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Feledtetni a viharkárokat
Parkosítás az általános iskola előkertjében

– folytatás a 3. oldalon –

Hatalmas károkat okozott az álta
lános iskola épületeiben és a kör
nyezetében a 2010 augusztusában 
tomboló viha
ros szél. Az or
kán feltépte a 
tetőszerkeze
teket két épü
leten, a több 
évtizedes fe
nyő és juhar
fákat derékba 
törte. Az épüle
tek falazatáról 
több négyzet
méternyi va
kolatot vert le. 
A fokozatos kárelhárítás és helyre
állítás folyamata még a mai napig 
sem fejeződött be. Az őszi időszak 
legjelentősebb lépése volt az alsó 
tagozat épületének szigetelése és 
nemes vakolatos színezése. A he
lyi erőkre épülő felújítás nyomán új 
arculatot kapott az épület. 

A legendás szépségű fenyves – ami az 
épület előtt helyezkedett el – szinte telje-
sen megsemmisült. Egyetlen egy ép fa ta-

núskodik a szép parkról. Szintén az ősz 
jelentős munkálata volt a megsemmisült 
fenyőfák kivágása és a hatalmas gyökér-
zetek eltávolítása. A tereprendezés első 
fázisa után a simításokra már idén ta-
vasszal került sor. A kertben elhelyezke-
dő szennyvízaknák eltávolítása is most 
vált lehetségessé. Az alapos földmunka 
után került sor az új park dísznövényei-
nek telepítésére. A legnemesebb díszfák 
és cserjék (magas törzsre oltott magnó-
liák, különféle gömb és kúszó terülő tu-
ják, magas törzsre oltott gömbkecskerá-
gók, smaragd tuják, sárga, zöld és fodros 
levelű kecskerágók, loncok, hyperiumok, 
pimpók, madárberkenyék, tiszafák és 
aranysárga eupogónia tuják) kerültek el-
helyezésre egy előre elkészített koncepció 
alapján. A növények elültetésében ko-
moly segítséget nyújtottak precíz és kitar-
tó munkájukkal az nyolcadik évfolyamos 
fiú tanulók. A park kialakítása a füvesí-
téssel folytatódott. Reméljük, hogy hosz-
szú évtizedekre látványos és üdítő szín-
folt került a felújított oktatási épület elé. 

Munka közben (Fotó: Galyas Ferenc)

A parkosításban résztvevők (Fotó: Galyas Ferenc)
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Az Ongai Kulturális Egyesület 
március 5én egész napos képzést 
szervezett a „Pálinka megismeré
se” címmel.

A képzés célja volt, hogy a pálinkafőzés-
ben érdekeltek, a minőségi pálinkát fo-
gyasztók és készítők olyan gyakorlati és 
elméleti alapismereteket kapjanak a pálin-
kák, gyümölcs- és borpárlatok érzékszer-
vi minősítéséről, fajtajellegéről, a cefrézés 

és a pálinkafőzetés minőségjavító lehető-
ségeiről, melyet a gyakorlatban hasznosí-
tani tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, 
érzékszervi bírálatuk finomodhat. 

A képzést Lovassy György, okleveles 
élelmiszeripari mérnök, a Lovassy Pálin-
ka Akadémia ügyvezetője, a Destillata és 
a több nemzetközi verseny magyar zsű-

ritagja, hivata-
los pálinkabí-
ráló vezette. 

A résztvevők 
megismerték a 
pálinka érzék-
szervi bírála-
tának alapjait 
és jelentőségét, 
áttekintették a 
pá l inkafőzés 
elméleti kérdé-
seit. Bemuta-
tásra kerültek 
a főbb pálin-
ka fajták, szó 
volt azok sajá-

tosságairól, az egyes gyümölcsök fajtajel-
legéről. A jó cefrézési és technológiai ta-
nácsok mellett számos pálinkahiba került 
bemutatásra. A kóstolt minták alapján a 
hibák okairól és kiküszöböléseinek lehe-
tőségeiről is volt konzultáció. 

- T. L. -

A pálinka megismerése

A tréningen (Fotó: Lanku Máté)

Érzékszervi bírálat (Fotó: Lanku Máté) Málna pálinka kóstolása (Fotó: Lanku Máté)

Pálinka hibák megállapítása (Fotó: Lanku Máté) Ebéd a tréningen (Fotó: Lanku Máté)

 Lovassy György előadása (Fotó: Lanku Máté)



Bízunk abban, hogy a kis parkra az egész 
település büszke lesz.

A parkosítás a Görgey Artúr Általá-
nos Iskola és AMI és az Ongai Kulturá-
lis Egyesület együttműködésében való-

sult meg. A parkosítás részeként pótoltuk 
a Trianon emlékmű mögötti hiányos vér-
szilvafákat is.          - K. Gy. -
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Feledtetni… – folytatás az 1. oldalról –

Iskolánk lánycsapata megvédte orszá-
gos bajnoki címét a diákolimpia grund-
birkózó versenyén! Mint minden sport-
ágban, ebben is felmenő rendszerű 
versenysorozaton kellett megküzdeniük 
sportoló tanulóinknak. A megyei és az or-
szágos elődöntőn való jó szereplés kvali-
fikált az országos döntőben való részvé-
telre. A gyerekek példás szorgalommal 
készültek a nagy megméret-
tetésre, és izgalommal vegyes 
várakozással tekintettek a 
versenyre, hisz közülük sen-
ki sem járt még ilyen messze 
lévő városban, mint Pécs. Az 
utazást – mely nem nélkü-
lözte a váratlan helyzeteket – 
az önkormányzat biztosította 
– köszönet érte. Úgyszintén 
köszönet illeti az alapítvá-
nyunkat a versenyzők szpon-
zorálásáért, jutalmazásáért.

No, de vissza a verseny-
hez! Az ország különböző 

térségeiből a döntőbe jutott nyolc csapa-
tot két 4-es csoportba osztották. Iskolánk 
kiváló csapata veretlenül jutott be a dön-
tőbe, ahol meggyőző különbséggel győ-
zött, és hódította el 2011-ben az országos 
bajnoki címet. E győzelem ismételten fel-

hívja a figyelmet: a szorgalmas, kitartó-
an folyamatos edzés ha kellő tehetséggel 
és önbizalommal párosul, akkor a siker 
nem maradhat el.

Az iskolavezetés köszönetet mond a 
versenyzők családjának sokoldalú támo-

gatásukért, példás hozzáállá-
sukért.

A bajnoki címet nyert csa-
pat edzője: Kulcsárné Feledy 
Marianna és Kajtor Csaba 
testnevelők, segítőjük Bűdi 
László iskolatitkár volt. Csa-
patunk tagjai: Horváth Vilma, 
Szamkó Georgina, Szamkó 
Alexandra, Lakatos Domini-
ka, Tirpák Erika, Lakatos Vivi-
en, Horéna Krisztina, Szikora 
Evelin, Horváth Dzsenifer és 
Lőrinczi Klaudia.

- Rózsa László ig. -

Bombasiker Pécset!

Nyolcadikosok munkában (Fotó: Galyas Ferenc) Smaragd tuják ültetése (Fotó: Galyas Ferenc)

Gömbtuják és gömbkecskerágók ültetése (Fotó: Galyas Ferenc) Utolsó simítások (Fotó: T. L.)

A győztes csapat (Fotó: Bűdi László)



4 2011. április

Beiskolázás Ongán!
Nagy szeretettel várjuk leendő 1. osz-

tályos tanulóinkat az ongai Görgey Artúr 
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményünkben. A beiratkozás 
2011. április 27–28-án lesz. A tanköteles-
sé váló gyerekek szülei külön értesítést 
kapnak az iskolába történő beiratkozás-
ról. Iskolánkban április 2-án „Nyílt na-
pon” várjuk a gyerekeket és szüleiket egy 
játékos délelőttre, ahol megismerkedhet-
nek leendő tanítóikkal, az iskolai kör-
nyezettel. Folytatjuk a tanrendbe állított 
emeltszintű angol nyelv, informatika, nép-
tánc oktatást, valamint a mindennapos 
testedzés biztosítását.

Az áprilisi nevelési értekezleten tan-
testületünk elemzi és ér-
tékeli a partneri együtt-
működés tapasztalatait, a 
beérkezett észrevételeket, 
véleményeket.

Folytatódott az isko-
la területének parkosítá-
sa. Az 1. sz. (alsós) épü-
let előtti területen díszfák 
és cserjék kerültek beülte-
tésre, valamint a füvesítést 
is elvégeztük. A munkála-

tokban a 8. évfolyamos tanulók, pedagó-
gusok egyaránt aktívan vettek részt. Az 
iskolavezetés köszönetet mond Máté János 
és Máté Viktor ongai lakosoknak a mun-
kálatokban való segítségükért.

Alapítványunk ebben az évben is si-
kerrel rendezte meg a nőnapi bált. Köszö-
net a kuratórium tagjainak aktív munká-
jukért.

Április 18-án iskolánk rendezi a vá-
roskörnyéki tanulók angol tantárgyi ver-
senyét.

Április 20-án – a tavaszi szünet előtti 
utolsó tanítási napon ismét lesz a télbú-
csúztató Kiszehajtás.

Május 13-án (pénteken) du. 17 órá-
tól „BEMUTATKOZIK AZ ISKOLA” kul-
turális rendezvényünkre várjuk települé-
sünk lakóit.

VErsEnyErEdményEK!
Grundbirkózás, országos döntő, Pécs: 

1. hely, II. korcsoportos lánycsapat (Hor-
váth Vilma, Szamkó Georgina, Szamkó 
Alexandra, Lakatos Dominika, Tirpák 
Erika, Lakatos Vivien, Horéna Kriszti-
na, Szikora Evelin, Horváth Dzsenifer és 
Lőrinczi Klaudia). Felkészítők: Kulcsárné 
Feledy Marianna és Kajtor Csaba.

Úszás, megyei döntő: 1. hely Urszin 
Csanád 7. a, 100 m mell és 100 m pillangó.

Nyelvtan helyesírási verseny, Onga: 
1. hely Szabados Evelin 3. a, felkészítő: 
Máté Béláné.

Versmondó verseny, Sajólád: 1. hely 
Galvács Máté 3. b, felkészítő: Buzás 
Zoltánné.

- Rózsa László ig.-

Általános iskolánk ismét 
megrendezte hagyomá
nyos nyelvhelyességi ve
télkedőjét. A kistérség 
általános iskoláinak meg
hívásos versenyén 14 in
tézmény képviseltette 
magát. A harmadik és ne
gyedik évfolyamosok ve
télkedése a megszokott 
magas színvonalon zaj
lott. A magyar nyelv szin
te tökéletes ismerete már 
ilyen korban is komoly 
tudást és begyakorlott
ságot mutatott. 

A verseny legeredményesebb ta-
nulóit értékes könyvjutalomban 
részesítettük. Minden résztve-
vőnek kisebb ajándékkal ked-
veskedtünk. 

A 3. évfolyamon helyezést a 
következő tanulók értek el: 1. 

Szabados Evelin (Görgey Ar-
túr Általános Iskola és AMI, 
Onga), 2. Szabó Eszter (AMK, 
Felsőzsolca), 3. Vereckei Zoltán 
(Miskolci Görög Katolikus Ál-
talános Iskola).

A 4. évfolyamon helyezést 
az alábbi tanulók értek el: 1. 
Gyulai Márton (Bükki Szlovák 
Nemzetiségi Általános Isko-
la, Bükkszentkereszt), 2. Csó-
ka Máté (Csokonai Vitéz Mi-
hály Általános Iskola, Gesztely), 
3. Feczkó Csanád (Miskolci Gö-
rög Katolikus Általános Iskola).

A verseny szervezői nevében 
köszönjük a megrendezést tá-
mogató anyagi és természetbe-
ni segítséget. 

- Kacsándiné Bokor Ildikó, 
az alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője - 

Iskolai csengőszó

Nyelvtan-helyesírás verseny immár 15. alkalommal

A helyesírási versenyen (Fotó: K. Gy.)

Eredményhirdetés (Fotó: K. Gy.)

Tereprendezés (Fotó: T. L.)

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶

◀ ◆ ▶
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Ismét báloztunk!
Az Ongai Általános Iskoláért Alapítvány az idén is megren-

dezte hagyományos jótékonysági bálját. A rendezvény szerve-
zői és a kuratórium tagjai köszönetet mondanak minden tá-
mogatónak. Hálásak vagyunk azoknak, akik megjelenésükkel, 
a belépőjegyek, támogatói jegyek és a tombolajegyek megvá-
sárlásával támogatták iskolánkat. 

A nagyon jó hangulatú „nosztalgia-party” táncosai hajnalig 
ropták. A szervezők örömére szolgált az új, fiatal szülők meg-
jelenése. 

Szívesen és nagy szeretettel várunk jövőre is mindenkit! 
- Karabiszkyné Becse Ágnes 

a szervezők nevében - 

I. Számviteli beszámoló
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 5545
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 2691
a) Alapítóktól 22
b) Államháztartás más alrendszeréből 1427
c) Személyi jövedelemadó 1 %-a 569
d) Egyéb támogatások 673
2. Pályázati úton elnyert támogatás 2438
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 364
4. Egyéb bevétel 52
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0
6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel 0
7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 5545
D) Közhasznú tevékenység költségei 5513
E) Vállalkozási tevékenység költségei 0
1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 0
F) Összes tevékenység költségei 5513
G) Adózás előtti eredmény 32
H) Adófizetési kötelezettség 0
I) Tárgyévi eredmény 32
II. Költségvetési támogatás felhasználása 0
A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk ilyenben 
nem részesült.
III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás
Eszközök 5607
Befektetett eszközök 4595
1. Immateriális javak 0
2. Tárgyi eszközök 4595
3. Befektetett pénzügyi eszközök 0
Forgóeszközök 1012
1. Készletek 0
2. Követelések 0
3. Értékpapírok 0
4. Pénzügyi eszközök 1012
Források 5607
Saját tőke 5607

1. Induló tőke 10
2. Eredmeénytartalék 5565
3. Tárgyévi eredmény 32
Céltartalék 0
Kötelezettségek 0
1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0
2. Rövidlejáratú kötelezettségek 0
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása
A) Személyi jellegű ráfordítások 0
1. Bérköltség 0
2. Megbízási díjak 0
3. Tiszeletdíjak 0
4. Személyi jellegű egyéb költségek 0
5. Személyi jellegű költségek köztrhei 0
B) Anyagjellegű ráfordítások 4132
C) Értékcsökkenési leírás 1341
D) Egyéb ráfordítások 0
E) A szervezet által nyújtott támogatások 40
Összes ráfordítás 5513
V. Kapott támogatások 
1. Onga Nagyközség Önkormányzatától 1427
2. Pályázatok 2438
- B.-A.-Z. m-i Mecénás keretből 300
- Művészeti és Szab. Műv. Alapítvány 50
- Norvég Civil Támogatási Alap (Ökotárs Alapítványtól) 1235
- Nemzeti Civil Alapprogram 803
- Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 50
3. Társadalmi szervezetek támogatása
4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó 569
5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás 303
6. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás 370
Összes támogatás 5107
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 0
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 2010. évre (E Ft-ban)

Az iskolai bál megnyitója (Fotó: K. Gy.)
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A képviselőtestület március 29én tartotta soron kö
vetkező önkormányzati ülését. Az alábbi tájékoztatás 
az ülésen elhangzottakról szól.

Ócsanálosi szennyvíztelep és csatornahálózat üzemeltetése
A képviselő-testület az ócsanálosi szennyvíztelep és hálózat 
szakmai üzemeltetésével 2011. január 1-től 2011. december 
31-ig a Hernád Közmű Kft-t bízta meg. 

A sportbüfé üzemeltetéséről 
A képviselő-testület elfogadta Péli Tibor vállalkozó Sportbüfé 
üzemeltetéséről szóló beszámolóját. Az ülésen szó volt a büfé 
és a sporttelep új sportrendbe való beillesztéséről.

A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
A képviselő-testület módosította a 2010. évi költségvetést. A 
2010. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként 
biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint 
a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 6/2010. (II. 
16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadá-
si főösszegét 82.926 E Ft-tal, míg a bevételi főösszegét 82.926 E 
Ft-tal megemelte, és az önkormányzat 2010. évi módosított ki-
adási főösszegét 1.229.960 E Ft-ban, módosított bevételi főösz-
szegét 1.229.960 E Ft-ban állapította meg.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirány-
zatokat

360,349 E Ft Személyi jellegű juttatások
95,195 E Ft Munkaadókat terhelő járulék

247,389 E Ft Dologi kiadás
98,723 E Ft Egyéb folyó kiadások

0 E Ft Pénzmaradvány átadás
4,465 E Ft Támogatásértékű működési kiadás

64,727 E Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

189,506 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

17,311 E Ft Felújítás
6,047 E Ft ebből EU-s támogatás

62,432 E Ft Intézményi beruházási kiadások
18,667E Ft ebből EU-s támogatás

71,516 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

10,000 E Ft Hitelek kamatai
0 E Ft Egyéb kiadások

8,347 E Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapította meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányza-
tokat

49,064 E Ft Intézményi működési bevétel
249,029 E Ft Önkormányzat sajátos működési bevételei

1,505 E Ft Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
642,239 E Ft Támogatások és kiegészítések

116,607 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök
158 E Ft Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev.

92,720 E Ft Finanszírozási bevételek
78,638 E Ft Előző évi pénzmaradvány 

0 E Ft Forráshiány 
jogcímenkénti megoszlásban állapította meg.

Új sZmsZ 
A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló új rendeletét.

A 2010–2014. évi gazdasági program elfogadása
A képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2010–

2014. évi gazdasági programját.

A szociális rendelet módosítása
A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló rendele-

tét módosította a szociális étkeztetés (ebéd), nappali ellátás, tá-
mogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanya-
gondnoki szolgálat 2011. évi térítési díjainak megfelelően. 

Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
elfogadása

A képviselő-testület a Települési Közoktatási Esélyegyenlő-
ségi Intézkedési Terv felülvizsgálatát megtárgyalta és azt elfo-
gadta.

sportkoncepció elfogadása
A képviselő-testület a nagyközség sportkoncepciójának fe-

lülvizsgálatát megtárgyalta és elfogadta.

Pályázatok benyújtása
– Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 

7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a társult formában mű-
ködtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmé-
nyek fejlesztését és felújítását (családgondozó, a volt „kesztyű 
üzem”) célzó pályázat benyújtását elfogadta. Az igényelt visz-
sza nem térítendő támogatás: 25.443.000 Ft. Onga nagyköz-
ség Önkormányzati Képviselő-testülete a megvalósításhoz 
szükséges önerőt, 2.827.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja.

– Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testüle-
te a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján az iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra-fejlesztését, felújítását (sporttelep, 
sportöltöző) célzó pályázat benyújtását elfogadta. Az igényelt 
vissza nem térítendő támogatás: 19.710.000 Ft. Az önkor-
mányzat a megvalósításhoz szükséges önerőt, 2.190.000 Ft-
ot a 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

– Onga Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
az észak-magyarországi Operatív Program keretében kiírt 
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonst-
rukciója” ÉMOP-2010-3.2.1./F program keretében megvaló-
sítandó pályázat benyújtását elfogadta. A pályázat benyújtá-
sához önerő biztosítására nem volt szükség, mivel a támogatás 
mértéke 100%.

- T. L. -

Önkormányzati ülésről
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Az önkormányzat képviselőtestülete módosította a 
szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabá
lyairól szóló rendeletében a 2011. évi térítési díjakat.

Szociális Szolgáltató Központ térítési díjai a 2011. évre
Szociális étkeztetés (ebéd)

Szociális 
étkeztetés

Intézményi térítési díj
Képvise lő -testület 
által csökkentett nettó 
intézményi térítési díj 

Kiszállítás díja

- elvitel esetén
- helyben fogyasztva

- elvitel esetén
- helyben fogyasztva
- kiszállításnál 
házaspár esetén az 
egyik fél

- kiszállításnál 
házaspár esetén 
az egyik fél

454 Ft/fő/nap 180 Ft/fő/nap* 20 Ft/fő/nap**

*Az intézményi térítési díj az ÁFA-t (25%-os) nem tartalmazza, az ÁFA 45 Ft/
nap/adag.
A nettó csökkentett térítési díj + ÁFA (25%-os) összesen: 225 Ft/nap/adag
** Házaspár esetén az egyik fél fizet csak.

Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 375 Ft/óra
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat csökkenti 

130 Ft/órára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj 87 Ft/nap/készülék.
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat 10 Ft/nap/

készülékre csökkenti.
A képviselő-testület az intézményi térítési díjat 10 Ft-ban 

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

Támogató szolgálat
Intézményi térítési díj.
- Személyi segítés: 519 Ft/óra
- Szállítás: 104 Ft/km
A kéviselő-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 1190 Ft/óra.
A falu-, tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Nappali ellátás
Idős nappali ellátás

Ellátási 
forma

Intézményi térítési díj Képviselő-testület által csökken-
tett intézményi térítési díj

Idős nappali 
ellátásban 
részesülő

Idős nappali 
ellátásban 
és szociális 
foglalkoz-
tatásban 
részesülő 

Idős nappali 
ellátásban 
részesülő

Idős nappali 
ellátásban és 
szociális fog-
lalkoztatásban 
részesülő

Idősek 
klubja 815 Ft/fő/nap 1027 Ft/fő/

nap 0 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap

Fogyatékosok nappali ellátása

Ellátási 
forma

Intézményi térítési díj
Képviselő-testület által csökken-
tett nettó intézményi térítési díj

I. kategória 
fogyatékos 
nappali 
ellátásban 
részesülő

II. kategória fo-
gyatékos nap-
pali ellátásban 
és szociális fog-
lalkoztatásban 
részesülő

I. kategória 
fogyatékos  
nappali 
ellátásban 
részesülő

II. kategória fo-
gyatékos nappali 
ellátásban és szo-
ciális foglalkozta-
tásban részesülő

Fogya-
tékosok 
Nap-
pali 
Intéz-
ménye

- 444 Ft/fő/
nap

525 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap 180 Ft/fő/nap*

A képviselő-testület az intézményi térítési díjat az I. kategó-
riában 0 Ft/nap-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az intézményi térítési díjat a II. kate-
góriában csökkenti, csak az étkeztetésért kell fizetni: nettó 180 
Ft/nap/adag. 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza: 25%-os ÁFA 45 Ft/
nap/adag.

A II. kategóriában a csökkentett térítési díj + ÁFA (25%-os) 
összesen: 225 Ft/nap/adag

- T. L. -

Szociális Szolgáltató Központ térítési díjai 

A Szociális Szolg. Központ (Fotó: Zs. B.)

Tisztelt Ogai Adófizetők!
Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról ren-
delkező nyilatkozatukban az ongai iskolát támogassák.
Nyilatkozatukban az alábbi alapítványt kérjük megjelöl-
ni, vagy munkahelyén megjelöltetni:

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18410394-1-05

Köszönjük:
- Szegedi Sándor elnök, Rózsa László igazgató - 
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Új sorozatot indítunk újságunk hasáb-
jain. Az Ongai Kulturális Egyesület által 
felkutatott, vagy vásárolt Ongával kapcso-
latos térképeket, térképrészleteket adunk 
közre hónapról hónapra, amelyek a lakos-
ság többsége számára kevésbé vagy egyálta-
lán nem ismertek. Célszerűnek tartjuk ezt 
abból az okból is, hogy az árvízi és belvízi 
védekezések gyakori kényszere miatt lehe-

tőleg minél többen ismerjék meg, hol vol-
tak régen mocsarak, vízfolyások a telepü-
lésünk közigazgatási határában, hol folyt a 
Bársonyos, a Hernád és a Vadász-patak. 

Olykor némi magyarázattal is ellátjuk 
a térképeket, hogy az információk min-

denki számára jobban érthetők legyenek. 
Nem tanúság nélküli a régi térképek bön-
gészése! 

Újságunk internetes változatában szí-
nesben is megtekinthetők a térképek.

- T. L. -

XVIII. század végi térkép Ongáról (B.-A.-Z. M. Lt. T. 
39.) – Az eddig fellelt egyik legrégibb fennmaradt tér-
kép a településről, ahol jól látszanak a Halom dom-
bok, a régi temető, a Kassa és Tokaj felé vezető fő-

utak és a Bársonyos egy szakasza.

Onga régi térképeken

Onga környéki mocsáron átvezető töltés-
út térképe 1787-ből (MOL. Helytartótanácsi 
térképek S12. Dir. 13. No. 123.) A térképen 
jól látható a régi temető, s hogy a Bárso-
nyos – folyónak feltüntetve – két ágban a 

településtől keletre folyt, valahol a mai Kos-
suth utca végén, át a Patai-réten, keletről 

megkerülve a pálinkafőzdét és a Cigányte-
lepet. A a mai tavak helyén Gesztelybe ve-
zető út egészen a Hernádig gyakorlatilag 

egybefüggő mocsárvidéket jelentett. Ezen 
a mocsáron, tavon – levéltári forrásokból 

tudjuk –, hogy még szárazidőben is nagyon 
nehéz volt az átkelés. Az épített úttal és töl-

téssel állandóan bajok voltak. A mai tele-
pülés helyén számos időszaki vízmosás, 
vízjárás van feltüntetve, ami időszakosan 
gyakran öntötte el a mai Ófalu egy részét.
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Térkép a Bársonyos egyik ongai 
szakaszáról, annak szabályozása 

előttről a XIX. század 2. feléből 
(B.-A.-Z. M. Lt. Térképgyűjtemény.)

Honvédségi térkép Onga környékéről 
1968-ból. (T. L. magángyűjteményéből.)
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Térkép Onga Bársonyos-patakjának 
vízgyűjtőterületéről 1958-ból. 

(B.-A.-Z. m. Lt. XXIII. 902/b. 14/13-760.)
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Térkép Onga belterületéről az 1970-es évekből 
(T. L. magángyűjteményéből.)

Régészeti térkép Ongáról a XX. század közepéről. 
(HOM. RA. 001141.)
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Ongai KéKdaru
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa 
Onga Nagyközség Önkormányzatának támogatásával.

Szerkesztők: Kovács györgy, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út. 2/a.
Az újság elérhető az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyomdai előkészítés: koprinart.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Bársonyos zöldség-gyümölcs bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Berzsenyi út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Onga vízrajza régi térképeken
•  Várossá válási pályázatról
•  II. Rákóczi Autós Pálinkatúra 

Ongán
•  Belvízi védekezés
•  Pályázatok állásáról
•  Önkormányzati hírek
•  Kiszehajtás
•  Régi fotók Ongáról
•  Iskolai csengőszó
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések

A házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
menetrendje a következő: 
• Április 27. szerda • Május 25. szerda
• Június 22. szerda • Július 27. szerda

• Augusztus 24. szerda • Szeptember 28. szerda
• Október 26. szerda • November 23. szerda

• December 28. szerda

Az orvosi ügyelet új helyre költözött!
Az új cím: Felsőzsolca Rákóczi u. 27–29. szám, telefonszám: 584-055.

1%-os felhívás!
Munkánkhoz 2011-ben is támogatásukat, segítségüket kérjük!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról 
rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum 
bővítésének munkálatait, az egyesület céljait, törekvéseit, mely 
Onga nagyközség kulturális, hagyományőrző, értékteremtő gya-
rapodását helyezi előtérbe. 

Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: 

Ongai Kulturális Egyesület. 
Adószám: 18430983-1-05

Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége ezúton is 
köszöni, és továbbra is számít rájuk!

Fotóalbum 2. és dvd-rom
Onga XX. századi története 
fotók tükrében 2. könyv és a 
honismereti dvd-rom 
2000 Ft-os áron kapható 

az egyesület tagjainál, 
a falumúzeumban és az 

általános iskolában.




