
Kedves Ongaiak!

Változás állt be 2010 év elejétől a he-
lyi hulladékszállítás ügyében, másképp és 
másnak kell ezután fi zetni a szolgáltatá-
sért. Általános elvá-
rás, hogy a lakosság 
által termelt kom-
munális hulladék 
megbízható módon 
és megbízható hely-
re kerüljön. Ahogy 
mondani szoktuk: a 
jövő, gyermekeink 
jövője érdekében.

A hulladékszál-
lítás kötelező lakos-
sági közszolgáltatás, 
azaz hetente egyszer 
a lakosságnak ennek igénybevétele a te-
lepülési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelmé-
nyekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM ren-
delet alapján kötelező.

2010. január 1. napjától az ongai ön-
kormányzat megbízásából a szolgálta-
tást továbbra is a Cirkont Zrt. végzi, 
amely néhány éve korszerű regionális 

lerakótelepet üzemeltet a településtől tá-
vol, és a szelektív gyűjtés rendszere is köz-
reműködésükkel, helyben valósul meg.

A közszolgáltatás ellenértékét eddig 
az önkormányzat fi zette, részben a helyi 

polgároktól beszedett kommunális adó-
ból, részben a település költségvetéséből 
kiegészítve azt. Ez most átalakul: a lako-
sok ez évtől közvetlenül fi zetnek a szol-
gáltatásért a közszolgáltató cégnek, ezzel 
egyidejűleg az önkormányzat megszün-
teti a kommunális adót.

A szemétszállítás közszolgáltatás-
ra külön szerződést a CIRKONT Zrt-

vel nem kell kötni, 
az eddig megszokott 
módon történik a 
szemét elszállítása. A 
szemétszállítási díj 
hetenkénti megfi zeté-
se kötelező, függetle-
nül attól, hogy a sze-
métgyűjtő edényt a 
szállítás napján kihe-
lyezi-e a tulajdonos 
vagy sem. 
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Tar ta lom ból:
•  Változás a 

hulladékszállításban!
•  A márciusi 

önkormányzati ülésről
•  Onga egészségesebb 

környezetéért
•  Megbirkóztak a feladattal!
•  Tavaszi parkosítás, fásítás
•  Templomkorszerűsítés!
•  Jampi bohóc az óvodában
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 

közhasznúsági jelentése
•  Iskolai csengőszó
•  Nyelvtan-helyesírás verseny, 

immár tizennegyedszer
•  OKE hírek, felhívások
•  Ongán koncertezett a 

Kormorán együttes
•  Március 15-ei megemlékezés
•  Nőnapi köszöntő
•  Tavaszi kamatemelés
•  Hirdetések

Változás a 
hulladékszállításban!

– folytatás a 2. oldalon –

Mindenkinek fi zetni kell érte (Fotó:Zs. B.)

Elszállításra várva (Fotó:Zs. B.)
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Nincs kommunális adó… – folytatás az 1. oldalról –

Templomkorszerűsítés!
Az ongai katolikus templomban megkezdődött egy új fűtésrendszer 

kiépítése. 
Sokan már ismerik ezt a rendszert, ugyanis a református templomban 

meglévő ülésfűtés mintájára itt is ilyet szerelnek a padokra. A következő 
fűtési szezonra bizonyára teljes egészében mindenki kényelmére fog szol-
gálni, a beruházáshoz kapcsolódó további kiegészítésekkel együtt. Ennek 
bekerülési költségéhez az önkormányzat képviselő-testülete legutóbbi ülé-
sén százezer forint hozzájárulást szavazott meg, olyan formában, hogy a 
templomba járó két gyülekezet, a római és görög katolikusok egyformán 
ötven-ötvenezer forintot kapnak.    - J. J. -

2010. március 19-én az Onga Telepü-
lés Egészségtervéért Partnerségi Együtt-
működés alakuló ülést tartott. Az együtt-
működés a település lakosainak érdekeit 
képviseli, célja az élhetőbb élettér, egész-
ségesebb környezet biztosítása, az egész-
séges életmód elérésének elősegítése, 
melynek érdekében a partnerek össze-
hangolják egészség javításával kapcso-
latos fejlesztési tevékenységeiket. Az 
ülés folyamán a résztvevők ismertet-
ték a 2010-es évre tervezett programjai-
kat, amelyekből az éves cselekvési terv áll 
össze. A partnerségi csoport működése 
demokratikus, kompetenciája az egész-
ségterv aktualizálása, megvalósítása és 
annak ciklikus működtetése.

Az együttműködésben résztvevők a 
következők: Onga Nagyközség Önkor-
mányzata, az ÁNTSZ Észak-magyaror-
szági Regionális Intézete, az egészségügyi 
ellátás képviselője, a Bárso-
nyos Napközi Otthonos Óvo-
da, a Görgey Artúr Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény, a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat, az 
Ongai Szociális Segítő Alapít-
vány, az Onga Községi Sport-
egyesület, az Ongai Kulturális 
Egyesület, az Ongai Óvodá-
sokért Alapítvány valamint az 
Ongai Iskoláért Alapítvány. A 
partnerségi csoport nyitott, 

bármilyen szervezet csatlakozhat hozzá. 
A támogatókat is szeretettel várjuk!

- Polgármesteri Hivatal -

A számlát – először az első negyedév 
végén – a Cirkont Zrt-től kapták meg. A 
szolgáltatás maga, tehát a kukák ürítése, a 
szemeteskocsik érkezése ugyanolyan ma-
rad, mint eddig. A szolgáltató és az ügyfél 
közötti kapcsolat, amely eddig is létezett, 
ezután is fennmarad (mivel törvényileg 
kötelező, lemondani sem lehetséges), im-
már közvetlenebbé válik. Bárki kívánsága-
ival, panaszaival bátran fordulhat a szol-
gáltatóhoz. A Cirkont Zrt.-től a számlák 
tehát negyedévente fognak befutni.

Addig is érdemes azonban áttekinte-
nünk:

– a szabvány 110 vagy 120 literes ku-
kaedényt használóknak, esetenként 
több let mennyiség keletkezik háztartási 
szemétből, alkalmilag ennek gyűjtésére-
elszállítására (sárga) műanyagzsák vásá-
rolható a szállítóautó személyzetétől,

– a szabvány 110 vagy 120 literes kuka-
edényt használóknak, ha a háztartásukban 

keletkező szemétmennyiség ezt a kapaci-
tást rendszeresen meghaladja, egy második 
kukára is szerződést kell kötniük a szolgál-
tatóval (mondhatni, így ösztönöz mind-
nyájunkat a jogszabály arra, hogy mérsé-
keljük otthonaink „szeméttermelését”).

Mindezekről a kötelezettségekről a ha-
tályos önkormányzati szabályozás rendel-
kezik.
Tisztelettel: - az ongai önkormányzat 

és a Cirkont Zrt. -

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete 2010. január 01. napjá-
tól hatályon kívül helyezte az 5/2010. (II. 
16.) sz. rendeletével a MAGÁNSZEMÉ-
LYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL szó-
ló 21/2006. (XII. 12.) számú rendeletét, 
mely értelmében az Önök tulajdonában 
álló lakóingatlanok adóztatása 2010. ja-
nuár 01. napjától megszűnt.

5/2010. (II.16.) számú képviselő-tes-
tületi RENDELET:

1. §.
Onga Nagyközség Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatályon kívül helye-
zi a MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁ-
LIS ADÓJÁRÓL szóló 21/2006. (XII. 12.) 
számú rendeletét.

2. §.
Ezen rendelet 2010. január 01. napjá-

tól lép hatályba.
- Farkas Lászlóné jegyző és 

Madzin Tibor polgármester -

Onga egészségesebb környezetéért

A megbeszélésen (Fotó: Zs. B.)

A katolikus templom új padfűtése (Fotó: T. L.)

A díj mértékét Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének többször módosított a köztisztasági feladatok ellátá-
sáról szóló 4/2010. (II. 16.) számú rendelete szabja meg.
E szerint 2010. január 1. napjától az alábbi árak érvényesek a 
hetenként egyszeri, kötelezően fi zetendő szemétszállítási szol-
gáltatás után:
– 110/120 literes edényzetnél: 375.- forint+ÁFA/ürítés/db 

– „második” edényzetnél: 340.- forint+ÁFA/ürítés/db

–  külön kérendő (sárga) hulladékgyűjtő zsák: 

240.- forint+ÁFA/db
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Március 15-ei 
megemlékezés

A hagyományoknak megfelelően ünnepi műsorral és koszorúzással em-
lékeztek községünkben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dicső 
eseményeire. Az ünnepi műsort – melyet általános iskolánk hetedik évfo-
lyama adta – a Főtéren, az 1848-as emlékműnél koszorúzás követett, ahol a 
politikai pártok, intézmények és helyi szervezetek képviselői helyezték el a 
megemlékezés virágait. 

- T. L. - 

Ongán koncertezett a 
Kormorán együttes

A FIDESZ-KDNP Abaúji Választmánya és ongai csoport-
ja szervezésében március 27-én, az általános iskola udvarán 
adott nagysikerű koncertet a Kormorán együttes! 

Az emlékmű körül (Fotó: T. L.)

Az önkormányzat vezetői a koszorúzáson (Fotó: T. L.)

Ünnepi műsor (Fotó: T. L.)

Éljen a haza! (Fotó: T. L.)

A Kormorán együttes (Fotó: T. L.)

Az együttes (Fotó: T. L.)
Tóth Renáta az együttes 

egyik énekese (Fotó: T. L.) Sikerük volt (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület március 23-ai rendes ülésén az 
alábbi ügyekben döntött.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rende-
let módosítása

A 2009. október 1. és december 31. között pótelőirányzat-
ként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, vala-
mint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2009. 
(III. 11.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított 
kiadási főösszegét      33.908 E Ft-tal
bevételi főösszegét      33.908 E Ft-tal

csökkenti, és az önkormányzat 2009. évi

módosított kiadási főösszegét   1.087.654 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét 1.087.654 E Ft-ban

állapította meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
368.132 E Ft Személyi jellegű juttatások
112.682 E Ft Munkaadókat terhelő járulék
171.978 E Ft Dologi kiadás
27.781 E Ft Egyéb folyó kiadások
0 E Ft Pénzmaradvány átadás
3.210 E Ft Támogatásértékű működési kiadás

94.593 E Ft Működési célú pénzeszközátadás 
államháztart. kívülre

0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból származó 
kifizetés

212.422 E Ft Társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
0 E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
0 E Ft Kamatkiadások
0 E Ft Előző évi maradvány visszafizetése
42.990 E Ft Felújítás
164.820 E Ft ebből EU-s támogatás

32.296E Ft Intézményi beruházási kiadások
1.335 E Ft ebből EU-s támogatás
5.570 E Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás
0 E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai

0 E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek 
kiadásai

0 E Ft Általános tartalék
0 E Ft Céltartalék
16.000 E Ft Hitelek kamatai
0 E Ft Egyéb kiadások
0 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapította meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
35.573 E Ft Intézményi működési bevétel
241.728 E Ft Önkormányzat sajátos működési bevételei
510 E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
553.902 E Ft Támogatások és kiegészítések
120.260 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök

159 E Ft Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, 
értékpapír bev.

20.571 E Ft Finanszírozási bevételek
114.951 E Ft Előző évi pénzmaradvány 
0 E Ft Forráshiány 

jogcímenkénti megoszlásban állapította meg.

Onga és társult települések társulási megállapodás módo-
sításának jóváhagyása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Onga és Társult Települések Jelzőrendszeres Házi Segítségnyúj-
tás Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módo-
sítását jóváhagyta. Ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtás, 
a támogató szolgálat és Onga–Arnót családsegítő és gyermek-
jóléti szolgálat intézményfenntartó társulása társulási megálla-
podás módosításának jóváhagyására.

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabá-
lyairól szóló rendelet módosítása

Onga Nagyközség Képviselő-testülete a 9/2006. (V. 17.) sz. 
rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. tv. szerint 2010. április 1-től az alábbiak szerint 
módosította: 

Térítési díj 2010. évre:
Szociális étkeztetés (ebéd)

Sz
oc

iá
lis

 
ét

ke
zt

et
és

Intézményi 
térítési díj

Képviselő-testület által 
csökkentett intézményi 
térítési díj 

- Elvitel esetén, 
helyben 
fogyasztva
- kiszállításnál 
házaspár esetén 
az egyik fél

- Elvitel esetén, helyben 
fogyasztva
- kiszállításnál házaspár 
esetén az egyik fél

Kiszállítás 
díja

220 Ft/fő/nap 160 Ft/fő/nap 20 Ft/fő/nap
(Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza.)
  A nyersanyagnorma: 270 Ft.
Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 300 Ft/óra.
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat 130 Ft/órá-

ban állapította meg.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj 110 Ft/nap/készülék.
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat 10 Ft-ban ál-

lapította meg a szociálisan rászorultak és a szociálisan nem rá-
szorultak esetében is.

Nappali ellátás

Ellátási forma

Intézményi térítési díj
Képviselő-testület által 
csökkentett intézményi 

térítési díj

Napköz-
beni tar-
tózkodás

Étkezés
Napköz-
beni tar-
tózkodás

Étkezés

Idősek Klubja 880 Ft/fő/
nap

20 Ft/fő/
nap

Fogyatékosok 
Nappali 
Intézménye

1030 
Ft/fő/nap

220 Ft/fő/
nap

20 Ft/fő/
nap

160 Ft/fő/
nap*

*Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza.
A nyersanyagnorma: 270 Ft.

A márciusi 
önkormányzati ülésről
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Azon a napon, ha étkezik az ellátott a „napközbeni tartózko-
dás + étkezés” csökkentett intézményi térítési díjat, azon a na-
pon, amelyiken nem ebédel a „napközbeni tartózkodás” csök-
kentett intézményi térítési díjat kell fi zetni!

Támogató szolgálat
Intézményi térítési díj:
Személyi segítés: 330 Ft/óra
Szállítás: 70 Ft/km
A képviselő-testület által csökkentett intézményi térítési díj 

szociálisan rászorultak és a szociálisan nem rászorultak esetén:
Személyi segítés: 10 Ft/óra.
Szállítás: 10 Ft/km.
Tanyagondnoki szolgálat
Intézményi térítési díj 390 Ft/óra.
A falu-, tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

„Onga Nagyközség közbiztonsági prevencióját segítő tér-
fi gyelő rendszer kiépítése” projekt költségösszetétel változá-
sának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatának „Onga Nagyköz-
ség közbiztonsági prevencióját segítő térfi gyelő rendszer kiépíté-
se” című 17.017.222,- Ft fejlesztési forrásigényű pályázatát az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatás-
ban részesítette. Onga Nagyközség Önkormányzata a pályázat 
költségösszetételének módosítását az alábbiak szerint elfogadta:
Pályázat szerinti forrásigény 17.017.222 Ft
Térfigyelő rendszer kiépítése - eszközbeszerzés, 
telepítés – WBS Rendszerház Kft. (6500 Baja, 
Petőfi S. u. 26.)

9.997.125 Ft

KZV oszlopok állítása és kamerák betáplálása
(3974 Ricse, Toldi u. 25.) 1.167.500 Ft

Diszpécser helyiség felújítási munkái – SPIDI-BAU 
Kivitelező Kft. (3527 Miskolc, Besenyői u. 8.) 1.082.070 Ft

Diszpécser helyiség felújítási munkáinak műszaki 
ellenőrzése – Ázsió 2000 Kft. (3780 Edelény, 
József Attila u. 12.)

125.000 Ft

32+4db térfigyelő közterületi információs tábla 
elkészítése – Lézerpont Stúdió Kft. (3531 Miskolc, 
Győri kapu 57.)

247.650 Ft

Közbeszerzési eljárás lefolytatása
OPTIMÁL 20 Kft. (3780 Edelény, Napsugár út 20.) 500.000 Ft

Pályázati díj 319.073 Ft
Maradvány érték 3.578.804 Ft

A pályázat 75%-os támogatásban részesül, az önkormányzat 
a megvalósításhoz szükséges önerőt a 59/2009. (V. 29.) sz. kép-
viselő-testületi határozatában költségvetése terhére biztosította.

„Onga Nagyközség és Ócsanálos külterületi lakott hely 
első köztéri játszóterének létesítése” projekt költségösszeté-
tel változásának elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatának „Onga Nagyközség és 
Ócsanálos külterületi lakott hely első köztéri játszóterének létesí-
tése” című 17.789.340,- Ft fejlesztési forrásigényű pályázatát az 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatás-
ban részesítette. Onga Nagyközség Önkormányzata a pályázat 
költségösszetételének módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Pályázat szerinti forrásigény 17.789.340 
Ft

Játszótéri eszközök beszerzése, telepítése – M&M-
Pack Kft. (9700 Szombathely, Székely B. u. 27.) 6.747.500 Ft

Játszótér terület előkészítés és építési munkálata-
inak elvégzése – Hernád Közmű Kft. (3562 Onga, 
Rózsa u. 18.)

3.747.500 Ft

Játszóterek létesítéséhez csapadékvíz elvezetés 
és megközelítő út építése – Hernád Közmű Kft. 
(3562 Onga, Rózsa u. 18.)

5.387.500 Ft

Játszótér terület előkészítés és építés műszaki 
ellenőrzése – Ázsió 2000 Kft. (3780 Edelény, 
József Attila u. 12.)

62.500 Ft

Közbeszerzési eljárás lefolytatása – OPTIMÁL 20 
Kft. (3780 Edelény, Napsugár út 20.) 500.000 Ft

Közbeszerzés közzétételi díja 270.000 Ft
Pályázati díj 333.550 Ft
Maradvány érték 740.790 Ft

A pályázat 75%-os támogatásban részesül, az önkormányzat 
a megvalósításhoz szükséges önerőt a 62/2009. (V. 29.) sz. kép-
viselő-testületi határozatában költségvetése terhére biztosította.

Közbeszerzési terv 2010. évre történő elfogadása, a közbe-
szerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottság tagjainak kijelölése

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete elfogad-
ta a 2010. évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési eljárásban el-
járó bíráló bizottságba az alábbi tagokat jelölte: Madzin Tibor, Dr. 
Nevelős Szabolcs, Rózsa László, Tompa Csaba és Zsoldos Jánosné.

Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltéte-
leinek biztosítása az ongai általános iskolában” pályázat is-
mételt benyújtása

A TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0196 azonosítószámú „Digitális kom-
petencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai 
általános iskolában” pályázat benyújtásáról Onga Nagyközség Ön-
kormányzati Képviselő-testülete 12/2008. (II. 12.) sz. határozatá-
ban döntött. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatás-
kezelő Igazgatósága pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. 
2008. óta két közbeszerzést írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
de mindkét eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Az eljá-
rások eredménytelenségét követően az NFÜ átdolgozta a támogatás 
igénybevételének feltételeit, mely további dokumentumok benyúj-
tását igényli. A megváltozott feltételek miatt a beruházás megva-
lósításának összköltsége: 16.076.000,- Ft-ra változott, a támogatás 
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a maradt. 
A képviselő-testület vállalta, hogy a támogatásból beszerzett eszkö-
zök rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban a projekt befejezésé-
től számított 5 évig változás nem történik, használatukból bármely 
szervezetnek jogtalan előnye nem származik, hogy a támogatással 
beszerzett eszközöket azok üzembe helyezését követően minimum 
5 évig fenntartja, és az adott feladat ellátási helyen üzemelteti, hogy 
a projekt zárását követő 5 éven belül jogutód nélkül nem szünteti 
meg a feladat ellátási helyet.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás Alapító Okiratának jóváhagyása

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Tár-
sulás módosított alapító okiratát az egységes szerkezetbe foglalt 
tartalommal jóváhagyta. – folytatás a 6. oldalon –
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Jampi bohóc az óvodában
Amikor mi voltunk gyerekek, imádtuk a bohócokat. A mai 

gyerekek egyik nagy kedvence szintén a bohóc. Hogy miért? A bo-
hóc egy komikus fi gura, aki műsorában csetlik-botlik, humoros-
nál humorosabb megnyilvánulásaival kápráztatja el a kicsiket.

A Bársonyos Óvoda gyermekei 2010. március 1-én része-
sei lehettek egy interaktív bohócműsornak. Jampi bohóc, a kis 
„bohóc inasokkal” karöltve bűvészkedett, kötelet húzott, cél-
ba lőtt és még tányért is pörgetett. A vicces helyzetek kacagás-
ra ingereltek gyereket és felnőttet egyaránt.

A szülők és pedagógustársaim nevében ezúton tisztelettel 
megköszönöm Dr. Ódor Ferenc úrnak, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés elnökének a gesztusát, mellyel egy órányi 
felhőtlen szórakozáshoz juttatta óvodásainkat. Annál is inkább, 
mivel az utóbbi időben – anyagi megfontolásból – korlátoznunk 
kellett a hasonló előadások szervezését.  - Péli Edit -

Iskolai csengőszó
ORSZÁGOS BAJNOK az ongai iskola csapata!

Nagyszerű ongai sikerrel zárult a Diákolim-
pia Országos döntője. A Miskolci Váro-
si Sportcsarnokban lebonyolított grundbir-
kózó bajnokságot a II. korcsoportos lányok 
versenyében a Görgey Artúr Általános Isko-
la csapata nyerte. A fi úk hasonló korosztá-
lyú versenyében iskolánk csapata 4. helye-
zést ért el. A csapatokat Kulcsárné Feledy 
Marianna, Kajtor Csaba és Bűdi László ké-
szítette fel a küzdelemsorozatra.

Az iskolavezetés köszönetet mond az Ongai 
Iskoláért Alapítvány kuratóriumának a si-
keres nőnapi bál megszervezéséért.

Folytattuk az iskolaudvarok parkosítását. Az 
iskolai környezet szebbé, esztétikusabbá té-
tele érdekében tujákat és egyéb dísznövénye-
ket ültettek el az iskola dolgozói és tanulói, 
az Ongai Kulturális Egyesülettel karöltve.

Húsz iskola tanulói vettek részt az Ongán 
megrendezett nyelvtan-helyesírás verse-
nyen. Az alsó tagozatos szakmai munka-
közösség ismét remek szervezőnek és házi-
gazdának bizonyult.

Kiszehajtás Ongán! Iskolaközösségünk – 
egy régi néphagyományt ápolva – télűző 
programot szervezett. A diákönkormány-
zat és a színjáték tanszak tanulói mellett 
minden osztályközösség aktivizálta magát 
e játékos kulturális programon.

Nagy szeretettel fogadtuk az iskolába láto-
gatásra érkezett óvodásokat. A tanköteles 
korba lépett gyerekek nagy érdeklődéssel 
vettek részt a tanórákon, ismerkedtek leen-
dő iskolájukkal. Az iskolavezetés mindkét 
óvodában tájékoztatást adott a szülőknek a 
beiskolázásról, az első osztályban indítható 
angol és informatika oktatásról. A szülők a 
beiratkozás előtt személyre szóló tájékozta-
tást is kapnak az iskola részéről.

Megkezdődtek a „Bemutatkozik az iskola” 
kulturális rendezvényre történő előkészü-
letek. A program ideje: május 14. (péntek).

VERSENYEREDMÉNYEK!

GRUNDBIRKÓZÁS, országos döntő: 
1. helyezett Onga II. korcsoportos lánycsapa-
ta (Dendők Tímea, Gulyás Valentina, Hor-
váth Barbara, Horváth Veronika, Nádasdi 
Petra, Váradi Anasztázia, Károlyi Ramóna, 
Klusóczki Cintia és Vasas Vivien).

4. helyezett Onga II. korcsoportos fi ú csa-
pata (Horváth Attila, Horváth Dániel, Hor-
váth Levente, Kótai Ádám, Porkoláb Mar-
cell, Nagy Kristóf, Siroki Krisztián Vilmos 
és Toboz István).
Felkészítők: Kulcsárné Feledy Marianna, 
Kajtor Csaba és Bűdi László.

ÚSZÁS, országos döntő: 4. Urszin Csanád 
6. a, 100 méter mellúszás.

BIOLÓGIA, városkörnyéki: 1. Bekus Orso-
lya 7. b, és Tirpák Orsolya 7. b., 2. Héjjas 
Andrea 8. a. Felkészítő: Molitorisz Zoltán.

VERSMONDÓ, városkörnyéki: 1. Péli Far-
kas 3. b, felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva. 
3. Balabás Nelli 4. b, felkészítő: Kovácsné 
Nagy Ágnes.

NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ, megyei: 1. 
Tirpák Orsolya 7. b, felkészítő: Poroszkainé 
Urszin Márta.

NYELVTAN-HELYESÍRÁS, körzeti: 4. 
Taksár Tamás 4. b, felkészítő: Kovácsné 
Nagy Ágnes.

- Rózsa László -

A római katolikus templom fűtésének megvalósításához 
támogatás

Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Ró-
mai Katolikus Egyház részére 50.000.-Ft. és a Görög Katolikus 
Egyház részére 50.000.-Ft. támogatást biztosított a római kato-
likus templom padfűtésének megvalósításához. 

Bölcsőde
A bölcsőde, illetve családi napközi kérdésében megnyugta-

tó döntés nem született. A vállalkozó nem fogadta el az önkor-
mányzat által felmondott szerződést (lásd a múlt havi számunk 
5. oldalának cikkét). Perrel fenyegette meg az önkormányzatot.

Napirend előtt
A képviselő-testület napirend előtt hosszasan tárgyalta a Job-

bik legutóbbi helyi hírlevelében megjelent állításokat.  - T. L. -

A márciusi önkormányzati ülésről 
– folytatás az 5. oldalról –

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

Jampi bohóc (Fotó: óvoda)

◀ ◆ ▶
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A magyar nyelv helyes használatát, 
a választékos kifejezésmódot nem 
lehet elégszer gyakorolni. Az anya-
nyelv szépsége mellett számos ér-
dekességet, furcsaságot és bukta-
tót is tartalmaz. Ezt tudja minden 
apróság, amikor nyelvtörőinkkel 
próbálkozik, de megtapasztalják az 
iskolások is, amikor írásban kell ma-
gukat pontosan kifejezniük. A tudá-
suk legjavát adni, és mindezt ver-
senyhelyzetben, csak nagyon-nagy 
izgalom közepette lehetséges. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye számos 
településéről akadtak olyan 3. és 4. osztá-
lyos tanulók, akik bátran vállalták a meg-
mérettetést, és eljöttek hagyományos verse-
nyünkre. A március 26-án megrendezésre 
került verseny immár a tizennegyedik alka-
lom volt. A verseny tekintélyét jelzi, hogy a 
megye településeiről és Miskolc iskoláiból 
19 intézmény képviseltette magát. 

A verseny eredményei a következő-
képpen alakultak: 3. évfolyamban 1. Csó-
ka Máté (Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola, Gesztely), 2. 
Gyulai Márton (Bük-
ki Szlovák Nemzeti-
ségi Általános Iskola, 
Bükkszentkereszt), 3. 
Szepesi Lilla (Szepsi 
Csombor Márton 
Gimnázium Szakkép-
ző és Művészeti Iskola, 
Szikszó), 4. Nagy Lili-
ána (Görög Katolikus 
Általános Iskola, Mis-
kolc); 4. évfolyamban 
1. Kakuk Zita (Gö-
rög Katolikus Általános Iskola, Miskolc), 
2. Galajda Eszter (Fazekas-Istvánff y Álta-
lános Iskola és AMI, Miskolc), 3. Kiss Pet-
ra (Herman Ottó Általános Iskola és AMI), 
4. Taksár Tamás (Görgey Artúr Általános 
Iskola és AMI, Onga). A díjazottak érté-

kes könyvjutalomban részesültek, és min-
den versenyző kedves húsvéti ajándékkal 
térhetett haza.

Bízunk abban, hogy hasonlóan magas 
színvonalon és hasonlóan nagy érdeklő-
dés mellett rendezhetjük meg a követke-
ző évi versenyünket is. 

- az általános iskola 
alsó tagozatos munkaközössége -

A hagyományos tavaszi parkosí-
tásra az idén április 1-én került 
sor. Az Ongai Kulturális Egyesü-
let az általános iskolával közösen 
úgynevezett projekt nap kereté-
ben szépítette az iskola udvarát 
és a település köztereit.

A csapat egyik fele az általános iskola 
2. számú épülete mögött kivágásra került, 
elöregedett fenyőfák helyére smaragd tu-
jákat, míg a másik fele a Berzsenyi utca 

bevezető szakaszának pá-
ros oldalára gömbkőri-
seket ültetett. A parkosí-
tás részeként kicseréltük a 
Hunyadi utcai óvoda kör-
nyékén az elmúlt hetek-
ben kitört vagy kihúzott 
gömbkőriseket és gömb-
juharokat, illetve turkesz-
táni szílek, kőrisek és mo-
gyoró került kiültetésre a 
sportpályához vezető út 
mellé, míg a falumúzeum 
udvarán szomorú eperfák, 
előtte pampaszfüvek dí-
szítik a környezetet. Ma-
gas törzsbe oltott kecske-
rágókat és madárbírseket 
ültettünk a gyermekorvo-
si rendelő udvarára is.

A parkosítás, fásítás 
költségeit az Ongai Kul-
turális Egyesület és a Gör-
gey Artúr Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény fele rész-
ben biztosította. 

- T. L. -

Nyelvtan-helyesírás verseny, immár tizennegyedszer

Az eredményhirdetésen (Fotó: K. Gy.)

Tavaszi parkosítás, fásítás

Fásítás a gyermekorvosi rendelő 
udvarán (Fotó: T. L.)

Gömbkőrisek ültetése (Fotó: Galyas Ferenc)

Fásítási csoportkép (Fotó: T. L.)
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Azt mondják az öreg futballrajongók, 
akik már éltek akkor, és láthatták Pus-
kást, Göröcs Titit vagy Albert Flórit ját-
szani, hogy akkor azért volt jó, sőt mi 
több világszínvonalú a magyar futball, 
mert minden fi ú – televízió vagy szá-
mítógép még nem lévén – iskola után 
a szabad délutánjai nagy részét a grun-
don töltötte, és rúgta a bőrt, vagy sok-
szor még bőrlabda sem lévén, a házilag 
tömött rongylabdát; egyszóval grundfo-
cizott. Ha ezt az ok-okozati összefüggést 
igaznak vesszük és átvetítjük az ongai is-

kola legújabb országos sportsikerére, ak-
kor nyugodtan bízhatunk abban, hogy 
községünkben már megszülettek, sőt – 
hacsak egyelőre iskolai szinten is, de – 
versenyeznek a jövő birkózó sportjának 
új honi világklasszisai. Talán csak any-
nyi hibádzik az analógiában és könnyíti 
is egyben a helyzetet, hogy ahhoz, hogy 
grundbirkózzunk, egyáltalán nem szük-
séges egy árva grund sem.

Persze, grundbirkózni a grundon is le-
het (de, ha volnának még grundok, és ak-
kor talán, ha nem is oldódna meg a ma-
gyar foci minden baja, de mindenesetre 
több ösztönös tehetségből válhatna nem-
zetközi szinten is komoly játékos). No, 
de gyorsan vissza a birkózáshoz! Szóval, 
grundbirkózni mindenképpen bizton-
ságosabb és – biztos sok vásott kölyök 
szülei véleményét tolmácsolva mon-
dom – tisztább és higiénikusabb dolog 
egy tornateremben, testnevelő segítsé-
gével. Mindössze egy öt méter átmérőjű 
kör kell hozzá és két gyerek. Ha az esélye-
ket nem akarjuk már az elején erőteljesen 

befolyásolni, akkor lehetőleg két azonos 
nemű és nagyjából azonos súlyú gyereket 
birkóztassunk. És már mehet is a meccs! 
Persze, ebből így még lehet csúnya vere-
kedés, nem árt néhány szabály is. Lássuk 
tehát ezeket, már csak azért is, mert vég-
telenül egyszerűek és hátha így azon szü-
lőket is meggyőzzük (ha van egyáltalán 
ilyen), aki gyermekét a durvaságtól vagy 
a sérüléstől való félelmében tiltja ettől a 
diákolimpiai sporttól. Szóval, a grund-
birkózás tulajdonképpen a felnőttek által 
gyakorolt birkózás egyszerűsített, mond-

hatni gyerekeknek 
való változata. Az 
ellenfelet fogni 
csak deréktól fel-
felé lehet, tehát 
pont, mint a kö-
töttfogású birkó-
zásban. Földharc 
nincs, ha föld-
re kerül valame-
lyik gyerek, a bíró 
azonnal megállítja 
a küzdelmet, így 
a sérülés veszélye 
minimális. Pon-

tot szerezni kétféleképpen lehet: ha el-
lenfelünk mindkét lába elhagyja a kört az 
egy pontot, ha felemeljük a földről, hogy 
mindkét lába elhagyja a talajt, az két pon-
tot ér. Tus győzelmet kétféleképpen lehet 
aratni, egyrészt, 
ha úgy tudjuk fel-
emelni az ellenfe-
let, hogy 3 másod-
percig a levegőben 
tudjuk tartani, 
vagy ha legalább 
hat pont különb-
ség van a két ver-
senyző között. E 
két esetben a bíró 
véget vet a küzde-
lemnek és a győz-
tes karját magasba 
emelve eredményt 
hirdet. Pont, mint a nagyoknál. A mér-
kőzés egyébként – ha tus győzelem miatt 
hamarabb nem ér véget – két percig tart. 

És már csak gyakorolni kell. Hiszen, 
ahogy a viccből tudjuk, a zeneakadémi-

ára, így a grundbirkózó diákolimpia or-
szágos döntőjébe kerülni is csak így le-
het. Természetesen így jutottak el az 
ongai iskolások is a miskolci sportcsar-
nokba, hogy megmérkőzzenek az or-
szág másik hét legjobb iskolájával. Sok 
edzést és a korábbi versenyek előtt sok 
üres gyomrú reggelt hagytak maguk mö-
gött, míg ide jutottak. Az éhes reggeleket 
úgy kell érteni, hogy már korábban em-
lítettem, egymással a csapatokban (a fi -
úknál 13, a lányoknák 10 főből áll egy 
csapat) természetesen az azonos súly-
csoportú gyerekek küzdenek egymással, 
a legkisebb súlycsoporttól a legnehezebb 
felé haladva, így a verseny előtti mérlege-
lésnél (mert ez is van, mint a felnőttek-
nél) fontos, hogy minden gyerek abban a 
súlycsoportban maradjon, ahová testne-
velője az edzések alatt sorolta.

A helyszín Miskolc, mint Borsod-
Abaúj-Zemplén megye székhelye, egyéb-
ként minden túlzás nélkül a magyar diák 
birkózás egyik, ha nem az egyetlen fel-
legvárának tekinthető. Évek óta megyénk 
bajnoka gyakorlatilag borítékolhatja ma-
gának, hogy meg fogja nyerni az orszá-
gos döntőt is. Talán csak az okozhat eb-
ben változást, hogy egy másik borsodi 
csapat (aki általában a megyei bajnokság 
ezüstérmese) megveri az országos döntő-
ben a korábbi megyei bajnokot. Szóval, 
mind a fi úknál, mind a lányoknál szá-

mottevő megyénk hegemóniája, és ez, ha 
a magyar birkózás nemzetközi eredmé-
nyeit vesszük alapul, szintén nyomon kö-
vethető. Elég, ha csak Deák Bárdos Mi-
hály világbajnoki sikereire, vagy Repka 

Megbirkóztak a feladattal!
Az ongai iskola újabb országos sportsikere

A dobogó legtetején (Fotó: K. Gy.)

Az országos bajnok csapat (Fotó: K. Gy.)
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Attila olimpiai győzelmére emlékszünk 
vissza, akik mindketten Miskolcon kezd-
ték pályafutásukat. Repka Attila egyéb-
ként rendszeresen megtiszteli a borso-
di grundbirkózó versenyeket, és szakértő 
szemmel keresgéli a tehetségeket. Egy-
szóval, Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ből már továbbjutni is igen komoly fela-
dat ebben a sportágban, ha meg még azt 
is hozzáteszem, hogy megyénk legjobb 
csapatait, a miskolci Fazekas-Istvánff y 
vagy a kazincbarcikai Ádám Jenő isko-
la fi ait, illetve a szintén kazincbarcikai 
Pollack Mihály iskola lányait komoly bir-
kózó múlttal rendelkező testnevelők ké-
szítik fel a versenyre. Így, úgy gondolom, 
még sokkal fényesebben csillog a lány 
csapatunk nyakában az aranyérem és a 
fi úk negyedik helyzése is sokkal-sokkal 
értékesebb. A bevezetőben említett ana-
lógia tehát ebből a szemszögből is alá-
támasztható, nevezetesen, hogy adott 
sportág iskolai szintjén meglévő merítési 
bázisai kitermelik az évekkel későbbi vi-
lágklasszisokat.

Érdemes volt tehát elkísérni a szülők-
nek, barátoknak a gyerekeket erre a ver-
senyre, és szurkolni az ongai diákoknak, 
hiszen – már csak az előbbiekből követ-
kezően is – magas színvonalú és nagyon 
izgalmas küzdelmeket izgulhattak végig. 
Sőt, az izgalmak terén, azt hiszem min-
den igényt kielégítettek az ongai lányok 
meccsei. Ugyanis rögtön az első mérkő-
zést, majd a végső, döntő összecsapást is 
a tavalyi országos bajnok – már koráb-

ban említett – Pollack Mihály Általános 
Iskola csapatával kellett vívniuk, akiktől a 
megyei versenyen már egyszer vereséget 
szenvedtünk. Most viszont az első, még 
a csoportkörben vívott meccset megle-
hetősen simán nyertük ellenük. Viszont 
a döntőben újra összekerültünk. És min-
denki tudta, ez az összecsapás más lesz, 
mint a csoportmeccs volt. No, hát más-
ként is alakult! Az 
utolsó, legnehe-
zebb súlycsoport 
meccséig fej-fej 
mellett haladtak 
a lányok, hol egy 
ongai, hol egy 
barcikai győze-
lem. Így menetel-
tek 3–3-as állásig. 
Majd követke-
zett a mindent el-
döntő nehézsúlyú 
csata! Vasas Vivi-
en (akinek a ne-
vét azért emelem külön ki, mert ebben a 
kiélezett szituációban – döntetlen állás-
nál az országos bajnoki győzelemért kel-
lett küzdenie 200–300 szurkoló előtt – 10 
évesen sokunk lába remegett volna, azt 
hiszem) győzelemre tudta vezetni csa-
patát. A meccs 2 percéből már másfél el-
telt és még nem született pont (döntetlen 
esetén egyébként hosszabbítás követke-
zik az első pontig). Az izgalmak már nem 
emelkedhettek magasabb szintre, amikor 
a két lány a kör vonalához került és Vivi-

en egy gyönyörű mozdulattal kifordítot-
ta ellenfelét a körből, és ezzel az egyetlen 
egy ponttal országos bajnoki címet nyert 
csapatának. Ahogy mondani szokás, egy 
drámaíró sem találhatta volna ennél iz-
galmasabban ezt a győzelmet. És végül 
szerepeljen itt egy fi ú neve is, Porkoláb 
Marcellé, aki pedig kiemelkedő teljesít-
ményével hívta fel magára a fi gyelmet, 

ugyanis minden versenyen minden mér-
kőzését megnyerte. Gratuláció illet per-
sze minden gyereket, akik (akár a koráb-
bi versenyeken is) a csapat tagjai voltak, 
név szerint az „Iskolai csengőszó” rovat-
ban olvashatják őket, és elismerés ille-
ti a felkészítő testnevelőket is: Kulcsárné 
Feledy Mariannát és Kajtor Csabát, akik-
nek az ongai iskola eddigi második or-
szágos csapataranyérmét köszönhetjük!

- Bűdi László -

Évek óta hagyomány, hogy a telepü-
lés önkormányzata nőnap alkalmából 
köszönti a helyi intézményekben dolgo-

zó hölgyeket, a község női lakosait. Nem 
volt ez másként az idén sem. Március 8-
án egy szál virág és rövid ünnepi műsor 

várta megjelent ongai nőket a művelődé-
si házban.

- T. L. -

Nőnapi köszöntő

A hallgatóság (Fotó: Zs. B.) A hölgyek köszöntése (Fotó: Zs. B.)

A grundbirkózók (Fotó: K. Gy.)
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TRIANONI ELŐADÁSSOROZAT
Az idén június 4-én lesz a trianoni béke aláírásának 90. évfor-
dulója. A nemzeti katasztrófára emlékezve a nagyközség ön-
kormányzata emlékművet állít a Berzsenyi utcai történelmi 
sétányon június 4-én, pénteken. Az OKE egy tudományos-
történelmi előadássorozattal kívánja a szomorú emlékezést 
felvezetni, az akkor történtekkel megismertetni a lakossá-
got. A 2. előadásra április 19-én, hétfőn 18.00-tól kerül sor 
az általános iskola média termében Raff ay Ernő történész és 
Szidiropulosz Archimédesz, a Trianoni Szemle szerkesztője 
részvételével. 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS BUDAPESTEN
Az egyesület tagjai és az érdeklődők úgynevezett színház-
busszal Budapesten jártak március 5-én. Az Új Színházban 
az Édentől Keletre című színdarabot tekintették meg.

1%-OS FELHÍVÁS!
Munkánkhoz 2010-ben is támogatásukat, segítségüket kérjük!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról 
rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúze-
um kialakításának munkálatait, az egyesület céljait, törekvé-
seit, mely Onga nagyközség kulturális, hagyományőrző, ér-
tékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban 
a következőket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 
Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezető-
sége ezúton is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

KÖZÖSSÉG ÉS INNOVÁCIÓ
Az OKE elnöke a Civil szervezetek és a közösségi intézmé-
nyek közösségi kapcsolatai című Észak-magyarországi ta-
nácskozásokon, melyet egy konzorcium keretében a három 
megye pedagógiai és közművelődéséi intézetei szerveztek 
(Egerben, Salgótarjánban és Miskolcon) tartott előadást Kö-
zösség és innováció címmel, melyen többek között az egyesü-
let és az iskola kapcsolatát, a településen végzett közéleti tevé-
kenységét ismertette 

PÁLINKÁSPOHARAK GYŰJTÉSE!
Az Ongai Kulturális Egyesület szándéka szerint a falumúze-
um egyik termében pálinkáspohár történeti kiállítást akar 
berendezni. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek bir-
tokában van bármilyen régi, egyedi stb. pálinkáspohár, azt 
ajánlja fel a múzeum számára!

FELHÍVÁS A FALUMÚZEUM TÁMOGATÁSÁRA
A Dózsa György úton kialakításra kerülő Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum támogatására szólítunk fel minden ongait! Ez-
úton is kérünk mindenkit, hogy ha bármivel hozzá tud járulni 
a relikviák bővüléséhez, azokat ajánlják fel a múzeum számára, 

OKE hírek, felhívások!

Történészek Trianonról (Fotó: T. L.)

Trianonról hitelesen (Fotó: T. L.)

Budapesten, az Új Színházban (Fotó: T. L.)

Vízhálózat kialakítása a falumúzeum udvarán (Fotó: T. L.)
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I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 9 511
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 2 291
a) Alapítóktól 22
b) államháztartás más alrendszeréből  1 200
c) személyi jövedelemadó 1 %-a 193
d) egyéb támogatások 876
2. Pályázati úton elnyert támogatás  6 502
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 609
4. Egyéb bevétel 109
B) Vállalkozási tevékenység bevétele  0
6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel 0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 9 511
D) Közhasznú tevékenység költségei  7 606
E) Vállalkozási tevékenység költségei 0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 0
F) Összes tevékenység költségei 7 606
G) Adózás előtti eredmény 1 905
H) Adófi zetési kötelezettség 0
I) Tárgyévi eredmény 1 905

II. Költségvetési támogatás felhasználása
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Eszközök 5 604
Befektetett eszközök 3 477
1. Immateriális javak 0
2. Tárgyi eszközök 3 477
3. Befektetett pénzügyi eszközök 0
Forgóeszközök 2 127
1. Készletek 0
2. Követelések 0
3. Értékpapírok 0
4. Pénzügyi eszközök 2 127
Források 5 604
Saját tőke 5 574
1. Induló tőke 10
2. Eredménytartalék 3 659

3. Tárgyévi eredmény 1 905
Céltartalék 0
Kötelezettségek 30
1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0
2. Rövidlejáratú kötelezettségek 30

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása
A) Személyi jellegű ráfordítások 101
1. Bérköltség 0
2. Megbízási díjak 0
3. Tiszeletdíjak 0
4. Személyi jellegű egyéb költségek 101
5. Személyi jellegű költségek közterhei 0
B) Anyagjellegű ráfordítások 7 021
C) Értékcsökkenési leírás 443
D) Egyéb ráfordítások 8
E) A szervezet által nyújtott támogatások 40
Összes ráfordítás 7 605

V. Kapott támogatások 
1. Onga Nagyközség Önkormányzatától 1 200
2. Pályázatok 6 502
B.-A.-Z. m-i Mecénás keretből 600
B.-A.-Z. m-i elnöki keret 150
Norvég Civil Támogatási Alap 4 758
Nemzeti Civil Alapprogram 654
B.-A.-Z. m-i Önkormányzat 300
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 40
3. Társadalmi szervezetek támogatása 0
4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó 193
5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás 595
6. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás 281
Összes támogatás 8 771

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Adott költségtérítés 0 
Bér 0
Útiköltség, napidíj 0
Egyéb költségtérítés, juttatás 0
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben nem részesült.

Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2009. évre (E Ft-ban)

vagy bocsássák rendelkezésére. Várunk fotókat, 
terítőket, régi ruhákat, bútorokat, szerszámokat, 
konyhai eszközöket, hasznavehetetlennek hitt 
régi lomokat, kacatokat, mezőgazdasági gépeket, 
ekéket, cséphadarót, szőlőműveléshez használa-
tos eszközöket stb.
Várjuk továbbá mindazok segítségét, akik ado-
mányaikkal, akár építőanyaggal, élő munkával 
tudnak segíteni abban, hogy egy szép és impo-
záns múzeummal gazdagodjon településünk. 
Mindennemű felajánlással Takács Lászlót vagy 
Zsarnai Bernadettet kell keresni az általános is-
kolában

FOTÓALBUM 2.
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. 
könyv 2000 Ft-os áron kapható az egyesület 
tagjainál és az általános iskolában, illetve ha-
marosan a település nagyobb boltjaiban.

- T. L. -

Az új fotóalbum
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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 után, helyi eredmények
•  Ongán járt Jónyer István, volt 

asztalitenisz világbajnok
•  Érettségi előtt az esti gimiben
•  Önkormányzat kontra Volán
•  Folytatódott a trianoni előadássorozat
•  Ongai Kulturális Napok programja
•  Folytatódtak a falumúzeum 

kialakításának munkálatai
•  Hogy áll a trianoni emlékmű építése, 

felállítása
•  Mi újság a labdarúgók háza táján
•  Önkormányzati hírek
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

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

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja
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

A biztonság olcsóbb, mint gondolná!

- riasztórendszerek

- kamera rendszerek

- klímaberendezések kedvező áron

- távfelügyelet: 2500 Ft/ hó-tól

Alarm Sensor Miskolc Kft. 

FARMOSI IMRE 

06-20/388-8467

ELADÓ 
Ongán egy összkomfortos családi ház. 
Irányár 7,5 MFt. 
Érdeklődni lehet a 
46/464-930-as telefonszámon
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