
– folytatás a 2. oldalon –

A képviselő-testület február 17-
én rendkívüli önkormányzati ülé-
sen tárgyalta meg a település 2009. 
évi költségvetési koncepcióját. Első 
körben 121,7 milliós hiány mutatko-
zott az idei évi költségvetési tervezet-
ben. A Pénzügyi Bizottság szerint a 
hiány mértéke aggasztó. A kormány-
zati megszorítások az önkormányza-
tokat már évek óta elérték, amit he-

lyi szinten is súlyosbít a gazdasági válság, 
és tovább tetéz a 2008-as kényszerű köt-
vénykibocsátás miatt önkormányzatunk 
eladósodottsága. Nehéz évre/évekre kell 
felkészülni Ongán.

A 121,7 milliós hiány lefaragására, je-
lentős csökkentésével kapcsolatos javas-
lattételre még a februári ülésen megbízást 
kapott a Pénzügyi 
Bizottság, a Pol-
gármesteri Hivatal 
pénzügyi csoportja, 
és az önkormányzat 
az egyes képviselők-
től is várta előremu-
tató javaslataikat. 

A pénzügyi cso-
port az intézmény-
vezetőkkel történt 
egyeztetések, és a ki-
adások újbóli átte-
kintése után „talált 
néhány milliót”, és a Pénzügyi Bizottság 
is közel 40 milliós kiadáscsökkentő cso-
maggal érkezett, amiről aztán késő estig 
tartó parázs vita bontakozott ki a képvi-
selő-testületi ülésen. A Pénzügyi Bizott-

ság egyhangúan meghozott javaslatait az
önkormányzati képviselők a legtöbb eset-
ben elvetették. (Néhány dolog, amit elfo-
gadtak: a képviselők tiszteletdíjának és a
polgármester költségátalányának 20 %-
os csökkentése, a mezőőri állás március
31. utáni megszüntetése, a kulturális na-
pok költségének visszafogása, az önkor-
mányzati dolgozók adható illetményének 
csökkentése.) Nem látták azonban olyan
„borúsnak az Onga feletti égboltot”, mint
a Pénzügyi Bizottság tagjai, akik többször
is kihangsúlyozták, hogy további kölcsön
felvételre nincs lehetőség, a kiadásokat a
bevételekhez kell közelíteni, és a műkö-
dési feltételek biztosítása, az önkormány-
zati munkahelyek megtartása érdekében
szigorú takarékossági intézkedéseket kell
bevezetni, azok azonban önmagukban

nem elegendőek ahhoz, hogy áthidalják 
a ránk váró nehéz év/évek anyagi gond-
jait. A tervezetről végleges költségvetési
döntést a március 10-ei ülésen hoznak a
képviselők.
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Nehéz pénzügyi év elé néz
önkormányzatunk!

Nem lesz könnyű helyzetben az önkormányzat (Fotó: T. L.)



A rendelettervezetet a könyvvizsgálói
jelentés elfogadásra javasolta, de a Pénz-
ügyi Bizottsághoz hasonlóan nem látja
rózsásnak, és egykönnyen megoldható-
nak a helyzetet: „A bevételek alakulásá-
nál megfi gyelhető, hogy az előző évi vár-
ható bevételekhez képest terv szerint
27,5%-kal csökkent az önkormányzat
2009-ben felhasználható forrása. A sajá-
tos működési bevételek, valamint az elő-
ző évi pénzmaradvány kivételével va-
lamennyi bevételi jogcímnél csökkenés
mutatkozik. Az elmúlt évhez képest nőtt
a tervezett forráshiány, mely kiadási fő-
összeghez viszonyítva 11,4%. A forráshi-

ány mértéke azt vetíti előre, hogy az ön-
kormányzat 2009-ben is csak akkor tudja 
feladatait zavartalanul ellátni, ha a for-
ráshiány fedezetére kiegészítő támoga-
tásban részesül. Abban az esetben, ha 
az önkormányzat tervezett forráshiánya 
teljes egészében kiegészítő támogatással 
nem fedezhető, úgy jelentős szigorító in-
tézkedések bevezetésére lesz szükség. A 
kiegészítő támogatásokhoz benyújtandó 
kérelem jóváhagyásáig – a költségvetési 
egyensúly biztosítása érdekében – szük-
ségesnek tartom, hogy az egyes feladatok 
csak a ténylegesen rendelkezésre álló for-
rások erejéig kerüljenek fi nanszírozás-
ra. A költségvetés jelenlegi helyzetében 
szükségesnek tartom továbbá a kötelező 

feladatok ellátását előtérbe helyező, ha-
tékonysági, gazdaságossági, valamint ta-
karékossági szempontokat következete-
sen érvényesítő gazdálkodás folytatását.”
– olvasható a jelentésben.

Kiegészítő támogatásban bízni a jelen-
legi gazdasági és politikai helyzetben, il-
letve a helyi költségvetési rendelet isme-
retében, egyenlő a csodavárással!

(A 2009. évi költségvetési rendelet-
ről, az esetleges eszközölt változtatások-
ról a következő számunkban tudósítunk.
- szerk. -)

- T. L. -
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Nehéz pénzügyi helyzet…
– folytatás az 1. oldalról –

A Debreceni Nyomozó Ügyészség

vádat emelt ellenem, mivel szerin-

tük „hivatali vesztegetés”-t követ-

tem el. A vádemelés alapja, egy

2007. július 31-én született, Onga

Község Önkormányzata által ho-

zott döntés, amely egy mezőgaz-

dasági hasznosítású földterületet

sorol át, ipari-gazdasági terület

felhasználási egységbe.

A döntés egyértelműen szolgálta te-
lepülésünk töretlen fejlődésére irányuló
elképzeléseinket, várossá válási szándé-
kunkat. Pontosan azért, mert a képviselő-
testület egy a község határában található
romos épület és rendezetlen környezete
helyén adott döntésével zöld lámpát, egy 
magánberuházásban megvalósítani kí-
vánt benzinkút, panzió és kamiontermi-
nál megvalósításához.

Az ügyészség információi szerint én
a testületi döntés előterjesztéséért pénzt
fogadtam el.

A vád nem igaz! Ezt a bírósági eljárás
lezárása maximálisan igazolni fogja.

Mégis miben látom a vádemelés okát?
Ebben a kérdésben osztom Zongor

Gábor, a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára
álláspontját, az újabban refl ektorfénybe
kerülő önkormányzati ingatlanügyekkel
kapcsolatban: „A legtöbb, széles nyilvá-
nosságot kapott esetben mindegyik ol-
dalról politikai akciók állnak”.

A tények, amik számomra egyértel-
művé teszik a politikai lejáratási szándé-
kot, a következők:

– Az ongai képviselő-testület az el-
múlt években több hasonló, a település

javát-fejlődését szolgáló, ingatlanokkal 
kapcsolatos döntést hozott, mindenféle 
negatív következmény nélkül.

– Az óriási médiavisszhang, amiben ele-
inte budapesti és miskolci ingatlanügyek-
kel hozták összefüggésbe a nevemet.

– Minden egyes média-említésében 
„FIDESZ-es” politikusként, ill. polgár-
mesterként említenek, következetesen, 
holott minden eddigi választás alkalmá-
val független jelöltként indultam. Ezen 
adatokhoz bárki hozzáférhet, bárhol a vi-
lágon, az interneten.

– A Képes Újság január 22-ei számá-
ban közölt „Milliókért a pokolba” című 
cikk, amely súlyos hazugságokat és rágal-
makat tartalmazott személyemre nézve, 
és több százas példányszámban került éj-
szakai terjesztésre Ongán.

– Bizonyos médiák „mindentudó in-
formátorok”-ra hivatkozva az ügy feljelen-
tőjeként Onga település jegyzőjét nevezik 
meg, amely állítást az ügyészség cáfolta. 
Ebből is kitűnik Onga település életének, 
hivatali és lakossági nyugalmának megza-
varására irányuló egyértelmű szándék.  

– Vannak elképzelések a támadások 
kiindulópontját illetően, de amíg azok 
100%-ig nem bizonyosodnak be, nem kí-
vánom név szerint említeni őket.

Tény, ha valaki hosszú idő óta a több-
ség megelégedésére végzi tisztességesen a 
munkáját, előbb-utóbb útjában áll bizo-
nyos érdekköröknek és megpróbálják ki-
kezdeni.

Tény, hogy Onga Nagyközség Önkor-
mányzata több társult önkormányzattal 

együtt több-százmilliós kártérítésre vonat-
kozó polgári perben áll más önkormány-
zattal – amely ügyben büntető feljelentést
is tettünk –, tehát tevékenységünk néhány 
ponton komoly ellenérdekekkel találkozik.

Végezetül itt fejezem ki köszönetemet
mindazoknak, akik „nem dőltek be” a le-
járató média-kampánynak, és szóban, te-
lefonon, írásban biztosítottak szolidaritá-
sukról, arról, hogy meg vannak győződve
ártatlanságomról és továbbra is hisznek 
bennem. Köszönöm szépen!

Biztosítani szeretnék mindenkit, hogy 
továbbra is úgy kívánom végezni a mun-
kámat, hogy az a település lakosságának 
többségének megelégedésére szolgáljon.

Onga, 2008. 02. 20.
- Madzin Tibor polgármester -

Vádemelés

A polgármester úr cáfol (Fotó: pépé)
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ÚJ ÉPÍTÉSÜGYI ELŐADÓ
Január 12-től Németh Sándor szemé-

lyében új építésügyi előadója van nagy-
községünknek, aki a korábbiaktól el-
térően már napi 8 órás munkaidőben
dolgozik.

ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEK
Január 20-án a képviselő-testület ülé-

sén szó volt a Polgármesteri Hivatal és
karbantartó csoportjának munkájáról, a
Hernád-Közmű Kft . 2008. évi tevékeny-
ségéről, az önkormányzat által hozott ha-
tározatok és azok végrehajtásáról szóló
jelentésről, a Borsodvíz-ből való kilépés
lehetséges alternatíváiról, a Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom Ongai Alap-
szervezete által felvetett trianoni emlék-
mű felállításáról, a Berzsenyi utca további 
parkosításáról, és a városias jellegének 
növeléséről, az alakuló Onga Közbizton-
ságáért Alapítvány 
kérelméről.

A február 10-ei
testületi ülésen is-
mét előkerült a Her-
nád Közmű Kft .
munkája, szó volt
továbbá a házi se-
gítségnyújtás szak-
mai munkájának 
eredményességé-
ről, az adóigazgatá-
si tevékenységről,
és nem utolsósor-
ban a 2009. évi költségvetésről. A képvi-
selők módosították a szociális rendeletet, 
és döntöttek egy helyi környezetvédelmi 
alap létrehozásáról is.

TÉRFIGYELŐ KAMERÁK
Folyamatban van a Főtér és környé-

kének térfi gyelő kamerákkal való felsze-
relésének előkészítése, amitől a település 
központjában az önkormányzat a közbiz-
tonság és a köztisztaság javulását várja.

PÁLYÁZATOK
Az önkormányzat pályázatot nyújtott 

be a református templomkert parkosítá-

sára és az ócsanálosi közösségi ház felújí-
tására.

TÁRGYALÁSOK A BUSZ
MEGNÖVEKEDETT
ÚTVONALÁRÓL
A Miskolc (Búza tér) és az Onga (kul-

túrház) közötti menetrendszerinti busz-

közlekedés útvonal hossza 2009. január
1-től a műholdas jelölő rendszerrel (GPS)
került bemérésre, aminek köszönhetően
az utazási km megemelkedett, ami együtt
járt a menetdíj és a bérlet árának növeke-
désével. Az önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményezett a Borsod Volán vezetői-
vel, hogy milyen lépésekkel lehetne a ki-
alakult állapotot felülvizsgálni, és vissza-
térni a korábbi km hosszhoz.

KULTURÁLIS NAPOK
Az Ongai Kulturális Napok várható

időpontja: 2009. május 20–23.
- T. L. -

A település régi honlapja még 2004-ben készült. Az azóta el-
telt időben olyan webes szabványok váltak elfogadottá, amelyek a
megjelenés helyett az információt helyezik a középpontba.

Az új honlap kialakításánál arra fektettük a hangsúlyt, hogy 
nagyközségünk lakói gyorsan és egyszerűen jussanak informá-
cióhoz a weboldal böngészése közben. A tartalom az eddig is
jól bevált információbázisra épül. Az információk aktualizálása,
napra késszé tétele mellett igyekeztünk olyan új szolgáltatások-
kal kiegészíteni a honlapot, amelyek kiszélesítik a látogatók kö-
rét, beleérve a fogyatékkal élőket is.

Az új funkciók közül kiemelnénk a naptár funkciót, amely a
közelgő programokat és nagyközségünkkel kapcsolatos esemé-
nyeket tartalmazza, valamint a fórumot, amely lehetőséget biz-
tosít, hogy megosszuk egymással a véleményünket a nagyközség
életével kapcsolatos témákban.

A jövőben szeretnénk, ha az Ongai Kulturális Egyesület ál-
tal megjelentetett helyismereti dvd-rom anyagából is egyre több
minden lenne hozzáférhető a www.onga.hu weboldalon, amihez
mindenkinek jó böngészést kívánunk!

- Prion Gábor -

Megújult a nagyközség 
honlapja!

ONGAI HÍRFOLYAM

Megnőtt a menettávolsága (Fotó: T. L.)

Be lesz kamerázva (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület

(OKE) 2008-ban tíz éves történeté-

nek egyik legsikeresebb évét zár-

ta. Összesen mintegy 33 nagyobb,

nagy tömegeket vonzó rendez-

vényt szerveztünk, és akkor még

nem is beszéltünk a falumúze-

um munkálatairól, a helyi média

működtetéséről, az elkészített fi l-

mekről, beadott pályázatokról, a

mindennapos teendőkről.

FALUMÚZEUM
◆ Tavasszal a takarítási, metszési teen-

dők mellett Simon István felajánlásából az
udvari kút faszerkezete készült el. Sor ke-
rült a tető – az önkormányzat által – lebon-
tására, és a tetőszerkezet megerősítése után
új nádtető kialakítására, amit a balmazúj-
városi Nádfedél Doktor Kft . végzett el.

◆ Nyáron az udvar gyom-mentesítése,
ismételt kitakarítása (a szemét elszállítá-
sáért köszönet Mihalik Gyulának) után
megkezdődött az épülethez tartozó kam-
ra hátsó, északi falának lebontása, majd
alapozása, újbóli falhúzása és külső-bel-
ső vakolása. A tornác oszlopainak lebon-
tását, kiváltását is meg kellett oldanunk,
mivel alap hiányában azok az évek folya-
mán erőteljesen befelé dőltek, és így las-
san életveszélyessé váltak. Azok kivál-
tására ideiglenesen fatornác-állványzat
készült, majd az oszlopok alá teljes hosz-
szában 90 cm mélyen alapot öntöttünk.
Ezt követően került sor a tornác oszlopai-
nak újbóli, fából való elkészítésére. Elkez-
dődött az épület középső két helyiségének 
és kamrájának belső vakolása, a falfelü-
let és a mennyezet előkészítése, a villa-
mos szerelvények helyének kivésése, a fa-
lak és a mennyezet vakolása, glettelése.

A munkálatokat az OKE tag jain kívül a 
Construction Area Bt. végezte. 

◆ Az ősz folyamán a külső munkák 
közül befejeződött a tornác fölötti ré-
szek, a hátsó héjázat és a kamra leeresz-
tőjének fa burkolása. Elkészült a padfel-
járó, és felkerültek 
az oromzatra a XIX.
század végi Ongára 
jellemző díszítőele-
mek is. A faszerke-
zetek kétszeri átfes-
tése is megtörtént. 
Szécsi Sándor segí-
tő munkája révén 
megújult két szek-
rény, és jórészt befe-
jeződött a nyílászá-
rók felújítása is. Az 
ablakok mindegyike 
új üveget kapott. Az 
udvaron egy újabb nagytakarítás része-
ként minden felhalmozódott törmelék és 
szemét elszállításra került. Az épület bel-
ső munkálatai részeként az ún. pitvarnak 
és a kisház falának a felújítása is megkez-
dődött az épület külső falazatának teljes 
felújításával egyetemben. Ez utóbbi ré-
szeként a kamra nyugati falát alapig le 
kellett bontani, majd újra falazni, és tel-
jesen új vakolatot kapott a vályog, illet-
ve vertfalú épület a nyugati és déli oldala. 
A kamra elé járda épült, két lépcsőfokkal 
egyetemben. A kerítés elé mintegy 40 cm 
szélességben betonalap került kialakítás-
ra. A kipusztult növényeket pótoltuk, és 
újakkal egészítettük ki.

◆ December elején a jó időt kihasználva 
megvalósult az épület külső alapozó festé-
se – a GK-Profi l Bt. önzetlen munkája ré-
vén –, a tornác burkolása, a vízakna bejárat 

melletti felszámolá-
sa. Folytatódott az 
épület belső mun-
kálatai részeként az 
ún. pitvarnak, illetve 
a kisház falának és a 
nyílászáróknak a fel-
újítása.

◆ Folytattuk a fa-
lumúzeum tárgya-
inak begyűjtését, 
azok leltárba vételét. 

◆ Elkészült a fa-
lumúzeum bővítésé-

nek terve, egy kulturális, honismereti kö-
zösségi hely tervdokumentációja, mely 
alapja lehet egy későbbi nagyobb volu-
menű pályázatnak.

◆ 2008-ban a Dózsa Gy. út 22. szám
alatti ingatlan, a majdani falumúzeum

az önkormányzattal kötött szerződés ré-
vén az egyesület tartós bérletébe került
15 évre.

FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS
◆ Folytattuk a korábbi években meg-

kezdett fásítási, parkosítási akciónkat.
Összesen közel 500 000 Ft értékben ültet-
tünk – 2008-ban kétszer is – növényeket
a településen. Áprilisban a Berzsenyi ut-
cában a Máté pékséggel szembeni busz-
megálló melletti rész lett beparkosítva,
illetve a településről kifelé vezető út pá-
ratlan oldalában 2–3 méteres konténeres
parkfák (gömbeper, vöröslevelű juhar, kí-
nai díszkörte és Bükkszépe berkenye) ke-
rültek kiültetésre. A sorompó környékén
mind a két buszmegálló melletti és mö-
götti rész, mind a sportpályához vezető
út környéke, illetve a vasútállomás előt-
ti rész az Arany János utcánál több tucat
konténeres cserjével, bokorral gazdago-
dott, de fák (cédrus, törökmogyoró, fe-
ketefenyő, Sziklás-hegységi sárgafenyő)
is kerültek itt is elültetésre. Ha a puszta
számokat nézzük, 35 parkfa, 115 darab
(27 különböző fajta) cserje, boróka, kú-
szó örökzöld találta meg a helyét.

◆ Novemberben újabb 100 fát és cser-
jét ültettünk el, jórészt a korábbi ülteté-
sek kiszáradt, kipusztult növényeit pótol-
va, de a főutca buszmegállóihoz, illetve a
sporttelephez vezető úthoz több tucat új
növény is kihelyezésre került. Az elülte-

Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi tevékenységéről

A falumúzeum újra vakolása előtt (Fotó: T. L.)

Parkosítás a Berzsenyi utcában (Fotó: T. L.)
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tett növények között volt sárga vesszejű
kőris, bordó levelű korai juhar, közönsé-
ges nyír, csörgőfa, vérszilva, Bükkszépe
madárberkenye, turkesztáni szil, acélkék 
hamisciprus, thuja occidentalis columna,
sötétvörös és tarka levelű borbolya, osz-
lopos növekedésű vörös borbolya, piros
és narancssárga termésű tűztövis, dísz-
sás, bambusz és tuják. A parkosítás része-
ként gesztenyefák kerültek az ongai sző-
lőhegyre vezető úthoz.

◆ A falumúzeum udvarán az elpusz-
tult tűztöviseket és acélkék hamiscipru-
sokat az ősz folyamán pótoltuk.

MÉDIA
◆ Továbbra is folyamatosan – min-

den hónap 10–12-e között – megjelentet-
tük az OKE helyi közéleti folyóiratát, az
Ongai Kékdarut. 

◆ Az Ongai Kékdaru minden egyes
lapszámát továbbra is közzétettük az In-
terneten: www.okeonga.hg u.

◆ Üzemeltettük az egyesületén kívül
Onga nagyközség civil szervezeteinek 
közös honlapját is.

◆ A helyi közéleti eseményeket képileg
továbbra is archiváltuk (fotók, videofel-
vételek). A katalogizált, jól áttekinthető
és kezelhető, az utókornak is megőrzen-
dő fotó- és videótárunkban Ongával kap-
csolatban több mint 20 000 db hagyomá-
nyos és digitalizált fotót, és közel 300 db
különböző formátumú video- és kamera-
kazettát őrzünk.

ÚJRA KIADOTT KÖNYVEK, 
KIADVÁNYOK
◆ Az OKE és az önkormányzat közös

pályázata révén újból kiadásra került az
időközben elfogyott, 2003-ban megjelen-
tetett Válogatott források Onga történe-
téhez és a 2001-ben kiadott Barangolások 
Onga múltjában helyismereti tankönyv. 

◆ Az OKE saját erőből az évek óta hi-
ányzó, és sokak által keresett, még a Mil-
lennium évében megjelentetett Onga XX.
századi története fotók tükrében című al-
bumot adta ki újra.

◆ 50 db helyismereti dvd-t készítet-
tünk.

„KATTINTS RÁ, NAGYI!”
TANFOLYAMOK
◆ Az OKE a Budapesti Művelődési Köz-

ponttal együttműködve részese lett egy 
nagyszabású, országos képzési rendszer-
nek, melynek az a célja, hogy a számító-

gép és az internet világát a nyugdíjasok is 
megismerjék. Az Ongai Kulturális Egyesü-
let és a UPC Magyarország Kft . az Ongán 
élő nyugdíjasok számára is lehetőséget biz-
tosított a világháló használatának helyben 
(általános iskolában) való megismerésére. 
2008-ban három, egyenként huszonöt órás, 
hathetes tanfolyamot szerveztünk, melyen 
összesen 37 ongai nyugdíjas szerzett sike-
res vizsga után látogatási igazolást.

KONCERTEK
◆ Sikeres pályázatunk révén folytattuk a 

2007-ben elkezdett PANKKK klubkoncert 
sorozatot. A projekt részeként 2008-ban 
nyolc könnyűzenei koncertet fi nanszíroz-
tunk a Sport büfében, illetve a művelődési 
házban. A fellépő zenekarok: Happy Blues 
Day, Hellómivan!?, K. I. E. Z., Koktél Bt., 
Acoustic Enemy, Otila, Mustang Grapes, 
Owerload és Ismerős Arcok. Ez utóbbi 
kettő – melynek szervezésében Dobi Pé-
ter és Péli Tibor külsősként tőlünk sok-
kal többet tett – régen látott nagy tömege-
ket vonzott Borsod 
megyén túlról is 
Ongára.

ELŐADÁSOK
◆ Az egyesület 

vendégeként Csor-
ba Csaba a ma-
gyarországi vá-
rakról, Hadházi 
Orsolya Mátyás ki-
rályról, dr. Horváth 
Zita a XVIII. száza-
di emberek életéről, 
Nagy Balázs Körö-
si Csoma Sándor életútjáról, Takaró Mi-
hály Wass Albert munkásságáról tartott 
előadást. 

◆ A Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány támogatásával négy előadást 
szerveztünk Onga néprajzával kapcso-
latban.

CIVIL FÓRUMOK
◆ Az OKE tavaly is több, az NCA ál-

tal támogatott fórumot, kötetlen beszél-
getést szervezett. Az volt a célunk, hogy 
beszélgessünk az embereket érintő helyi 
problémákról, találjunk azokra megol-
dási alternatívákat, próbáljunk új embe-
reket aktivizálni a közéletben. A témák: 
ongaiak Ongáért, civil együttműködés, 
a tavak hasznosítása, az ongai szőlőhegy 
gondjai, közbiztonság Ongán.

FILMEK
◆ A közmeghallgatásokon mind Ongán,

mind Ócsanáloson az OKE által, a Nemze-
ti Civil Alap támogatásával a 2008-as évről
készített fi lm került levetítésre. Filmet ké-
szítettünk vitaindítónak a civil fórumok-
hoz a tavakról és a közbiztonságról. 

◆ Az OKE készítette a Felsőzsolcai Ta-
karékszövetkezet 50 éves fennállása al-
kalmából a takarékszövetkezet múltját
bemutató fi lmet, s ugyancsak az egyesü-
let „képeit” láthatták a református temp-
lom felújítása alkalmából rendezett há-
laadó istentisztelet utáni vacsora előtt. E
fi lmek nagy része felkerült a nagyközség
honlapjára is.

TRIVIUM KÉPZÉSEK
◆ Aktívan részt vettünk a nemzet-

közi ifj úsági Trivium Program külön-
böző projektjeiben, melynek részeként
több sikeres pályázati projektet bonyolí-
tottunk le, köztük két, több napos helyi
képzést az ide látogató felvidéki, kárpát-

aljai és magyarországi partnerszerveze-
tek tagjai számára. Témáink voltak: ren-
dezvényszervező, illetve projekt és
partnerségépítő képzés.

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK,
KÉPZÉSEK
◆ 2008 márciusában, a kárpátaljai

Benén az NCA-NK által támogatott 3 na-
pos képzésen vett részt az OKE tagjainak 
egy része, illetve a partnerszervezetei kö-
zül a miskolci Deáktér Egyesület, a Kár-
pátaljai Fejlesztési Társaság és a KMKSZ
Ifj úsági Szervezetének küldöttei.

◆ 2008 augusztusában az OKE tag-
jai a szlovákiai Rozsnyó központtal egy 
két napos tanulmányúttal összekötött ta-
nácskozáson vettek részt a Gömöri If-
júsági Társaság vendégeként. A rendez-

Trivium képzés (Fotó: T. L.)
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vényt a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
Mecénás Alapja is támogatta.

TÁBOR
◆ 2008 augusztusában az OKE az álta-

lános iskolával közösen öt napos honisme-
reti tábort szervezett Tiszavasváriban, ahol
25 diák és 2 felnőtt kísérő vett részt, melyet
sikeres pályázat révén a Szociális és Mun-

kaügyi Minisztérium és az Észak-magyar-
országi Regionális Ifj úsági Tanács, illetve a
Nemzeti Kulturális Alap is támogatott.

CIVIL ÖSSZEFOGÁS
◆ Az OKE több fórumon is szorgal-

mazta a helyi civil szervezetek összefogá-
sát. Konkrét lépésként 2008-ban az OKE
az Ongai Horgász Egyesület vendégeként
egy halászlé-partival összekötött kötetlen
beszélgetésen vett részt az I-es tó mellet-
ti horgász házban. Az összejövetelen szó
volt a helyi civil szervezetek munkájáról, a
két egyesület szorosabb együttműködésé-
ről, közös programokról, a tavak helyzeté-
ről, a településünk élhetőbbé tételéről.

MARKETING
◆ Az év elején és az év végén is minden

ongai lakásba eljuttattuk az egyesület szí-
nes, két különböző 1%-os szórólapját. 

◆ Megjelentettük az egyesület tíz éves
tevékenységével kapcsolatos 2009-es
falinaptárat, amelyet szintén ingyen meg-
kapott minden ongai lakos.

◆ Egyesületi karácsonyi üdvözlőlapo-
kat készítettünk.

◆ 2009-es, OKE névvel ellátott/nyo-
mott naptárat adtunk ajándékba az egye-
sület szimpatizánsainak, az ongai boltok-
ban a Kékdarut árusító dolgozóknak.

◆ Összesen 6 db, de három különböző,
nagyméretű, színes ponyvát készítettünk 
az egyesület 10 éves tevékenységéről ké-
szült fotókból.

◆ Összeállítottuk az egyesület tíz éves 
tevékenységéből az OKE fotótárat, amely-
hez több ezer fotót digitalizáltunk, illetve 
katalogizáltunk. 1230 darab előhívott fo-
tóból az OKE tíz éves tevékenységét be-
mutató fotóalbumokat állítottunk össze.

◆ Az egyesületi tagoknak a tíz éves év-
fordulóra az OKE címerével gravírozott po-
harakat és nyomott pólókat készítettünk.

MÉDIA-
STÚDIÓ
◆ Az általános is-

kolában a helyi mé-
dia-stúdió technikai 
eszközállományát, bú-
torzatát önerőből je-
lentősen fejlesztettük, 
bővítettük (fényképe-
zőgéphez új nagyobb 
teljesítményű vaku, 
objektívek, külső dvd-
író, dvd-k, cd-k stb.). 

◆ Az OKE által kialakított fotóstúdió-
ban 2008-ban az OKE készítette, fotózta 
le az általános iskola alsós tanulóit.

◆ Technikai eszközeinkkel folyamato-
san segítséget nyújtottunk az általános is-
kolában folyó médiaoktatáshoz.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
◆ Egyesületünk segítette a helyi kultu-

rális, közéleti rendezvények és események 
lebonyolítását, megrendezését (közmeg-
hallgatás, hálaadó református istentisz-
telet, takarékszövetkezeti részközgyűlés, 
kulturális napok, kiszehajtás, iskolai ren-
dezvények és ünnepségek stb.).

◆ Egyesületünk lehetőségein belül – jó-
részt könyvekkel, kiadványokkal, naptá-
rakkal – támogatta a község intézménye-
it, szervezeteit, rendezvényeit és báljait.

◆ Az Ongáról készült könyveket, ki-
adványokat, az Ongai Kékdaru minden
egyes lapszámait eljuttattuk minden fon-
tosabb megyei közintézményhez, önkor-
mányzathoz, a szomszédos települések-
hez. Azok helyi elérhetőségét biztosítjuk 
az ongai boltok, üzletek segítségével.

AJÁNDÉK KŐ ERDÉLYBŐL
◆ Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés

elnöke, Abaúj térség országgyűlési képvi-
selője – hogy emléket állítson az Erdélyi
Helikon íróinak, művészeinek –, az erdé-
lyi Jód-patak völgyéből származó követ
ajándékozott az Ongai Kulturális Egyesü-
letnek. A patakból származó több mázsás
kő méltóképpen emlékeztet az irodalmi
összefogásból eredő, kulturális-nemze-
ti egység erejére. Az ajándék kő ideigle-
nesen a kialakítás alatt lévő falumúzeum
udvarán lett elhelyezve, melynek méltó
„felhasználása”, emlékművé tétele az épü-
let átadásakor realizálódik.

KERESZTAPA PROGRAM
◆ A moldvai csángó magyarok – Bulaj

Celesztin – oktatásának támogatását to-
vább folytattuk, részeseiként a ún. Ke-
resztapa programnak. Celesztinnek kará-
csonyra egy ajándékcsomagot küldtünk 
papír-írószerekkel, tanulási segédeszkö-
zökkel, könyvekkel és édességgel.

PÁLYÁZATOK
◆ 2008-ban 13 különböző pályázatot

nyújtottunk be. Ezek közül 9 nyert, egy-
nek az elbírálása még folyamatban van. A
pályázatok közül kettő a 2009. évre is át-
húzódott, részben ebben az évben kerül
megvalósításra.

- Takács László
OKE elnök -

Előadás Wass Albertről (Fotó: T. L.)

Az OKE tagjai Ungváron (Fotó: K. Zs.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület a Bu-
dapesti Művelődési Központtal együtt-
működve a UPC Magyarország Kft . tá-
mogatásával az Ongán élő nyugdíjasok 
számára nem először biztosított lehető-
séget a világháló használatának helyben
való megismerésére. Január 21-én immár
a negyedik huszonöt órás „Kattints rá na-

gyi!” intenetes
tanfolyam vette
kezdetét, mely-
nek zárásaként
február végén
összesen tízen
tettek eredmé-

nyes vizsgát, és vehették át jól megérde-
melt munkájuk, kitartásuk elismerése-
ként a látogatási igazolásukat. 

A lemaradóknak 
jó hír, hogy május-
ban új tanfolyam 
beindítására nyí-
lik lehetőség. Je-
lentkezni az általá-
nos iskolában lehet 
Poroszkainé Urszin 
Mártikánál, Kovács 
Györgynél vagy Ta-
kács Lászlónál.

- T. L. -

Biztosítani az OKE folyamatos műkö-
dési feltételeit.

Az Ongai Kékdaru helyi közéleti fo-
lyóirat havi megjelentetése.

Tudósítás a községet érintő esemé-
nyekről, ezek képi archiválása (fotók, vi-
deó és dvd felvételek), a fotó- és videótár
működtetése, bővítése, a meglévő fotók,
fi lmfelvételek folyamatos digitalizálása.

Interneten biztosítani a nagyközség,
az egyesület megjelenését, frissíteni az
OKE honlapját, folyamatosan hozzáfér-
hetővé tenni az Ongai Kékdaru minden
egyes lapszámát, működtetni a helyi civil
szervezetek közös honlapját.

Folytatni a falumúzeum kialakítását,
az év folyamán megnyitni/átadni a nagy-
község lakossága számára. Onga múltjá-
val kapcsolatos tárgyi emlékek gyűjtése.
Ongával kapcsolatos helytörténeti anyag
(fotók, iratok, dokumentumok, tárgyak,
eszközök, újságcikkek stb.) további folya-
matos gyűjtése, feldolgozása.

Lehetőség szerint megkezdeni a falu-
múzeum területén egy kulturális honis-
mereti központ kialakítását, azzal kap-
csolatos pályázatok lehetőség szerinti
benyújtása.

Az egyesület tíz éves történetét feldol-
gozó kiadvány elkészítése és megjelente-
tése. A kiadvány átadásához és az egyesü-
let tízéves születésnapjához kapcsolódó
kulturális programok szervezése.

További „A Kattints rá nagyi!” tan-
folyamok szervezése és lebonyolítása, 
együttműködésben a Budapesti Művelő-
dési Központtal.

Erdélyi képzés és körutazás lebonyo-
lítása.

A Keresztapa programban való továb-
bi részvétel A moldvai Bulaj Celesztin 
oktatásának támogatása. Lehetőség sze-
rint helyi kapcsolatfelvétel Celesztinnel.

A legrégibb református anyakönyvek 
(1743-tól) digitalizálásának befejezése.

Az Onga helyismereti dvd-rom bőví-
tése.

Ongát bemutató videófi lm elkészítése 
és lehetőség szerint dvd-n történő meg-
jelentetése.

Ongával kapcsolatos kulturális és 
sport naptár megjelentetése.

Lehetőség szerint előkészíteni Onga 
középkori történetével kapcsolatos ta-
nulmánygyűjteményt, a helyi népdalok-
kal, Onga néprajzával kapcsolatos kiad-
ványt, illetve egy helyi képzőművészeti 
album elkészítéséhez és megjelentetésé-
hez az anyagot.

Lehetőség szerint kulturális- és sport-
rendezvények, színház látogatások, kiállí-
tások, nyári tábor rendezése, szervezése, 
különös tekintettel az Ongai Kulturális 
Esték előadásaira. 

A kegyeleti parkban a kopjafa, az egye-
sület által korábban felállított dombor-

művek renoválása, felújítása. A település-
ről tájékozódó térkép(ek) kihelyezése.

Az általános iskolában kialakított he-
lyi média stúdió és médiaterem további
fejlesztése.

Az egyesület nemzetközi kapcsolatai-
nak ápolása (Felvidék, Kárpátalja), újak 
kialakításának feltérképezése, előkészí-
tése, aktív részvétel a Trívium program-
ban.

Ifj úsági közösségfejlesztő programok 
szervezése.

Aktuális pályázatokra történő reagá-
lás, pályázati projektek kidolgozása, a
még futó projektek befejezése.

Együttműködés kialakítása a nagyköz-
ség intézményeivel, társadalmi szerveze-
teivel, önkormányzatával, a szomszédos
településekkel, a megyei intézményekkel
és a régió civil szervezeteivel.

Szorosabb együttműködés kialakítá-
sa a helyi civil szervezetekkel, különös te-
kintettel az Ongai Horgász Egyesületre.

Az OKE minél szélesebb körű népsze-
rűsítése, céljainak, munkájának megis-
mertetése a helyi, regionális és országos
közvéleménnyel.

Szponzorok, támogatók cél szerinti
feltérképezése, megkeresése, adományok 
gyűjtése.

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesü-
let taggyűlése 2009. január 03-án.

- T. L. -

Az Ongai Kulturális Egyesület 2009. évi munkaterve

Befejeződött az idei első
„Kattints rá nagyi!” tanfolyam

Az első lépések (Fotó: T. L.)

Nem kellett sok segítség (Fotó: T. L.)
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Az ongai Bársonyos Napköziott ho-

nos Óvoda 2009. február 7-én ismét

bált rendezett az Ongai Óvodáso-

kért Alapítvány javára. Ebben a ne-

héz gazdasági évben mi, a bál szer-

vezői is éreztük azokat a gondokat,

problémákat, ami miatt idén keve-

sebben vettek rész a rendezvényen.

Sok munkát igényelt a bál megszer-

vezése, de a visszajelzések alapján

akik eljöttek, nagyon jól érezték ma-

gukat. Ehhez nagyban hozzájárult a

Castrum Boldua Középkori Étterem

ízletes vacsorája. A jó hangulatról a

Flamingó együttes gondoskodott.

Trízsi Józsefné, az óvoda vezetője nyi-
totta meg a bált, amit Farkas Lászlóné
jegyzőasszonynak, a bál fővédnökének po-
hárköszöntő gondolatai követték. A nyitó-
táncot Krizsán Márta, volt óvodásunk és
táncpartnere adták elő.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a felkere-
sett támogatók (vállalkozók, szülők, dol-
gozók, magánszemélyek) anyagi és tár-
gyi felajánlásai nagyban hozzájárultak az
alapítványunk pénzbeli gyarapodásához. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani bálunk támogatóinak: Afonyi János,
A PÉK+A Kft ., Arkangyal gyógyszertár,
Baktai Ilona, Papír- és írószer bolt, Bencze
Dezsőné, Berzsenyi úti Coop üzlet, Bihari
Attila, Castrum Boldua Középkori étterem
Boldogkőváralja, Dobai Kinga, Dr. Bartus

Marianna, Dr. Lenártek András, Dr. Nagy 
Zsuzsanna, Dr. Petik Edit, Dr. Sárai Kata-
lin, Farkas János és neje, Farkas Lászlóné 
jegyzőasszony, Felsőzsolca és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Fitti Fitness Szalon, Fülöp 
Miklósné, Gál Lászlóné, ifj . Tucsa János, 
Jónyer Lajosné, Kacsur Jánosné, Klemánné 
Árvai Erika, Kozma János, Kovács Árpád, 
Köcsög Italbolt, Máté Béla, Máté Pékség, 
Maxi Coop üzlet, Mihalik Gyula és neje, 
Molnár Melinda, Muskátli Presszó, Nagy 
István virágboltja, Nagyné Simkó Rita, 
Nyisztorné Jolika zöldségüzlete, Ongai Kul-
turális Egyesület, Orchidea virágbolt, Pocsai 

József zöldségüzlete, Polgármesteri Hivatal,
Polgárőrség helyi egyesülete, Promei Kht.
Budapest, Rácz Linda, Scholler Ádám szü-
lei, Szabó Menyhért, Szegedi Sándor, Szilá-
gyi Anna szülei, Szobota Béláné, Swarz és
társa, Taskóné Évike fodrászüzlete, Viktó-
ria szépségszalon, Zupkó és társa, valamint
Zsoldos János.

Továbbá ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Kovács Lászlóné Petrovics utcai
lakosnak, aki téli cipők, csizmák felajánlá-
sával támogatta óvodáinkban a hátrányos
helyzetű gyermekeket.

- Buzás Lászlóné az alapítvány elnöke -

1817. március 2-án született Nagy-
szalontán Arany János, minden idők 
egyik legnagyobb magyar költője, biha-
ri hajdúparasztok leszármazottja. Már
életében halhatatlannak számított. Egész
életműve a magyarság szellemi örökségé-
nek ragyogó ékköve. Aki nem ismeri ver-
seinek, balladáinak vagy akár a Toldi-nak 
gyönyörű magyar nyelvét, az szegényebb
egy értékes örökséggel.

1678. március 4-én született Antonio
Vivaldi velencei zeneszerző, hegedűmű-
vész, a barokk zene egyik legnagyobb
mestere. Legismertebb műve A négy év-
szak című hegedűverseny.

1921. március 8-án látta meg a napvi-
lágot Romhányi József, „a rímhányó” író,
költő. Szövegkönyvek, operettek, kabaré-
műsorok és rajzfi lmek kedvelt versszer-
zője, a Kérem a következőt! vagy a Fré-

di és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki 
című rajzfi lmek rímfaragója. 

1451. március 9-én született Amerigo 
Vespucci olasz tengerész, akinek kereszt-
neve után nevezték el Amerikát, s ő ké-
szítette e földrészről az első térképet is.

1955. március 11-én hunyt el Sir Alexan-
der Fleming skót származású orvos, bak-
teriológus, aki 1945-ben orvostudományi 
Nobel-díjat kapott Chainnal és Floreyval 
megosztva „a penicillin feltalálásáért, vala-
mint annak felfedezéséért, hogy az számos 
fertőző betegség hatásos gyógyszere.”

1828. március 20-án született Henrik 
Ibsen, világhírű norvég író. Kiemelkedő 
művei: A vadkacsa, a Nóra, a Solnes épí-
tőmester és a Hedda Gabler című drámái, 
valamint a Peer Gynt drámai költeménye. 

1910. március 23-ának szülötte Kuro-k
szava Akira japán fi lmrendező, akinek 
három fi lmje is kiérdemelte a legjobb 
külföldi fi lm kategóriában az Oscar-dí-
jat: 1951-ben A vihar kapujában, 1955-

ben A hét szamuráj és 1975-ben a Derszu
Uzala. 

1943. március 23-án született Vange lisz
görög zeneszerző, karmester, zongorista.
Számos emlékezetes fi lmzenét komponált.
A Tűzszekerek című fi lm zenéjéért 1982-
ben Oscar-díjat kapott. Világhírű még a
Szárnyas fejvadász és az 1492 - A paradi-
csom meghódítása című fi lmek zenéje is.

1914. március 28-án született Bohu-
mil Hrabal író, a cseh irodalom kiemel-
kedő alakja. Magyarországon is jól is-
mert a Sörgyári capricció és a Szigorúan
ellenőrzött vonatok című regényei, me-
lyekből fi lm is készült.

1885. március 29-én született Koszto-
lányi Dezső író, költő, műfordító, a Nyu-
gat első nemzedékének jeles alakja. Nem-
csak mint költő alkotott remekműveket,
de a magyar széppróza kiemelkedő regé-
nyei a Nero, a véres költő, az Édes Anna
és a Pacsirta című művei

- összeállította: KBÁ -

Krónika: márciusKrónika: március

Óvodabál 2009

Báli hangulat (Fotó: Nagy Anita)
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Alsós farsang képekben
A tél vége világszerte a farsang, a karneválok ideje. Nem volt ez másképp Ongán sem. Farsangi karnevált tartottak az óvodások,

az általános iskola alsós és felsős évfolyamai, de nyugdíjasaink is jelmezekbe bújtak. Alább az általános iskola alsósainak báli for-
gatagát idézzük fel néhány fotóval. (Fotók: T. L.) - T. L. -

Negyedikesek nyitótánca A negyedikesek a nyitótánc után

Bocik Kalózok

Kígyóvilág Csontok

Manók Egerek
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Onga Nagyközség Önkormányza-

tának Képviselő-testülete a helyi

önkormányzatokról szóló 1990.

évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésé-

ben, valamint a környezet védel-

mének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény 58. §. (1) be-

kezdésében foglaltakra fi gyelem-

mel a „Környezetvédelmi Alap”-ról

és annak kezeléséről az alábbi ren-

deletet alkotta a februári képvise-

lő-testületi ülésén:

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
3/2009. (II. 11.) sz. rendelete a Kör-
nyezetvédelmi Alapról

1. §
A rendelet célja
(1) A Környezetvédelmi Alap (továbbiak-

ban: Alap) létrehozásának célja, hogy 
hatékonyan segítse az önkormányzat
környezetvédelmi feladatainak ellátását:

– a szükséges környezetvédelmi intézke-
dések végrehajtása

– a környezeti károk mérséklése
– a környezeti ártalmak megelőzése
– a természeti értékek megóvása
– a környezetvédelmi oktatás, nevelés te-

rületén.
(2) A rendelet célja, meghatározza az

Alap bevételi forrásait, felhasználá-
si rendjét, illetve egész gazdálkodási
rendjét.

(3) Az Alap megnevezése: Onga Nagy-
község Önkormányzatának „Környe-
zetvédelmi Alap”-ja.

2. §
Az Alap bevételi forrásai
(1) Az Alap bevételi forrásai a következők:
- a települési önkormányzat által jogerő-

sen kiszabott környezetvédelmi bírság 
összege,

– az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által Onga Nagyközség te-
rületén jogerősen kiszabott környezet-
védelmi bírságok összegének 30%-a,

– a környezetterhelési díjak és az igény-
bevételi járulékok külön törvényben 
meghatározott része,

– Onga Nagyközség Önkormányzata be-
vételéből az éves költségvetési rende-
letben meghatározott környezetvédel-
mi célokra elkülönített összeg,

– az Alap lekötéséből származó kamatbe-
vételek,

– a magánszemélyek, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek által az Alap részére törté-
nő befi zetések, illetve bármely, az Ala-
pot illető egyéb bevétel.

3. §
Az Alap felhasználása
(1) Az Alap bevételeit környezetvédel-

mi célokra kell felhasználni, más célra 
még ideiglenesen sem vonhatók el.

(2) Az Alap felhasználásáról a Település-
fejlesztési, Oktatási és Környezetvédel-
mi Bizottság véleményének kikérése 
után – a polgármester javaslata alapján 
– a képviselő-testület évente a költség-
vetési rendelet és a zárszámadás elfo-
gadásával egyidejűleg rendelkezik.

(3) Az Alap bevételeit Onga település 
közigazgatási területén a következő 
célokra lehet felhasználni:

– a környezeti ártalmak megelőzésére, a 
környezetvédelmi szempontból káro-
sodott környezet javítása, helyreállítá-
sa érdekében,

– a helyi természeti erőforrások és érté-
kek megőrzésére, fenntartására,

– a felszíni és felszín alatti vizek mennyi-
ségi és minőségi megőrzésére,

– a környezetvédelemről szóló tájékozta-
tások, előadások költségeinek fedezé-
sére,

– a környezetvédelemmel kapcsolatos fel-
mérések, tanulmányok elkészítésére,

– a környezetvédelmi oktatásra, nevelésre
– az emberi egészség védelmére, életmi-

nőség javítására,
– egyéb a környezet védelmét elősegítő

tevékenységre.
(4) Az Alapba befolyt összeget, mely a (3)

bekezdésben foglaltak szerint nem ke-
rül felhasználásra, lekötött betétként
kell kezelni.

4. §
Az Alap kezelése
(1) Az Alap pénzeszközeinek elkülöní-

tett kezelése érdekében a Polgármes-
teri Hivatal költségvetési elszámolási
számlájához kapcsolódó „Környezet-
védelmi Alap” elnevezésű alszámlát
kell nyitni.

(2) A „Környezetvédelmi Alap” elnevezé-
sű számlán történik az alapra befolyó
összegek és az onnan történő kifi zeté-
sek elszámolása.

(3) Az Alap felhasználásáról szóló képvi-
selő-testületi döntések végrehajtását a
Településfejlesztési, Oktatási és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság ellenőrzi.

5. §
Záró rendelkezések
(1) A Környezetvédelmi Alapról szóló

rendelet a kihirdetése napján lép ha-
tályba. A kihirdetésről a jegyző gon-
doskodik a helyben szokásos módon.

Koncertek a Péli kocsmában
2009. március 21.

HOLLYWOODOO koncert
Előzenekar: Echonald

Belépő: 600 Ft
Kezdés: 21:30

2009. április 11.

K.I.E.Z (Füzesgyarmat) és The Fiction Shop (Szeged) koncert
Belépő: 300 Ft
Kezdés: 21:30
További információk a www.pelikocsma.extra.hu oldalon

A Környezetvédelmi Alapról

A Hollywoodoo zenekar egy korábbi 
fellépésen (Fotó: Tóth Gábor)
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Onga Nagyközség Képviselő-testü-
lete a 9/2006. (V. 17.) sz. rendeletét (to-
vábbiakban: Rendelet a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) szerint az
alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 14. §-a az alábbi (2) bekezdés-

sel egészül ki:
(2) Ha a lakásfenntartási támogatás meg-

állapítására természetbeni juttatásként
kerül sor, akkor a folyósítás a jogosult
által megjelölt szolgáltató részére tör-
ténik.

2. §.
A rendelet 30. §-a az alábbi (2) bekezdés-

sel egészül ki:
Az Sztv. 63. §-ában meghatározott házi

segítségnyújtással összefüggő felada-
tok ellátását Onga Nagyközség Ön-
kormányzata a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulással kötött szerző-

dés útján, Onga és Társult Települések 
házi segítségnyújtási intézményfenn-
tartó társulásán (Alsózsolca, Arnót, 
Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, 
Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, 
Harsány, Kisgyőr, Répáshuta, Onga) 
keresztül biztosítja.

A házi segítségnyújtást az Intézmény-
fenntartó társulási megállapodásban 
rögzített módon és formában az egyes 
jogszabályokban előírtak alapján lát-
ja el.

3. §.
A rendelet 2. számú melléklete a házi se-

gítségnyújtásra vonatkozó térítési díj 
2009. évre e rendelet melléklete sze-
rint módosul, melyet 2009. március 1-
től kell alkalmazni.

4. §.
Jelen rendeletben nem érintett rendel-

kezések továbbra is hatályban marad-
nak.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép ha-
tályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gon-
doskodik.

2. számú melléklet
Házi segítségnyújtás térítési díja a 2009.

évre
Intézményi térítési díj:
Kategória – nyugdíjminimum 150 % alatt

(42.750 Ft-ig) 170 Ft / óra
Kategória – nyugdíjminimum 150% fe-

lett (42.750 Ft-tól) 450 Ft / óra
Az intézményfenntartó társulás:
az 1. kategóriában az intézményi térítési

díjat 0 Ft/órára csökkenti,
a 2. kategóriában az intézményi térítési

díjat 130 Ft/órára csökkenti.
Az intézményfenntartó társulás:
az 1. kategóriában a személyi térítési díjat

0 Ft/órában állapítja meg,
a 2. kategóriában az személyi térítési díjat

130 Ft/órában állapítja meg.

Iskolai csengőszó
Farsangi karneválok az iskolában! Di-

ákönkormányzatunk ismét nagy sikerrel
rendezte meg hagyományőrző farsangi
rendezvényeit a nagyközségi művelődé-
si házban. A nagy tömeget megmozga-
tó eseményen a negyedik évfolyamos ta-
nulók nyitótánca – Kovácsné Gara Alice,
Tomorszky Marianna és Kiss Istvánné
vezetésével –, valamint a csoportok és az
egyéni jelmezesek felvonulása kellemes
kikapcsolódást nyújtott.

A 3. b osztály tanulói meghívást kap-
tak a miskolci Kocsonyafesztiválra, ahol
egy táncműsort adtak elő a szépszámú
közönségnek.

Diákolimpia! Az Egerben rendezett or-
szágos regionális döntőben 2. korcsoportos
lánycsapatunk grundbirkózás sportágban,
ugyanitt a fi úk a 4. helyen végeztek.

Iskolavezetésünk „VERSÍRÓ” pályáza-
tot hirdetett március 15-e méltó megün-
neplésére, a HAZASZERETET szellemé-
ben.

Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc évfordulójára rendezett ünnepségre

és koszorúzásra tisztelettel várjuk a tele-
pülés lakóit.

Március 20-án meghívásos nyelvtan-
helyesírási versenyt rendez iskolánk alsós t
munkaközössége, melyre több mint húsz 
iskola tanulóit várjuk.

Nyolcadikosaink közül 20 tanuló írta 
meg a „központi felvételi” írásbeli feladat-”
sorát. Márciusban folytatódnak a felvételi ff
vizsgák, amelyen eldől, hogy a végzős ta-
nuló hol folytatja középiskolai tanulmá-
nyait.

VERSENYEREDMÉNYEK!
Kazinczy – szép kiejtési – verseny (me-

gyei területi): 1. hely – Juhász Anna 6. b, 
felkészítő: Poroszkainé Urszin Márta.

Kémia (városkör-
nyéki): 1. hely – Vidó
Dalma 7. a; 5. hely –
Héjjas Andrea 7. a. Fel-
készítő: Polák Péter.

Földrajz (városkör-
nyéki): 1. hely – Vidó
Dalma 7. a; 1. hely – Pe-
csenye Bence 8. a; 2. hely 
– Solymosi Levente 7. b.
Felkészítő: Molitorisz
Zoltán.

Népdaléneklési (vá-

roskörnyéki): 1. hely – Pálfi  Zsuzsa 7. b,
felkészítő: Rasztóczky Emese.

Helyesírási (városkörnyéki): 2. hely –
Simon Krisztina 5. b, felkészítő: Siskáné
Bálint Zsuzsanna; 2. hely – Pecsenye
Bence 8. a, felkészítő Minyó Ákosné;
3. hely – Bekus Orsolya 6. b, felkészítő:
Poroszkainé Urszin Márta.

Biológia (városkörnyéki): 1. hely –
Héjjas Andrea 7. a, 3. hely – Mulató Marti-
na 7. b, felkészítő: Molitorisz Zoltán.

Grundbirkózás (országos elődöntő):
2. hely – lánycsapat: Dendők Tímea, Far-
kas Kitti, Győri Mónika, Kovács Luca,
Lakatos Kitti, Nádasdi Petra, Orlóczky 
Ivett, Osztermann Anna, Tirpák Niko-
letta és Váradi Anasztázia. Felkészítő:
Kajtor Csaba és Bűdi László.

- Rózsa László -

A szociális rendelet módosítása:
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Békák a Kocsonyafesztiválon (Fotó: T. L.)
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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 ill. okeonga@upcmail.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:

– 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:

• Az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről

• Ünnepi megemlékezés
• Közterület-felügyelet rendelet 
• Sírmegváltások
• Trianoni emlékmű tervek
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turista szálló kialakítására 
•  Báloztak az iskoláért
•  Előadás Dél-Amerikáról
• Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi 

közhasznúsági jelentése
• Kiszehajtás
• Folytatódtak a falumúzeum 

munkálatai
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrző rovat
• Mások írták rólunk
• Krónika

Oklevél, meghívó, névjegy
Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Március 25. Szerda - Április 22. Szerda - Május 27. Szerda - Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - Augusztus 26. Szerda 

- Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda  - November 25. Szerda - December 23. Szerda 

Újra nyomtatott fotóalbum
Onga XX. századi története fotóalbum 1500 Ft-os áron újra kapható

a nagyközség boltjaiban, illetve megvásárolható az általános iskolában.

1%-os felhívás!
Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önö-

ket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyi-

latkozatukban támogassák az ongai falumúzeum

kialakításának munkálatait, az egyesület céljait, törek-

véseit, mely Onga nagyközség kulturális, hagyomány-

őrző, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szíve-

sek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 

18430983-1-05

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

A falumúzeum (Fotó: T. L.)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Labdarúgó Szövetség

megyei I. osztály felnőtt

2008/2009 tavaszi sorsolása

19. forduló 2009. 04. 08. Szerda 16:30 MVSC - Onga

20. Forduló 2009. 03. 07. Szombat 14:30 Onga - Tiszalúc

21. forduló 2009. 03. 14. Szombat 14:30 Sajószentpéter - Onga

22. forduló 2009. 03. 21. Szombat 15:00 Onga - Nyékládháza

23. forduló 2009. 03. 28. Szombat 15:00 Tomor-Lak - Onga

24. forduló 2009. 04. 04. Szombat 16:30 Onga - Bodroghalom

25. forduló 2009. 04. 11. Szombat 16:30 Múcsony - Onga

26. forduló 2009. 04. 18. Szombat 17:00 Onga - Sajóbábony

27. forduló 2009. 04. 26. Vasárnap 17:00 Felsőzsolca - Onga

28. forduló 2009. 05. 02. Szombat 17:00 Onga - Zemplén FC Kft-Encs

29. forduló 2009. 05. 09. Szombat 17:00 Onga - Abaújszántó

30. forduló 2009. 05. 13. Szerda 17:00 Mezőcsát - Onga

31. forduló 2009. 05. 16. Szombat 17:00 Onga - Sátoraljaújhely

32. forduló 2009. 05. 23. Szombat 17:00 Tállya - Onga

33. forduló 2009. 05. 30. Szombat 17:00 Onga - Cigánd

34. forduló 2009. 06. 07. Vasárnap 17:00 Sajókaza - Onga

Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést játszanak a felnőtt ta-

lálkozó előtt 2 órával korábbi kezdési időponttal.

B.-A.-Z. megyei férfi  kézilabda

bajnokság megye I. osztály

2008–2009. tavaszi sorsolás
1. forduló 2009. március 21. szombat 16.00 (Szikszó)

Alsózsolcai KSC - Onga KSE

2. forduló  2009. március 29. vasárnap 14.00

Onga KSE - Felsőzsolcai VSE

3. forduló Szabadnap

4. forduló  2009. április 11. szombat 16.00

Ózdi Lóci DSK - Onga KSE

5. forduló 2009. április 16. csütörtök 20.00

MEAFC – Onga KSE

6. forduló 2009.április 25. szombat 16.00 (Szikszó)

Alsózsolcai KSC - Onga KSE

7. forduló 2009. május 09. szombat 14.00

Felsőzsolcai VSE - Onga KSE

8. forduló Szabadnap

9. forduló 2009. május 24. vasárnap 14.00

Onga KSE – Ózd Lóci DSK

10. forduló 2009. május 31. Vasárnap 14.00

Onga KSE – MEAFC
Rájátszás az NB. II-be kerülésért 

a bajnokság első két helyezettjének: június


