is legyenek elérhető 
programok. (Az Ongai Kulturális Napok 
néhány programja ott is megrendezhető 
lenne.) 

– Szorgalmazni kell a helyi civil szer-
vezetek szorosabb együttműködését. Az 
Ongai Horgász Egyesület és az Ongai 
Kulturális Egyesület vezetőségének je-

len lévő tagjai konkrét, szorosabb kap-
csolatfelvételre tesznek javaslatot tagsá-
guk felé.

– Motiválni kell a helyi lakosokat a szebb, 
élhetőbb környezet kialakítására. Ennek ré-
szeként szó volt a „tiszta udvar, rendes ház” 
hajdani akció mai kor követelményeinek 
megfelelő felújításáról, a civil parkosítási 
kezdeményezések folytatásáról.

– Számos konkrét program megvaló-
sításáról is szó volt (kerékpártúra, utca-
bál, színjátszó kör, civil főzőverseny, csalá-
di nap, utcabajnokság stb.), azonban ezek 
is személyfüggők, és ehhez még hiányoz-
nak azok a bizonyos „személyek”… Keres-
sük őket együtt!

- T. L. -

Népszavazás 2008
Március 9-én Ongán is rendben lezajlott a népszavazás. Az 

előző nap névjegyzékébe felvett választópolgárok száma 3662 
fő, a megjelentek száma 1817 fő. Ez azt jelenti, hogy a szavazás-
ra jogosultaknak 49,6%-a ment el szavazni nagyközségünkben. 
Az egyes kérdésekre adott igen és nem szavazatok számát vá-
lasztókörönként alább közöljük.

1. kérdés: „Egyet ért Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyinté-
zeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő 
év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fi zetni?”

2. kérdés: „Egyet ért Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, 
fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdés-

ben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen 
vizitdíjat fi zetni?”

3. kérdés: „Egyet ért Ön azzal, hogy az államilag támogatott 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen kép-
zési hozzájárulást fi zetni?”

1. sz. szavazókör: ONGA, GÖRGEY A. u. 2. (ISKOLA)
2. sz. szavazókör: ONGA, RÁKÓCZI u. 11. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)
3. sz. szavazókör: ONGA, HUNYADI u. 43. (ÓVODA ÉPÜLET)
4. sz. szavazókör: ONGA, ARANY J. u. 14. (ÓVODA ÉPÜLET)
5. sz. szavazókör: ÓCSANÁLOS, AKÁC u. 4. (KÖNYVTÁR)
6. sz. szavazókör: ONGAÚJFALU, DARVAS u. 1.

- T. L. -

B.-A.-Z. megyei férfi  kézilabda bajnokság megye I. osztály 2007/2008. tavasz

Fórum ongaikkal Ongáért! 
– folytatás az 1. oldalról –
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Madzin Tibor polgármestert kér-
deztük az Olajterv kontra önkor-
mányzatok peres ügy állásáról.

– Az Ongai Kékdaru januári számában 
„Tisztánlátás végett” c. cikk megjelenése 
óta az önkormányzatok kontra Olajterv 
ügyben történt eseményeket az alábbiak-
ban kívánom röviden ismertetni:

1. 2007 decembere óta, a Debreceni 
Ítélőtábla jogerős ítéletének ismeretében 
és annak alapján, több írásba foglalt meg-
állapodás került aláírásra az érintett fe-
lek részéről, amelyben elsősorban az íté-
lethez képest könnyített fi zetési feltételek 
kerültek rögzítésre, valamint, hogy mind 
az önkormányzatok, mind az Olajterv 
nem él a legfelsőbb bírósághoz benyújt-

ható jogorvoslati kérelem lehetőségével.
2. Az 1. pontban említett megállapo-

dásokat különböző elgondolásokból és 
indokok alapján hat önkormányzat meg-
szegte, és felülvizsgálati kérelemmel élt. 
Ezzel együtt természetesen elestek a ko-
rábban kialkudott és rögzített kedvezmé-
nyes fi zetési feltételektől is, továbbá az 
Olajterv szintén élt a felülvizsgálati kére-
lem lehetőségével.

3. Négy önkormányzat – köztük Onga 
–, továbbra is tartotta magát az aláírt, a 
képviselő-testületek által egyhangúan el-
fogadott megállapodásokhoz.

Mindezek eredményeképpen Onga 
Nagyközség a fennálló tartozását az Olaj-
terv Zrt. felé határidőre megfi zette. Olaj-
terv Zrt. Onga Nagyközséggel szemben 

semmiféle további követeléssel nem él. 
Sajópeti Önkormányzata szintén teljesí-
tette fi zetési kötelezettségét. További két 
település adósságának kifi zetése folya-
matban van.

4. A felelősség megállapításával kap-
csolatban, az adósságát kifi zető négy ön-
kormányzat meg fogja tenni a megfelelő 
lépéseket. Meggyőződésem, hogy dönté-
seink helyességét a közeljövő eredményei 
maximálisan igazolni fogják.

Az ügy jelenlegi állása szerint ennyi, 
ami elmondható. Természetesen, ahogy 
az ügyben az események menete engedi, 
továbbra is tájékoztatni kívánom a Tisz-
telt Lakosságot.

Tisztelettel: Madzin Tibor polgármester
- T. L. -

Az OKE Trivium – Projekt és part-
nerség építő képzésének legutóbbi 
rendezvénye február 29. és március 
1. volt. Helyszíne az általános iskola 
média terme és a Sport büfé. A kép-
zésen a Trivium határon túli és in-
neni partnerszervezetei vettek részt. 
Péntek estét a Fall in line kassai ze-
nekar közreműködésével ingyenes 
koncert zárta a Sport büfében. 

A projekt megvalósításában részt-
vevő szervezetek 2002 óta működnek 
együtt. Az együttműködés a civil szer-
vezeteknek, közösségeknek és a fi atalok-
nak nyújtott szolgáltatások fejlesztésé-
re jött létre. Ennek eszköze a szervezetek 
információs ellátottságának, felkészült-

ségének, kapcsolatainak javítása. Ez el-
sődlegesen a szervezeteknél felgyülem-
lett eredményeknek, 
mintáknak az együtt-
működési körön belü-
li áramoltatását, közös 
hasznosítását jelenti.

A szervezetek leg-
egyszerűbben az ál-
taluk szervezett ren-
dezvényeken keresztül 
tudják megszólítani 
környezetüket és cél-
csoportjukat. Ugyan-
akkor e tevékenység 
gyakran öncélúvá vá-
lik és elsikkad, hogy egy-egy esemény 
megszervezése mennyiben járulhat hoz-

zá a közösség építés-
hez, a szervezetek és 
fi atalok társadalmi 
részvételének megerő-
sítéséhez. Így viszont 
elvész a fenntartható-
ság és a hagyomány-
építés lehetősége, és az 
egyszeri akciókra ke-
rül a hangsúly.

A civil szerveze-
tek számára legkön-
nyebben elérhető pá-
lyázatok is inkább 

az egyszeri rendezvények, akciók meg-
szervezésének irányába tolták a szer-

vezeteket. A forrásszervezési lehetősé-
gek ráadásul szűkösek. Így a szervezetek 
többsége választani kénytelen: vagy a kö-
zösséget megszólító rendezvényeket, ese-
ményeket szervez vagy saját belső fej-
lesztésével foglakozik. A kettőre együtt 
ritkán jut pénz és az emberi erőforrások 
is korlátoltan állnak rendelkezésre. Ezen 
a helyzeten változtat az együttműködés, 
amennyiben a felkészültség javítását, a 
tevékenységek fejlesztését közös feladattá 
teszi. A tapasztalatok, információk cseré-
je, feldolgozása, a kapcsolatok megosztá-
sa valójában a szervezetek tehermentesí-
tését szolgálja. 

- T. L. -

hogy áll az Olajterv kontra 
önkormányzatok peres ügye!Megkérdeztük:

Trivium – Projekt és partnerség építő képzés

A képzésen (Fotó: T. L.)

A kialakítandó falumúzeum előtt (Fotó: K. Zs.)
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A nagyközségünk idei évi költség-
vetési lehetőségeiről Kovács Árpá-
dot, az önkormányzat Pénzügyi Bi-
zottságának elnökét kérdeztük.

– Pénzügyi szempontból milyen év elé 
néz településünk 2008-ban?

– Az Ongai Kékdaru által ugyaneb-
ben a kérdésben két évvel ezelőtt kérdez-
tettem meg. Akkor örömmel jeleztem, 
hogy költségvetésünk várhatóan eléri az 
1 milliárd forintot. Azóta eltelt két év, de 
a költségvetésünk nem növekedett, ha-
nem sajnálatos módon csökkent. Ennek 
oka az országban tapasztalható nehéz 
gazdasági helyzet, ami az önkormány-
zatokat sem kímélte. Hogy mégis 1 mil-
liárdos költségvetésünk lesz 2008-ban, 
az egy több éve húzódó ún. szennyvizes 
per számunkra hátrányos végeredmé-
nye miatt következik be. A gyakorlatilag 
minden részében megfaragott költségve-
tés csak úgy teszi lehetővé forráshiányos 
működésünket, hogy hosszú távú pénz-

ügyi segítséget vagyunk kénytelen igény-
be venni, amit a ma divatos kötvénykibo-
csátással tudunk megoldani. 

– Milyen konkrét megszorító intézkedé-
seket éreznek majd településünk lakosai?

– Intézményeink alapvető működését 
mindenképpen biztosítani kell. A különfé-
le országos megszorítások arra kényszerí-
tik – főleg az oktatás terén – az önkormány-
zatokat, hogy újra átnézzék intézményeik 
gazdaságos működését. A legszembeötlőbb 
problémák a három éve elkezdődött gyer-
meklétszám csökkenés miatt az óvodá-
ban mutatkoztak. A tárgyilagos döntés ér-
dekében külső szakértőt kértünk fel az 
óvodák átvilágítására. A csoportlétszám-
ra vonatkozó törvényi előírások, valamint a 
szakértői jelentés is a csökkenő gyermeklét-
szám és a kihasználtság folyamatos vissza-
esése miatt arra sarkalták önkormányzatun-
kat, hogy a következő oktatási év kezdetétől 
az óvodai csoportok számát 8-ról 6-ra csök-
kentsük. Meghagyjuk ugyanakkor az esélyt 
a növekedés esetén a bővítésre. 

– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Az Arany János úti tagóvoda cso-

portjainak száma a felére csökken. An-
nak elbírálása, hogy mely csoportok hol 
és hogyan szűnnek meg, az az óvoda bel-
ső ügye, akik odafi gyelnek arra, hogy a 
szülők, a gyermekek és az óvodapedagó-
gusok érdekei ne sérüljenek. Az „L” ala-
kú épület felében lezárható. A lezárt fél 
hasznosítására különböző tervek most 
készülnek, melyek szintén a nagyközség 
ésszerű működését segítenék. Lehetőség-
ként merült fel a könyvtár átköltözteté-
se. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzat 
már benyújtott egy pályázatot. Ez megol-
daná a Polgármesteri Hivatal szükségsze-
rű bővítését, a könyvtár akadálymentesí-
tését is. 

– Várható-e átvilágítás, megszorítás más 
területen is?

– Az államháztartásban várhatóan 
pozitív változások a közeljövőben sem 
lesznek, inkább további megszorítások-
ra lehet számítani, ami kihathat ránk is. 
Szándékaink szerint ezért további intéz-
ményeinket, illetve az egyes önkormány-
zati szakfeladatokat is megpróbáljuk ha-
tékonyabb gazdálkodásra serkenteni. 

- T. L. -

Ongai hírfolyam
PÓT-EBOLTÁS

A pót-eboltás időpontja: Ongán 2008. április 15. 14–17 óra, Ócsanáloson és 
Ongaújfaluban április 15. 09–12 óra.

PÁLYÁZATOK

Az önkormányzat a reneszánsz év keretében 2 millió Ft-os pályázatot 
nyújtott be „Fókuszban a közművelődés” címmel, míg 6 millió Ft-os pályáza-
ta a könyvtárfejlesztést, annak áthelyezését célozta meg. Mindkét pályázathoz 
10%-os önerő szükséges.

BÉRLETI DÍJ

Az önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díját 120 Ft/m2/hó összegben határozta meg.

LEBONTOTT ÉPÜLET

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, Rákóczi u. 24. szám alatti rozoga épü-
letét lebontatta.

ÚJ TŰZOLTÓ ELNÖK

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Madzin Tibor polgármester lett.

TEREPRENDEZÉS

Befejeződött a vasút melletti, a Bársonyos-patak és a focipálya mögötti te-
reprendezés.

LOMTALANÍTÁS

A szokásos tavaszi lomtalanítás időpontja: április 15. reggel 6 órától.

- T. L. -

OKE felhívások!
Fásítás, parkosítás

Az Ongai Kulturális Egyesület folytatja a korábbi években meg-
kezdett fásítási akcióját. Ezúttal április 11-én, pénteken 17 órá-
ra várja mindazokat, akik a települést szebbé, barátságosabbá, 
egészségesebbé szeretnék tenni. Gyülekező a Berzsenyi utcá-
ban a Máté pékséggel szembeni buszmegálló mellett. Ásót, ka-
pát, vedret mindenki hozzon magával. Fákat, bokrokat az egye-
sület biztosítja. A parkosításba bevont területek: Berzsenyi utca 
bevezető szakasza, sorompó környéke, vasútállomás előtti rész 
az Arany János utcánál.

Fórum ongaiakkal Ongáért!
Április 28-án, hétfőn 18 órától az ált. iskola média termében 
az Ongai Kulturális Egyesület újból egy kötetlen beszélge-
tést, NCA által támogatott fórumot szervez, melyre szeretettel 
meghív minden érdeklődőt! Ismételt célunk, hogy beszélges-
sünk az embereket érintő helyi problémákról, találjunk azokra 
megol dási alternatívákat, próbáljunk új embereket aktivizálni a 
közéletben. A tervezett fő témák: tavak hasznosítása és az on-
gai szőlőhegy gondjai.

PANKKK koncert
A következő PANKKK által támogatott koncert április 25-én, pén-
teken lesz, amikor a miskolci illetőségű Mockba rock zenekar lép 
fel a Spot büfében. Szeretettel várunk miden érdeklődőt.

Két csoporttal kevesebb az óvodákban
Költségvetés 2008
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GW-Borsodvíz tájékoztatása Tájékoztatásul közöljük, hogy GW-Borsodvíz KFT-
ben történt szervezeti átalakítás miatt 2008. febru-

ár 1-től a Hernádnémeti és térsége szennyvízelvezető rendszer és a körömi szennyvíztisztító telep, valamint Onga telepü-
lés ivóvízhálózatának üzemeltetését a Tokaji és Encsi Üzemvezetőség helyett a Nyékládházi Üzemvezetőségünk végzi. A 
Nyékládházi Üzemvezetőség irányítását 2008. február 1-től Szarka Zoltán üzemvezető látja el.

A Nyékládházi Üzemvezetőség adatai: 3433 Nyékládháza, Vágóhíd út 3.
Telefon: 46/591-333, 46/591-334, 70/320-7161
Telefax: 46/591-335
Üzemvezető: Szarka Zoltán (tel.: 70/320-7185)
Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos hibabejelentés: a Körömi Szennyvíztisztító telepen 7.00–15.00 között, illetve éjjel-

nappal a Nyékládházi Üzemvezetőség elérhetőségein.
Telefon: 49/708-417, 70/320-7189 (körömi szennyvíztisztító telep)
Ivóvízellátással kapcsolatos hibabejelentés: A Nyékládházi Üzemvezetőség elérhetőségein.
Művezető: Juhász Károly (tel.: 70/320-7169) - GW-Borsodvíz Kft. -

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Társaságunk, a CIRKONT Zrt. 2008-ban is folytatja a „házhozmenő zöldzsákos” szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását a te-

lepülésen. Az elmúlt évben tapasztaltuk, hogy a szállítás napjának meghatározása félreértéseket eredményezhetett. Ezt elkerülvén 
társaságunk elkészítette a 2008. évre vonatkozó házhozmenő szelektív hulladékgyűjtési menetrendet, ami a következő.

• 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. -

Március közepén az Ongai Kulturá-
lis Egyesület mindkét „Kattints rá, 
Nagyi!” tanfolyamának résztvevői 
sikeres vizsgát tettek a tanultakból.

„Diák marad az ember, amíg él! 
Leckéjét a sírig tanulja, 
Nehezebbet folyvást a réginél.” 

Reviczky Gyula ballagási meghívókon 
gyakran megjelenő sorai sokak számá-
ra fenyegetően hangzanak, pedig szerin-
tem bíztatásként kellene értelmeznünk. 
Hiszen tanulni, új dolgokat megismerni 

nagyszerű dolog. Aki 
kíváncsi, hamar meg-
öregszik? Ostobaság! 
Aki kíváncsi, nyitott 
az újra, az sokáig meg-
őrzi szellemi, lelki, de 
talán még fi zikai fi a-
talságát is. A „Kattints 
rá, Nagyi!” tanfolyam 
résztvevői a legjobb 
bizonyítékot szolgál-
tatták erre. Megőrizve 
vállalkozó kedvüket, 
bátorságukat, érdek-

lődésüket, olyan dol-
gokat ismertek meg 
és sajátítottak el, ami-
re legtöbb kortársuk 
csak legyint: nem ne-
kem való már. Öröm 
volt látni lelkesedésü-
ket, gyors fejlődésü-
ket. Szorgalmukkal, 
kitartásukkal példát 
mutattak valamen-
nyi fi atal diáknak. Hi-
szem, hogy a befekte-
tett munka megtérül, 

a megszerzett tudás sok kellemes percet, 
újabb érdekes, felfedezésre váró ismere-
teket, hasznos információkat nyújt majd 
a számítógép és az internet örökifj ú fel-
használói számára. Ehhez kívánok sok si-
kert és jó egészséget valamennyiüknek.

- P.U.M. -

(Az év második felében reményeink 
szerint folytatódnak a „Kattints rá, Na-
gyi!” tanfolyamok. A jelentkezési feltéte-
lekről lapunk hasábjain tájékoztatni fog-
juk a jelentkezőket. - T. L. -)

Véget ért az első két „Kattints rá, Nagyi!” tanfolyam

Egy kis segítséggel (Fotó: T. L.)

A Tanúsítványok átvétele (Fotó: K. Gy.)
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Mottó: „az ember állandóan változik, 
és maga dönti el, hogy milyen irányba”

2008. március 31-én került sor Onga 
Nagyközség művelődési házában, 
délelőtt 10-órai kezdettel a HEFOP 
2.2. „A társadalmi befogadás előse-
gítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével”, kapcso-
latos záró konferenciára. A képzés 
2007. március 1-től vette kezdetét. 

Pályázó: Onga Község Önkormányzata.
Konzorciumi partner: Onga Szociális 

Szolgáltató Központ.
Együttműködő partner: Észak-Ma-

gyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont, Miskolc.

Képző intézmény: KARRINA Szak-
képző Iskola.

Képzés helyszíne: Szociális Szolgáltató 
Központ, 3562 Onga, Rákóczi út 28.

Közvetlen célcsoport: 
• Intézményvezetők, családgondozók,
•  Fogyatékossággal élő emberekkel fog-

lalkozó szakemberek,
• Szociális igazgatásban dolgozók,
• Pártfogó felügyelők,
• Falu-, tanyagondnokok.

A KÉPZÉS MODULJAI:

Társadalomismeret, társadalmi prob-
lémák, oktató: Dr. Szabó-Tóth Kinga.

A tantárgy célja, hogy a hallgatók meg-
ismerkedjenek a társadalomismeret alap-
fogalmaival, elsajátítsák, a társadalom és 
társadalmi folyamatok leírására vonatko-
zó főbb elméleteket.

Munkanélküliség kezelése, 
foglalkoztatáspolitika, 

oktató: Dr. Bazsányi Györgyné.
A tantárgyi program tanulásának cél-

ja: a jogszabályokban 
való tájékozottsággal, 
jogi alapismeretek-
kel, iránymutatással, 
hozzájáruljon a szo-
ciális területen dol-
gozók sokoldalú tevékenységéhez.

Munkajogi- vállalkozási ismeretek, 
oktató: Dr. Bazsányi Györgyné.

A tantárgyi program tanulásának cél-
ja: kellő jogszabályi ismeretek birtokába 
jussanak a foglalkoztatás legalapvetőbb 
formáiról. 

Számítástechnika, 
oktató: Kozma István.

A tantárgyi program tanításának cél-
ja: a korszerű számítógép-
kezelési és informatikai 
ismeretek elsajátítása a le-
gelterjedtebb MS-OFFICE 
alkalmazásokkal végezhe-
tő alapvető feladatok be-
mutatása.

Civil szervezetek és az 
önkormányzat együttmű-
ködése a szociálpolitiká-
ban, oktató: Dr. Bazsányi 

Györgyné.
A tantárgyi program tanulásának cél-

ja: a szociális területen dolgozók részére, 
a már meglévő szaktudáson túl tájékoz-
tatást nyújtson arról, hogyan valósul meg 
teljes körűen az alkotmányban rögzített, 
a szociális biztonsághoz és az ellátáshoz 
való állampolgári jog.

Kommunikáció és konfl iktuskezelés, 
oktató: Farkasné Borza Éva.

A tantárgyi program tanulásának cél-
ja: a hallgatók olyan irányú képesség-
fejlesztése, amely lehetőséget teremt a 
problémamentes kapcsolatfelvételre, az 

egyértelmű probléma men-
tes kapcsolatfelvételre.

Ismeretek az Európai 
Unióról, 
oktató: 

Hadházi Ferencné.
A tantárgyi program ta-

nításának célja: a résztve-
vők betekintést nyernek az 
EU történelmébe, intéz-
ményrendszerébe, az EU 
és Magyarország kapcsolat-

rendszerébe, valamint az EU versenyjogá-
nak szabályozásába.

Tolerancia-erősítő tréning, 
oktató: Farkasné Borza Éva.

A tantárgyi program tanulásának cél-
ja: a képzés előítélet-mentes gondolko-
dás alakításán keresztül segít megelőzni 
a gyakran, nem előítélet-mentes gondol-
kodás alakításán és a hátrányos megkü-
lönböztetés különböző formáit az intéz-
ményekben.

Esetelemzés, 
oktató: Farkasné Borza Éva.

A tantárgyi program tanulásának célja: 
a szociális területen dolgozó szakemberek 
egyedi esetek komplex elemzésével, prob-
lémamegoldásával ismerkedjenek meg.

Szociális programok tervezése és 
megvalósítása, pályázatírási technikák, 

oktató: Hadházi Ferencné.
A tantárgyi program tanításának célja: 

a képzés elsősorban olyan szakemberek-
nek kíván segítséget nyújtani, akik eddig 
még egyáltalán nem vettek részt pályáza-
ti projektek kidolgozásában.

Tanácsadás pszichológiája, 
oktató: Farkasné Borza Éva.

A tantárgyi program tanításának célja: 
a hallgató megismerje az emberi kapcso-
latok alakításának, a beavatkozás lehető-
ségeinek megteremtését.

Szupervízió, oktatók: 
Farkas Mariann és Pauler Zsolt.

A tantárgyi program tanításának cél-
ja: a képzés során az elméleti és gyakorla-

A hallgatóság (Fotó: K. Gy.)

A zárókonferencia megnyitója (Fotó: K. Gy.)
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PANKKK koncertek Ongán
A legutóbbi alkalommal sem kellett 

csalódniuk azoknak a szórakozni vá-
gyó fi ataloknak, akik eljöttek az Ongai 
Kulturális Egyesület által szervezett, a 
PANKKK program ál-
tal támogatott Acoustic 
Enemy koncertre a Péli 
kocsmába. Az egyre is-
mertebb miskolci ille-
tőségű zenekar már járt 
Ongán, és mint régeb-
ben, most is emlékeze-
tes bulit hoztak össze. 
A koncert képei egy-
aránt megtekinthetőek 
az egyesület és a kocs-
ma honlapján.

A következő PANKKK által támo-
gatott koncert április 25-én, pénteken 
lesz, amikor is az 
ugyancsak mis-

kolci illetőségű Mockba rock zenekar lép 
fel. Szeretettel várunk miden érdeklődőt!

- Totya -

ti blokkokban felmerülő szakmai elaka-
dások felszínre hozása.

A záró konferencia Madzin Tibor pol-
gármester úr nyitóbeszédével vette kez-
detét. A polgármester úr beszédéből 
megtudhattuk a képzési program fontos-
ságát és a képzési program célját.

A pályázati kiírás keretében Onga 
Nagyközség Önkormányzatának lehe-
tősége nyílt az „Onga mikro térségében 
élő munkanélküliek (re)integrációjának 
elősegítése a szociális szakemberek kész-
ségeinek, képességeinek fejlesztésével” 
című program megvalósítására.

A projekt az EU társfi nanszírozásával, a 
Nemzeti Fejleszési Terv Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Programja keretében 
valósult meg. A szociális szakemberek 
képzését azért tűztük ki célul, mert a hát-
rányos helyzetű célcsoport sikeres mun-
kaerő-piaci reintegrálásához szükséges 
mentális támogatás olyan feladat, mely-
hez speciális tudás, készségek, kompeten-
ciák szükségesek a segítő részéről. A kép-
zési program a szociális területen dolgozó 
szakemberek meglévő ismereteinek bő-
vítését kívánta szolgálni a foglalkoztatá-
si, munkaerő-piaci ismeretek nyújtásával, 
a korszerű Európai Uniós követelmények-
nek megfelelő alapvető kompetenciák ki-
alakításával. A képzés célja, olyan isme-
retek nyújtása és képességek kialakítása 
volt, amely a szociális területen dolgozók 
számára olyan pluszt jelentett, amellyel a 
hozzájuk forduló emberek foglalkoztatási 
esélyeinek növelése érdekében a munka-
erő-piaci és társadalmi beilleszkedést ha-

tékonyan tudják segíteni. A projekt meg-
valósításával fontos feladatunknak éreztük 
a humánerőforrás, a foglalkoztatás-fejlesz-
tés és a vele kompatibilis és innovatív szo-
ciális ellátórendszer együttműködésének 
megteremtését. Az észak-magyarországi 
régióban élő munkavállalók foglalkoztatá-
sának növelése kiutat jelent-
het a hosszú távú gazda-
sági versenyképességet 
alapvetően meghatározó 
munkanélküliségből. Vé-
gezetül polgármester úr el-
mondta, hogy a projektben 
több típusú programelemet 
valósíthattunk meg. A ki-
alakított együttműködő há-
lózat önfejlesztő közösség-
gé vált, a helyi és regionális 
szervezetekkel való együtt-
működés a közös érdekeket előremozdítja, 
mivel az információs csatorna működésé-
vel folyamatosan tájékoztatjuk partnerein-
ket az aktuális lehetőségekről.”

Madzin Tibor polgármester úr után 
Nagy Lajosné, a KARRINA Szakképző 
Iskola fenntartója összegezte a képzésben 
elért eredményeket. Mindenkinek meg-
köszönte, hogy az órákon 100%-ban ki-
vette a részét. Továbbá megköszönte a 
kollegáknak, az előadóknak a színvona-
las oktatást, Hadházi Ferencének, az on-
gai Szociális Szolgáltató Központ vezető-
jének, hogy helyet és a megfelelő tárgyi 
feltételeket biztosított a projektnek.

Nagy Lajosnét követően az Észak-Ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi Köz-

pont főigazgatója, Dr. Szabó József el-
mondta, milyen nagy és fontos dolog a 
mai világban ilyen projektek létrejötte és 
megvalósítása, főleg a mi régiónkban. A 
munkanélküliek száma – sajnálatos mó-
don – egyre bővül és nő. Most pedig en-
nek enyhítésére e projekttel lehetőség van 

arra, hogy 10 fő munkanélküli személyt 
5 évre visszahelyezzenek a nyílt munka-
erőpiacra, amit szerződésbe is foglaltak. 
A képzésről kiadvány, CD és jegyzetek 
is készültek, amit a polgármester úr és 
Nagy Lajosné – a tanúsítványok mellett – 
személyesen adott át minden oktatásban 
résztvevő számára. A záró konferenci-
át Farkas Lászlóné jegyző asszony szavai 
zárták. Mindenkinek azt kívánta, hogy 
az oktatásban megszerzett ismereteket 
hasznosan alkalmazza. Gratulációját fe-
jezte ki minden szociális szférában dol-
gozónak, és további eredményes mun-
kát kívánt a projektben résztvevőknek. A 
záró konferenciát állófogadás követte.

- C. B. -

A hangulatra most sem volt panasz (Fotó: Totya) Acoustic Enemy zenekar (Fotó: Totya)

Farkas Lászlóné jegyző záró szavai (Fotó: K. Gy.)
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Iskolai csengőszó 
Gyászol iskolaközösségünk! Életének 

76. évében elhunyt Bűdi Ilona, intézmé-
nyünk volt vezetője, aki több mint más-
fél évtizedig irányította, azt megelőzőn 
két évtizeden keresztül tanította telepü-
lésünk tanuló ifj úságát. Tanítványok szá-
zai, volt munkatársai tisztelettel és mély 
fájdalommal emlékezünk példamutató 
életére és munkásságára, amit a község 
közéletében tett. Emlékét az utókor ke-
gyelettel megőrzi.

Immár 12. alkalommal rendeztük 
meg a 3–4. évfolyamos tanulók nyelv-
tan-helyesírási versenyét. A meghívásos 
vetélkedésre 23 iskola küldte el legjobb 
tanulóit.

Tavasszal folytatódott a 3. évfolyamos 
tanulók úszás oktatása a szikszói uszodá-
ban. Reményeink szerint minden tanuló 
elsajátítja a biztonságos fürdőzés tudni-
valóit, így biztonságosabbá válhat a víz-
ben tartózkodás.

Március 19-én folytattuk télűző-ta-
vaszváró népszokásaink ápolását, ismét 
megrendeztük a kiszehajtást. A hangos 

utcai felvonulást a – Tomorszky Marian-
na által rendezett – műsor zárta a Bárso-
nyos-patak partján. 

Megtartotta következő ülését az isko-
laszék. Az értekezleten az iskola igazga-
tója helyzetelemzése után a következő 
tanév tankönyvrendelését véleményezte 
a testület. Szóba került az utóbbi hetek-
ben, a sajtóban is napvilágot látott tanulói 
agresszivitás kérdése is, mellyel kapcsolat-
ban az iskolaszék támogatásáról biztosí-
totta a tantestületet.

A B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Inté-
zet szervezésében miskolci nevelők érkez-
tek iskolánkba, ahol bemutató órákon ta-
nulmányozták az itteni tanárok oktatási 
módszereit.

Játékos délelőtti programra várjuk leen-
dő elsőseinket és szüleiket, akik így köz-
vetlenül megismerkedhetnek tanítóikkal, 
az iskola épületeivel és berendezéseivel.

A felsős tanulókat hamarosan külön 
értékelik tanáraik a 3. negyedéves teljesít-
ményeik alapján.

Bemutatkozik az iskola! Szeretettel vá-
runk mindenkit hagyományos kulturális 

programunkra, melyet április 26-án ren-
dezünk a község művelődési házában.

Legközelebbi fogadónapunk: április 
21-én lesz.

Hamarosan megkezdődik a 6. és 7. év-
folyamos tanulók számára szervezett „er-
dei iskola”. Az osztályok 1–1 hetet tölte-
nek el Bükkszentkereszten.

VERSENYEREDMÉNYEK! 

Nyelvtan-helyesirás (Ongán): 1. hely 
Klema Gabriella 4. a, felk.: Máté Béláné. 
6. hely Vasa Vivien 3. a, felk.: Kiss 
Istvánné.

Vers- és próza (Arnóton): külön díjas 
Fülöp Zsófi a 6. b, felk.: Siskáné B. Zs., 1. 
hely Péli Farkas 1. b, felk.: Kovácsné G. 
Éva, Berta Zoltán 3. b, felk.: Kovácsné 
G. Alice, Horváth Zsolt 5. b, felk.: 
Poroszkainé U. Márta, Szamkó Gábor e. 
4., felk.: Lőrinczné K. Noémi, 2. hely Hor-
váth József e. 2., felk.: Madzin Tiborné. 3. 
hely Horváth Balázs e. 3., felk.: Madzin 
Tiborné. 

- Rózsa László 
igazgató -

A Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezte, a Magyar Nevelők 
és Tanárok Egyesülete, valamint az 
Élőlánc Magyarországért váltófu-
tása a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Telkibányáról indult március 
27-én, és a Miskolc–Eger–Pásztó–
Vác–Budapest útvonalon az ország 
57 települését érintette.

A kisiskolák megmentésére kidolgo-
zott javaslatcsomagot március 31-én dél-
után adták át Szili Katalinnak a civil szer-
vezetek és az általuk indított, országos 
stafétafutás résztvevői a Parlament előtt. 
A házelnök megígérte, hogy eljuttatja a 
javaslatot az országgyűlés Oktatási Bi-
zottságának és a parlamenti frakcióknak 
is. A javaslat részletesen a http://elolanc.
hu weboldalon ismerhető meg.

Összesen több mint 1500 kisiskolás és 
két polgármester csatlakozott a futókhoz. 
Az akcióval a falusi kisiskolák megtartá-
sára akarták felhívni a döntéshozók fi -
gyelmét, illetve adományokat gyűjtöttek 
a számukra. Eddig körülbelül 10 millió 

forint gyűlt össze, a gyűjtés azonban áp-
rilis végéig folytatódik.

A stafétafutók 2008. március 28-án a 
kora esti órákban érkeztek Ongára. Az 
ongai fogadtatásról így tudósított Ujj 
Zoltán szervező.

„A késő délutáni időpont ellenére 
több tucatnyi diák várta fegyelmezetten 
a gesztelyi futó-
kat. Bár az ongai 
iskola 500 fős 
létszámával kö-
zepes méretű is-
kolának számít, 
mégis természe-
tesnek tartották 
a programhoz 
való csatlako-
zást. A petíci-
ót a diákönkor-
mányzat elnöke 
adta át, majd az 
összes gyerek 

bekapcsolódott a futóláncba, és a falu vé-
gét jelző tábláig futott. Onnan váltófu-
tással jutottak el az ongai diákok az első 
napi 80 km-es szakasz befejező települé-
sére, Felsőzsolcára.” 

(Forrás: Ujj Zoltán, http://elolanc.hu)
- K. Gy. -

Váltófutás a kisiskolákért

* * *

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *

* * *

* * *

A futók fogadása (Fotó: K. Gy.)
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Az elmúlt évben is és már az idén is több 
százszor riasztották parancsnokságunkat – 
szabadban való szabálytalan tüzelés kö-
vetkeztében – szárazfű és tarlótüzek lo-
kalizálásához. Az óriási anyagi, természeti 
károk megelőzése érdekében kérem a la-
kosságot a következők betartására.

1.  Biztosítani kell a késedelem nélküli tűzjel-
zési lehetőségeket a hivatásos és a működő 
önkéntes tűzoltó egyesületek felé. 

2.  A jogszabályban megengedett esetekben a 
szabadban történő égetéseket jelentsék be 
a tűzoltóparancsnokság híradóügyeletére, 

megadva annak helyét, idejét, terjedelmét, 
s a felelős személy nevét. 

3.  Felhívom a fi gyelmet a 21/2001. (II. 14.) 
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésére: „Vo-
nalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok 
bevágás stb.) mentén – a létesítmény ten-
gelyétől számított 100 méteren belül – bár-
mely növényzet égetése tilos”, illetve (4) 
bekezdésére: „Lábon álló növényzet, tarló, il-
letve növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik”. 

4.  A magánszemélyek esetében a rendelet meg-
szegőivel szemben a területileg illetékes jegy-

ző szabhat ki bírságot, míg egyéb esetekben 
az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felü gyelőség 
jár el. (21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 8. 
sz. melléklet 15. és 16. pontja. 

5.  Az engedélyezett égetéseket csak szélcsen-
des időben, nappal, felügyelet mellett, az ol-
táshoz szükséges személyi feltételek bizto-
sítása, eszközök, felszerelések készenlétben 
tartása esetén szabad végezni úgy, hogy 
környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

- SZASZKÓ ZOLTÁN tű. ezredes s. k. tűzol-
tósági tanácsos városi tűzoltóparancsnok -

MEGHÍVÓ
Onga részközgyűlési körzetben 2008. április 14-én 17:00 órai kezdettel tartja 

RÉSZKÖZGYŰLÉSÉT a művelődési ház helyiségében
Napirend:
1. Megemlékezés a Takarékszövetkezet jubileumáról
2. Az igazgatóság tájékoztatója a Takarékszövetkezet 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, 2008. évi célkitűzéseiről
3. A kirendeltség tájékoztatója 2007. évi tevékenységéről
4. Indítványok, javaslatok
A részközgyűlést a Takarékszövetkezet Igazgatósága az alapszabály 1. a) pontja alapján hívta össze. Határozatképtelenség ese-

tén a részközgyűlést a meghívóban szereplő időponthoz képest 1 órával későbbre, azonos helyszínnel és napirenddel összehívjuk. 
Ez esetben a részközgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A tag kérésére a napirenddel kapcsolatos 
írásos anyagokat a Takarékszövetkezet a tag rendelkezésére bocsátja.

Kérjük tagjainkat, minél nagyobb számban jelenjenek meg!
- Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága -

A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény számára minden évben kiemelt 
jelentőségű esemény a nyelvtan-he-
lyesírás verseny megrendezése. 

A meghívásos verseny immáron ti-
zenkettedik alkalommal került megren-

dezésre. A megmérettetésen 23 telepü-
lés 3–4. osztályos tanulói vettek részt. 
A 2008-as verseny volt az első alkalom, 
amikor a résztvevők köre miskolci isko-
lákkal bővült. A versenyt a megszokott 
körülmények között, magas színvonalon 
sikerült lebonyolítani. Az iskola új infor-
matikai épülete méltó helyszínnek bi-

zonyult. A verseny ideje 
alatt a felkészítő nevelők 
szakmai megbeszélésen 
vettek részt, ahol meg-
oszthatták tapasztalata-
ikat. A verseny minden 
résztvevője ajándéktár-
gyat kapott, az öt-öt leg-
jobb értékes könyvjuta-
lommal térhetett haza.

A tizenkettedik ongai 
nyelvtan-helyesírás ver-
senyt támogatta: a Mis-

kolci Többcélú Kistérségi Társulás, Onga 
Nagyközség Önkormányzata, a Szülői 
Munkaközösség és az Ongai Iskoláért 
Alapítvány. 

A verseny legeredményesebbjei a kö-
vetkezők voltak:

3. évfolyamon: 
1. Kecskés Anna (Encs, Petőfi )
2. Kiss Virág ((Encs, Kazinczy)
3.  Hejczei Laura (Miskolc, 

Görögkatolikus)
4. Pecsét Levente (Miskolc, Komlóstetői)
5. Nemes Balázs (Miskolc, Herman)
6. Vasas Vivien (Onga, Görgey)

4. évfolyamon:
1. Klema Gabriella (Onga, Görgey)
2. Rem Lili (Bőcs)
3. Szeles Mária Magdolna (Encs, Petőfi )
4. Balázs Fanni (Encs, Kazinczy)
5. Hajdu Tamás (Sajóvámos, Arany)
6. Szaniszló Brigitta (Emőd, Rákóczi)

- K. Gy. -

a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet
(3561 Felsőzsolca, Kassai út 28.)

Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felhívása

Éppen egy tucat
Tizenkettedik ongai nyelvtan-helyesírás verseny

Az eredményhirdetésen (Fotó: K. Gy.)
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I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele  5665

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás  1965
a) alapítóktól  20
b) államháztartás más alrendszeréből  1300
c) személyi jövedelemadó 1%-a  222
d) egyéb támogatások  423

2. Pályázati úton elnyert támogatás  3287
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel  161
4. Egyéb bevétel  252

B) Vállalkozási tevékenység bevétele  0
6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel  0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele  0

C) Összes bevétel  5665
D) Közhasznú tevékenység költségei  5381
E) Vállalkozási tevékenység költségei  0

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei  0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei  0

F) Összes tevékenység költségei  5381
G) Adózás előtti eredmény  284
H) Adófi zetési kötelezettség  0
I) Tárgyévi eredmény  284
II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Eszközök  2084
Befektetett eszközök  514

1. Immateriális javak  86
2. Tárgyi eszközök  428
3. Befektetett pénzügyi eszközök  0

Forgóeszközök  1 570
1. Készletek  0
2. Követelések  0
3. Értékpapírok  0
4. Pénzügyi eszközök  1570

Források  2084
Saját tőke  2084

1. Induló tőke  10
2. Eredménytartalék  1790
3. Tárgyévi eredmény  284

Céltartalék  0
Kötelezettségek  0

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek  0
2. Rövid lejáratú kötelezettségek  0

III. Cél szerinti juttatások kimutatása
Személyi jellegű ráfordítások  15

- Bérköltség  0
- Megbízási díjak  0
- Tiszteletdíjak  0
- Személyi jellegű egyéb költségek  15 
- Személyi jellegű költségek közterhei  0

Anyagjellegű ráfordítások  4592
Értékcsökkenési leírás  679
Egyéb költségek, ráfordítások 55
A szervezet által nyújtott támogatások  40

Összes ráfordítás  5381
Vezető tisztségviselőknek adott 
költségtérítés  0
Bér  0
Útiköltség, napidíj  0
Egyéb költségtérítés, juttatás  0

IV. Kapott támogatások 
1. Onga község önkormányzatától  1300
2. Pályázatok  3287

- B.-A.-Z. m-i Mecénás keretből  500
- Nemzeti Kulturális Alap  100
- Pro Revovanda Cultura Hungarie Alapítvány  30
- Művészeti és Szabadműv. Alapítvány  50
- Nemzeti Civil Alapprogram  2 607

3. Magánszemélyektől adó 1%-a  222
4. Magánszemélyek által nyújtott támogatás  303
5. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás  90
Összesen  5202

Az Ongai Kulturális Egyesület 2007. évi közhasznú tevé-
kenységéről szóló rövid, tartalmi beszámoló

•  Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2007-ben is alapvető 
feladatként határozta meg azt, hogy helyi szinten az egye-
sület járuljon hozzá a független, felelős tájékoztatáshoz, in-
formációáramláshoz. Ennek keretében minden hónapban 
megjelentettük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az Ongai 
Kékdarut. 

• Megjelentettük Onga 2008-as kulturális és sportnaptárát. 
•  Az Ongai Kékdaru minden egyes lapszámát közzétettük az 

Interneten: www.okeonga.hu. 
• Megújult az egyesület honlapja.
•  Üzemeltettük Onga civil szervezeteinek közös honlapját és 

a községi önkormányzat honlapját.
•  Elkészítettük és májusban megjelentettük Onga helyisme-

reti dvd-romját. 
•  Megkezdtük a falumúzeum kialakítását. 
•  Részt vettünk az II. Ongai Kulturális Napok szervezésében. 
•  Az Ongai Kulturális Esték részeként, dr. Nagy Balázs az 

Antarktiszról, dr. Kerényi Ferenc Arany János életéről és 
Madách Imréről, Erőss Zsolt a Himalája expedícióiról fi lm-
vetítéssel egybekötve tartott előadását.

•  Fásítást, parkosítási akciót szerveztünk a Berzsenyi utcában.
•  Részesei lettünk a PANKKK klub koncert sorozatnak. 

2007-ben fellépő zenekarok: Funky’s Elemér, Hellómivan!?, 
Bront és a Happy Blues Day.

•  Minden fajta és formátumú, Ongával kapcsolatos videó és 
fotóanyag digitalizálását befejeztük, és részben megvaló-
sult a református legrégibb anyakönyvek és prsebitériumi 
jegyzőkönyvek digitalizálása is.

•  A helyi közéleti eseményeket képileg továbbra is archivál-
tuk (fotók, videofelvételek). 

•  Az általános iskolában a helyi média stúdió technikai eszköz-
állományát, bútorzatát jelentősen fejlesztettük, bővítettük. 

•  Az OKE által kialakított fotóstúdióban az OKE készítette 
el a ballagó nyolcadikosokról a tablóképeket, s fotózta le az 
általános iskola elsős tanulóit. Segítséget nyújtottunk az ál-
talános iskolában folyó médiaoktatáshoz. 

•  Civil „kerekasztalt” szerveztünk, az ongai civil szervezetek 

Az Ongai Kulturális Egyesület 

közhasznúsági jelentése a 2007. évre (E Ft-ban)
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Apró, vidám és rendkívül lelkes csa-
pat irányításával indult útjára 2008. már-
cius 19-én, immáron 17. alkalommal az 
általános iskola kiszehajtása. Az alsó ta-
gozat 3. b osztályos tanulói, a művésze-
ti iskola színjáték tanszakának és jó né-
hány segítőnek köszönhetően az egész 
település számára látványosságnak szá-

mító menetet vezettek a tél elűzésére és a 
tavasz fogadására. A kiszehajtás hangula-
tát az iskola udvarán előadott táncos jele-
net alapozta meg. A hangoskodó menet a 
Bársonyos partjára vitte ki a kiszebábot, 
ahol rövid irodalmi összeállítás hallgat-
hatott meg az iskola teljes közössége és 
azok, akik a menethez csatlakoztak. A ki-

szebáb lángoló teste a patak medrébe zu-
hanva jelezte a tél végeztét és természete-
sen a tavaszi szünet, a húsvét közeledtét 
is. A szereplő tanulókat sokadik alkalom-
mal Tomorszky Marianna készítette fel. 
Köszönet érte.

- K. Gy. -

összefogását szorgalmazva. Ennek eredményeképpen ke-
rült kialakításra a helyi civil szervezetek közös honlapja. 

•  Filmet készítettünk az önkormányzat 2007. évi munkájá-
ról, ami a közmeghallgatáson levetítésre került Ongán és 
Ócsanáloson, illetve felkerült az internetre is.

•  Filmpályázatot hirdettünk Ongáról szóló fi lmek készítésére.
•  Aktívan részt vettünk a nemzetközi ifj úsági Trivium Prog-

ram különböző projektjeiben, melynek részeként több si-
keres pályázati projektet bonyolítottunk le, köztük nem 
egy helyi képzést az ide látogató felvidéki, kárpátaljai és 
magyarországi partnerszervezetek tagjai számára. 

•  Egyesületünk segítette a helyi kulturális, közéleti rendezvé-
nyek és események lebonyolítását.

•  Folytattuk egy helyi képzőművészeti albumhoz, egy maj-
dani, a község múltját újságcikkek segítségével bemutató 

könyvhöz, illetve újabb helyismereti kiadványokhoz kap-
csolódó anyaggyűjtést.

•  Az Ongáról készült új könyveket, kiadványokat, az Ongai 
Kékdaru minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkormányzathoz, a 
szomszédos településekhez. Azok helyi elérhetőségét biz-
tosítjuk az ongai boltok, üzletek segítségével.

•  Az OKE két napos kirándulást szervezett Heves és Nógrád 
megyékbe. Ami elsősorban kulturális, történelmi és termé-
szeti emlékek megtekintésére korlátozódott, illetve lehető-
séget adott megismerkedni a szomszédos megyékben folyó 
civil kezdeményezések eredményeivel is.

(A közhasznúsági jelentést az OKE taggyűlése 
2008. február 5-én elfogadta.)

Kisze, kisze, villő

A kiszehajtás (Fotó: T. L.)

A Bársonyos partján (Fotó: T. L.)


