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Nincs kommunális adó, 
de van szemétszállítási díj!

– folytatás a 2. oldalon –

A képviselő-testület a február 

16-ai ülésén a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló ren-

deletét 2010. január 1-vel hatá-

lyon kívül helyezte, ugyanakkor 

döntött arról, hogy a szemétszállí-

tási díjat tovább nem tudja átvál-

lalni a lakosságtól.

Már tavaly döntött arról az önkormány-
zat, hogy 2010. január 1-től az önkor-
mányzat a szemétszállítás díjának csak 
az 50%-át tudja átvállal-
ni a lakosságtól. A 2009. 
októberi számunkban 
Madzin Tibor polgár-
mester ezzel kapcsolat-
ban a következőket nyi-
latkozta lapunknak: 
„Onga Nagyközség Ön-
kormányzata mindig is 
törekedett arra, hogy 
olyan kedvezményeket, 
juttatásokat biztosítson 
az itt élők számára, ame-
lyek mindenféle megkülönböztetés nélkül 
az összes családot érintik. Az infrastruk-
turális beruházásokon kívül ebbe a körbe 
tartozott idáig a szemétszállítás, amelyet 

teljes egészében az önkormányzat fi nan-
szírozott. Mindenki számára ismerete-
sek a kormányzat önkormányzatokat súj-
tó intézkedései. Ezek hatására többször 
voltunk kénytelenek felülvizsgálni gaz-
dálkodásunkat és mind magunk, mind 
intézményeink számára különböző meg-
szorító és takarékossági intézkedést hoz-
ni. Ezek sorába kapcsolódik az a lakos-
ságot is érintő képviselő-testületi döntés, 
amely arról határoz, hogy 2010. január 1-
től Onga Nagyközség Önkormányzata a 

lakossági szemétszállítás díját 50%-ban 
kívánja fi nanszírozni. Fájó szívvel hoz-
tuk a döntést, de sajnos tudomásul kel-
lett vegyük, csak akkor lehet adni, ha van 

miből. Sajnálattal és tisz-
telettel kérem a lakosság 
megértését!”

Az önkormányzat 
anyagi helyzete az eltelt 
időszakban nem hogy 
nem javult, hanem egye-
nesen romlott, össz-
hangban a kormány ön-
kormányzatokat sújtó 
idei évi elvonásaival. 

Fizetni kell érte (Fotó: T. L.)

Tovább nem tudják állni (Fotó: T. L.)
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Nincs kommunális adó… – folytatás az 1. oldalról –

Onga Nagyközség Önkormány-

zati Képviselő-testülete a januári 

ülésén fogadta el a Polgármeste-

ri Hivatal 2009. évi hatósági mun-

kájáról és a karbantartó csoport 

munkájáról szóló beszámolót. 

Alább a karbantartó csoport 2009-

ben elvégzett fontosabb tevékeny-

ségével ismerkedhetnek meg.

A fi zikai állománycsoportba tartozó kar-
bantartó csoport 4 fős létszáma 2009-
ben sem változott. Az önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények számához és 
a feladatok növekedéséhez viszonyítva 
nem kielégítő. Az egyre bővülő gépjár-
műparkunk folyamatos üzemelése több 
munkaerőt leköt, így a konkrét karban-
tartói feladatokat 2–3 fővel kell megolda-
nunk, ami a nyári intézményi karbantar-
tási feladataink ellátásakor okoz komoly 

nehézséget. Átmeneti megoldást kínál az 
alkalmanként jelentkező közhasznú, ill. 
közcélú foglalkoztatás lehetősége, melyet 
rendszeresen kihasználunk. 

A karbantartó csoport munkáját se-
gítette 6 fő állandó segítő, szerződéssel 
foglalkoztatott állományon kívüli, 12 fő 
közcélú foglakoztatásban dolgozó mun-
kavállaló, valamint az Esély az esélytele-
neknek pályázati program keretében vál-
lalt továbbfoglakoztatás keretében 2 fő 
állt 2009. augusztus 31. napjáig alkalma-
zásunkban. Az állományon kívüli dolgo-
zók intézményeinkben karbantartást, fel-
újítást, állagmegóvást végeztek.

A közcélú foglalkoztatásban részt vevő 
foglalkoztatottak az alábbi munkálatokat 
végezték településünk közigazgatási te-
rületén: parkok, közterületek rendezése, 
kaszálás és az intézményeink környezeté-
nek rendbetétele, szemétszedés.

Közmunka-
program kere-
tében 10 fő fog-
lalkoztatására 
nyertünk lehe-
tőséget a „Téli-
tavaszi közmunka” 
meghosszabbí-
tásával. Telepü-
lésünk belterü-
letén parkosítás, 
szabad zöldte-
rületek kiala-
kítása, park-
fenntartás, az 
illegális szemét-

lerakók felszámolása volt a feladat, ame-
lyet határidőben elvégeztek.

Folyamatosan törekszünk a karban-
tartó csoport elé kitűzött feladatok határ-
időinek betartására, mely évről-évre visz-
szatérő probléma.

A karbantartó csoport végzi az aláb-
bi gépjárművek üzemeltetését: 1 busz, 2 
traktor, 1 teherkocsi, 3 transporter, 2 ön-
járó fűnyíró, valamint egyéb fűnyírók, 
szegélynyírók és 2 kistraktor. 

Január:
 Az intézmények területén és környé-
kén a hó eltakarítása.
 Az utak hóekézése, buszmegállók leta-
karítása, gyalogátkelők karbantartása.
 Karácsonyi díszvilágítások leszedése, 
elraktározása.
Utak szórása, síkosság mentesítése.
Kéziszerszámok javítása, nyelezése.
Közterületek tisztántartása.

Február:
 Az óvodákban a karbantartási mun-
kák elvégzése.
 Az intézményekben a karbantartói 
munkák átvizsgálása, a hibák kijaví-
tása.
 JZY-675 forgalmi rendszámú tűzoltó-
autó vizsgára való felkészítése, javítá-
sa, majd vizsgáztatása. 
Fűnyíró gépek javítása, karbantartása.
 A nagyközség közterületein, valamint 
a bevezető utak mentén a szemét ösz-
szeszedése.
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A 2010-es költségvetés tárgyalásakor 
vált nyilvánvalóvá, hogy tovább az ígért 
50% sem tartható. A szemétszállítás éves 
díja az önkormányzatnak közel 30 millió 
Ft-jába került volna, amihez a szükséges 
fedezet nem állt rendelkezésre. Másrészt az 
utóbbi években a jogszabályi háttér is meg-
változott, a lakásfenntartási támogatásból 
a díjfi zetés már nem volt biztosítható.

Az önkormányzat fájó szívvel hozta 
meg a döntését, hogy ezentúl a szemét-
szállítás díját a lakosságnak és a település 
vállalkozásainak, cégeinek maguknak kell 
állniuk. Nem akarta viszont ezzel nehéz, 
sokak számára megoldhatatlan helyzet elé 

állítani az egyes családokat, így arról is 
döntött, hogy eltörli a kommunális adót, 
amit – a bevezetéséhez kapcsolódó téves 
kommunikáció miatt – a lakosság eddig 
is egyfajta szemétszállítási díjnak fogott 
fel. Ha a korábban elfogadott 50%-os la-
kossági díjfi zetéshez és a vele együtt fi ze-
tendő kommunális adóhoz viszonyítjuk 
(12 194 Ft + 15 000 Ft=27 194 Ft), akkor 
az egyes családok a teljes szemétszállítási 
díj fi zetésével és a kommunális adó eltör-
lésével 2806 Ft-ot megspóroltak, mivel az 
éves szemétszállítás díja bruttó 24 388 Ft/
év/kuka lett.

A díjfi zetés gyakorisága negyedév, ösz-
szege 375 Ft/ürítés/kuka+ÁFA (bruttó 

469 Ft). A CIRKONT Hulladékgazdál-
kodási ZRT. (3527 Miskolc, Zsigmondy 
u. 34. sz.) szolgáltató ezért a díjért 1 db 
kuka ürítését, a szelektív hulladék háztól 
és közterületekről való elszállítását biz-
tosítja. (A szelektív hulladékgyűjtésben 
a szolgáltatótól kapott információ sze-
rint Onga lakosságának kb. 35%-a vesz 
részt.) Második vagy harmadik kukáért 
külön fi zetni kell, igaz a fenti összegnél 
kevesebbet.

A 4 m3–es konténerből történő szállí-
tás díja: 2540.-Ft/m3+ÁFA, míg a hulla-
dékgyűjtő zsák ára: 240.-Ft/db.+ÁFA.

- T. L. -

A karbantartó csoport 2009. évi munkájáról

A géppark egy része (Fotó: T. L.)
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Március:
 A nagyközség területén a kresz táblák 
javítása, a hiányzók pótlása.
Utak javítása, kátyúk betonozása.
Salakpálya gyomtalanítása.
 FHV-643 forgalmi rendszámú Renault 
autóbusz vizsgáztatása.

Április:
 Sportpályák karbantartása, a sportpá-
lya környékén a bokorhajtások kitaka-
rítása. 
 Kegyeleti park rendbetétele, a bokros 
hajtások kivágása, fűkaszálás. 

Május:
Egynyári virágok ültetése. 
 Az intézményekben és közterületeken 
szemétszedés, fűnyírás.
 Sziklakertek készítése, virággal törté-
nő beültetése. 
 A település közterein lévő virágok, fa-
csemeték, cserjék egész nyáron törté-
nő folyamatos locsolása.
 A Bársonyos-patak medrének kitaka-
rítása, nád kivágása, szemét összesze-
dése.

Június:
 Facsemete telepítése a gesztenyesorra 
Ongaújfalu külterületi lakott helyen. 
 A Főtér és környékének gondozása, 
takarítása, szemétszedés, tisztántartá-
sa egész évben.
A sportpálya karbantartása. 
 Parkoló területének kialakítása, be-
tongyűrűk lefektetése, majd vasalt be-
tonozása. 
 Virágágyás kialakítása és virággal tör-
ténő beültetése. 
 I. számú óvodában a nyári karbantar-
tási munkálatok végzése, csoportszo-
bák festése, lámpatestek cseréje. 
Udvari játékok karbantartása, festése.

Július:
 Művelődési ház kistermében a padló 
felszedése, betonaljzat feltörése, a föld 
kiásása, elszállítása.
 Az 5,52-es MTZ traktor kuplungozá-
sa, javítása. 
 Vízelvezető csatorna takarítása a Dó-
zsa György utca és a Patai-rét között. 
 CXV-06 forgalmi rendszámú AVIA 
tehergépkocsi műszaki vizsgára való 
felkészítése, zöldkártya csináltatása, 
vizsgáztatása.
 I. számú óvoda udvari játékainak át-
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helyezése a bölcsődéhez tartozó ud-
varrészről.
 A II. számú óvoda nyári karbantartási 
munkáinak elvégzése, csoportszobák 
festése, az udvaron lévő betonos rész 
bővítése.
 Homokozók körbebetonozása, az ülő-
kerészének fával történő burkolása.

Augusztus:
A virágok folyamatos locsolása.
 Iskolában a hátsó parkolóhoz nagy-
kapu készítése, beszerelése. Gépkocsi 
feljáró készítése kőzúzalékból. 
 Az iskola főbejáratánál a nagykapu új-
ralemezelése, felújítása, majd felszere-
lése lealapozva. 
 Ócsanálos külterületi lakott helyen a 
közterületek rendezése, 
fűnyírás.
 Körgát kaszálása, homok-
zsákok kiöntése. A rossz 
zsákok megsemmisíté-
se, fóliák felszedése, meg-
semmisítése.
 Kóczán kastély folyosójá-
nak és a raktárhelyiségé-
nek festése. 

Szeptember:
 A cigány kisebbség terü-
letén a szemét összesze-
dése.
 Kék transporter zöldkár-
tyájának megújítása.
 Művelődési ház kistermé-
nek szigetelése, vízzáró, 
majd hőszigetelő anyag-
gal, valamint aljzatbeto-
nozása burkoló alá. Ezt 
követően burkolása, fes-
tése.
 A Dózsa György utcán 
lévő (Zsizsikelő) pince 
rendbetétele, kimeszelése.
 A Dózsa György utca vé-
gén lévő járda kiemelése, hiányzó sza-
kasz pótlása. 
 Szürke pótkocsi festése a decemberi 
vizsgáztatáshoz.

Október:
 YGM-834 MTZ traktor javítása, vizs-
gára felkészítése, valamint vizsgázta-
tása. 
Virágládák rendbetétele.
 Árvácskák ültetése, a muskátlik lesze-
dése a virágtartókról.
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 Falevelek összegyűjtése, közterületek 
takarítása, kaszálás, parlagfű mente-
sítés. 
 A nagyközségi könyvtár átköltöztetése 
a művelődési házba.

November:
 Muskátlik beszedése, raktározása a 
Dózsa György utcai pincehelyiségben, 
majd a tél folyamán havonta egyszeri 
locsolása.
 Karácsonyi díszvilágítás javítása, bő-
vítése.
Új díszvilágítások felszerelése. 
 Tanösvény táblák kihelyezése 11 hely-
re.
 Intézményekben és közterületeken 
szemét és falevél szedése.

December:
 YBN-875 forgalmi rendszámú pótko-
csi műszaki vizsgára való felkészítése, 
vizsgáztatása. 
Hibás díszvilágítások javítása, cseréje. 
 Hóeltakarítás intézményeknél, busz-
megállókban, utak szórása, hótolózá-
sa.
Útpadkák javítása, kátyúzása. 
Fenyőfaállítás a művelődési házban. 

- Farkas Lászlóné jegyző -
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Felújítási munkák az iskolában (Fotó: T. L.)



4 2010. március

A képviselő-testület a január 26-

ai rendes ülésén több fontos ügy-

ben is döntött.

Új képviselő a testületben
A testületi ülést megelőzően a helyi válasz-
tási bizottság elnöke, Hideg Lajos és a kép-
viselő-testület jelen lévő tagjai előtt Péli Ti-
bor – aki az elhunyt Szabó Menyhért helyét 
foglalta el –, letette a képviselői esküjét. 

Péli Tibor képviselő megválasztása 
bizottsági tagnak

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete megválasztotta Péli Tibor képvi-
selőt Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága és a Te-
lepülésfejlesztési, Oktatási és Környezetvé-
delmi Bizottsága tagjának.

Településrendezési terv módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete biztosítja a KEOP-7.2.1.2-2008-
0014 azonosító számú „Onga-Ócsanálos ár-
vízvédelmi fejlesztése” tárgyú projekthez 
kapcsolódóan a településrendezési terv mó-
dosításának tervezési díját, melynek össze-
ge 1.800.000.-Ft+ÁFA. Az önkormányzat a 
megvalósításhoz szükséges önerőt a költ-
ségvetése terhére biztosítja.

A Hernád Közmű Kft . működéséről
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a Hernád Közmű Kft . 2009. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadta.

A Polgármesteri Hivatal hatósági 
munkájáról és a karbantartó csoport 

munkájáról
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvise-
lő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
hatósági munkájáról és a Karbantartó Cso-
port munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

A Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás működéséről 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete elfogadta a Miskolc Kistér-
ség Többcélú Társulás működéséről az ongai 
önkormányzattal kapcsolatos tájékoztatóját. 

A képviselő-testület által hozott határo-
zatokról és azok végrehajtásáról

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a képviselő-testület által 2009. 
évben hozott határozatokról és azok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

A közterületi térfi gyelő rendszer 
kiépítése

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közterületi térfi gye-
lő rendszer kiépítésével kapcsolatos meg-
fi gyelési pontokat kijelölte, egyúttal fel-
hatalmazta a polgármestert arra, hogy a 
közbeszerzési eljárás során nyertes pályá-
zóval a szerződést a megfi gyelési pontok-
ra telepítendő kamerák kiépítésére írja alá. 
A képviselő-testület felhatalmazta továbbá 
a polgármestert arra, hogy az adatvédelem-
re vonatkozó előírások alapján intézkedési 
tervet dolgozzon ki a kamera rendszer által 
rögzített adat hozzáférésére, ellenőrzésére, 
felhasználására, tárolására és megsemmi-
sítésére. Egyúttal felkérte a polgármestert 
arra, hogy a megfi gyelt közterületen tör-
ténő fi gyelemfelhívó táblák elhelyezéséről 
gondoskodjon, és a feladatot ellátó közte-
rület-felügyelet útján tájékoztassa a rendőr-
séget a képfelvevők elhelyezéséről és a kép-
felvevők által megfi gyelt közterületekről, 
és ezeknek az adatoknak az önkormányzat 
polgármesteri hivatala honlapján, továbbá 
minden más helyi fórumon keresztül törté-
nő közzétételéről gondoskodjon. 

A pályázatban meghatározott térfi gyelő 
kamerák kiépítési helyei a közel jövőben a 
következő helyszíneket érintik: 
Berzsenyi D. u. történelmi emlékpark (2 db)
Nádas utca játszótér
Görgey u. 2. általános iskola
Hunyadi u. óvoda
Arany J. u. óvoda
Rózsa u. 18. Polgármesteri Hivatal
Rákóczi u. – Rákóczi u. sarok 
Művelődési ház, üzletsor (2 db)
Major utca telep
Berzsenyi D. u. (Miskolc felőli bejárat)
Petrovics utca (szikszói kijárat)
Dózsa Gy. u. (gesztelyi kijárat)
Dózsa Gy u. 22. falumúzeum
Rákóczi u. – Felszabadulás u., Főtér (2 db)

Sajópálfala csatlakozása a 
házi segítségnyújtás rendszerhez

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Javaslat Sajópálfala 
község csatlakozásának jóváhagyására az 
ongai székhelyű jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás és házi segítségnyújtás feladata-
it ellátó intézményfenntartó társuláshoz” 
című előterjesztést megtárgyalta és azt jóvá-
hagyta. A Szociális Szolgáltató Központ ala-
pító okiratát, és szervezeti és működési sza-
bályzatát és szakmai programját a testület 
ennek megfelelően módosította. A házi se-

gítségnyújtásnak ezt követően Ongán kívül 
Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszent-
kereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, 
Harsány, Kisgyőr, Répáshuta és Sajópálfala 
részesei.

Költségvetési szervek mentesítése 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete mentesítette az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. 
§ (4) bek. alapján a 2010–2011. évre ké-
szítendő megvalósítási és teljesítményterv 
készítésének kötelezettsége alól az Onga 
Nagyközség Önkormányzatához tartozó 
költségvetési szerveket.

Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése 
projekthez az önerő biztosítása

A 29/2009. (XI. 21.) NFGM rendelet alap-
ján a KEOP-7.2.1.2-2008-0014 azonosító 
számú „Onga–Ócsanálos árvízvédelmi fej-
lesztése” című projekt az ÁFA emeléséből 
eredő költségnövekmények kompenzálá-
sára nem jogosult. Onga Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselő-testülete a település 
árvízvédelmi biztonságának megteremtése 
érdekében az előkészítés megvalósításához 
48/2008. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi ha-
tározatában biztosított önerőt az ÁFA kulcs 
változása miatt 753.834,- Ft-tal megemel-
te, és a kifi zetés ütemezésével összhangban 
költségvetésébe betervezi. Ugyancsak e té-
mában a projekthez kapcsolódó kockázato-
kat megismerte, elfogadta az azok kezelésé-
re vonatkozó stratégiáját. 

Könyvtár pályázat
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében kiírt Könyv-
tári szolgáltatások összehangolt infrast-
ruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expresz-
sz” TIOP-1.2.3/09/1 program közoktatási 
intézmények alkotta konzorcium formájá-
ban megvalósítandó pályázat benyújtását 
elfogadta. A konzorcium tagjai: 1. ÁMK Ál-
talános Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója 3561 
Felsőzsolca, Szent István utca 2.  (Konzor-
cium Vezető). 2. Görgey Artúr Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény 3562 Onga, Görgey A. u. 2. (Kon-
zorciumi Tag). A pályázat megvalósításá-
nak összköltsége: 8.000.000,- Ft, melyből a 
konzorciumi tagra jutó költségek nagysága: 
3.964.000,- Ft. A pályázat benyújtásához sa-
ját erő biztosítása nem volt szükséges, mivel 
a támogatás mértéke a projekt elszámolható 

A januári önkormányzati ülésről
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összes költségének 100%-a. A képviselő-tes-
tület kötelezettséget vállalt arra, hogy a tá-
mogatott beruházással létrehozott kapaci-
tásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK 
rendelet szerint a projekt befejezését követő 
5. év végéig fenntartja és üzemelteti. 

Közoktatási intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztésére pályázat 

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete az 1/2010. (I. 10.) ÖM rende-
let alapján a közoktatási intézmények inf-
rastrukturális fejlesztésére igénybe vehető 
támogatást célzó pályázat benyújtását elfo-

gadta. A Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény inf-
rastrukturális fejlesztéséhez igényelt vissza 
nem térítendő támogatás: 19.998.000,- Ft. 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a megvalósításhoz szükséges 
önerőt 2.222.000,- Ft-ot a 2010. évi költség-
vetési rendeletében biztosítja.

Iparűzési adó rendelet módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete a helyi iparűzési adóról szó-
ló többször módosított  6/1991. (XII. 16.) 
számú rendeletét a törvénykezés új szöve-

gének megfelelően módosította, az azon-
ban az adó mértékét nem érinti.

Az általános iskola alapító okiratának 
módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete módosította a 86/2009. (IX. 
22.) számú képviselő testületi határozatát. 
A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény alapító ok-
iratának 6/b pontja kiegészült 2010. január 
1-től a máshová nem sorolható egyéb fel-
nőtt oktatással. 

- T. L. -

A képviselő-testület a február 15-

ei rendes ülésén is több fontos 

ügyben döntött.

Az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a te-
lepülés 2010. évi költségvetését
793.554 E Ft költségvetési bevételi 

főösszeggel
927.521 E Ft költségvetési kiadási 

főösszeggel
133.967 E Ft költségvetési hiánnyal 

(ebből működési 41.454 E Ft, 
felhalmozási 92.513 E Ft) 
állapította meg. 
A hiány belső fi nanszírozására, rendel-

kezésére áll a 2009 évi várható pénzmarad-
vány 76.636 E Ft összegben. A hitel vissza-
fi zetési kötelezettség 8.347 E Ft, így külső 
fi nanszírozásként 65.678 E Ft bevonása vá-
lik szükségessé.

A költségvetési politika kialakítása so-
rán fi gyelembe lettek véve az államháztar-
tás 2010. évi költségvetési tervezési elvei, 
melyben követelményként 
fogalmazódott meg az álla-
mi újraelosztás csökkenése, 
mely takarékosságot kíván 
az önkormányzati alrend-
szertől is. Onga nagyközség 
önkormányzatánál a 2010. 
évi költségvetés működő-
képességének megőrzése ér-
dekében a legfontosabb fel-
adat az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó felada-
tok költségeinek biztosítása. 
Folyamatosan fel kell tárni 
a saját bevételek növelésé-
nek lehetőségeit. A közszol-
gáltatási feladatok magas 

szintű ellátása érdekében törekedni kell a 
kistérségi szinten szerveződő intézmény-
fenntartó társulásokban történő aktív rész-
vételre. Hangsúlyt kell fektetni a település 
hagyományaink, kultúrájának mások előt-
ti propagálására, a településünk jó hírnevé-
nek öregbítésére. 

Nem lesz családi napközi
A képviselő-testület az Arany János úti 
óvodaszárnyban kialakítás alatt lévő böl-
csőde/családi napközi helyszíni bejárasa 
után hosszas vitát követően döntött arról, 
hogy felmondja a vállalkozóval még 2009 
nyarán kötött szerződést, mivel azt bölcső-
de és nem családi napközi kialakítására kö-
tötték meg. A képviselők többségének vé-
leménye szerint az önkormányzat nem a 
kialakult állapotra szerződött, nem magán 
családi napközit akart három ongai gye-
rekkel, sokak számára megfi zethetetlen té-
rítési díjjal. Másrészt a vállalkozó a szerző-
désben vállalt feltételek közül többet nem 
teljesített, így eddig egyáltalán nem fi zette 
a ráeső rezsi költségeket, a mérőórákat nem 

szerelte fel, de a felújítási munkákkal is elé-
gedetlen volt a képviselő-testület. 

Adóigazgatási tevékenység értékelése 
Onga Nagyközség Önkormányzati Képvi-
selő-testülete elfogadta a 2009. évi adóigaz-
gatási tevékenység, adóbehajtási feladatok-
ról szóló beszámolót.

Közfoglalkoztatási terv
Onga Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2010. évre szóló közfoglalkoz-
tatási tervet megtárgyalta, a közfoglalkozta-
tási tervet jóváhagyta, és a megvalósításhoz 
szükséges feltételeket a költségvetésében 
biztosítja.

Partnerségi együttműködés 
Onga település egészségtervéért

Partnerségi együttműködés Onga település 
egészségtervéért partnerségi csoport a tele-
pülés lakosainak érdekeit képviseli, célja az 
élhetőbb élettér, egészségesebb környezet 
biztosítása, az egészséges életmód elérésé-
nek elősegítése. Onga Nagyközség Önkor-

mányzati Képviselő-testü-
lete egyetértett azzal, hogy 
a partnerségi csoport – 
melynek tagja minden he-
lyi civil szervezet is – mű-
ködtetéséhez szükséges 
koordináló és szervező fel-
adatokat az önkormányzat 
lássa el. Onga Nagyközség 
Önkormányzati Képvise-
lő-testülete felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a 
partnerségi együttműködé-
si megállapodást az önkor-
mányzat nevében aláírja.

- T. L. -

A februári önkormányzati ülésről

Mégsem lesz családi napközi (Fotó: Zs. B.)
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Villáminterjút adott Dr. Ódor Fe-

renc, Abaúj FIDESZ-KDNP ország-

gyűlési képviselőjelöltje, aki az 

utóbbi időben sokszor fordult 

meg Ongán, igaz, volt is esemény 

bőven, amire meghívást kapott. 

Úgy is, mint a megyei közgyűlés 

elnöke, és úgy is, mint térségünk 

országgyűlési képviselője.

– Nagyon örülök, hogy Ongán ilyen 
remek, az egész megyét meghatáro-
zó kulturális és társadalmi élet zajlik – 
mondta Ódor Ferenc ezt annak kapcsán, 
hogy az utóbbi hónapokban többször is 
Ongára látogatott. – Több eseményen, 
rendezvényen vettem részt. Nagyon jól 
éreztem magam a Hobó estéjen vagy a 
sok idős embert megmozgató Nyugdíja-
sok Hetén, ahol láthattuk a törődést ezzel 

a generációval. Sikeres volt az itt megren-
dezett pálinkaverseny, nagyon tetszett az 
Onga múlt századi történetét bemutató 
fotóalbum, de ami a legnagyobb szenzá-
ció volt, az egyedülálló Honismereti tan-
ösvény átadása, amelyet magam is rész-
ben végigjártam, és meg kell mondanom, 
abaújiként büszke voltam rá.

Lassan a választás fi nisébe fordulunk, 
ki ne tudná, április 11-én van az ország-
gyűlési választások első fordulója. Ezzel 
kapcsolatban is kérdeztük térségünk or-
szággyűlési képviselőjelöltjét, mit vár a 
tavasztól?

– Még több olyan ongai eseményt, 
amelyre meghívnak! Egyébként az ese-
mények száma, színvonala jelzésérté-

kű: azt jelzi, Ongán 
a civilek és az önkor-
mányzat képviselő-
testülete összefogott, 
hogy fejlődjön a falu, 
hogy végre faluból 
város legyen, ame-
lyért én személy sze-
rint is mindent meg 
fogok tenni. Ez a hoz-
záállás, amit Ongán 
érez az ember, példa-
értékű! De céljaink 
teljes körű eléréséhez 

először kormányváltásra van szükség. A 
nekem adott kopogtatócédulákból ér-
zem, hogy Abaúj és az ongaiak bíznak 
bennem, amit nagyon szépen köszönök, 
s ahogy 12 éven keresztül, úgy remélem, 
a következő 4 évben is meg tudok felel-
ni ennek a bizalomnak. Amit Önöknek 
ígérhetek, hogy teljes mellszélességgel ki-
állok Onga mellett, mint ahogy azt eddig 
is tettem.

- P. I. -

Iskolai csengőszó
Farsangolás az iskolában! Színvonalas ze-
nés-táncos produkciókkal szórakoztatták 
tanulóink a farsangi karneválokon nagy-
számban megjelent nézőket. Az iskolave-
zetés köszönetet mond a felkészítő peda-
gógusoknak, a segítő szülőknek önzetlen 
munkájukért.

Március 15-re készül iskolánk tanulóifj ú-
sága. Az 1848-as forradalom 162. évfor-
dulóján az ünnepi műsort a 7. évfolya-
mos tanulók mutatják be, melyre nagy 
tisztelettel meghívjuk településünk lakó-
it. A műsor időpontja: 2010. március 15. 
9.00 óra, helye: művelődési ház.

Az Iskolaszék megtárgyalta, véleményez-
te a következő tanév tankönyv-rendelését. 

Az iskolavezetés a szakmai igényeket és a 
pénzügyi lehetőségeket fi gyelembe véve 
hozta meg döntését. A következő tanév-
ben ingyen juthatnak a tankönyveikhez a 
szociálisan hátrányos helyzetű és a tartós 
betegségben lévő tanulók, amit megfele-
lő módon kell igazolni.

Március 26-án ismét megrendezzük a te-
rületi nyelvtan-helyesírási versenyünket, 

melyre legalább 
húsz iskola tanuló-
it várjuk.

Az Ongai Iskolá-
ért Alapítvány nagy 
tisztelettel várja és 
fogadja személyi 
jövedelemadójuk 
1%-os felajánlását. 
Támogatásuk elő-
ző évi összege: 359 
312 Ft volt, melyet 

Országgyűlési választás előtt

A falumúzeum udvarán Hobóval beszélgetve (Fotó: Végh Csaba) A tanösvény átadásán (Fotó: T. L.)

◀ ◆ ▶ ◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

Újévi malacok (Fotó: T. L.) Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.)
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1%-os felhívás!
Munkánkhoz 2010-ben is támogatásu-
kat, segítségüket kérjük!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adó-
bevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyi-
latkozatukban támogassák az ongai falu-
múzeum kialakításának munkálatait, az 
egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga 
nagyközség kulturális, hagyományőrző, ér-
tékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket le-
gyenek szívesek megjelölni: Ongai Kultu-
rális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatáso-
kat az egyesület vezetősége ezúton is kö-
szöni, és továbbra is számít rájuk!

Pálinkáspoharak gyűjtése!
Az Ongai Kulturális Egyesület szándé-
ka szerint a falumúzeum egyik termében 
pálinkáspohár történeti kiállítást akar 
berendezni. Tisztelettel kérjük a lakossá-
got, hogy akinek birtokában van bármi-
lyen régi, egyedi stb. pálinkáspohár, azt 
ajánlja fel a múzeum számára!

Aláírt együttműködési 
megállapodás pálinkaversenyre

Az OKE február 19-én az országban tizen-
harmadikként aláírta a Magyar Országos 
Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspárlat 
Verseny (Gyula és Budapest) szervezői-
vel azt az együttműködési megállapodást, 
melynek eredményeként már a jövő évi, 
és az azt követő ongai pálinkaversenyek 

az országos versenyeknek megfelelően, 
azzal összhangban kerülnek lebonyolí-
tásra. Az együttműködési megállapodás 
többek között azt is tartalmazza, hogy az 
Ongán oklevéllel díjazott pálinkák az or-
szágos verseny nevezési díjából 30–10% 
kedvezményben részesülnek. 

Felhívás a falumúzeum támogatására
A Dózsa György úton kialakításra kerü-
lő Darvas Közösségi Ház és Múzeum tá-
mogatására szólítunk fel minden ongait! 
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha 
bármivel hozzá tud járulni a relikviák bő-
vüléséhez, azokat ajánlják fel a múzeum 
számára, vagy bocsássák rendelkezésére. 
Várunk fotókat, terítőket, régi ruhákat, 
bútorokat, szerszámokat, konyhai esz-
közöket, hasznavehetetlennek hitt régi 
lomokat, kacatokat, mezőgazdasági gé-
peket, ekéket, cséphadarót, szőlőműve-
léshez használatos eszközöket stb.

Várjuk továbbá mindazok segítségét, 
akik adományaikkal, akár építőanyaggal, 
élő munkával tudnak segíteni abban, hogy 
egy szép és impozáns múzeummal gazda-
godjon településünk. Mindennemű fel-
ajánlással Takács Lászlót vagy Zsarnai Ber-
nadettet kell keresni az általános iskolában

Trianoni előadás sorozat
Az idén június 4-én lesz a trianoni béke 
aláírásának 90. évfordulója. A nemze-
ti katasztrófára emlékezve a nagyköz-
ség önkormányzata emlékművet állít a 

Berzsenyi utcai történelmi sétányon jú-
nius 4-én, pénteken. Az OKE egy tudo-
mányos-történelmi előadássorozattal kí-
vánja a szomorú emlékezést felvezetni, 
az akkor történtekkel megismertetni a 
lakosságot. A 2. előadásra április 12-én, 
hétfőn 18.00-tól kerül sor az általános is-
kola média termében Raff ay Ernő törté-
nész és Szidiropulosz Archimédesz, a Tri-
anoni Szemle szerkesztője részvételével. 

Fotóalbum 2.
Onga XX. századi története fotók tükré-
ben 2. könyv 2000 Ft-os áron kapható az 
egyesület tagjainál és az általános isko-
lában, illetve hamarosan a település na-
gyobb boltjaiban.

- T. L. -

az iskolai felszerelések fejlesztésére for-
dítottunk.

Versenyeredmények! Országos döntő-
ben szerepelnek iskolánk csapatai!
- Grundbirkózás országos elődöntő: 

1. helyezett lány csapat tagjai: Dendők 
Timea, Gulyás Valentina, Horváth Bar-
bara, Horváth Veronika, Nádasdi Pet-
ra, Váradi Anasztázia, Károlyi Ramóna, 
Klusóczki Cintia és Vasas Vivien. Felké-
szítő: Kulcsárné Feledy Marianna. 

- Országos elődöntő: 2. helyezett fi ú 
csapat tagjai: Horváth Attila, Horváth 
Dániel, Horváth Levente, Kótai Ádám, 
Porkoláb Marcell, Nagy Kristóf, Siroki 
Krisztián Vilmos, Toboz István. Felkészí-
tők: Kajtor Csaba és Bűdi László.

- Népdaléneklő verseny: 1. Pálfi  Zsu-
zsa 8. o. Felkészítő: Kerékgyártóné 
Makranczi Ildikó.

- Földrajz verseny: 1. Gallyas Ferenc 
7. o és Fehér Attila 7. o. 1. Solymosi Le-

vente 8. o. 3. Vidó Dalma 8. o. Felkészítő: 
Molitorisz Zoltán.

- Közlekedésismereti verseny megyei 
döntő: 1. hely Wingendorf Tamás 8. o. 
Felkészítő: Siska Zsolt.

- Helyesírási verseny: 
1. hely: Bekus Orsolya 7. 
o. Felkészítő: Poroszkainé 
Urszin Márta. 2. hely: 
Szabó Roxána 8. o. Felké-
szítő: Siskáné Bálint Zsu-
zsanna. 3. hely: Simon 
Krisztina 6. o. Felkészí-
tő: Siskáné Bálint Zsu-
zsanna.

- Rózsa László ig. -

OKE hírek, felhívások!

◀ ◆ ▶

Kertészek (Fotó: T. L.)

Az új fotóalbum
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Az Ongai Kulturális Egyesület 

(OKE) 2009-ben összesen 23 na-

gyobb, nagy tömegeket vonzó 

rendezvényt szervezett, és akkor 

még nem beszéltünk a falumúze-

um munkálatairól, a helyi média 

működtetéséről, az elkészített fi l-

mekről, beadott pályázatokról, a 

mindennapos teendőkről.

10 ÉVES SZÜLETÉSNAP
■ Az OKE 2009-ben volt 10 éves. Eb-

ből az alkalomból előbb január 3-án va-
csorával egybekötött ünnepi taggyűlésre 
került sor, majd az egyesület több napos, 
nyilvános kulturális programsorozattal 
ünnepelte születésnapját.

■ Június végén előbb dr. Nagy Balázs, 
neves földrajzkutató tartott előadást Szi-
bériáról, majd Földes Lászlóval (Hobó-
val) találkozhattak egy kötetlen beszél-
getésen az érdeklődők. A kialakítás alatt 
lévő falumúzeum udvarán Hobó önálló 
József Attila színházi estjének előadásá-
ra került sor. 

■ Voltak közös programjaink a határon 
túli magyar barátainkkal, felvidéki és kár-
pátaljai partnerszervezeteink képviselői-
vel is (fi lmnézés, előadások, ongai bortúra 
hintóval). Az ünnepi vacsora előtt az OKE 
elmúlt 10 évéről készült fi lmet tekinthet-
ték meg a meghívott vendégek. A prog-
ramsorozatot a népzenét játszó Holmolez 
és a Happy Blues Day együttes koncertje 
zárta. A szépszámú nézőközönséget von-
zó rendezvénysorozatot megtisztelte je-
lenlétével, és ünnepi beszédet mondott dr. 
Ódor Ferenc országgyűlési képviselőnk, a 
megyei közgyűlés elnöke és Gergely Zsolt, 
a megyei közgyűlés alelnöke is.

TÖRTÉNELMI TANÖSVÉNY ÉS 
MÚLTFELTÁRÁS ONGÁN

■ Az OKE a Norvég Civil Támogatá-
si Alapból 21 902 EUR-t nyert „Honis-
mereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” 
pályázatával. Összesen 875 pályázat érke-
zett az alaphoz, amelyből 86 – köztük az 
Ongai Kulturális Egyesületé – részesült 
támogatásban! 

■ Az egyéves projekt részeként 2009-
ben többek között folytatódott a falumú-
zeum kialakítása, ahol a helyi néprajzi-
tárgyi emlékek összegyűjtését követően 
állandó kül- és beltéri kiállítás nyílik az 
idén június 3-án. 

■ Kialakításra került egy 11 állomás-
ból álló egyedi helyismereti-történelmi 

tanösvény, melyhez nyomtatott és multi-
médiás kiadvány is készült. A helyi véde-
lem alatt álló építészeti és természeti ér-
tékek mellé időjárásálló ismertető táblák 
kerültek elhelyezésre. 

■ Folytatódott Onga múltfeltárása más 
területen is. Nyomdába került a település 
XX. századi történetét fotók segítségével 
bemutató fotóalbum második kötete 544 
fotóval, 160 oldalon. 

■ Az idősebb helyi lakosokkal ripor-
tok készültek, a település múltjára vonat-
kozó levéltári források, a legrégibb refor-
mátus anyakönyvek és jegyzőkönyvek, 
az Ongával foglalkozó újságcikkek, fo-
tók összegyűjtése és digitalizálása után a 
teljes komplex anyag elérhető lett a www.
okeonga.hu webes felületen is, minden 
Ongával kapcsolatban eddig megjelent 
kiadvánnyal, könyvvel vagy újonnan fel-
kutatott forrással, fotóval egyetemben.

■ 2009. december végéig digitalizált és 
feldolgozott Ongával kapcsolatos forrás-
anyag számokban:

- régi fotók: 2711 db
- újságcikkek: 560 db
- tárgyi emlékek: 70 db
- levéltári források: 502 db 
- riportok: 36 db
■ Teljesen új weboldalt alakítottunk 

ki, amely alkalmassá vált Onga múltjával 
kapcsolatos teljes forrás és képanyag vi-
lághálón való elérésére.

FALUMÚZEUM
■ Összhangban a Norvég Civil Támo-

gatási Alap által támogatott „Honisme-
reti tanösvény és múltfeltárás Ongán” 

projekttel, folytatódtak a falumúzeum ki-
alakításának munkálatai. 

■ Az épület teljes mennyezete tűzálló 
gipszkarton borítást kapott. Az ún. nagy-
szoba kifestése is megtörtént. Új ablaka 
lett a kamrának és a bejárati ajtót is ki-
cseréltük. A fontosabb elvégzett munkák 
közül kiemelendő a nyílászárók felújítá-
sa, festése. A tornác faszerkezetének új-
bóli, többszöri átfestése is megtörtént. Az 
udvaron több nagytakarítást végeztünk, 
minden felhalmozódott törmeléket és 
szemetet konténerekkel elszállíttattunk, 
és a korábban kivágott fák és bokrok 
földben maradt csonkjait kiszedtük. Sor 
került a lapályok egy részének földdel 
való feltöltésére, majd annak elegyenge-
tésére is. Kialakításra került egy kinti wc, 
de a régi járda helyett is újat és nagyobbat 
készítettünk. A tornácra új lépcsőn lehet 
fellépni. Befejeződött a tornác járófelüle-
tének és oldalának a burkolása, de meg-
kezdtük e részek fugázását is. Az épület 
déli fala előtti, megsüllyedt járdát feltör-
tük, és elvégeztük a falszakasz utólagos 
alapozását, melynek burkolásába is bele-
kezdtünk. Az épület déli fala előtt új jár-
dát csináltunk, a járda egészét diletációval 
láttuk el. A szabadtéri kiállítandó tárgyak 
(eke, borona, darálók, szecskavágók stb.) 
alá kialakítottuk a betonalapokat, azok 
burkolásához beszereztük a téglákat. 
Megkezdtük az épület belső munkáit, a 

villanyvezetékek 
helyének kivésé-
sét.

■ Folytattuk a 
terület parkosí-
tását, a falumú-
zeum tárgyainak 
begyűjtését, azok 
leltárba vételét. 

■ Elkészítettük 
az épület tűzvé-
delmi tervét.

■ Elkészült a 
falumúzeum bő-
vítésének ter-

ve, egy kulturális, honismereti közössé-
gi hely tervdokumentációja, mely alapja 
lehet egy későbbi nagyobb volumenű pá-
lyázatnak. A 2009-ben ezzel kapcsolatos 

Az Ongai Kulturális Egyesület 
2009. évi tevékenységéről

A 10 éves szülinapi tortával (Fotó: K. Zs.)
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benyújtott pályázatunk sajnos elutasítás-
ra került. 

■ 2008 decemberében a Dózsa Gy. út 
22. szám alatti ingatlan – melynek neve 
2009-ben önkormányzati döntéssel Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum lett – az 
önkormányzattal kötött szerződés ré-
vén az egyesület tartósbérletébe került 15 
évre.

FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS
■ Folytattuk a korábbi években meg-

kezdett fásítási, parkosítási akciónkat, 
2009-ben 3 alkalommal.

■ Március 27-én a Berzsenyi utca be-
vezető szakaszának páratlan oldalá-
ra kerültek ki parkfák, illetve új cserjék, 
bokrok lettek elültetve a település más te-
rületén is. 

■ Október 14-én a Nádas ABC, a Hu-
nyadi utcai óvoda és focipálya köré ke-
rültek fák, cserjék és örökzöldek. 

■ November 25-én az általános iskolá-
val közösen a Major utca, az általános is-
kola udvara, a sorompó és a Nádas ABC 
környéke kapott új vagy kiegészítő cser-
jéket, fákat és örökzöldeket. 

■ A falumúzeum udvarán, az ősz fo-
lyamán tűztöviseket és gömbmeggyet ül-
tettünk.

■ Az elültetett növények beszerzését – 
több mint 300 000 Ft értékben – az OKE 
– a korábbi gyakorlatnak megfelelően – 
saját bevételeiből fi nanszírozta.

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.hu.

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

■ A helyi közéleti eseményeket képi-
leg továbbra is archiváltuk (fotók, vide-
ofelvételek). 

„KATTINTS RÁ, NAGYI!” 
TANFOLYAMOK ÉS KLUBOK

■ Az OKE a Budapesti Művelődé-
si Központtal együttműködve tovább-
ra is részese volt a nagyszabású, országos 
képzési rendszernek, melynek az a célja, 
hogy a számítógép és az internet világát 
a nyugdíjasok is megismerjék. Az Ongai 

Kulturális Egyesület és a UPC Magyaror-
szág Kft . az Ongán élő nyugdíjasok szá-
mára is lehetőséget biztosított a világháló 
használatának helyben (általános iskolá-
ban) való megismerésére. 2009-ben ket-
tő, egyenként huszonöt órás, hathetes 
tanfolyamot szerveztünk, melyen össze-
sen 23 ongai nyugdíjas szerzett sikeres 
vizsga után látogatási igazolást. 

■ A korábban végzetteknek minden 
hónap első keddjén klub foglalkozások 
keretében bővítettük elektronikus isme-
retanyagát.

NETRE TE GYEREK
■ Az OKE a Budapesti Művelődé-

si Központtal együttműködve – a UPC 
támogatásával – részese lett az országos 
gyermek internetklub-hálózatnak, mely 
a biztonságos in-
ternetezés elsajátí-
tását tűzte ki célul 
a legfi atalabbak 
körében. A kép-
zések, foglalkozá-
sok ősszel kerül-
tek megtartásra 
az általános isko-
la számítógép ter-
meiben. Három 
tanfolyamot indí-
tottunk, ahol a ki-
alakított program 
szerint adtunk se-
gítséget a biztonságos internethasználat-
hoz. A projektindító nap 2009. október 
6-án volt, ahol a szülők is megismerked-
hettek a foglalkozások anyagával. 

ONGAI ZENEKAROK KONCERT 
ESTÉJE

■ A Péli kocsmában novemberben tá-
mogattuk az első ongai zenekarok kon-
cert estéjét, ahol fellépett a Hollywoodoo, 
a TransCity, a Maradjotthon! és a 
Hellómivan!? zenekar.

ONGAI KULTURÁLIS ESTÉK 
■ Az egyesület vendégeként dr. Nagy 

Balázs Dél-Amerikáról és Szibériáról tar-
tott előadást. 

■ Dr. Elekes Tibor földrajz tudós Er-
délyről tartott vetítéssel egybekötött elő-
adást. 

■ Schäff er Erzsébet, a Nők Lapja fő-
munkatársa Találkozások címmel me-
sélte el kapaszkodót nyújtó, reményt adó 
igaz történeteit.

CIVIL FÓRUMOK
■ Az OKE NCA által támogatott fóru-

mot, kötetlen beszélgetést szervezett fi a-
talokról, fi atalokért, fi atalokkal (is), illet-
ve a nagyközség bűnügyi-közbiztonsági 
helyzetéről. A fórumokon elhangzottakat 
nyilvánossá tettük, a javaslatokat eljuttat-
tuk az illetékesek felé. Nem egy azok kö-
zül megvalósításra kerül(t).

FILMEK
■ Filmet készítettünk az önkormány-

zat 2009. évi tevékenységéről, mely a köz-
meghallgatásokon került levetítésre, il-
letve felkerült a nagyközség honlapjára: 
www.onga.hu.

■ Az NCA által támogatott fórumok 
elé vitaindító fi lmeket készítettünk, ami 
elérhető a nagyközség honlapján.

FELVIDÉKEN 
A GIT VENDÉGEKÉNT

■ Július végén az egyesület 6 fős dele-
gációja a Gömöri Ifj úsági Társaság (GIT) 
vendégeként 3 napot Rozsnyón töltött. A 
delegáció részt vett a 10 éves GIT szüle-
tésnapi rendezvényein és a IX. Gömör-
Tornai Fesztivál rozsnyói, várhosszúréti 
és tornabarakonyi rendezvényein. 

ERDÉLYI TANULMÁNYÚT
■ A Trivium program bővítéseként 

augusztus 10. és 14. között Erdélyben 
járt az OKE. A központ, a bázis helyszín 
Magyarlónán, Kolozsvártól 10 km-re 
volt. Az ottani kulturális egyesület hatha-
tós közreműködésével, négy civil szer-
vezettel vettük fel a szorosabb kapcso-
latot. A tanácskozás, a kapcsolatfelvétel 
egy konzultációs folyamat részét képez-
te, amelynek témái a határon átnyúló for-
mális és informális civil együttműködés 
lehetséges alternatíváinak kidolgozása, 
illetve tartalmának és résztvevői körének 

Előadás Dél-Amerikáról (Fotó: pépé)
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kiszélesítéséhez kapcsolódtak. A projek-
tet a B.-A. Z. Megyei Közgyűlés Mecénás 
Alapja támogatta.

KÉPZÉS, TANÁCSKOZÁS
■ Májusban részt vettünk a 2. Pity pa-

laty-völgyi határon átnyúló civil képzés 
és tanácskozás parasznyai rendezvényso-
rozatán.

CIVIL ÖSSZEFOGÁS
■ Az OKE több fórumon is szorgal-

mazta a helyi civil szervezetek összefogá-
sát. Konkrét lépésként szeptemberben a 
falumúzeum udvarán az Ongai Horgász 
Egyesület képviselőivel egy vacsorával 
egybekötött kötetlen eszmecserére ke-
rült sor. Az összejövetelen – ahol most az 
OKE volt a házigazda – szó volt a helyi ci-
vil szervezetek munkájáról, a két egyesü-
let szorosabb együttműködéséről, közös 
programokról, a tavak helyzetéről, a tele-
pülésünk élhetőbbé tételéről.

■ A szerveződő Tardonai Kulturá-
lis Egyesület vezetősége meglátogatta az 
OKE-t, hogy tapasztalatokat szerezve te-
vékenységéről, azokat saját településén 
kamatoztassa.

PÁLINKAVERSENY
■ Elkezdtük az 1. Ongai pálinkaverseny 

megszervezését, melyet távlati tervként 
nemzetközivé akarunk fejleszteni, része-
seként az országos pálinkaversenyeknek. 

MARKETING
■ Az év elején és az év végén is minden 

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

■ Megjelentettük Onga 2010-es kultu-
rális fali naptárát. 

■ Egyesületi karácsonyi üdvözlőlapo-
kat készítettünk.

■ Számos megyei kiadvány, újság és 
weboldalon is olvashatunk az OKE tevé-
kenységéről.

MÉDIA STÚDIÓ
■ Az általános iskolában a helyi média 

stúdió technikai eszközállományát, bú-
torzatát önerőből fejlesztettük, bővítettük 
több mint 1 millió Ft értékben (beépített 

szekrények a studióba és az irattárba, új 
NIKKON D90-es fényképező kiegészí-
tőkkel, fényképezőgéphez új objektív, tele 
konverter, cd tartó koff erek stb.). 

■ Az OKE által kialakított fotóstúdió-
ban 2009-ben az OKE készítette, fotózta 
le a ballagó nyolcadikosokat a tablókhoz, 
az iskola összes tanulóját és tanárát a de-
cemberi iskolai kiadványhoz.

■ Technikai eszközeinkkel segítséget 
nyújtottunk az általános iskolában folyó 
médiaoktatáshoz. 

EGYÉB TEVÉ-
KENYSÉGEK
■ Egyesületünk 

segítette a helyi 
kulturális, közéle-
ti rendezvények és 
események lebo-
nyolítását, meg-
rendezését (köz-
m e g h a l l g a t á s , 
kulturális napok, 
kiszehajtás, Gör-
gey napok, iskolai 
rendezvények és 
ünnepségek stb.).

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

■ Az Ongáról készült új 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.

KERESZTAPA PROGRAM
■ A moldvai csángó magyarok – Bulaj 

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

PÁLYÁZATOK
■ 2009-ben 11 különböző pályáza-

tot nyújtottunk be. Ezek közül 7 nyert. 
A nyert pályázatok közül három a 2010. 
évre is áthúzódott, részben ebben az év-
ben kerül megvalósításra.

TAGGYŰLÉSEK
■ Az OKE 2009-ben hivatalos taggyű-

lést tartott január 3-án, február 18-án, 
március 3-án és május 17-én.

(A 2009. évről szóló beszámolót az 
Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 
2010. január 12-én elfogadta.)

- Takács László elnök-

Erdélyben, Magyarlónán

Új szekrénysor a stúdióban (Fotó: T. L.)
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Január 22-én hivatalosan is át-

adásra került Onga múltja honlap, 

mely az Ongai Kulturális Egyesü-

let honlapjának részelemeként 

érhető el: http://www.okeonga.

hu/onga_multja. Az országosan is 

egyedülálló honlap a Norvég Civil 

Támogatási Alap támogatásával 

készült el. Tartalmában egyesületi 

munka, struktúrájában Prion Gá-

bor szellemi terméke.

A honlap 18 nagyobb részelemből tevődik 
össze. Elérhető rajta minden Ongáról ed-
dig megjelent nyomtatott könyv és kiad-
vány többféle változatban is. Így az Onga 
története, a Barangolások Onga múltjában 
tankönyv, a Válogatott források Onga tör-
ténetéhez forrásgyűjtemény, az 1999-ben 
megjelent a helyi amatőr költők verseit tar-
talmazó Bársonyosan irodalmi antológia, 
az Onga XX. századi történetét fotók segít-
ségével bemutató fotóalbum 1–2. kötete, a 
református és iskolatörténeti monog ráfi a, 
illetve minden kisebb, rövidebb kiadvány, 
ami kapcsolódik a településhez.

Felkerült a honlapra a település elmúlt 
100 éves történetével kapcsolatos, a Hon-
ismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán 
című, Norvég Civil Alap által támoga-
tott projekt részeként összegyűjtött mint-
egy 3000 db fotót tartalmazó fotótár, Onga 
múltjával kapcsolatos levéltári forrásokat 
tartalmazó rész, a több mint 500 összegyűj-
tött Ongával kapcsolatos újságcikket és a 
település múltjához kapcsolódó tárgyi em-
lékeket bemutató fejezetek. Mindegyiknél 
sokszínű kereső programok segítik az ér-
deklődők munkáját, a tájékozódást. Meg-
találhatók mindezeken felül a 
honlapon a legrégibb reformá-
tus anyakönyvek digitalizált 
változatai, az Ongával kapcso-
latos eddig nyomtatásban meg 
nem jelent tanulmányok, szak-
dolgozatok, a Honismereti tan-
ösvény elektronikus és pdf-es 
változata, de olvashatók rajta 
riportok, visszaemlékezések a 

helyi idős lakosokkal is. Feltöltés alatt van 
a falumúzeum tárgyainak leltára, digitális 
adatbázisa, az adatközlők elérhetősége.

A honlapon megtalálható az 1999 feb-
ruárjától megjelenő Ongai Kékdaru helyi 
újság minden egyes lapszáma pdf-ben és 
elektronikus változatban is, számos köz-
életi fotóval egyetemben.

Reményeink szerint olyan adatbázist 
alakítottunk ki, melyet itt élők és Ongáról 
elszakadtak is eredményesen használhat-
nak, és megtalálják a keresett múltbeli in-
formációkat Ongáról.             - T. L. -

Az ongai Bársonyos Napköziott-

honos Óvoda 2010. február 6-

án ismét bált rendezett az Ongai 

Óvodásokért Alapítvány javára. 

Ebben az évben különösen is fon-

tos volt ez a rendezvény, mert ala-

pítványunk 10 éves lett. 

Ezúton is köszönetet mondunk azoknak 
a szülőknek, akik létrehozták óvodánk 
alapítványát, Mihalikné Németh Judit, 
Porkolábné Munkácsi Melitta, Mihalik 
Gyuláné és Mulatóné Pisák Terézia. A 
jubileumi esemény alkalmából az alapí-
tó tagokat is meghívtuk, közülük sajnos 
nem tudott eljönni csak Mulatóné Pisák 
Terézia.

A bál megszervezése ebben az év-
ben is sok munkát igényelt, de a vissza-
jelzések alapján a résztvevők nagyon jól 
érezték magukat. A jó hangulat mellett a 
Castrum Boldua Középkori étterem ízle-
tes vacsoráját fogyaszthatták a bálozók. A 

táncos kedvűeknek a Flamingó együttes 
szolgáltatta a talpalávalót. A bált Trízsi 
Józsefné, az óvoda vezetője nyitotta meg, 
amit Farkas Lászlóné jegyzőasszonynak, 
a bál fővédnökének pohárköszöntő gon-
dolatai követtek. A nyitótáncot a miskol-
ci Savaria Táncegyüttes ifj úsági csoport-
ja adta elő.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a felkere-
sett támogatók (vállalkozók, szülők, dol-
gozók, magánszemélyek) anyagi és tárgyi 
felajánlásai nagyban hozzájárultak az ala-
pítványunk pénzbeli gyarapodásához. Az 
idei alapítványi bál bevétele 148 000 Ft.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani bálunk támogatóinak: AAA Pék-
ség, Ágostonné Asztalos Gabriella, Antal 
Fotó - Abaújszántó, Arkangyal gyógyszer-
tár, Baktainé Horváth Ilona, Bencze 
Dezsőné, Berényi Sándor, Buzás Lajos, 

Castrum Boldua Középkori Étterem - 
Boldogkőváralja, Coop „sorompósi” üzlet, 
Czifrus Péterné, Dobai Kinga, Dobos csa-
lád, Dr. Ódor Ferenc - a megyei közgyű-
lés elnöke, Dr. Petik Edit, Dr. Sárai Katalin, 
Ducsai Miklós, Éva fodrászat, Farkas János, 
Farkas Lászlóné jegyzőasszony, Felsőzsolca 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Fülöp Mik-
lós, Gál Lászlóné, Görgey Artúr Általá-
nos Iskola, Halász Viktor, Jónyer Lajosné, 
Juhászné Blaskó Henrietta, Juhász Sándor, 
Kardosiné Lantos Mónika, özv. Kerékgyár-
tó Istvánné, Kiss Krisztián, Klema család, 
Kozma János, Madzin Tibor polgármes-
ter, Máté Béla, Máté Pékség, Mihalik Gyu-
la, Mulatóné Pisák Terézia, Nagy Adrienn, 
Nagy Miklós, Nyisztorné Jolika, Ongai 
Kulturális Egyesület, Orchidea virágbolt, 
Papp Lajos, Pelles István, Petro Péter, Pol-
gármesteri Hivatal, polgárőrség helyi egye-
sülete, Pósán Csaba, Rózsa László, Scholler 
család, Swarz és Társa Kft ., Szegedi Sándor, 
Szilágyi János, Szilágyi László, Szikora csa-
lád, Szobota Béláné, Taskovics család, Tóth 
Petra szülei, Tóth Gergő szülei, Viktória 
szépségszalon, Zomboriné Kiss Ildikó és 
Zsoldos János.

- Buzás Lászlóné az alapítvány elnöke -

Óvodabál 2010

ONGAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány adószáma, melyre adójuk 1%-át utalhatják:

18436130-1-05
Köszönjük mindazok felajánlását, akik az előző évben az ongai óvodásoknak ajánlot-

ták fel személyi jövedelemadójuk 1%-át, melynek összege 153.569 Ft volt 2009-ben.

Onga múltja honlap

A honlap bemutató közönsége (Fotó: Totya)
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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 Nagyköz 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: koprinart.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
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
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:

•  Választások előtt
•  Március 15-ei megemlékezés
•  Elkezdődött a trianoni 

előadássorozat
•  Adóigazgatási tevékenységről
•  A Polgármesteri Hivatal munkájáról
•  Önkormányzati hírek
•  Kiszehajtás
•  Alapítványi bál az iskolásokért
•  Az OKE közhasznúsági jelentése
•  Tervek egy helyi képzési központ, 

falusi turistaszálló kialakítására 
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő szelektív 
hulladékjáratok időpontja

Március 24. szerda • Április 28. szerda 

Május 26. szerda • Június 23. szerda

Július 28. szerda • Augusztus 25. szerda

Szeptember 25. szerda • Október 27. szerda

November 24. szerda • December 22. szerda

KORMORÁN KONCERT ONGÁN!
A FIDESZ-KDNP Abaúji Választmánya és ongai csoportja

2010. március 27-én, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarán Családi 
Napot szervez. (ugráló vár, bohóc, gyermekprogram, íjászbemutató, egészségsátor)

A napot 20.30 órától a Kormorán együttes koncertje zárja!

GK-PROFIL
Építő és Szolgáltató BT.
Onga, Mező Imre u. 2.
Gipszkarton szerelése 

és festése

Laminált parketta lerakása

Tel.: 06-30/8563-938
gk-profil@chello.hu

A Kormorán együttes (Fotó: T. L.) A Kormorán együttes vezetője, Koltay Gergely (Fotó: T. L.)

MIHALIK GYULA
Onga, Munkácsy u.

Közúti árufuvarozás, 

gépi földmunka

Tel.: 46/464-466, 06-20/9469-983

EURO-ABLAK THERM Kft.
3562 Onga, Rákóczi u. 18.

Egyedi bútorok készítése

Nyílászárók gyártása

Tel.: 06-30/6391-110

MOLNÁR GYULA
Onga

Dugulás elhárítás

Tel.: +36-20/9683-184
46/464-828


