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Civil fórum a közbiztonságról

– folytatás a 2. oldalon –

Az Ongai Kulturális Egyesület NCA 
támogatással fórumot szervezett 
november 26-án, az általános is-
kola média termében. A részt-
vevők előbb megtekintették az 
egyesület által erre az alkalomra 
készített vitaindító fi lmet (megte-
kinthető a www.onga.hu weboldal 
videotárában), majd mintegy 2,5 
órán át együtt gondolkod-
va a meghívott illetékes 
vezetőkkel a nagyközség 
közbiztonságáról, annak 
javításáról vitáztak, cse-
réltek véleményt, fogal-
maztak meg javaslatokat a 
problémák megoldására. 

Ongán a közrenddel és a köz-
biztonsággal kapcsolatos hiva-
talos teendőket a Miskolci Rendőrkapi-
tányság Felsőzsolcai Rendőrőrse végzi, 
melyhez nagyközségünkön kívül 2 város 
és négy másik település tartozik. Mun-
kájukat helyi szinten polgárőrség segí-
ti. A rendőrőrs illetőségi területén évek 
óta eredményes munkát végez, az utób-
bi években mégis jelentősen romlott tele-
pülésünk közbiztonsága.

2000-től 2005-ig évente mintegy 50
és 80 között ingadozott az ismertté vált
bűncselekmények száma. 2006-ban ez a
szám 204-re, 2007-ben 95-re emelkedett.
Valóságban azonban ennek többszöröse
lehet az elkövetett bűncselekmények szá-
ma, mert a kisebb jogsértések ügyében az
állampolgárok nem is fordulnak a rend-
őrséghez. Ha lehet mondani, az emberek 

közbiztonsággal kapcsolatos közérzete –
összhangban az országos tendenciákkal –
helyi szinten is a mélyponton van, amiről
a résztvevők néhány kiragadott mondat-
tal a következőképpen vélekedtek.

Daragó Tamás, százados, a Fesőzsolcai
Rendőrőrs parancsnok helyettese: A
rendőrőrsön a megalakításakor tervezett
30 fős létszám helyett jelenleg 19 rend-

őr teljesít szolgálatot. A feladatok 
nőttek, a rendőrség csúcsra jára-
tott. Nagy a rendőrőrs illetőségi
területe, a létszáma bővítésre szo-
rulna. Jó a rendőrség kapcsolatota
a lakossággal és a civil szervező-
désekkel. Miskolc közelsége mi-
att egyre több az olyan bűnöző
Ongán is, akik a nagyvárosból
„nézik ki maguknak” a települést.

A fórumon (Fotó: pépé)

Meghívott vendégek (Fotó: pépé)



Az utóbbi hetek betörési sorozatának 
tetteseit sikerült elfogni, pl. ők is az Avas
lakótelepen éltek.

Kovács Árpád: Onga nyugodt telepü-
lés volt, de ez az utóbbi tíz évben lassan
megváltozott. A lakosság negyede kicse-
rélődött, és sokan nincsenek felkészülve
a változásokra, külső segítséget várnak 
az érezhető gondokra. Az önszerveződé-
sek nem meggyőzőek Ongán. A polgár-
őrségnél létszám és tárgyi feltétel gondok 
vannak. Ki a felelős a lemorzsolódásért?
A lakosságnak is tenni kell valamit. Ma-
gasabb színtű önszerveződésre van szük-
ség. Szükség lenne egy olyan személyre,
aki összefogja ezt a témakört, besegít a
polgárőröknek. Koordinálni kell az egé-
szet valakinek. Ki legyen az?

Siska Zsolt, a polgárőrség alelnöke:
A polgárőrségnek korlátozott lehetőségei
vannak. A lakosság hozzáállása is problé-
más. Tényleg jobb lenne egy nagyobb lét-
számú polgárőrség, de nehéz a tagtobor-
zás. Az elhivatottság, az önzetlen munka
hiányzik az emberekből.

Varga Bálint: Kamerarendszer felállí-
tására van szükség. Egy új ongai önvédel-
mi mozgalom egyfajta megoldást jelent-
hetne. Számos településen jól működő
önvédelmi mozgalmak vannak. Az ő pél-
dájukból lehetne tanulni.

Mihalik Gyula: Korábban jó kezde-
ményezés volt a „Szomszédok egymásért”
mozgalom, de valami miatt az elhalt. Az
összefogást, a polgárőrség szerepét hang-
súlyozni kell a bűnmegelőzésben.

Juhász László rendőrzászlós, körze-
ti megbízott: A rendőrőrs létszámállo-
mánya a feladatok, az illetékességi terület 
nagyságához képest alacsony. A polgár-
őrség létszámának bővítésére
szükség lenne. Az észlelés az ő
feladatuk is. Egyes önkormány-
zatok közhasznú munkásokat éj-
jeliőrként alkalmaznak, el lehet-
ne ezen gondolkozni Ongán is.
Másutt a kisebbség tagjai közül
is többen hasznos tagjai a helyi
polgárőr szervezeteknek.

Taskovics János: A téma na-
gyobb nyilvánosságot érdemel-
ne. Miért jöttek ilyen kevesen
el a fórumra? Nyáron a médiában meg-
jelent rendőrőrs felállításával kapcsola-
tos pályázat, miért nem pályázott Onga? 

A polgárőrség újjászervezésé-
re szükség van. Faluőr és város-
őr működtetésére is találunk jó 
példákat az országban. Át kelle-
ne venni azokat.

Madzin Tibor polgármester: 
Értékes gondolatok hangoztak 
el, melyek érdemesek a tovább-
gondolásra. A törvényhozásban 
komoly hiányok mutatkoznak e 
témakörben. Jó ötlet a térfi gyelő 
rendszer, amivel már az önkor-

mányzat is foglalkozott. Terepjáró a pol-
gárőrségnek szintén jó felvetés. A civil 
szerveződéseket támogatni kell. Meg lesz 
oldva a polgárőrség bővítése.

Hideg Lajos: A rendőrség rövid és 
hosszú távú feladatokkal, kell hogy szem-
benézzen. A romló gazdasági helyzet, az 
elszegényedés, az alacsony büntetési té-
telek növelni fogják a bűnelkövetők szá-
mát, amire fel kell készülni. A rendőrsé-
get törvényi úton és létszámában is meg 
kell erősíteni. A civilek csak szakszerű, 
törvényes keretek között működhetnek, 
minden más tevékenység kockázatos. A 
polgárőrség újjászervezését legalább 30–
35 fővel meg kell oldani. Olyanokra van 
szükség, akiknek a társadalom előtt te-
kintélye van. Hangsúlyt kell, hogy kapjon 

a szervezet technikai eszközeinek bővíté-
se, a gyerekek nevelése, a járőrözés. Fel
kellene újítani a „Szomszédok egymá-
sért” mozgalmat.

Árvai Péterné: Nincs értelme ennek a
fórumnak. Kevesen vannak itt, az illeté-
kesek kihátrálnak a megoldandó felada-
tok elől.

Polák Péter: Az iskola segíthet a
bűnmegelőzésben. Jó oktatóprogramok 
vannak. 

Rózsa László: Jók az elhangzott felve-
tések, azok jussanak el az illetékesekhez.
Foglalkozni kell a kérdéskörrel. Az ön-
kormányzat a mezőőri teendők és a köz-
terület-felügyelet kérdéskörben már elő-
re lépett. Magyarország következmények 
nélküli ország. A törvényalkotás nega-
tív kritikája, hogy pl. nem született meg
a hulladékgazdálkodási törvény. Ezen hi-
ányosságokat mi nem tudjuk meg nem
történté tenni. 

Karabinszky Géza: Szükség van térfi -
gyelő rendszerre. Széleskörű összefogás-
sal lehet a közbiztonság területén előre-
mutató változásokat eszközölni.

Takács László – a fórum moderáto-
ra – a hozzászólásokat összefoglalva ígé-
retet tett az elhangzottak illetékesek felé
való eljuttatására. Jelezte, hogy a szerve-
ző egyesület szándéka a tavasz folyamán
egy újabb fórumon megnézni, hogy az
eltelt időszakban milyen területen tör-
tént előre lépés, a pozitív javaslatokból
mi valósult meg.

(Folytatjuk!)
- T. L. -
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Civil fórum… – folytatás az 1. oldalról –

Várossá válási pályázat
Onga Nagyözség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 59. §-a alapján ismételten kez-

deményezte a Magyar Köztársaság elnökénél Onga nagyközség várossá nyilvánítását. A képviselő-testület 109/2008. (XII. 09.) sz. képvise-
lő-testületi határozatában úgy ítélte meg, hogy a városi cím használatát fejlettsége indokolja, az alapvető feltételekkel rendelkezik. A kép-
viselő-testület vállalja, hogy ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok 
végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy Onga nagyközség
várossá nyilvánításához szükséges pályázatot készítse el, és az Önkormányzati Miniszter útján terjessze a köztársasági elnök elé.  - T. L. -

Véleménycsere (Fotó: pépé)

A résztvevők egy csoportja (Fotó: pépé)
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2009. január 20.
–  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a karbantartó csoport

munkájáról
 Előadó: jegyző és a karbantartó csoport vezetője
– Beszámoló a Hernád Közmű Kft . 2008. évi működéséről
 Előadó: polgármester 
–  Képviselő-testület által hozott határozatokról és azok végre-

hajtásáról szóló jelentés megtárgyalása
Előadó: polgármester

– Bejelentések
2009. február 10.

– 2009. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: jegyző

– Adóigazgatási tevékenység értékelése
Előadó: jegyző

–  Beszámoló a házi segítségnyújtás szakmai munkájának ered-
ményességéről

 Előadó: Hadházi Ferencné, a Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetője

– Bejelentések
2009. március 17.

– 2008. évi költségvetés módosítása
Előadó: jegyző 

– 2009. évi költségvetés elfogadása
Előadó: jegyző

– Bölcsőde indításának kérdései
Előadó: jegyző

– Bejelentések
2009. április 12.

–  2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés megtár-
gyalása (zárszámadás)

Előadó: jegyző
– Szociálpolitikai támogatási rendszer alakulása

Előadó: jegyző 
–  Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, 

szociális és családgondozói feladatokról
Előadó: jegyző, Hadházi Ferencné intézményvezető

–  Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének műkö-
déséről

Előadó: intézményvezető, jegyző
– IV. Ongai Kulturális Napok megtárgyalása

Előadó: Kulturális és Sport Bizottság elnöke
– Bejelentések

2009. május 12.
– A nagyközség közbiztonságának helyzete 

 Előadó: rendőrkapitányság, Felsőzsolcai Rendőrőrs őrs-
parancsnoka

– Ongai Polgárőr Egyesület tájékoztatója éves tevékenységéről
Előadó: Ongai Polgárőr Egyesület elnöke

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

–  Barátság Nyugdíjas Klub tájékoztatója éves tevékenységéről
Előadó: klubvezető

– Ongai Kulturális Egyesület beszámolója
Előadó: Takács László egyesületi elnök

– Közterület-felügyelet tapasztalatai
Előadó: Miskolc megyei jogú város közterületi-felügye-
let főoszt. vezetője

– Bejelentések
2009. június 23.

–  Tájékoztató az Onga Községi Sport Egyesület éves tevékeny-
ségéről

Előadó: sportegyesület elnöke
– A nagyközség közművelődési helyzete

Előadó: művelődésszervező
– Bejelentések

2009. augusztus 25.
– 2009. I. félévi gazdálkodás értékelése

Előadó: jegyző
– Óvodai- és iskolai évre vonatkozó döntések meghozatala

Előadó: Oktatási Bizottság elnöke
– Bejelentések

2009. szeptember 15.
– Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

Előadó: I–II. körzetek háziorvosai, gyermekorvos, fog-
orvos, I–II. körzet védőnői

– Onga nagyközség környezetvédelmi helyzete
Előadó: Környezetvédelmi Bizottság elnöke, jegyző

– Bejelentések 
2009. október 13.

– Tájékoztató az iskolai és óvodai oktató-, nevelőmunkáról
Előadó: iskolaigazgató, óvodavezető

–  Cigány Kisebbségi Önkormányzat éves tevékenységének ér-
tékelése

Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke
– Bejelentések

2009. november 17.
– 2009. III. negyedéves gazdálkodás értékelése

Előadó: jegyző
– 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: jegyző
– Közmeghallgatás anyagának megtárgyalása

Előadó: polgármester
– Bejelentések

2009. december 8.
– 2010. évi munkaterv megtárgyalása

Előadó: polgármester, jegyző
– Bejelentések

Közmeghallgatások: előre jelzett és meghirdetett időpontokban
Ongán a művelődési házban, illetve Ócsanáloson a közösségi
házban.

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve 
(99/2008. (XII. 09.) sz. határozat)

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiakban
előre tervezett időpontokban 15 órai kezdettel tartja üléseit 

a felsorolt napirendi pontok szerint a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében:
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A nagyközség képviselő-testüle-
te a 2008. decemberi ülésén dön-
tött a 2009-re vonatkozó közérde-
kű díjemelésekről, amelyeket alább
teszünk közzé. A közölt összegek 
2009. január 1-jétől érvényesek. A
részletes rendeletek megtekinthe-
tők a Polgármesteri Hivatalban, il-
letve a nagyközség honlapján:
www.onga.hu.

Az oktatási, nevelési intézményekben
fi zetendő térítési díjak összege

Térítési díj:
– Általános iskolában napközi: 295.-Ft.
– Általános iskolában ebéd: 180.-Ft.
– Óvodákban ebéd: 245.-Ft.
A 2009. január 1-jétől a fi zetendő térí-

tési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Az ok-
tatási és nevelési intézményekben fi zetendő
térítési díjak összegéből az alábbi kedvez-
mények vehetők igénybe:

Az iskolában és óvodában 100%-os térí-
tési díjkedvezményben részesül:

–  az az óvodás gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül,

–  az az 1–5. évfolyamos tanuló, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül.

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

családban él, illetve tartós beteg,
–  az az 6–8. évfolyamos tanuló, aki rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül, 

–  az az 1–8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy 
több gyermekes családban nevelkedik,

–  az az 1–8. évfolyamos tanuló, aki tar-
tós betegségben szenved,

–  az iskolaotthonos oktatásban részesü-
lő tanulók.

A vendég ebéd térítési díj összege ma-
radt 525.-Ft. 

Az intézményekben dolgozók részére az
étkezési térítési díjak mértékét az alábbiak 
szerint határozta meg: alkalmazotti ebéd té-
rítési díja: 260.-Ft, napközi konyhai alkalma-
zottak kötelező étkezési térítési díja (3 x-i étk.)
310.-Ft.

Az önkormányzat tulajdonában lévő
önkormányzati lakások bérleti díjai

–  Az összkomfortos szolgálati lakás lak-
bér mértéke: 190.-Ft/m2/hó.

–  A komfortos szolgálati lakás lakbér
mértéke: 150.-Ft/m2/hó.

–  A nem lakás céljára szolgáló helyiség ese-
tében a lakbér mértéke 125.-Ft/m2/hó.

–  A költségalapon meghatározott lakbér
összege: 440.-Ft/ m2/hó.

A temetőről és a temetkezési tevékeny-
ségről

(Az összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák)

–  A ravatalozó használati díja: 4000.-Ft.
–  A sírmegváltás díja: 10 000.-Ft.
–  Egyéb vállalkozók által a temetőben 

végzett – engedélyezett – munkálatok 
idejére fi zetendő energia ill. vízdíj sír-
emlékenként: 15 000.-Ft.

–  Az egyéb vállalkozók által a temetőben 
végzett – engedélyezett – munkálatok 
idejére fi zetendő óvadék: 16 000.-Ft.

–  Alapravatalozás díja: 7500.-Ft.
–  Egyszemélyes sírhely: 13 000.-Ft.
–  Sírfelbontás: 9000.-Ft.
–  Kriptahely: 38 000.-Ft.
–  Kriptahely megváltás. 31 000.-Ft.

Közterület használati díjak
–  A közterületbe benyúló üzlethomlok-

zatok (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hir-
dető berendezés (fényreklám), cég- és 
címtábla. 1300.-Ft/év/m2

–  Árusító és egyéb fülke: 450.-Ft/m2/hó.
–  Gépjárművek, bérkocsik állomáshelye 

gépkocsinként (járműszerelvényen-
ként): 13 000.-Ft/év/tgk. + szerelvé-
nyenként: 20 000.-Ft/év.

–  Építési munkával kapcsolatos építő-
anyagok és törmelékek (lakásépítés, la-
kóépület javítása esetén): 35.-Ft/m2/nap.

–  Idényjellegű, alkalmi és mozgóárusí-
tás: 150.-Ft/m2/nap.

–  Film és televízió-felvétel: 150.-Ft/m2/
nap.

–  Vendéglátó ipari előkert: 35.-Ft/m2/hó.
–  Mutatványos tevékenység: 300.-Ft/m2/nap.
–  Gázközműre történő rácsatlakozás céljá-

ból történő közterület-igénybevétel egy-
szeri díja (ingatlanonként): 50 000.-Ft.

Az intézmények helyiségeinek bérle-
ti díja

TELEHÁZ szolgáltatási díjai 
A Teleház szolgáltatási díjai nem változ-

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

gyenes.
- Kölcsönzés: egy alkalommal 6 db

könyv, ill. 10 db folyóirat kölcsönözhető 3
hétre, mely indokolt esetben kétszer meg-
hosszabbítható.

Térítéses szolgáltatások és díjak:
- Elveszett olvasójegy pótlása: 200.-Ft/

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

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

25.-Ft/oldal.
- Floppy az Internetről történő letöltés-

hez: 120.-Ft/lemez.
- CD az Internetről történő letöltéshez:

250.-Ft/lemez.
- Könyvtárközi kölcsönzés: a dokumen-

tumot küldő könyvtár által meghatározott
összeg és a postaköltség.

- Kártérítés: a dokumentum mindenkori
beszerzési értéke vagy ugyanarról a kiadás-
ról készült fénymásolat köttetve, illetve an-
nak költsége. Végső esetben bírósági eljá-
rást kezdeményez a könyvtár. 

Az önkormányzati tulajdonú VÍZI
KÖZMŰ-ből a Hernád Közmű Kft . által
szolgáltatott csatorna díja Ócsanáloson

A Hernád Közmű Kft . (szolgáltató) ál-
tal biztosított csatornadíja: 1408.-Ft/m3-
ről 1550.-Ft/m3-re nőtt. A megállapított díj
az általános forgalmi adót és a vízterhelési
díjat nem tartalmazza. A megállapított dí-
jat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók 
esetében olyan mértékben kell csökkenteni,
amilyen mértékű támogatást az állami költ-
ségvetésben előirányzott összegből a Tárca-
közi Bizottság döntése alapján kap. A meg-
állapított díjjal a számlázást gazdálkodó
szervezet felé havonta, a lakosság felé két-

2009. évi díjtételek Ongán

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

0–2 óra 4000 7000

0–4 óra 7500 11 000

0–8 óra 8500 14 000

0–24 óra 13 000 18 000

Esküvő összes helyiséggel: 27 000.-Ft/nap

Ócsanálos közösségi ház 5000.-Ft/nap

Oktatási intézmények

- általános iskola tornaterme 3000.-Ft/óra

- oktatási helyiségek 3000.-Ft/óra

- napközi étkezdéje, konyhai szolgáltatással 3500.-Ft/óra

- sportpálya, öltözővel 4000.-Ft/óra
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Januártól
közterület-
felügyelők 

Ongán
Az önkormányzat decemberben társu-

lási megállapodást kötött Felsőzsolca, Bőcs,
Sajólád és Miskolc önkormányzatok közöt-
ti közterület-felügyeleti tevékenység össze-
hangolására. Ennek részeként 2009. január
1-től két Miskolcon állományba kerülő köz-
terület-felügyelővel találkozhatnak a lako-
sok Onga belterületén, akik megjelenésétől 
az önkormányzat a település tisztaságában,
rendezettségében, az utcai italozás vissza-
szorításában, a szabálytalanul parkoló jár-
művek ellenőrzésében stb. nagy javulást vár.

Aki az új közterület használatáról, vé-
delméről szóló rendeletet megszegi, fi gyel-
meztetés után 10 000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírsággal vagy 30 000 Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható. (A rendeletet a következő
számunkban tesszük közzé. – szerk. –)

- T. L. -

havonta a bekötési vízmérőóra állására ala-
pozva kell alkalmazni.

Vízi közmű díj
Ivóvíz (közületi): 418 Ft/m3+ÁFA ösz-

szegről 443 Ft/ m3+ÁFA-ra nőtt.
Ivóvíz (lakossági): 394 Ft/m3+ÁFA ösz-

szegről 410 Ft/ m3+ÁFA-ra nőtt.
Locsolási kedvezmény esetén a csatorna-

díj: 1006 Ft/m3+ÁFA, ami nem változott.
A lakosság részére számlázandó szenny-

víz csatorna szolgáltatási díj összege vél-
hetően az állami támogatással (kb. 510 Ft/
m3+ÁFA) csökken. A locsolási kedvezmény 
mértéke lakossági fogyasztónként a ked-
vezményezettek körébe tartozó fogyasztók 
esetén az e rendelet szerint egyébként má-
jus 1. és szeptember 30. közötti időszakban
a mért vízhasználat 10%-a.

Kommunális adók
A magánszemélyek kommunális adójá-

nak mértéke 12 000 Ft-ról 15 000 Ft/évre
nőtt, míg a vállalkozók kommunális adója
2000-ről 2300 Ft/év-re nőtt. 

- T. L. -

Kéménytípus Díj

Nettó
Bruttó 

(20% ÁFA-val)

ESH
ESB
ESZ
ESV

1204 1445

EGH 1104 1325

EGB
EGZ
EGV 

1104 1325

EGW 2217 2660

ESHX
ESBX

1842 2210

EGHX 1633 1960

EGBX
EGZX

1633 1960

CSA
CSM
CSV

1900+800 2280+960

CGA
CGM
CGV
CGW

1900+800 2280+960

KSHQ, KSBQ,
KSZQ,KSVQ

14 275 17 130

KSHN, KSBN,
KSZN, KSVN

8925 10 710

KGHQ, KGBQ,
KGZQ, KGVQ

11 267 13 520

KGHN, KGBN, 
KGZN, KGVN

16 100 19 320

T 700 840

TX 1108 1330

Pótkiszállás 946 1135

Megnevezés Méret Nettó
Bruttó

(20% ÁFA-val)

Koromakna tisztítás/
ellenőrzés

70 kW alatt 4504 Ft/db 5405 Ft/db

70 kW felett 8358 Ft/db 10 030 Ft/db

Füstcsatorna tisztítás/
ellenőrzés 20 m-ig

Ø 0,7 m alatt 904 Ft/m 1085 Ft/m

Ø 0,7 m felett 1350 Ft/m 1620 Ft/m

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Önkormányzati oktatási intézmények (óvoda, általános iskola) 50% díjkedvezményt kapnak.

Kémények számítógépes méretezése: bruttó 5815 Ft/kémény.
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A képviselő-testület nem kis viták,
és a Cirkont Zrt. vezetőivel való
több egyeztetés után elfogadta a
CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.
jelentősen megemelt szemétszál-
lítási díját: 310 Ft/ürítés/db+ÁFA.
(2007-ben ez az összeg 183 Ft,
2008-ban 259 Ft volt). Az önkor-
mányzat 2009. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig terjedő
időszakra lakásfenntartási támoga-
tásként Onga nagyközség közigaz-
gatási területén ingatlannal rendel-
kezők éves szemétszállítási díját – a
jelentősen megnövekedett összeg
(ami évente kb. 25 millió Ft+ÁFA)
ellenére – továbbra is átvállalja.

A Cirkont ennél is magasabb összeg-
re, 335 Ft-ra tett javaslatot, amit az önkor-
mányzat nem tudott elfogadni. Felvetődött

az a lehetőség is, hogy az önkormányzat 
tovább nem tudja átvállalni a lakosságtól a 
szemétszállítás díját. Ez esetben azonban 

az emelés mértéke még nagyobb lett vol-
na (közel 400 Ft/kukaürítés), ami évente 
kb. 25 000 Ft/kuka összegű terhet jelen-

tene minden ongai ingatlan tulajdonos-
nak. Ezt elkerülendően döntött a képvi-
selő-testület a további átvállalás mellett,

aminek újragondolása az önkor-
mányzat anyagi lehetőségeinek 
függvényében – legkésőbb a kö-
vetkező évi díjtételek megtárgya-
lásakor – bármikor felvetődhet.
A megnövekedett költségek indo-
kolták a kommunális adó össze-
gének felemelését is, az azonban
még így is csak kb. a szemétszállí-
tási díj 50 %-át fedezi.

A 4 m3-es konténerből törté-
nő szállítás díja maradt 2310 Ft/

m3+ÁFA, míg a hulladékgyűjtő zsák: 250
Ft/db+ÁFA-ra nőtt.

- T. L. -

A Cirkont Zrt. kérésünkre eljuttatta
szerkesztőségünknek az Ongáról
begyűjtött szelektív hulladék 
mennyiség elmúlt kétévi adatait,
amit tanulmányozásra, böngész-
getésre alább közzé teszünk.

Onga nagyközség területén begyűj-
tött szelektív hulladék mennyisége 2007.
01. 02-től 2007. 12. 31-ig

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről
begyűjtött hulladék mennyiség 2007-ben:

A házhozmenő zsákos szelektív hul-
ladékgyűjtés során begyűjtött hulladék 
mennyiség 2007-ben:

Onga nagyközség területén begyűj-
tött szelektív hulladék mennyisége 2008. 
01. 02-től 2008. 10. 31-ig

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről 
begyűjtött hulladék mennyiség 2008-ban:

Hónap Mennyiség (kg)

Január 215

Február 715

Március 436

Április 397

Május 882

Június 1184

Július 776

Augusztus 683

Szeptember 724

Október 472

Összesen 6484

A házhozmenő zsákos szelektív hul-
ladékgyűjtés során begyűjtött hulladék 
mennyiség 2008-ban:

Hónap
Begyűjtött 
zsák (db)

Mennyi-
ség (kg)

Január 379 7800

Február 513 1720

Március 390 1200

Április 529 2040

Május 612 1640

Június 617 1080

Július 423 2180

Augusztus 705 1640

Szeptember 920 421

Október 410 1160

Összesen 5498 15881

Lomtalanítás 2008. április 15-én volt.

Szemétszállítás – nem olcsó (Fotó: T. L.)

Szemétszállítási díj

Begyűjtött szelektív hulladék

Hónap Mennyiség (kg)

Január 713

Február 579

Március 690

Április 898

Május 748

Június 716

Július 849

Augusztus 784

Szeptember 725

Október 978

November 604

December 667

Összesen 8951

Hónap Begyűjtött zsák (db) Mennyiség (kg)

Április 133 426

Május 393 1220

Június 489 1540

Július 729 2480

Augusztus 524 2020

Szeptember 654 1940

Október 342 1160

November 499 1460

December 172 537

Összesen 3924 12783
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Hagyományainkhoz híven, 2008.
december 06-án immár 20. alka-
lommal rendezhettük meg a Ka-
talin bált. A jubileum alkalmából
meghívtuk az elmúlt húsz év Szü-
lői Munkaközösségének elnökeit.

Tisztelt Olvasók! Engedjék meg hogy 
bemutatkozzam. Szabadosné Hornyák 
Anikó vagyok, az SZMK új elnöke. En-
gem ért az a megtiszteltetés, hogy meg-
szervezhettem a számomra első, ugyan-
akkor a 20. Katalin bált. Be kell vallanom,
öröm együtt dolgozni olyan segítőkész
szülőkkel, barátokkal, akik minden elő-
készületben és utómunkálatban aktívan
részt vettek.

Szeretném megköszönni Rózsa Lász-
ló igazgató úrnak és a pedagógusoknak,
hogy segítséget nyújtottak.

Új terítőinket Kerekesné Szőgyi Ildikó,
Buzásné Horváth Julianna és Hornyák 
Tiborné varrták. A fehér terítő anyagát
Szemán Zita ajánlotta fel.

Valamennyi dekorációs tárgy Lőrincziné
Szaniszló Edit kézügyességét dicséri.

A meghívók elkészítésében Ronyecné
Hódi Éva segített. A jelképes Mikulás
csomagokba Nyisztorné Jolika és férje
mandarinokat ajánlott fel.

A fi nom pogácsát, illetve a vacsorához
kínált kenyeret az A PÉK+A Kft . bizto-
sította.

A bált ezúttal is Rózsa László igaz-
gató úr nyitotta meg, majd köszöntöt-
te a tiszteletbeli SZMK elnököket. Név 
szerint: Takács Lászlónét, Rácz Pétert,
Karabinszky Gézát, Göndörné Radácsi
Máriát, Tóth Tivadarnét és Ronyecné
Hódi Évát. Számukra fotómontázst ké-
szítettünk, melyen mindannyian látha-
tók. Természetesen köszöntöttük a Ka-
talinokat, és ez alkalommal Miklós nevű
vendégeinket is. Három műsorszámmal
kedveskedtünk a jelnlévőknek: I. KAFF-

KA MARGIT ÁLT. ÉS ALAPF. MŰV. 
OKT. INT. 5. osztályos tanulóinak for-
mációs tánccsoportja. II. A helyi általá-
nos iskola néptánccsoportja.
III. A TEN DANCE TSE.
MISKOLC latin mix, mely-
nek fellépési költségeit Sza-
bados Zsolt ajánlotta fel.
Mindhárom táncot vastaps-
sal jutalmazta a közönség.

A fellépőknek a Máté pék-
ség almás rétest ajánlott fel,
melyet ez úton is szeretnék 
megköszönni!

Nagy sikert aratott a 20
üveg pezsgő, melyet oly mó-
don sorsoltunk ki a vendégeink között, 
hogy 20 darab nyereményszelvényt rej-
tettünk el az asztallap alsó részén.

A vacsora elkészítéséért köszönet illeti 
Nagy Lászlónét, aki vállalta ezt a munkát, 
és fi nom ételt készített számunkra. Kö-
szönöm mindazok segítségét, akik a va-
csora tálalásában segítséget nyújtottak.

Az est egyik meglepetése a hatalmas 
csoki torta volt (150 szeletes!!!), melyet 
nagy üdvrivalgással fogadott a közönség. 
A torta költségeinek térítését és a szállí-
tást Kiss Zoltán és neje ajánlották fel.

A jó hangulatú zenét a Vídia Sza-
lonzenekar hét tagú csapa-
ta biztosította. A tombolát 
Tomorszky Mariann és Buzás 
Zoltánné tanító nénik profi  
módon árusították, öt tömb 
tombolát értékesítettek. 

Sikert aratott vendégeink 
körében, hogy Fülöp Mik-
lós – mint Mikulás – és Tóth 
Tivadarné Katika – mint 
krampuszhölgy –, folyama-
tosan húzták a tombolaszel-
vényeket, így rövid idő alatt 

gazdára talált a sok-sok felajánlás. Szeret-
nék köszönetet mondani a felajánlóknak, 
valamint azoknak, akik a támogatói jegy 
vásárlásával vagy a bálon való részvétel-
ükkel támogatták iskolás gyermekeinket. 

Az est folyamán a Cápa Bisztró várta 
vendégeinket, bevételükből 10 000 forin-
tot adományoztak e nemes célra.

Köszönet illeti Molnárné Kiss Ildi-
kót és férjét, akik gondoskodtak bizton-
ságunkról, Bihari Attilát, aki a vacsorát 
szállította, valamint Berényi Sándort, aki 

fellépőinket jutatta el hozzánk. A bál tisz-
ta bevétele ez alkalommal 350.420 Ft. Ezt
az összeget tanulóink jutalmazására, is-

kolai rendezvényekre, ünnepségekre for-
dítjuk. Úgy gondolom, hogy a jubileumi
bál nagyon jó hangulatú volt, vendégeink 
sok szép emlékkel távoztak. Reméljük,
jövőre is megtisztelnek bennünket jelen-
létükkel a 21. Katalin bálon.

Támogatóink: Szabó Menyhért,
Madzin Tibor polgármester úr, Farkas
Lászlóné jegyzőasszony, Polgármesetri
Hivatal, Kapusi Viktória, Rácz Attila
GK-Profi l Bt., „sorompósi” COOP bolt,
Farkas János, Farkas Jánosné, Olasz La-
jos, Majzik és Társa Bt., Varázsdiszkont,
Zupkó és Társa Bt., Pálfi  gumis, Mihalik 
Gyula és neje, Felsőzsolca és Vidéke Tak.
Szöv., Orchidea virág és ajándékbolt,
Baktainé Ilike papír-írószer bolt, Rózsa
László igazgató úr és családja, Máté Béla,
Répási János Rexes kocsmája, Sziget-Elek 
Bt., Kozma János, Ongai Kulturális Egye-
sület, Péli Tibor, Szegedi Sándor, Nádas
és Joker Bisztró - Hajtós család, Máté Já-
nos, Papp Balázs, A PÉK+A Kft ., Zsol-
dos János, Dr. Nagy Zsuzsanna, Fitti-
Fittness, Dr. Petik Edit, Köcsög kocsma,
Dr. Rosta Balázs, Viktória Szépségsza-
lon, Siegel János húsbolt, Pocsay József 
és Erzsike zöldségbolt, Szilágyi Jánosné,
Fülöp Miklósné, Vanyó László és neje,
Ronyecné Hódi Éva, Palakovicsné Mádi
Tünde, Éva Fodrászat Munkácsi út,
Galyas család, Mulatóné Terike, Molnár
Zsuzsa, Dobai Kinga, Takács Lászlóné,
Hornyák Tiborné, Tucsa János és neje,
Pálinkás István és Soós Gergely iskola-
büféje.

(A bálon készült fotók megtekinthe-
tők a nagyközségi honlapon.)

- Szabadosné Hornyák Anikó -

20 éves a Katalin bál

Báli hangulat (Fotó: Szemán Zita)

Az új SZMK elnök a 20 éves tortával (Fotó: Szemán Zita)
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Tavaly ilyenkor e témában a követ-
kezőkkel kezdtük cikkünket: „De-
cember a szokásos évi közmeghall-
gatások időszaka mind Ongán, mind
Ócsa náloson. A menetrend is szoká-
sosnak mondható. Először levetítésre
került az Ongai Kulturális Egyesület ál-
tal – az idén az NCA által támogatott
– vitaindító fi lm az önkormányzat egy
éves tevékenységéről, az elért ered-
ményekről. Ezt követően a kisszámú
(Ongán az idén kb. 40 fő, Ócsanáloson
kb. 25 fő) érdeklődő néhány kérdése
és a ráadott polgármesteri válaszok 
hangzanak el. Igazából gyorsan megy
minden, meglepetés nincs. Az elért
eredmények, az állampolgári érdekte-
lenség, fásultság, vagy valami más te-
szi egyhangúvá ezen közmeghallga-
tásokat. Természetesen a felvetődött
kérdések az érintetteknek fontos, és
megoldást váró problémákra utalnak,
de valójában valami mégis hiányzik.”

Nos, amit tavaly leírtunk, az szóról szó-
ra megállja a helyét most is. Érdekfeszítő

cikket az idén sem lehet egyik közmeg-
hallgatásból sem írni. Mindenki meg-
nyugodhat, az ongaiak és ócsanálosiak 
elégedettek a településük dolgaival, min-
den jó irányba halad…

De hogy valami mást is írjunk tavaly-
hoz képest, álljanak itt a kérdések és a rá-
adott polgármesteri válaszok rövid, távi-
ra ti stílusban, hátha valaki kedvet kap, s
jövőre aktívabb lakossági részvételről és
érdeklődésről számolhatunk be.

Onga
K: A Bartók B. út kátyúzása elmaradt.

Új burkolat kellene.
V: Anyagi lehetőségek szűkösek, de

pályázunk rá. Sor fog kerülni rá.

K: Szép az ünnepi kivilágítás. A Ber-
zsenyi utca páros oldalában két ház ki-
maradt a korábbi évek járdaépítéséből.

V: Hamarabb kell jelezni a problémát. 
Meg fogjuk javítani.

K: Az óvoda előtti útszakaszon kevés 
a hely a parkoló autóknak. 
Murvázásra és/vagy par-
kolóra lenne szükség.

V: Murvázás meg lesz, a 
parkoló hosszú távú terv.

K: Cigány lakosok nem 
számítanak? A telep ki van 
zárva a település szépítésé-
ből. Rosszak az ottani utak.

V: Anyagi lehetőség 
függvényében fel lesz újít-
va. Az ottani lakosság mi-
ért nem tesz valamit maga 
a szebb környezetéért? Nem kellene sze-
metelni, az odaépített sportpálya környé-
két elég, ha megnézi valaki.

K: Két éve élek Ongán. Tavaly 3 fel-
szólalás volt, akkor minden jó? A falu so-
rompón inneni részét nem virágosítják. 
Tavaknál parlagfű van. Az aknafedőket 

ellopták.
V: Nincs mindenütt a 

terület adottságából faka-
dóan lehetőség virágosí-
tásra. Az aknafedő orszá-
gos probléma, a szolgáltató 
azt betonnal pótolta.

K: A posta melletti in-
gatlan borzasztó, a falu 
szégyene. Jó az idősek 
hete, de az otthon mar-
adottakra is gondolni kel-
lene, pl. valami csomag-

gal meglátogatni a 80 éven felülieket. 
Ócsanálos, Ongaújfalu és a Cigánytelep 
kimaradt a fi lmből.

V: Megnézzük, hogy mit lehet tenni, de 
kevés a törvényes eszköz. Az 
idősek hete 10 éve ilyen, de 
átgondoljuk, hogy kivitelez-
hető-e az ötlet. Nem marad-
tak ki, csak kevesebb az em-
lítésre méltó dolog az említett 
helyeken.

K: Parlagfű van a határ-
ban. A Berzsenyi úti közkút 
előtt gödör van.

V: Nincs kapacitás az egész 
határ irtására. A közkút előtti 
gödör el lesz tüntetve.

Ócsanálos
K: Kevés a szemetes. Fák pótlása nem

lett megoldva. Derékig ér a fű a szenny-
vízház mellett, azt max. kétszer vágták le.

V: A buszmegálló mellett lesz kuka. A
fák tavasszal pótolva lesznek.

K: Sok helyütt az árvíz után ott maradt
a fólia. Alá görény, patkány stb. fészkelt,
gond van velük. A tavalyi árvíz ígéretei
nem lettek teljesítve.

V: Előbb-utóbb elbontásra kerülnek a
fóliák. A kormányzati árvízi ígéretek az
önkormányzat felé sem lettek realizálva.

K: Mit tartalmaz a benyújtott pályázati
terv az árvízvédelemmel kapcsolatban?

V: A benyújtott pályázati pro-
jekt 400 millió feletti. A Vadász-patak 
visszadúzzasztását hivatott kiküszöbölni.
Ha nyerünk, akkor 2010-re 1838 méter
hosszú gáttal, töltésmagasítással, a patak-
ra épülő két zsilippel hosszú időre megol-
dódna az ócsanálosi árvízkérdés.

K: Legyen fogadónap Ócsanáloson.
Legalább kéthetente, vagy gyűjtsék össze
az elintézendő ügyeket.

V: Megoldható. Van hivatali autó.
K: A csapadékvíz-elvezető árok bete-

metődött az árvíz miatt.
V: Megoldjuk.

- T. L. -

Közmeghallgatások Ongán és Ócsanáloson

Ongai hallgatóság (Fotó: pépé)

Polgármesteri tájékoztató (Fotó: pépé)

Ócsanáloson a filmvetítés előtt (Fotó: pépé)
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Már második éve működik nagy-
községünk új boltja, a Maxi Coop,
amely a főtér dél-nyugati sarkán
található. Az Unió Coop Zrt. élel-
miszer áruháza 670 m2 területen
helyezkedik el. A bolt a Maxi kate-
góriába tartozik. Az áraik, akcióik 
a legkedvezőbbek a Coop-os bol-
tok közül, valamint gazdag árukí-
nálat jellemzi az üzletet.

Örömmel értesültünk, arról a hírről, hogy 
a „Progresszív Szakmai Program 2008” által
kiírt pályázaton „A jövő kisboltja” kategó-
riában  III. helyezést érte el az ongai Maxi
Coop. A hírről Glonczi Mariann boltvezető
helyettes bővebben számolt be.

„A Progresszív Magazin meghirdetett
egy pályázatot, amely arról szólt, ha nem
számítanának az anyagiak egy képzeletbe-
li boltban, mit fejlesztenénk, bővítenénk,
szépítenénk. Az első fordulóban ajándék-
csomagokat állítottunk össze, amelyet ké-
pek segítségével illusztráltunk, és az Unió
Coop Zrt. Központ továbbította a Progresz-
szív Magazin felé. Ezen a fordulón sikere-
sen továbbjutottunk, amit követett a szó-
beli forduló október 31-én Budapesten. Ezt
megelőzően vásárolt az üzletünkben egy 
fantomvásárló, akit még mai napig sem tu-
dunk, hogy ki volt az és mikor járt nálunk,
csak az eredményhirdetésnél derült ki, hogy 
ilyen is volt. A fantom vevő meg volt elé-
gedve a bolt higiéniájával, a kiszolgálással,
az eladók szakértelmével és az üzlet műkö-
désével. A forduló első feladatában egy tesz-
tet kellett kitölteni, amelyben az aktuális és
ránk vonatkozó törvények, rendeletek, a fo-
gyasztóvédelem ismeretében a pénztárgép
használata, bankkártya kezelés és utalvány-
nyal való fi zetés esetén mi a teendő. A for-

duló második feladatában témakörökből 
tételszerűen kellett kiválasztani a felada-
tot és megoldani. A forduló harmadik fel-
adatában kérvényt kellett benyújtani a he-

lyi önkormányzat felé, hogy mit szeretnénk 
az üzleten felújítani, fejleszteni, korszerűsí-
teni. Mi azt találtuk ki, hogy a számítógép 
korszerűsítésével és fejlesztésével egy olyan 
programot dolgoznánk ki, amely digitális 
árazó lenne, sok terhet levenne a vállunkról 
különböző akciók esetén. A másik ötletünk 
a biztonsági adatlappal kapcsolatosan fogal-
mazódott meg bennünk. A biztonsági adat-
lapról azt érdemes tudni, hogy a közüzemek 
szokták kérni vegyszer, vegyi áruk vásárlá-
sa esetén. Ami nem is olyan egyszerű, hi-
szen a termékeket ki kell keresni egy kataló-
gusból, azoknak az adatait kiírni, a központ 
felé benyújtani, aki azt visszaigazolja, és 
csak ebben az esetben adható ki utólagosan 
a számla. Mi ezt képzeletben szintén számí-

tógép segítségével oldanánk meg. Minden
vegyi árut – ami megtalálható az üzletben
–, felvinnénk gépre, amit már a központ egy-
szer jóváhagyott, és csak ki kellene nyom-

tatni, nem kellene napokat-heteket várni a
számla megírásáig. Volt még egy ötletünk,
mégpedig egy olyan automata gép, amit a
bejárat mellé helyeznénk el, és ajándékcso-
magokat tudnának készíteni vele a vásárlók.
Ezen az automata gépen kilehetne válasz-
tani, kinek szeretném készíteni az ajándék-
csomagot, férfi nak vagy esetleg nőnek, mi-
lyen az életkora, milyen összértéke legyen a
csomagnak, ha esetleg diabetikus személy 
részére szeretnénk vinni, akkor azt is külön
meglehetne valósítani. Amíg a gép összeál-
lítja, elkészíti a csomagot, addig a vevő ké-
nyelmesen körül tud nézni vagy esetleg be-
tudja vásárolni amire még szüksége van. Mi
ilyennek képzelnénk el a jövő kisboltját!

Minden esetben a vevők igényei lebe-
gett a szemünk előtt, mivel lehetne még ha-
tékonyabban, gyorsabbá és minőségibbé
tenni a hétköznapi és hétvégi vásárlásokat.
Úgy gondolom, ez nem csak a képzeletbe-
li boltunkban, hanem a mindennapokban
is megjelenik, ahogy a szakmai tudásunk,
a jól összehangolt csapatmunka, a vevőkkel
való emberséges és minőségi bánásmód, il-
letve kiszolgálás. A vevők hűségét mindig
igyekszünk megjutalmazni apróságokkal,
ajándékokkal és akciókkal. Remélem nagy-
községünk olvasói még nagyobb kedvvel,
és örömmel vásárolnak majd nálunk!”

Az Ongai Kékdaru szerkesztősége ez-
úton gratulál a Maxi Coop dolgozóinak 
az eredményes munkájukért!

- C. B. -

„A jövő kisboltja”

Bőséges árukínálat (Fotó: pépé)

A sikeres bolt (Fotó: pépé)
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Az ongai plébánia vezetésében
2008. november 15-én változás
történt. Főtisztelendő Radi József 
esperes úr betegsége már nem
tette lehetővé, hogy a római kato-
likus hívek lelki szolgálatát ellássa.
Dr. Ternyák Csaba érsek úr az ongai
plébániát oldalágon Gesztelyhez
csatolta, rendezve ezzel a nagy-
község többhónapos pap hiányát.

– Tisztelettel köszöntjük Kormos Csaba
plébános urat abból az alkalomból, hogy 
hivatalosan is megkapta az ongai plébánia
vezetését. Kérem, mutatkozzon be az olva-
sóknak, mit kell tudnunk Kormos Csaba
plébános úrról?

– 1970. december 7-én születtem Mis-
kolcon. Gyermek éveimet Nyékládházán
töltöttem, majd a Földes Ferenc Gimná-
ziumban érettségiztem. 1989-től az egri
Hittudományi Főiskola diákja lettem,
majd 1994. június 18-án szenteltek pap-

pá az egri Bazilikában. 1994-től 1996-ig 
Vizsolyban szolgáltam Hanák József plé-
bános úr mellett segédlelkészként. 1996-
ban Sárospatakra kerültem
dr. Götz Pál kanonok úr mel-
lé káplánként. Patakon az egy-
házközség mindennapi élete
mellett módomban állt a re-
formátus gimnáziumban ta-
nuló római katolikus vallású
diákokat is oktatnom. 1999-
től megbízottként vezethettem
a sárospataki plébániát. Kez-
deményezésemre indítottuk el
az egyházközségben a fi atalok és a felnőt-
tek körében is népszerű zarándoklatokat, 
és szerveztük meg az első római katolikus 
bált. 2000-től Erdőkövesdre kerültem, 
ahol 7 községbe vittük az örömhírt Mol-
nár Attila plébános úrral ketten. 2005-
től visszahívtak Sárospatakra plébános-
nak. 2006. augusztus 1-jével Gesztelybe 
helyeztek át. 2008 november 15-étől dr. 
Ternyák Csaba érsek úr az ongai plébánia 
ellátására is felkért. Ongát oldalágosan a 
gesztelyi plébániához csatolták. 

– Mik a benyomásai az ongai gyüleke-
zetről?

– Az első szentmisémen kézzelfogha-
tóan éreztem egyfajta várakozást, az új 
emberrel való találkozás sajátos izgalmát 
a lelkekben. Szépen dicsérik az Istent az 
ongai hívek. Remélem, jól tudunk együtt 
munkálkodni az eljövendő időben. Itt 
szeretném megköszönni főtisztelendő 
Radi József érseki tanácsos, esperes úr 31 
éves ongai lelkipásztori szolgálatát és ké-
rem további életére a jó Isten áldását. To-
vábbá azt, hogy mostani állapotában is 
még sok lelket tudjon Istenhez vezetni.

– Hivatalba állásával hogyan változott 
a miserend?

– Törekszem arra, hogy gördüléke-
nyen és a hívek örömére tudjak beillesz-
kedni ebbe az új helyzetbe. Az anyaplé-

bánia Gesztely. Ha nincs
helyben lakó plébános,
akkor az anyaplébánia
élvez előnyt, és a hely-
zethez az ongai hívek-
nek kell testvéri szere-
tettel alkalmazkodniuk.
Tisztelettel kérem a ked-
ves testvérek türelmét, és
időt kérek a tájékozódás-
ra, hogy olyan rendszert

tudjak kidolgozni a misékkel és a hitok-
tatással kapcsolatosan, amely minden
részletében elfogadható legyen, és Ongán
valósuljon meg.

A vasárnapi misék fél 12-kor kezdőd-
nek. Hétköznap is törekszem misézni,
szerdán és pénteken reggel 8 órától. A ke-
reszteléseket egyházi szabályoknak megfe-
lelően 2 héttel előtte jelentsék be. A házas-
ságkötéseket pedig 6 hónappal az esemény 
előtt kérném jelezni a plébánián. 

– Hol lehet elérni plébános urat?
– Gesztelyben a Római Katolikus Plé-

bániahivatal a falu Onga felöli végén, a fő
utcán, a Petőfi  utca 36. szám alatt találha-
tó. Telefon: 450-105. A hétfői napok ügy-
intéző szabadnapok, ekkor Gesztelyben
sem vagyok elérhető. Keddenként is elfog-
laltságaim vannak, így nem tudok Ongán
lenni. Természetesen sürgős és súlyos
esetekben mindez érvényességét veszti.
Célom az, hogy Ongán találkozzam a hí-
vekkel, a gyerekkel helyben foglalkozzak,
és lehetőségeimhez híven felpezsdítsem a
megismert közösség hitéletét.

– Köszönöm a beszélgetést!

- pépé -

Kattints rá nagyi! klub
A 2008-as év folyamán közel negyven ongai nyugdíjas vég-

zett 25 órás alapfokú számítógép- és internethasználói tanfo-
lyamot. Néhányan aggódva, bizonytalanul, sokan lelkesen és
mindannyian kíváncsian kezdtek a tanuláshoz. 

A tiszteletre méltó szorgalom és kitartás eredményeként
olyan tudás birtokába jutottak a szépkorú tanítványok, ame-
lyet a mindennapokban is használni tudnak. A kapcsolattar-
tás régi formái mellett ma már az „imélezés” sem ritkaság
körükben, és az internet nyújtotta lehetőségekkel is bátran él-

nek. Ám a rövid tanfolyam éppen csak ízelítőt mutat az in-
formatika hihetetlenül gazdag lehetőségeiből, ezért a vizsga
felé közeledve többször felmerült a kérdés: és mi lesz a vizsga
után? Jó lenne találkozni időnként, megbeszélni a felmerülő
problémákat, átadni a tapasztalatokat.

A jó ötletet megvalósítva havonta egy alkalommal újra
összeülhetnek a tanfolyam végzettjei. Az első jó hangula-
tú és hasznos találkozóra decemberben került sor. Reméljük,
mindannyiunk örömére rendszeressé válnak ezek az összejö-
vetelek. Legközelebb február 3-án, kedden találkozunk az un.
Kattints rá nagyi! klubban.

- P.U.M. -

Új lelkipásztora van a római katolikus gyülekezetnek

Misén az ongai templomban (Fotó: pépé)

Kormos Csaba plébános
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A Jobbik Magyar-
országért Mozgalom 
Párt ongai alapszer-
vezete hagyomány-
teremtő jelleggel no-
vember 30-án, Advent 
első vasárnapján öko-
menikus kettőskereszt 
állítást szervezett a te-
lepülés központjában. 
Az ünnepségen közel 
százötven lakos vett 
részt. A történelmi jel-
képet, mely nemze-
tünk összetartozását, 
valamint a hagyomá-
nyos értékek megőr-
zését kívánja megje-
leníteni, a történelmi 
egyházak helyi kép-
viselői áldották meg. 
A talapzaton mindig 
égett egy-egy mécses, 
vagy gyertya, ez is mu-
tatja, hogy az ongaiak 

átérezték a jelkép fontosságát. A kereszt
advent első vasárnapjától vízkeresztig állt
a helyén.

- Kovács Árpád Jobbik elnöke -

•  1780. január1-jén jelent meg Pozsonyban a Magyar Hírmondó első száma. A lapot Rát Mátyás alapította, és ez az
újság az első magyar hírlap.

•  1878. január 12-én született Molnár Ferenc drámaíró, publicista. A világirodalom egyik legszebb ifj úsági regénye,
A Pál utcai fi úk mellett kiemelkedő színművei a Liliom, Az üvegcipő és a Játék a kastélyban.

•  1882. január 18-án született Alan Alexander Milne angol író, költő, drámaíró, a gyermekek és a felnőttek körében
egyaránt népszerű Micimackó mesefi gura megteremtője. A történetet Karinthy Frigyes fordította magyarra.

•  1823. január 22-én írta Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményét, mely a magyar állam hivatalos nemzeti him-
nusza lett Erkel Ferenc zenéjével.

•  1818. január 30-án született Görgey Artúr honvédtábornok, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kiemelke-
dő alakja. - KBÁ -

OKE hírek
„KATTINTS RÁ NAGYI!” JANUÁRBAN
A 2008-ban meghirdetett negyedik „Kattints rá nagyi!” tan-

folyam technikai okokból áttolódott erre az évre, így az január-
ban kerül lebonyolítására. A már jelentkezők megértését kér-
jük, s buzdítjuk azokat, akik még nem jelentkeztek. Jelentkezési
határidő 2009. január 16-a. Jelentkezhetnek az általános iskolá-
ban nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok személyesen vagy te-
lefonon (46/464-260) Kovács Györgynél, Poroszkainé Urszin
Mártánál vagy Takács Lászlónál.

Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapesti Művelődési Köz-
ponttal együttműködve a UPC Magyarország Kft . támogatá-
sával az Ongán élő nyugdíjasok számára biztosít lehetőséget
a világháló használatának helyben való megismerésére. A hu-
szonöt órás tanfolyamra jelképes 1000 Ft-os áron jelentkezhet-
nek településünk nyugdíjasai.

ÚJRA NYOMTATOTT KÖNYVEK
Az Ongai Kulturális Egyesület

(OKE) és az önkormányzat közös pá-
lyázata révén újból kiadásra került az
időközben elfogyott, 2003-ban megje-
lentetett Válogatott források Onga tör-
ténetéhez és a 2001-ben kiadott Baran-
golások Onga 
m ú l t j á b a n 
helyismereti 
tankönyv. Az 

OKE saját erőből az évek óta hiányzó, és 
sokak által keresett, még a Millennium 
évében megjelentetett Onga XX. száza-
di története fotó albumot adta ki újra. 
Ez utóbbi 1500 Ft-os áron újra kapható 
a nagyközség boltjaiban, illetve megvá-
sárolható az általános iskolában.
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Kettőskereszt állítás és felszentelés

A felszentelés előtt (Fotó: pépé)

A hallgatóság (Fotó: pépé)

A felállított kettőskereszt (Fotó: pépé)

A régi-új fotóalbum

A forrásgyűjtemény
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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:

• Közterület-felügyelet rendelet 
• Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi tevékeny-

ségéről
• Focistáink és kéziseink őszi szerepléséről
• Másutt olvastuk: Fogyatékkal élők segítése Ongán
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi turista szál-

ló kialakítására 
•  A település környezetvédelmi helyzete
• 2008 képekben
• Fél évvel a Jobbik Ongai Alapszervezetének meg-

alakulása után
• Hogy áll a falumúzeum
• OKE taggyűlés
• Az OKE 2009. évi munkaterve
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Sírmegváltások
• Olajterv kontra önkormányzatok: mi történt az el-

múlt félévben
• Kötvénykibocsátásról
• Egészségmegőrző rovat: téli egészségegyszeregy
• Mások írták rólunk
•  Krónika
• Néprajzi rovat
• Ongai hírfolyam

Meghívók, oklevelek, névjegyek,
könyvek, újságok.

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

MOHA-net NŐVÉRHÍVÓ RENDSZER
Ha Ön idős, beteg, egyedülálló, és nincs más segítsége! 

Felhívjuk fi gyelmét az egyik legkorszerűbb vezeték nélküli segélyhívó rendszerünkre, 
mely teljeskörű, 24 órás diszpécser szolgálattal biztosítja az ÖN nyugalmát.

A védendő személy csuklójára, mintegy karóra helyezhető fel a vészhívó, amin ke-
resztül másodperceken belül a vészhívás a segélyhívó központba jelez. Bárhol is 
tartózkodik, akár otthonában, akár az utcán* a vészhívást aktivizálhatja az eszkö-
zön keresztül. Diszpécser központunk kommunikálni tud a segítségre szorulttal 
és igény szerint orvost, rendőrt, tűzoltót, vagy egyéb arra alkalmas segítséget tud 
küldeni rövid időn belül. Az országban több ezer ilyen rendszer működik, mely 
megbízható és a kor követelményeinek megfelel.

Különleges ajánlatunk: amennyiben megrendeli szolgáltatásunkat, bizonyos feltéte-
lek mellett (hűségnyilatkozat), a vészhívó eszközt ingyen biztosítjuk az Ön számára.

Érdeklődni (éjjel-nappal): Felaxy 2000 Kft. Tel: 06/46-502-400 – visszahívjuk
* GPS-es verzió esetén

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Társaságunk, a CIRKONT Zrt. 2009-ben is folytat-
ja a „házhozmenő zöldzsákos” szelektív hulladék-
gyűjtési szolgáltatását a településen. Az elmúlt
évnek megfelelően társaságunk elkészítette a
2009. évre vonatkozó házhozmenő szelektív hul-
ladékgyűjtési menetrendet, ami a következő.

Január 28. Szerda - Február 25. Szerda - Már-

cius 25. Szerda - Április 22. Szerda - Május 27. 

Szerda - Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - 

Augusztus 26. Szerda - Szeptember 23. Szer-

da - Október 28. szerda  - November 25. Szer-

da - December 23. Szerda 
Kérjük hulladékaikat a fenti időpontba a már megszo-
kott helyre és feltételekkel kihelyezni szíveskedjenek.

„TAPOSSA LAPOSRA!”
- CIRKONT Zrt. -

Értesítés!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt helyi alapszervezete minden hónap
utolsó péntekén 18 órától tartja üléseit a helyi művelődési házban. Minden ér-
deklődőt és szimpatizánst szeretettel várunk! http://www.jobbikonga.extra.hu

FÉLTI ÉRTÉKEIT?
VESZÉLYBEN TESTI ÉPSÉGE?
NEM TUDJA, MIT TEHET BIZTONSÁGÁÉRT?
MI TUDJUK A MEGOLDÁST!

Betörésjelző rendszer: az ön igényei szerint, akár részletfi zetéssel is.
Folyamatos távfelügyelet, kivonuló-szolgálattal.
Kivonuló-szolgálatunk szükség szerint a rendőrséggel együttműködve azonnal re-
agál és a támadás helyszínén intézkedik. 
Segélyhívó eszközök.
Ha veszélybe kerül otthonában, utcán, gépjárművében – bárhol azonnali riasztást 
adhat diszpécsereinknek.
Ajánljuk idős, beteg embereknek is, akiknek orvosi segítséget nyújtunk. 

FELAXY 2000 Kft . 46/502-400

A TÁVFELÜGYELET AMELY GONDOSKODIK AZ 
ÖN BIZTONSÁGÁRÓL


