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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:

•  A környező települések szemétszállítá-
si díjának összehasonlítása

•  Egyetemi oktatóhely lesz a 
fogorvosi rendelő

•  Önkormányzat kontra Volán
•  Tervek egy helyi képzési központ, falusi 

turistaszálló kialakítására 
•  Folytatódott a trianoni előadássorozat
•  Búcsúzó nyolcadikosok
•  Érettségi közben az esti gimiben
•  Jelentkezés az esti gimnáziumba
•  Utolsó simítások a falumúzeumban 
•  Bemutatkozott az iskola
•  Mi újság a labdarúgók háza táján
•  Önkormányzati hírek
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő szelektív hulladékjáratok időpontja
Május 26. szerda • Június 23. szerda • Július 28. szerda • Augusztus 25. szerda • Szeptember 25. 

szerda • Október 27. szerda • November 24. szerda • December 22. szerda

ELADÓ 
Ongán egy összkomfortos családi ház. 

Irányár 7,5 MFt 
Érdeklődni lehet a 
46/464-930-as telefonszámon

A Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda közleménye
Tisztelt Szülők!

2010. május 10–21-ig, 8–16 óráig ÓVODAI BEIRATKOZÁS lesz 
a 2010/2011-es tanévre.

Hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.
KÖTELEZŐ BEÍRATNI azt a gyermeket, aki az 5. életévét ez év dec. 31-ig betölti.
BEIRATKOZÁS HELYE: A központi óvoda (Hunyadi u. 43.)
Onga, 2010. április 26. 

- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Köszönet!
E helybeli újság hasábjain is szeretnék 
magam és a két fiam nevében köszönetet 
mondani mindazoknak, akik szeretett fér-
jem, Trízsi József temetésén részt vettek, 
virágjaikkal és vigasztaló szavaikkal részvé-
tüket fejezték ki.  Trízsi Józsefné

Trízsi Norbert
Trízsi Zalán 

„NON OMNIS MORIAR” (Horatius)
(Nem halok meg teljesen) 

OKE hírek, felhívások!
TRIANONI ELŐADÁSSOROZAT

Az idén június 4-én lesz a trianoni béke aláírásának 90. évfordulója. A nemzeti katasztrófára emlékezve a nagy-
község önkormányzata 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 lakosságot. A 3., befejező előadásra május 25-én, kedden 18.00-tól kerül sor az általános 
iskola média termében Raffay Ernő történész és Szidiropulosz Archimédesz, a Trianoni Szemle szerkesztője 
részvételével. Az előadás felvezetője az Ongai Kulturális Napokrnak! 

FOTÓALBUM 2.
Onga XX. századi története fotók tükrében 2. könyv 2000 Ft-os áron kapható az egyesület tagjainál és az 
általános iskolában, illetve a település következő boltjaiban: Coop Bolt (Főtér), Coop Bolt (sorompó) és Varázs 
Diszkont (Rákóczi u.).

PÁLINKÁSPOHARAK GYŰJTÉSE!
Az Ongai Kulturális Egyesület szándéka szerint a falumúzeum egyik termében pálinkáspohár történeti kiállí-
tást akar berendezni. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akinek birtokában van bármilyen régi, egyedi stb. 
pálinkáspohár, azt ajánlja fel a múzeum számára! - T. L. -



XII. évfolyam 5. szám – 2010. május Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Átadás előtt a falumúzeum
•  Az országgyűlési választá-

sok eredménye Ongán és a 
választókörzetünkben

•  Az V. Ongai Kulturális Napok 
tervezett programja 

•  Felhívás a Görhe sütő 
versenyre!

•  Mesék a súgólyukból
•  Ongán járt Jónyer István 

világbajnok
•  Onga környezetvédelmi 

programja 1. rész
•  Elballagtak a végzős esti 

gimisek
•  Orvosi rendelő felújítása
•  Köszönet!
•  A Bársonyos Napközi 

Otthonos Óvoda közleménye
•  Óvodavezetői pályázat
•  Ongai hírfolyam
•  Az áprilisi önkormányzati 

ülésről
•  Iskolai csengőszó
•  OKE hírek, felhívások
•  Hirdetések

Átadás előtt a falumúzeum

– folytatás a 7. oldalon –

A tavasz folyamán – összhangban 
a Norvég Civil Támogatási Alap ál-
tal támogatott „Honismereti tanös-
vény és múltfeltárás Ongán” pro-
jekttel – gőzerővel folytatódtak a 
falumúzeum kialakításának mun-
kálatai. Az időközben Darvas Közös-
ségi Ház és Múzeummá keresztelt 
épület június 3-án kerül átadásra az 
V. Ongai Kulturális Napokon.

Április végére befeje-
ződött a nyílászárók fel-
újítása, cseréje és festé-
se. Befejeztük az épület 
belső munkáit, a fa-
lak kijavítását, festését. 
Minden helyiség padló-
zata hajópadló burko-
lást kapott. Teljesen új 
elektromoshálózat ke-
rült kialakításra földalat-
ti villanyelvezetéssel. Ki-
alakításra került az épület 
éjszakai megvilágítása, az elektromos ri-
asztó- és villámhárító rendszere. Az épü-

letben a kiállítások megvilágítására 27 
lámpát helyeztünk el. Megtörtént a víz-
hálózat udvari lefektetése, a szabadté-
ri öntözőrendszer alapjainak kialakítása. 
Újból nagymérvű tereprendezésre került 
sor, és egyes területeken a parkosítás sem 
maradt el. Elkezdtük egy új kerítés kiala-
kítását, a kút burkolását, a szabadtéri ki-
állítás előmunkálatait, egy szalonnasütő 
felállítását, hozzá padok és asztal előállí-
tását. Onga néveredete emlékmű alapjait 

leraktuk, és a tűzjelző kialakítása is kez-
detét vette. 

Elkészült 15 db vit-
rin a kiállításokhoz fából, 
üvegből. Mind a 10 álló 
és az 5 falra szerelhető 
vitrin ugyanazon motí-
vumokkal és színben lesz 
látható, mint korábban a 
tanösvény táblák. 

A tavasz folyamán 
több tucat felnőtt és diák 
vette ki a részét a mun-
kákból. 

Zsalugáterek festése (Fotó: T. L.)

A vízvezeték gödrök betömése diákokkal (Fotó: T. L.)



Választókerületünkben már az áprilisi parlamenti vá-
lasztások első fordulójában eldőlt a képviselői man-
dátum sorsa. Körzetünk országgyűlési képviselője to-
vábbra is a FIDESZ-KDNP színeiben induló dr. Ódor 
Ferenc lett. Alább a részletes ongai eredményeket és a 
B.-A.-Z. megye 9. számú egyéni választókerületének át-
fogó eredményeit tanulmányozhatja a tisztelt olvasó.

A választási eredmények Onga nagyközségben
1. sz. szavazókör: ONGA GÖRGEY A. U. 2. (Iskola)
2. sz. szavazókör: ONGA RÁKÓCZI U. 11. (Művelődési ház)
3. sz. szavazókör: ONGA HUNYADI U. 43. (Óvoda épület)
4. sz. szavazókör: ONGA ARANY J. U. 14. (Óvoda épület)
5. sz. szavazókör: ÓCSANÁLOS AKÁC U. 4. (Könyvtár)
6. sz. szavazókör: ONGAÚJFALU DARVAS U. 1.
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 Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1. sz. 
sz. kör

Kapott
érvényes
szavazat

2. sz. 
sz. kör

Kapott
érvényes
szavazat

3. sz. 
sz. kör

Kapott
érvényes
szavazat

4. sz. 
sz. kör

Kapott
érvényes
szavazat

5. sz. 
sz. kör

Kapott
érvényes
szavazat

6. sz. 
sz. kör

Össz.

A választópolgárok száma a 
névjegyzékben a választás 
befejezésekor 

595 909 982 933 208 104 3731

Megjelent szavazók 392 507 702 638 139 47 2425 (65%)

Érvényes szavazatok száma 
(egyéni/lista) 389/391 501/503 698/699 635/637 138/139 47/47 2401/2416

Egyéni jelöltek
1 Baksy Rezső András Jobbik 139 107 245 244 52 15 802 (33,3%)
2 Bihi Miklós Lehet Más a Politika 18 16 31 33 11 4 113 (4,7%)
3 Egerszegi Sándor Összefogás Párt 2 2 11 3 2 1 21 (0,8%) 
4 Nyakó István MSZP 70 55 119 107 10 8 369 (15,3%)
5 Dr. Ódor Ferenc FIDESZ-KDNP 154 320 281 244 62 19 1080 (44,9%)
6 Szabó Gyula MDF 6 3 11 4 1 0 25 (1%)

Lista neve
LEHET MÁS A POLITIKA 22 14 40 37 11 5 129 (5,4%)
ÖSSZEFOGÁS PÁRT B.-A.-Z. 
m-i lista 2 5 13 5 3 1 29 (1,2%)

MDF 4 4 10 8 1 0 27 (1,1%)
MSZDP 2 1 1 2 1 0 7 (0,3%)
FIDESZ-KDNP 154 304 263 225 60 18 1024 (42,4%)
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 69 60 122 101 9 7 368 (15,3%)
MUNKÁS PÁRT 4 5 2 2 0 0 13 (0,5%)
JOBBIK 133 107 247 255 54 16 812 (33,6%)
MIÉP 1 1 1 2 0 0 5 (0,2%)

B.-A.-Z. megye 9. számú egyéni választókerület eredménye (ENCS) 
a) A választók nyilvántartása

Hazai szavazókörökben
A külképviseleti névjegy-
zékben szereplő választó-
polgárok száma

Választópolgárok száma 
összesen

Előző nap 16 óráig a név-
jegyzékbe felvett válasz-
tópolgárok száma

A szavazás napján a név-
jegyzékbe felvett válasz-
tópolgárok száma

A választópolgárok száma 
a névjegyzékben a válasz-
tás befejezésekor

A B C D E
46 798 125 46 923 28 46 951

Az országgyűlési választások eredménye 
Ongán és a választókörzetünkben

Szavazás az általános iskolában (Fotó: T. L.)
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-
jű, 5 évig (2010. 08. 16. – 2015. 08. 15.) szóló közalkalmazot-
ti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határo-

zott időre, 5 évig (2010. 08. 16. – 2015. 08. 15.) szól. 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

3562 ONGA, Hunyadi utca 43. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tarto-
zó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-okta-
tási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM. 
rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében fog-
laltakra. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség.
–  Szakmai tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai tapasz-

talat.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Pedagógus szakvizsga.
– Vezetői gyakorlat, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pá-

lyázó részletes szakmai önéletrajza; az intézmény vezetésére 

vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elkép-
zeléseket is részletező program (vezetési program); iskolai 
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok 
hiteles másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízásával a 
Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legko-
rábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Far-

kas Lászlóné jegyző nyújt, a 06-46-543-003-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályá-

zatnak Onga Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére tör-
ténő megküldésével (3562 Onga, Rózsa utca 18. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 2672/2010., valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodavezető. 

Vagy személyesen: Farkas Lászlóné, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye, 3562 Onga, Rózsa utca 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 18. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.

onga.hu - 2010. április 27., Oktatási és Kulturális Közlöny - 
2010. május 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pá-
lyázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.     

- Polg. Hiv. -

b) Szavazóként megjelentek
A hazai szavazókörökben 
szavazóként megjelentek 
száma

Szavazóként megjelentek 
száma összesen

G I
29 368 29 390

62,60 %

c) Szavazás:
Urnában levő 
szavazólapok száma

Érvénytelen szavazatok 
száma

Érvényes szavazatok 
száma

J L M
29380 269 29 111

0,92 % 99,5 %

Érvényes szavazatok száma:

 Jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott 

érvényes 
szavazat

%

1 Baksy Rezső András Jobbik 6809 23,39
2 Bihi Miklós Lehet Más a Politika 772 2,65
3 Egerszegi Sándor Összefogás Párt 245 0,84
4 Nyakó István MSZP 3716 12,76
5 Dr. Ódor Ferenc FIDESZ-KDNP 17 334 59,54
6 Szabó Gyula MDF 235 0,81

Forrás: http://www.valasztas.hu

Óvodavezetői pályázat
Onga Nagyközség Polgármesteri Hivatala a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-

ján pályázatot hirdet a Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A 4. sz. szavazókörben (Fotó: T. L.)
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Az önkormányzat az áprilisi ülé-
sén fogadta el a 2014-ig terjedő 
környezetvédelmi programját, 
melynek első részét, a helyzet-
elemzést ezúton tesszük közzé. (A 
jövőre vonatkozó terveket, elkép-
zeléseket a következő számunk-
ban közöljük. - szerk. -) 

A környezet védelme, a természeti ér-
tékek megőrzése napjainkra a társadalmi-
gazdasági élet meghatározó szempontjává 
vált. Ennek alapvető oka egyrészt a hosz-
szú távon nem fenntartható gazdálkodás 
következtében a természeti erőforrások 
egyre gyorsabb ütemű felhasználása, más-
részt a gazdasági tevékenységek hatása-
ként a környezetbe kibocsátott szennyező 
anyagok növekvő mennyisége. Mindezek 
eredményeképpen – a gazdasági válto-
zások kétségtelen előnyös vonatkozásai-
val párhuzamosan – szinte minden kör-
nyezeti elem állapota romlott, és ez már 
a használatok egyértelmű korlátozásá-
val is együtt jár. Ugyanakkor a megfelelő 
környezeti feltételek nélkülözhetetlenek 
a jelen és a jövő nemzedékek jólétének, 
egészséges életének biztosításához. A tár-
sadalmi-gazdasági feladatok végrehajtá-
sával párhuzamosan, azokkal együtt kell a 
környezetvédelem problémáit megoldani. 

A Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
ram elkészítését és végrehajtását a kör-

nyezet védelmének általános szabályai-
ról szóló 1995. évi LIII. törvény 40. §-a 
írja elő. E törvény 46. §-a szerint a telepü-
lési önkormányzatoknak önálló környe-
zetvédelmi programot kell kidolgozniuk, 
valamint a környezetvédelmi feladatok 
megoldására környezetvédelmi rendele-
tet kell alkotniuk. Ugyancsak e törvény 
58. §-a szerint a települési önkormány-
zat rendelettel környezetvédelmi alapot 

hozhat létre. A Nemzeti Környezetvédel-
mi Program egy olyan hat évre (1997–
2002; 2003–2008) vonatkozó beavatko-
zási tervrendszert jelent, amely a jelen 
környezeti problémáinak megoldását, il-
letve a megoldás megkezdését és a jövő 
problémáinak megelőzését kell, hogy 
eredményezze. A második tervezési idő-
szak 2009–2014-ig tart.

A program vázát képezi a gazdasá-
gi fejlődés és környezetvédelmi érdekek 
összehangolása, a programot megalapo-
zó környezetpolitikai dokumentumok, a 
nemzetközi környezetpolitikai tervek és 
dokumentumok, valamint a nemzetközi 
környezetvédelmi egyezményekből, meg-
állapodásokból adódó kötelezettségek. 

A program szerint a környezetvédelem 
alapvető célja a meglévő környezeti érté-
kek megóvása, a környezeti károk megelő-
zése. E mellett lényeges feladat a környe-
zetet károsító hatások korlátozása, illetve 
megszüntetése, valamint a kialakult kör-
nyezeti károk felszámolása, illetve a meg-
felelő környezeti állapot helyreállítása.

Onga Nagyközség Környezetvédel-
mi Programjának (a továbbiakban: prog-

ram) – a Nemzeti 
Környezetvédelmi 
Program analógi-
ájára – kiindulá-
si alapja a megol-
dandó környezeti 
problémák azono-
sítása. A problémák 
feltárásával párhu-
zamosan meghatá-
rozásra kerülnek a 
problémák okai is 
abból a célból, hogy 
meg lehessen keres-
ni a leghatékonyabb 

megoldásokat, és hogy a megelőzés elve 
érvényesíthető legyen. Egy-egy szakterü-
letre együtt kell látni az okok, hatóténye-
zők → a környezet állapota → probléma → 
cél → megoldások → feladat folyamatot.

1. A környezeti elemek állapota
1.1.1. Levegő
Onga Miskolc agglomerációs övezeté-

ben terül el, és mint ilyen a légszennyező 

anyagok közül a por- és NO2-alapszeny-
nyezettséget tekintve várhatóan a „C” zó-
nába kerül besorolásra. Ez a két említett 
összetevőt tekintve az egészségügyi ha-
tárérték elérését, illetve meghaladását je-
lenti. Szerencsére a településen a szeny-
nyező források mennyisége alacsony, 
azonban a nagyközség sajátos földrajzi 
elhelyezkedése miatt nagy fi gyelmet kell 
fordítani a legfontosabb levegőtisztasági 
problémákra:

A közlekedésben résztvevő gépjármű-
vek számának növekedése következtében 
nőtt a nitrogén-oxidok kibocsátási aránya.

Az engedélyezett időszakon kívüli sza-
badtéri égetésekből származó füst rend-
szeresen gondot jelent.

Gondot jelenthet, ha fűtéshez mű-
anyagot, gumit stb. használnak, melyek 
égéstermékeivel mérgező anyagok jutnak 
a levegőbe.

1.1.2. Vizek
A nagyközségen átfolyó vizek állapo-

ta a település területén nagymértékben 
nem változik, bár a bejövő és kimenő víz-
minőségi állapotról nincs túl régóta pon-
tos adatunk. A belső szennyezés: a patak 
partján elhagyott háztartási hulladékok-
ból; egyes ingatlanoknál az emberi és/
vagy az állati eredetű szennyvíznek a pa-
takba történő vezetéséből származik.

A felszín alatti vizek állapotáról szintén 
nincs pontos adat. Feltételezhető azon-
ban, hogy a csatornázottság hiánya, a még 
sok helyen meglévő szikkasztó-rendszerű 
szennyvíz elhelyezés miatt ez is veszélyez-
tetett állapotba kerül. Tovább ronthatják 
a talajvizek állapotát, a gazdasági tevé-
kenység keretében nem megfelelően tá-
rolt anyagok csurgalékával a talajba jutó 
szennyező anyagok is.

1.1.3. Föld
A földvédelem kiterjed a földfelszín – 

különös tekintettel a talaj –, a felszín alat-
ti rétegek, a kőzetek és az ásványok, ezek 
természetes és átmeneti formái és folya-
matai védelmére.

E környezeti elem alapvető közege és 
befogadója az élővilág, a víz és az épített 
környezet különféle megjelenési formá-

Onga környezetvédelmi 
programja – 1. rész

A Bársonyos még rendezett képpel (Fotó: T. L.)
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inak. A talaj öntisztuló, átmeneti tározó 
(puff eroló) képességével jelentősen hoz-
zájárul a környezetet érő terhelés csök-
kentéséhez, így a felszín alatti vizek vé-
delméhez.

Fontos megjegyezni, hogy a különfé-
le igénybevételek során a természetes bi-
ológiai, kémiai, fi zikai folyamatok és az 
emberi tevékenység okozta hatások egy-
részt meghatározzák e környezeti elem 
állapotát, másrészt visszahatnak a termé-
szetre és a terület- és vízhasználati lehe-
tőségekre is.

Mindezek alapján e természeti erőfor-
rás megőrzése szempontjából a földdel 
kapcsolatos legfőbb problémák a követ-
kezők: átfogó földvédelmi stratégia, illetve 
egységes jogi és szakmai szabályozás hiá-
nya; e környezeti elem állapotának érté-
kelését lehetővé tevő ismeretek hiányossá-
gai; a települési környezet, az ipari, katonai 
és mezőgazdasági tevékenységek okozta 
földfelszín-, illetve talajszennyezés; részle-
tes környezetföldtani felmérés hiánya.

1.2. A települési és az épített környe-
zet állapota

1.2.1. Települési környezet
A települési környezet az ember által 

mesterségesen kialakított anyagi rendszer, 
amelynek alapvető funkciója az ember min-
dennapi életéhez elengedhetetlen társadal-
mi szükségletek kielégítése. E rendszer álla-
potának főbb jellemzői a következők:

Településrészek lepusztulása, leépülé-
se. Egyes területeken az épületek állapota 
és a köztisztaság helyzete romlik.

A közlekedési légszennyezés telepü-

lésrészek állapotát károsítja.
A nagyközség közigazgatási területé-

hez tartozó tavak helyzete problémás, re-
kultivációjuk nem mondható zökkenő-
mentesnek. A település határában lévő 

kavicsbányák is rekultivációra várnak.
A település egyes közterületei a fenn-

tartás hiányosságai miatt elhanyagoltak, 
szemetesek, gyomnövényekkel vannak 
benőve. Találhatók kezdődő illegális sze-

métlerakó helyek is.
A hagyományos jellegzetességeket mu-

tató településkép fennmaradásának esélye 
csökken.

1.2.2. Az emberi egészség alakulásá-
nak környezeti összetevői

A hazai lakosság egészségi, de külö-
nösen halálozási mutatói jól jelzik, hogy 
e téren nagyon súlyos problémával kell 
szembenézni, amelyért részben a környe-
zeti ártalmak okolhatók.

A középkorúak körében nagymérték-
ben nőtt a halálozási arány.

A bizonyítottan 
környezeti okok-
ra is visszavezethe-
tő daganatos meg-
betegedések aránya 
nőtt.

A szálló por a 
légúti megbetegedé-
sek és halálozások 
számának növeke-
désében is jelentős 
szerepet tölt be.

Az utóbbi húsz 
évben drámaian 
emelkedett az aller-

giás hajlamot mutatók száma, így az aszt-
mától vagy szénanáthától szenvedők ará-
nya.

1.2.3. Épített környezet

Az épített környezet – az épület, az épít-
mény, építmény-együttes, a tér, az utca, 
a település – a környezet tudatos, építé-
si munka eredményeként létrehozott, il-
letve elhatárolt épített (mesterséges) része, 

amely elsődlegesen az egyéni és a közössé-
gi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. 

Főbb problémák a következők:
A lakóépületek egy részének állaga 

romlik, amely a lakhatósági feltételek, az 
életminőség romlásával, szélsőséges eset-
ben egészségkárosodással is járhat.

(A középületek állagromlása, kedve-
zőtlen esztétikai megjelenése a pénzügyi 
források csökkenésének, de a viselkedés-
kultúra romlásának is következménye.)

A település egyes részein a falukép, ut-
cakép romlása demoralizáló hatású.

A helyi védettség alatt álló épüle-
tek közül kettő (református templom, 
Kóczán kastély) állagromlása az emberi 
gondatlanság következménye, valamint a 
pénzügyi források csökkenésére vezethe-
tő vissza. 

2. A természet állapota
2.1. Élővilág
A természetvédelem az élő és élettelen 

természeti értékek és azok rendszereinek 
megóvását célozza. Mivel a nagyközség a 
Bükki Nemzeti Park és a Zempléni Táj-
védelmi körzet területén fekszik, ezért 
ezekre az értékekre különös fi gyelmet 
kell fordítani.

A természetvédelem főbb jellemzői és 
problémái a következők:

Emelkedett a veszélyeztetett növény és 
állatfajok száma.

Vizes élőhelyeinket a természetes ki-

Problémás rekultiváció (Fotó: T. L.)

A Kegyeleti Park területén idén márciusban (Fotó: T. L.)
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száradás és az emberi tevékenységre visz-
szavezethető biológiai degradáció mellett, 
legsúlyosabban az emberi eredetű szeny-
nyezések veszélyeztetik. Fontos megvál-
toztatni azt a szemléletet, hogy a vízterek 
a szennyezés természetes befogadói, ame-
lyek elnyelnek, elszállítanak mindent.

A rétek és legelők területe csökken a 

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, urba-
nizálódási igénybevétel következtében. 

Az erdőkben csökken az őshonos faál-
lomány aránya a gyors növekedésű fajok 
telepítésének következtében.

2.2. Táj
A környezetvédelem eredményessége 

a természeti, a társadalmi és a gazdasági 
tényezőket egyaránt magába foglaló táj-
védelem szintjén biztosítható. A legfon-
tosabb, egymással összefüggő tájvédelmi 
problémák a következők:

a) a tájak teljesítőképességének, ter-
helhetőségének, önszabályozó képessé-
gének csökkenése;

b) a természeti értékek degradációja;
c) egyedi tájértékek és a tájkarakter 

elemeinek pusztulása; 
d) a tájesztétikai értékek csökkenése 

(külszíni bányák).
Az infrastruktúrafejlesztés, a gazda-

sági növekedés következménye a kör-
nyezetminőség és a természeti értékek 
„feláldozása”. A tájvédelmi problémák el-
sősorban a megfelelő tájvédelmi szemlé-
let hiányából, a tájvédelmi szempontok 
érvényesítési lehetőségeinek, eszközei-
nek hiányosságából erednek. A nap mint 
nap jelentkező „területéhség” a még ter-
mészet közeli, értékes állapotban megőr-
zött tájakat is veszélyezteti.

3. Önállóan kezelt hatótényezők
3.1. Hulladék

Magyarországon évente közel 104 mil-
lió tonna hulladék képződik, melyből kb. 
4 millió tonna a települési szilárd hulla-
dék, és kb. 20 millió tonna a kezelt folyé-
kony települési hulladék. Az ipari eredetű 
hulladék mennyisége csökkenő, a kom-
munális hulladéké kissé növekvő ten-
denciát mutat. A hulladékgazdálkodással 

kapcsolatban általá-
nos gondot jelent, 
hogy: nincs a kü-
lönböző hulladé-
kokra vonatkozó, 
megbízhatóan mű-
ködő információs 
rendszer; nem tel-
jes körű a települé-
si szilárd hulladé-
kok gyűjtése, még 
alacsony fokú a sze-
lektív hulladékgyűj-
tés, az alkalmazott 
eszközök műsza-

ki színvonala és állapota rendkívül rossz; 
jelentős az olyan illegális és legális lera-
kók száma, melyek jelenleg potenciális 
szennyezőforrások; kevés a szabad kapaci-
tású hulladéklerakó, és a lerakásnál a kor-
szerűbb eljárásokat 
nem alkalmazzák; 
ellenőrizhetetlen a 
ténylegesen begyűj-
tött folyékony hulla-
dék mennyisége és 
elhelyezése; a hul-
ladék fogadására a 
működő szennyvíz-
telepeknek csak kis 
hányada készült fel, 
az ürítés többnyire 
csatornahálózatba 
történik, de előfor-
dul, hogy közvetle-
nül a természetbe.

Települési egyéb hulladékok:
Az építési-bontási hulladékok elhe-

lyezése, hasznosítása nem megfelelő, sok 
esetben elhagyásról lehet beszélni.

Ipari hulladékok:
Nem készült a termelési és kommu-

nálisként kezelt kisüzemi hulladékok ál-
tal okozott talaj- és talajvízszennyezésről 
felmérés.

Mezőgazdasági hulladékok:
Hiányoznak az egyszerű eszközök-

kel működtethető komposztáló üzemek, 
a biotechnológiai módszerek alkalmazá-
sa esetleges.

Hulladékká vált termékek:
A visszavételi, csere- és kezelési köte-

lezettség, betétdíj alkalmazása nem kel-
lően átgondolt.

A termékek teljes élettartamára vonat-
kozó termelői és a forgalmazói felelősség 
korlátozott, valamint a fogyasztók tájé-
kozottsága nem megfelelő.

Veszélyes hulladék:
Nehézfémekkel és/vagy szénhidrogé-

nekkel szennyezett ismeretlen mennyisé-
gű talaj helyben történő ártalmatlanítása 
nem megoldott.

3.2. Zaj és rezgés
A lakosság jelentős részénél a zaj ká-

rosan befolyásolja az emberek közérzet-
ét és az életminőséget. A főbb problémák 
a következők:

A település sűrűn lakott részein átha-
ladó magasabb rendű útvonal domináns 
környezeti zajforrás. (Nappal gyakori a 
70 dB feletti terhelés.)

Megjelenhetnek a közlekedési rezgés 
okozta épületkárok.

3.3. Környezetbiztonság
Az emberiség fejlődésének egyik leg-

nagyobb kihívása a regionális és helyi 
szintű környezetbiztonság megteremté-
se, melynek időszerűségét az élet egyre 
gyakrabban igazolja a különböző súlyos, 
ipari eredetű környezeti katasztrófák be-
következésével.

Szerencsére a településen nincs olyan 
ipari létesítmény, ami katasztrófával fe-
nyegethetné a lakosságot. Problémát je-
lenthet azonban egy esetleges környeze-
ti katasztrófa esetén a végrehajtó szervek 
széttagoltsága, vagy teljes hiánya.

(- folytatjuk -)

Lomtalanítás előtt (Fotó: Zs. B.)

A Berzsenyi utca (Fotó: T. L.)
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Néhány évvel ezelőtt, 2006 őszén 
Onga nagyközség általános isko-
lájában a felnőttek számára esti 
gimnáziumi oktatás indult. A SZIL-
TOP Nonprofi t Kft. által fenntar-
tott Báthori István Középiskola 
és Szakiskola egyik tagintézmé-
nye lett Onga. Hosszas előkészü-
letek és a szükséges szakhatósági 
engedélyek beszerzését követően 
a 2006/2007-es tanévben két 10-
es osztály kezdte meg a munkát 
az iskola falai között, majd évente 
újabb osztályok indultak. 

Az első Ongán lebonyolított érettsé-
gire az intézmény falain belül 2009-ben 
került sor. Az idén újabb végzős osztály 
kezdte meg május 3-án a megmérettetést. 
Tavaly 37-en, az idén 36-an vették siker-
rel az utolsó előtti akadályt, fejezték be 
középiskolai tanulmányukat.

A hallgatók most sem csak Ongáról, ha-
nem a környező településekről (Gesztely, 
Szirmabesenyő, Felsőzsolca, Szikszó, 
Újcsanálos, Alsózsolca, Hernádkak, Her-
nádnémeti, Hernádkércs, Sajólád, Mis-
kolc, Megyaszó stb.) jártak az iskolába 
változatos életkorú összetételben. A tan-
órák minden kedden és csütörtökön dél-

után 3 órától kezdőd-
tek. 

A végzősök április 
végén nálunk is sze-
renáddal köszönték 
meg nevelőik segítő 
odaadását. Reménye-
ink szerint sikerrel ve-
szik az akadályokat, és 
a szóbeli vizsgák be-
fejeztével, június kö-
zepén valamennyien 
megkapják jól megér-
demelt érettségi bizo-
nyítványukat.

Az esti gimnázi-
um a 2010/11. tanévé-
re július és augusztus 
hónapban lehet je-
lentkezni az általános 
iskola titkárságán Ta-
kács László tagintéz-
mény vezetőnél. 

– Takács László 
tagintézmény 

vezető –

Ingyen, felajánlásból, önzetlenül is 
számtalan segítőnk volt. Az egyesüle-
tünk tagságán kívül – akik közül Kovács 
György nevét külön is ki kell emelni – had 
emeljünk ki néhányat azok közül, akik na-
gyobb értékű építőanyag felajánlással vagy 

részmunka díjmentes elvégzésével járul-
tak hozzá, hogy az évek óta tartó mun-
kánkat hamarosan siker koronázza: Anti 
József, Becse Szabolcs, Farkas László, Ko-
zák István, Lengyel János, Mihalik Gyula, 
Molnár Gyula, Onga Nagyközség Önkor-
mányzata, Rácz Attila és Urszin László. 

Önzetlen munkájukat vagy alkalma-
zottaik munkáját ezúton is nagy tisztelet-
tel köszönjük! 

A miskolci Hermann Ottó Múzeum 
vezetésével felvettük a kapcsolatot a mú-
zeum kialakításának tartalmi és techni-
kai feltételeiről, a 
kiállítások szakmai 
ellenőrzéséről, és 
hogy milyen mó-
don kaphatunk tő-
lük a kiállításokhoz 
anyagokat. Ugyan-
ezen okból a fenn-
tartó megyei ön-
kormányzattal is 
egyeztettünk, akik 
engedélyét megkap-
tuk, hogy a megyei 
múzeumok anyagá-

ból az Ongára vonatkozókat idővel kiál-
líthatjuk Ongán. A szükséges szakható-
sági engedélyek beszerzése, azoknak való 
megfelelése is gőzerővel folyik, ahogy az 
összegyűjtött tárgyi, néprajzi és történe-
ti anyag feldolgozása is lassan látható for-
mát ölt.

Június 3-án este 18.00 órára, az ünne-
pélyes megnyitóra várjuk minden kedves 
barátunkat, támogatónkat, szimpatizán-
sunkat, Onga érdeklődő lakosságát!

- Takács László OKE elnök -

Átadás előtt… – folytatás az 1. oldalról –

Elballagtak a végzős esti gimisek

Ballagás (Fotó: T. L.)

Érettségi előtti csoportkép (Fotó: T. L.)

A hajópadló lerakása (Fotó: T. L.) A vitrinek ideiglenesen az általános iskolában (Fotó: T. L.)
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Előre meghirdetett verseny: görhe-sütő verseny

Felvezető program
2010. 05. 25.

Trianonról hitelesen (az előadássorozat utolsó előadása)
Előadók: Raff ay Ernő történész és Szidiropulosz Archi-
médesz szociológus, a Trianoni Szemle szerkesztője
Kezdési idő: 18.00 óra
Helye: iskola média terme

2010. 06. 01.
Portréfotó kiállítás Ongán élő emberekről az általános isko-
la média tanszakosainak munkáiból
Kezdési idő: 18.00 óra
Helye: iskola média terme

2010. 06. 02.
Színházi előadás: Mesék a súgólyukból (Tarr Mária, Dunai 
Tamás előadása)
Kezdési idő: 18.00 óra
Helye: művelődési ház

2010. 06. 03.
Onga új helyismereti dvd-romjának megjelenése és a „Hon-
ismereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” projekt zárása
Kezdési idő: 17.00 óra

Helye: iskola média terme 
Ennek részeként: 
 17.00 Új helyismereti dvd-rom bemutató
 17.30  Filmvetítés a projektről, annak eredményeiről tájé-

koztatás
Darvas Közösségi Ház és Múzeum átadása, Onga névere-
dete emlékmű felavatása 
Kezdési idő: 18.00 óra
Helye: falumúzeum udvara (Dózsa Gy. u. 22.)
Ennek részeként: 
  18.00  Ünnepi műsor, beszédek, az épület történelmi egy-

házak általi megszentelése, átadása, a szabadtéri és a 
benti kiállítás megnyitása, Onga néveredete emlék-
mű felavatása

 18.45 Görhe-sütő verseny eredményhirdetése
  19.00  A múzeum kül- és beltéri kiállításainak megtekintése
 19.45 Keserű együttes népzenei koncert

2010. 06. 04.
Trianoni emlékmű és a Történelmi emlékpark 
első szakaszának átadása
Kezdési idő: 18.00 óra
Helye: Berzsenyi utca, Történelmi emlékpark
Ennek részeként: 

 18.00  Ünnepi műsor, beszédek, az emlékmű történelmi 
egyházak általi megszentelése - T. L. -

Mesék a súgólyukból címmel, 
Tarr Mária és Dunai Tamás érde-
mes művész előadó estje lesz az V. 
Ongai Kulturális Napok egyik üde 
színfoltja.

Tarr Mária – Tarr Béla fi lmrende-
ző édesanyja – 50 éve a Madách Színház 
súgója. Anekdotákat, történeteket hall-
hatunk tőle a nemzet nagy színészeiről 
(Tolnay, Latinovits, Mensáros stb.), a me-
séket Dunai Tamás színművész klarinét-
játéka és versmondása köti össze. 

„A Madách Színház közszeretetnek ör-
vendő súgója ezúttal kimegy a színpadra 

a kulisszák mögül (alól), és minden em-
berségét latba vetve beszél azokról, akik-
kel dolgozott. Azokról a nagyszerű em-
berekről és színészekről, akiket ma már 
kezdenek elfelejteni, és az ő szándéka ma 
pusztán annyi, hogy ez ne következhessen 
be. Aranyos, kedves, vicces és szép törté-
netek várnak ránk elidőzésként, minden-
féle öncéltól és sallangtól mentesen.

Dunai Tamás József Attila Minden ren-
dű emberi dolgokhoz című versével kezd, 
amellyel könnyedén és előre értelmez-

ve vezeti fel az előadást – ez akár még az 
annyit idézett shakespeare-i „Színház az 
egész világ” gondolatot is felvetheti ben-
nünk, de a lényeg ezúttal az, hogy a művé-
szek is csak emberek. Radnóti Tétova ódá-
ja hangulatos zenei háttérrel adja meg az 
alaphangot a továbbiakhoz, amelyek során 
Tarr Mari színészekkel kapcsolatos élmé-
nyei, történetei, tapasztalatai sorjáznak, 
és közben egy kicsit róla is megtudhatunk 
pár dolgot.” – írta az előadásról korábban 
Nyulassy Attila. - R. L. -

Felhívás Görhe sütő versenyre!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy 2010 júniusában, az V. Ongai Kulturális Napok programsorozat keretén belül 
ismét megrendezésre kerül a Görhe sütő verseny. Kérjük a vállalkozó kedvű jelentkezőket, hogy az ízletes kukorica alap-
anyagú süteményeket 2010. június 3-án csütörtök 16.00 óráig juttassák el a falumúzeumba, ahol a zsűrizés, eredményhir-
detés és jutalmazás történik. Bővebb felvilágosítás a nagyközségi könyvtárban a 464-575-os telefonszámon vagy szemé-
lyesen kérhető Gondos Andornétól. Minden jelentkezőt sok szeretettel várunk! Az elmúlt évben is sok fi nomság került a 
zsűri asztalára. Kérem, tegyék nagyon nehézzé a zsűri munkáját, és várunk minél több zsűrizésre váró terméket!

- Gondos Andorné -

Mesék a súgólyukból

Az V. Ongai Kulturális Napok tervezett programja 
2010. június 1–5.
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A többszörös világbajnok asztali-
teniszező egy márciusi vasárnapon 
látogatott el nagyközségünkbe, 
ahol a pingpong szakosztály egyik 
edzésén vett részt. A találkozás so-
rán a hobby pingpongosok egy 
profi tól leshettek el néhány ütés-
kombinációt, ismerkedhettek meg 
egy pályafutással, s kaptak néhány 
jó tanácsot a jövőbeni játékukhoz. 

Jónyer István mesélt önmagáról, csa-
ládjáról, gyermekkoráról, a sporthoz fű-
ződő kapcsolatáról, versenyeiről. Meg-
tudhattuk, hogy kosárlabdázóként kezdte 
sportpályafutását, amelynek edzései után 
ismerkedett meg az asztalitenisszel. Aszta-
los édesapja fából készített neki egy ütőt, 
aminek ő mindkét oldalát 1 cm-es hunga-
rocell-lel vonta be, és ezzel ez ütővel min-
denkit megvert. Erre felfi gyelt az iskola 
asztalitenisz edzője és elhívta pingpongoz-
ni. 1963-ban, tizenhárom évesen a DVTK 
játékosaként ragadott ütőt a kezébe. 

Hernádnémetiben volt egy edzőtábor és 
verseny. Itt fedezte fel Sidó Ferenc, és hívta 

el Tatára edzőtáborba. Az 1970-es években 
sportágában a világ legeredményesebb já-
tékosai közé tartozott. Híressé vált az általa 
kitalált oldalpörgetés, az ún. kifl ipörgetés, 
melyet korábban csak ő tudott.

1975-ben elnyerte az egyéni világbaj-
noki címet. Férfi  párosban kétszer lett 
világbajnok, 1971-ben Klampár Tibor-
ral, illetve 1975-ben 
Gergely Gáborral. 
1979-ben csapat-vi-
lágbajnoki arany-
érmet nyert. Több-
szörös magyar és 
európabajnok, nem-
zetközi karrierjét 
1984-ben fejezte be 
325-szörös váloga-
tottként.

A mai napig ját-
szik a német 5. ligá-
ban huszonéves ver-
senyzők között, ahol 
sok kínai verseny-
ző is van. Sajnálat-
tal tapasztalja, hogy 

nincs edzői és játékos szinten utánpótlás 
a magyar asztaliteniszben.

A ping pong számára ennyi: „Egy na-
gyon szép sport, csak rengeteget kell gya-
korolni!”

- Jónyerné Demkovics Andrea -

Iskolai csengőszó
Az első osztályosok beiratkozásáról: 
Az április végi beiratkozás alapján negy-
ven új tanulója lesz iskolánk első évfolya-
mának. Két első osztályt indítunk, me-
lyek közül az egyikben elkezdjük az angol 
nyelv oktatását is. Leendő elsőseink – 
szüleikkel együtt – egy játékos délelőttön 
is megismerkedhettek iskolánk belső vi-
lágával, a tantermekkel és a tanítóikkal.

A tantestület elfogadta az intézmény Pe-
dagógiai Programjának módosítását, va-
lamint új adatkezelési szabályzatát. Át-
tekintettük a felzárkóztató foglalkozások 
helyét és szerepét az oktatás-nevelés 
rendszerében.

Ismét „Bemutatkozik az iskola”. Az egész 
estét betöltő kulturális program május 
14-én, du. 5 órakor kezdődik a település 
művelődési házában.

Megkezdődött a 3. évfolyamos tanu-
lók úszás oktatása a szikszói uszodában. 
Egy-egy turnusban 10–10 óra alatt sajá-

títják el az úszás alapelemeit. Szintén ez 
az évfolyam vett részt egy budapesti szín-
házlátogatáson.

Több mint száz alsós diákunk a miskolci 
Vadasparkban tett látogatást tanítóik ve-
zetésével.

VERSENYEREDMÉNYEK!
Matematika: 1. Szabados Evelin 2. a, fel-
készítő Máté Béláné; 1. Péli Farkas 3. 
b, felkészítő: Kovácsné Garadnai Éva. 
3. Krassai Henrik 1. b, felkészítő Kiss 
Istvánné.
Angol: 1. Vasas Vivien 5. b és Vidó Dalma 
8. a, felkészítő Minyó Ákosné.
Mesemondó: 1. Krassai Henrik 1. b, fel-
készítő Kovácsné Gara Alice. 1. Dendők 
Tamás 1. a, felkészítő Tomorszky Mari-
anna. 2. Balabás Botond 2. a, felkészítő 
Máté Béláné.
Versmondó: 1. Hankó Roland 1. b, fel-
készítő Kovácsné Gara Alice. 1. Horváth 
Leon eltérő 2., felkészítő Lőrinczné Ko-
vács Noémi. 1. Péli Farkas 3. b, felkészítő 
Kovácsné Garadnai Éva. 1. Horváth Ba-
lázs eltérő 5., felkészítő Madzin Tiborné. 
Szabados Evelin 2. a, felkészítő Máté 

Béláné; Szabados Natália 4. b, felkészítő 
Kovácsné Nagy Ágnes.
Rajz (megyei): 2. Kovács Luca 5. b és Sza-
bó Roxána 8. b, felkészítő: Nagy Attiláné.
Mesemondó (Alsózsolca): 1. Péli Far-
kas 3. b, felkészítő Kovácsné Garadnai 
Éva. 1. Szabados Natália 4. b, felkészítő: 
Kovácsné Nagy Ágnes.
KRESZ: 3. Máté Péter 4. c, felkészítő Sis-
ka Zsolt.
Szavaló verseny (Hernádnémeti): 1. Péli 
Farkas 3. b, felkészítő: Kovácsné Garadnai 
Éva. 1. Szabados Evelin 2. a, felkészítő 
Máté Béláné.
Kerékpáros iskolakupa (csapat): 2. Mu-
lató Martina 8. b, Mihalik Anita 7. b, 
Miczán Benjámin 6. a, Wingendorf Ta-
más 8. b, felkészítő Siska Zsolt.
Atlétika városkörnyéki döntő: 1. a II. kor-
csoportos lánycsapat (Klusóczki Cintia, 
Buzás Márta, Váradi Annamária, Siroki 
Erika, Szabados Natália és Szikora Evelin), 
felkészítő: Kulcsárné Feledy Marianna. 1. 
a II. korcsoportos fi úcsapat (Horváth Le-
vente, Horváth Renátó, Porkoláb Marcell, 
Horváth Anita, Horváth Dániel és Hor-
váth Elemér), felkészítő: Kajtor Csaba.

- Rózsa László ig.-

Ongán járt Jónyer István világbajnok

Jónyer István és az ongai asztaliteniszezők (Fotó: Zavodi Zsanett)

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶
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ÚJRA SZEMÉT ÜGY
Az önkormányzat ismét megvizsgálta a 
szemétszállítással kapcsolatos kérdés-
kört. A képviselő-testület a májusi ülé-
sére újra meghívja a szolgáltató képvi-
selőjét, hogy tárgyaljon vele a lakosságra 
nehezedő szemétszállítási díj esetleges 
mérsékléséről, felvetve pl. a 60 literes ku-
kák után fi zetendő kisebb összegű díjfi -
zetést. A testület ugyanakkor újra leszö-
gezte, hogy ameddig volt rá fedezete (pl. 
a lakásfenntartási támogatásból), és az 
önkormányzat valamilyen formában elő 
tudta teremteni a szükséges költségeket, 
addig átvállalta a település minden lakó-
jától a térítési díj fi zetését. A környező te-
lepülésekhez képest a lehető legtovább 
próbálta ezt a sok szempontból egyedül-
álló támogatást biztosítani minden ongai 
számára, amit az idei évtől források hiá-
nyában nem áll módjában tovább fenn-
tartani. Bizakodásra adhat okot, hogy a 
jövő évtől lejár a szolgáltatóval a szemét-
szállításra kötött 10 éves szerződés. A 
szolgáltatók versenyeztetése remélhető-
leg a szemétszállítási díj csökkenését fog-
ja eredményezni.

A 2009. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI 
JELENTÉS ELFOGADÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta az önkormány-
zat és a felügyelete alá tartozó költségve-
tési szervek 2009. évi belső ellenőrzési 
kötelezettségének teljesítéséről szóló éves 
ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzé-
si jelentést. Az ellenőrzés célja volt, hogy 
a gazdálkodás során biztosított-e a sza-
bályszerűség, a beszámolási kötelezett-
ség, a számviteli bizonylati rend terüle-
tén érvényesülnek-e a jogszabályokban, 
belső szabályzatokban meghatározott 
követelmények, a kialakított folyamat-
ba épített ellenőrzés lehetővé tette-e a 
szabálytalanságok, hiányosságok, a nem 
kellően hatékony megoldások feltárását, 
megelőzését. 

Az ellenőrzés összegző megállapítá-
saiból: az önkormányzat gazdálkodása 
alapvetően jól szabályozott. A korábbi el-
lenőrzések alapján javasolt intézkedések 
végrehajtásra kerültek. A belső szabály-

zatok jogszabályi előírásoknak megfele-
lően történő kiegészítése, módosítása a 
gazdálkodási rendszer szabályozottabb 
működését eredményezi. A számvite-
li, pénzügyi feladatok végrehajtásánál 
általánosságban megállapítható, hogy 
betartották a központi és a belső szabá-
lyozásban foglalt előírásokat, azonban a 
gazdálkodás egyes területein talált az el-
lenőrzés hiányosságokat, amelyek meg-
szüntetésére intézkedni szükséges. A ki-
választott adatok ellenőrzése során tett 
megállapítások kártérítési, felelősségre 
vonási eljárást, önellenőrzéssel helyes-
bítendő tételekre vonatkozó megállapí-
tásokat nem tartalmaznak. A feltárt hi-
ányosságok későbbi időszakban történő 
elkerülése érdekében az ellenőrzési ja-
vaslatok végrehajtása a törvényi előírások 
betartása érdekében indokolt, az átlátha-
tóbb gazdálkodást, ellenőrzöttebb pénz-
ügyi tevékenységet segítik elő.

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módo-
sított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-
ában meghatározott jogkörében eljárva a 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról szó-
ló zárszámadást 941.043 E Ft költségveté-
si bevétellel, 999.805 E Ft költségvetési ki-
adással, 76.634 E Ft pénzmaradvánnyal 
hagyta jóvá. A meghatározott költségve-
tési bevételeken felül 8.347 E Ft hitelfelvé-
tellel, és 12.224 E Ft. CHF árfolyam vesz-
teség miatti kötvény kibocsátásból eredő 
hiteltartozás növekedéssel fogadta el.

SZOCIÁLPOLITIKAI TÁMOGATÁSI 
RENDSZER ALAKULÁSÁRÓL SZÓ-

LÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a szociálpoliti-
kai támogatási rendszer alakulásáról szó-
ló beszámolót.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEK-
JÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete elfogadta a gyermekjólé-

ti és gyermekvédelmi feladatok ellátásá-
ról készült átfogó értékelést. 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT FOGYATÉKOSOK 
NAPPALI INTÉZMÉNYÉNEK 

MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadta a Szociális Szol-
gáltató Központ Fogyatékosok Nappa-
li Intézményének 2009. évi működéséről 
szóló beszámolót. 

SZMSZ MÓDOSÍTÁSA
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az Onga Nagyközség 
Önkormányzati Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2003. (IV. 09.) számú rendeletét 
az alábbiak szerint módosította:

-  A napirend előtti felszólalásra a kép-
viselő-testület tagja jogosult, melyre 
max.: 10 perc időkeret áll rendelke-
zésére.

-  A képviselő-testület nyilvános ülése-
in elhangzottakat hangfelvételen kell 
rögzíteni. A hangfelvételeket 3 hóna-
pig kell megőrizni.

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 
ELFOGADÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 2010–2015. évre szó-
ló környezetvédelmi programot megtár-
gyalta, a cselekvési tervet jóváhagyta és a 
megvalósításhoz szükséges feltételeket a 
költségvetésében biztosítja.

TANÍTÁSI IDŐKERET 
CSÖKKENTÉSÉBE BESZÁMÍTHA-

TÓ PEDAGÓGUS TÁVOLLÉTEK 
MEGHATÁROZÁSA

Onga Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a Görgey 
Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény pedagógus fog-
lalkoztatottjaira vonatkozóan a távollétek 
meghatározását, melyekkel a tanítási idő-
keretet csökkenteni lehet. A közoktatási 
törvény 1. számú melléklete harmadik 
rész II/6. pontja alapján Onga Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te meghatározta, hogy az Ongai Görgey 
Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottjaira vonat-
kozóan a tanítási időkeretet csökkenteni 

Az áprilisi önkormányzati ülésről
A képviselő-testület az április 20-ai rendes ülésén többek között az alábbi 
ügyekkel foglalkozott és döntött.
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szükséges a szabadság, a táppénz (beteg-
ség), az iskolák közötti versenyeztetés, a 
munkaterv szerinti tanulmányi kirándu-
lás idejére eső tanítási órák számával.

KULTURÁLIS NAPOK
Az önkormányzat június 1-től 5-éig terje-
dően elfogadta az V. Ongai Kulturális Na-
pok programját. A szombati sportpályán 
tartandó programra benyújtott pályázatot 
a kiíró befagyasztotta, azt csak nyár végén 
bírálja el. A szombati programok anya-
gi lehetőségek hiányában az idén sem ke-
rülnek megrendezésre. Amennyiben a be-

nyújtott pályázatunk később támogatást 
nyer, a tervezett programok az ősz folya-
mán a szüreti felvonuláshoz kapcsolódó-
an kerülnek megvalósításra.

KÖTVÉNY
Az önkormányzat vizsgálja a korábban 
kibocsátott/felvett kötvényből eredő tar-
tozásának svájci frankról forintra való át-
váltásának előnyeit és hátrányait.

MEGVALÓSULÓ PÁLYÁZATOK
Az önkormányzati ülésen szó volt arról, 
hogy várhatóan egy hónapon belül meg-

valósul a játszóterek kialakítása és a ka-
merarendszer teljes körű kiépítése. 

EGYÉB ÜGYEK
Az önkormányzat tárgyalt az iskolai be-
iratkozás, a bölcsőde esetleges kialakí-
tásának, az önkormányzat által kezde-
ményezett bírósági ügyek állásáról, a 
Volánnal kapcsolatos Onga–Miskolc me-
nettávolság vitáról, az ongaújfalui kastély 
helyzetéről és az utak aszfaltkészítő gép 
általi kijavításáról.

- T. L. -

Készül a trianoni emlékmű és a 
történelmi emlékpark első része

Folynak a munkálatai a június 4-én, 
az önkormányzat fi nanszírozásában és 
tervei alapján átadásra kerülő trianoni 
emlékmű (nem pedig „Jobbikos emlék-
mű”, ahogy néhányan tévesen emlege-

tik) és a történelmi emlékpark első sza-
kaszának. 

Egyetemi oktatóhely lesz a 
fogorvosi rendelő

A helyi fogorvosi rendelőben folyó mun-
ka elismeréseként várhatóan július 1-től 
egyetemi gyakorlati szakképző hely lesz az 
ongai. A beteg előjegyzések és ellátásuk azt 
követően – ahogy most is – a megszokott 

rendben folynak. (A témára a következő 
számunkban visszatérünk. - szerk. -)

Polgármesteri Hivatal átalakítása
Folynak a hajdani könyvtár helyén a Pol-
gármesteri Hivatal átalakítási munkála-
tai. A munkák végeztével megszűnik az 
eddigi zsúfoltság, az ügyfélfogadás koráb-
bi rendje és helyszínei is megváltoznak.

Új virágtartók
Új, küllemében is tetszetős, rögzített vi-
rágtartók kerültek kihelyezésre a frek-
ventáltabb közterekre, utcákra. Április-
ban a virágok is beültetésre kerültek.

Tanösvény táblák 
Az önkormányzat fi nanszírozásában az 
Ongai Kulturális Egyesület által felállí-
tott 11 tanösvény táblából 5-nek – ame-
lyek minden oldalról körüljárhatók – ke-
rült a hátoldalára a táblákon lévő elülső 
információ, megszüntetve az eddigi sötét 
hátoldal zavaró jellegét. 

Kétes dicsőség
Nem aprózzák el, az ongai fatolvajok! Az 
elmúlt hónapban az internetezők körében 
ország-világ megismerte Onga nevét, mi-
vel felkerült a világhálóra a rendőrség ál-
tal ongai fatolvajoktól lefoglalt bicikli és a 
szállított fa fotója. Rajtunk nevetett – saj-
nos – és álmélkodott a fél ország.

- T. L. -

Ongai hírfolyam

A történelmi emlékpark munkálatai (Fotó: T. L.)

Átalakítási munkák a Polgármesteri Hivatalban (Fotó: T. L.) Faszállítás ongai módra (Fotó: internet)
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