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Ez volt a huszadik!
A télűző kiszehajtás két évtizedes
hagyománnyá nőtte ki magát. Az
általános iskolások tavaszi szünetet köszöntő zajos vonulása 2011ben is a település egyik színes
megmozdulása volt.
A különleges télbúcsúztató szokások
közé sorolható a kiszézés. A kiszebáb
maga a tél, a tél minden rútsága, hidege. A kiszebáb megtestesíti továbbá a legyengült emberi szervezetet megtámadó
betegségeket, járványokat. Már a farsangi népszokások és mulatságok is jelzik a
melegebb évszak érkezését, de mégis a
zöldágas természet és az egyre melegebben ragyogó napsütés az, ami minden
kétséget kizáróan igazolja a tavasz megérkezését. A kiszehajtó iskolásokat az
évek során érte már meglepetés hópelyhek formájában. Ám minden esetben
győzedelmeskedett az a hangos kívánalom, hogy érkezzen meg a jó időjárás.
A huszadik esztendő sem indulhatott
másként. Elkészült a hatalmas, rút és kócos banya-báb. Felkészültek a gyerekek

A Bársonyos-patak partján (Fotó: T. L.)

Szalagok felkötése a kiszebábra
(Fotó: Horváth Zsolt)

erőteljes csúfolódásaikkal és tavaszköszöntő verseikkel. A különleges alkalomra szalagok kerültek a bábra. A szalagokra
minden osztály felvéste azokat a rossz dolgokat, amelyektől szabadulni szeretne.
– folytatás a 3. oldalon –

Polgármester maradok, az ítélet nem jogerős
Amint arról településünk lakossága egyéb médiumokból bizonyára értesült, 2011. április 28-án a
B.-A.-Z. Megyei Bíróság első fokon
ítéletet hirdetett Gergely Zsolt és
társai ügyében, amelyben engem
– mint másodrendű vádlottat – a
bíróság 5 év letöltendő szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint nyolcszázezer
forint értékben vagyonelkobzásra ítélt hivatali vesztegetés miatt.
Megítélésem szerint az egész koncepciós
per politikai okból indult, aminek még a
vádemelésig sem lett volna szabad eljutnia. Az ügy kezdete a Zuschlag-ügy kirobbanásának idejére datálódik, és véleményem szerint az motiválta, hogy ha a
szocialisták egyike ellen indult egy ilyen
eljárás, akkor okvetlenül találni kell a
másik oldalon is valakit vagy valakiket,
akikre rá lehet húzni a vizes lepedőt.
Engem azzal vádoltak meg, hogy azért
kértem és fogadtam el anyagi előnyt, hogy
a képviselő-testületre nyomást gyakorolva elérjem egy Onga külterületi ingatlan
ipari területté nyilvánítását. Az egész vád
egy lehallgatott telefonbeszélgetésen ala-

pul, amely az ügyben szintén vádlottként
szereplő vállalkozók között zajlott le, és
még az sem egyértelmű benne, hogy egyáltalán rólam beszélnek.
Senkitől semmilyen pénzt nem vettem át, a terhemre rótt bűncselekményt
nem követtem el, ezért fellebbeztem az
ítélet ellen.
A per koncepciós jellegére sok egyéb
tény mellett egyértelműen utal, hogy a bíróság a hasonló ügyekhez képest példátlanul súlyos büntetést állapított meg. Sokak
által megfogalmazott általános vélemény,
hogyha a semmiért ennyit lehet kapni, mi
lett volna, ha még el is követek valamit.
A vád szerint én, mint polgármester, a
hivatali hatalmammal visszaélve „presszionáltam” a képviselő-testületet a művelési ág megváltoztatására, de az igazság biztos tudatában kijelenthetem, hogy ez nem
történt meg, sőt egyáltalán nem is volt rá
szükség. A képviselő-testület egyhangúlag, vita nélkül megszavazta az építési
csoport által készített, a pénzügyi bizottság által korábban megtárgyalt és elfogadásra javasolt általam előterjesztett javaslatot. A kérelem lényege az volt, hogy a
Major utca végén a 37. számú főút szomszédságában lévő elhagyatott, szemetes

és romokkal teli telken a kérelmezők egy
benzinkutat, panziót és kamion parkolót szeretnének építeni. Meggyőződésem,
hogy a képviselő-testület a település érdekében hozta meg döntését, amely jó döntés volt, és ezt a megvalósuló beruházás
igazolni is fogja. Ilyen tények ismeretében
egyszerűen nevetséges bármiféle „pres�szióra” vagy kényszerítésre hivatkozni.
Tisztában vagyok vele, hogy ellenfeleim Ongán fel fogják használni ellenem ezt az első fokú, nem jogerős ítéletet, mint ahogyan azt már a vádemelésnél
is megtették.
Tiszta lelkiismerettel jelentem ki, hogy
az ongai lakosság bizalmából immár 5. alkalommal elnyert polgármesterségemről
nem mondok le, tovább folytatom településünk érdekében végzett munkámat, bízok a
másodfokú bíróság felmentő ítéletében.
Elhihetik nekem, hogy nem könnyű
az embernek létezni, amikor ilyen nyomás nehezedik rá. Éppen ezért itt szeretném megköszönni azt a sok együttérzést,
támogatást, biztatást, bizalmat mindazoknak, akik hisznek ártatlanságomban. Meggyőződésem, hogy nem fognak csalódni!
Köszönettel és tisztelettel:
- Madzin Tibor polgármester -

Megújult az ongai római katolikus templom
Húsvét vasárnap a délelőtt fél 12kor kezdődő ünnepi szentmisén
résztvevők öröme kétszeres is lehetett. Főként – természetesen –
Krisztus Urunk feltámadása töltötte el boldogsággal a szíveket,
ezen túl azonban annak is örvendezhettek, hogy megszépült és
gazdagodott az ongai katolikus
templombelső.

Új szőnyeg a templomban (Fotó: Kimás Gábor)
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Ez azt jelenti, hogy – a fűtés hatékonyságát is jelentősen növelendő – elkészült a templompadok alatti padlózat,
amely nagyszerű mesterek hozzáértését
és keze munkáját dicséri, másrészt gyönyörű szőnyegekkel gazdagodott a templom előtere, és ami még hangsúlyosabb,
a templomhajó. Az ily módon megújult
templombelsőt, illetve annak új berendezési tárgyait áldotta meg a húsvét va-

sárnapi ünnepi szentmise keretében Kormos Csaba gesztelyi címzetes esperes,
plébános, aki egyúttal Onga római katolikus lelkipásztora is. Az ongai gyülekezet ezúton is köszönni minden adakozónak az áldozatosságát és szeretetét, és
kérik reájuk a Jóisten áldását!

A katolikus templombelső 2010 tavaszán (Fotó: T. L.)
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- K. G. -

Bemutatkozott az óvoda!
Április 20-án került sor a hagyományos óvodás bemutatkozásra. A rendezvény bevétele az Ongai Óvodásokért Alapítványt gazdagította. A következő képek ott készültek.

Nyulak (Fotó: K. Gy.)

Kéményseprők (Fotó: K. Gy.)

Ovis hagyományőrzők (Fotó: K. Gy.)

A megidézett labdarúgó VB (Fotó: K. Gy.)

Törökök (Fotó: K. Gy.)

Vidám zárás (Fotó: K. Gy.)

Ez volt a huszadik! – folytatás az 1. oldalról –

Mindenki kezében ott volt egy-egy zajkeltő eszköz, amelynek segítségével egyre
messzebb űzetett a tél szelleme. A zene és a
varázstánc is lángoló erőként csapott a ba-

Körtánc a kiszebáb körül (Fotó: Horváth Zsolt)

nya kontyába. A Bársonyos-patak partjára
a szokásos útvonalon (Balaton utca, Dózsa
György utca, vasúti töltés mellett a Mező
Imre utca vége) érkezett a kiszehajtó sereg.
Rövid irodalmi műsor után került sor a ki-

szebáb elégetésére. A tavaszi szünet előtti
tanítási nap eseménye remélhetően minden diák emlékezetében megmarad.
- Tomorszky Marianna és
Kovács György -

Vonul a menet (Fotó: Horváth Zsolt)
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E havi számunktól kezdve szeretnénk
a Szociális Szolgáltató Központ egyes
alapszolgáltatásaival, alapfeladataival megismertetni az olvasókat, hisz
sokan még mindig nincsenek tisztában a nagyközség legifjabb intézményében folyó sokszínű tevékenységgel. Alább a fogyatékosok nappali
intézményével ismerkedhetnek meg
az érdeklődők.
A fogyatékosok nappali intézményének
célja, hogy az ellátottak állapotuknak és
élethelyzetüknek megfelelő ellátásban részesüljenek. Feladata lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését, valamint a foglalkozásukat.
Az intézmény az otthonukban élő,
mindennapi életvitelükben részben, vagy
egészben segítségre szoruló, önellátásra nem vagy csak részben képes fogyatékos emberek számára nyújt segítséget. Az
igénybevevők részére szociális, egészségi,
mentális állapotuknak megfelelő ellátást
biztosítunk. A különféle fogyatékkal élő
emberek számára meg kell könnyítenünk
a kapcsolatteremtést, és javítani kell a
kommunikációs lehetőségeket a hátrányok leküzdését, az integrációs esélyek
növelése érdekében.

Munka közben (Fotó: T. L.)

2010-ben az ellátottak száma 32 fő volt.
Az ellátottak száma települések szerint:
Gesztely 4 fő, Miskolc 3 fő, Onga 25 fő.
Az ellátottak száma fogyatékosság szerint: mozgáskorlátozott 18 fő, értelmi fogyatékos 7 fő, látássérült 4 fő, hallássérült
3 fő.
Az igénybevétel önkéntes, az ellátást
igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
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Szociális Szolgáltató Központ:
fogyatékosok nappali intézménye
Az ellátás iránti kérelemről a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató, nappali intézmény és
alapszolgáltatás biztosítása esetében az
intézményvezető dönt.
A fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő
szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.
Legalább féléves intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottak esetén
az intézményvezető kezdeményezheti az intézményen belüli foglalkoztatáshoz a foglalkoztatási rehabilitációs vizsgálat elvégzését. Erről írásban értesíti
az ellátottat, illetve tájékoztatja az eljárás menetéről, jogairól. A szakvélemény
alapján az intézményvezető dönt a foglalkoztatásról és írásban értesíti az ellátottat. Amennyiben az ellátott vagy
törvényes képviselője nem ért egyet az
intézményvezető döntésével, úgy fellebbezhet a fenntartónál.
A nappali ellátást nyújtó intézményekben az intézmény vezetője látogatási és eseménynaplót vezet. Ennek alapján
a gondozási napokat havonta és
évente összesíti,
ez képezi az állami normatíva felhasználásának és
elszámolásának az
alapját.
A nappali ellátásban
részesülő személyre a
gondozást
végző személy egyéni
gondozási tervet
készít az igénybevételt követő egy hónapon belül.
A Fogyatékosok Nappali Intézményének nyitva tartási ideje: hétfőtől péntekig:
6:30 órától 16:00 óráig.
Központi feladatunknak tekintjük,
hogy ellátottjaink mindennapjai változatosak, vidámak, tevékenyek, hasznosak,
produktívak legyenek, hogy a társadalom életében minél nagyobb mértékben
legyenek jelen.
2011. május

Intézményen belüli fejlesztő
felkészítő foglalkoztatás
2010-től a foglalkoztatásnál az állami támogatást felváltotta a pályáztatási rendszer. Intézményünk erre a feladatra 3 éves finanszírozási támogatást nyert,
de a támogatási összeg sajnos harmadára csökkent.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
célja; a szociális intézményben ellátott
személy számára a munkafolyamatok betanítása és a foglalkoztatás révén az önálló
munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve
a nyílt munkaerő-piacon történő önálló
munkavégzésre.
A foglalkoztatásba bevont ellátottak
foglalkoztathatóságának minősítése minden esetben az illetékes ORSZI vizsgálat
által, az ellátott állapota alapján javasolt
foglalkoztatási forma: fejlesztő-felkészítő
foglalkoztatás.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében végzett fő tevékenység: irodai papíráru gyártása (TEÁOR /
NACE Rev 2./: 1723’08).
Az intézmény és a külső foglalkoztató
együttműködése 2007-ben kezdődött,
amikor az önkormányzat átadta a pályázatból épült fogyatékos intézet, ahol a az
intézményi foglalkoztatás megvalósítása
volt a cél. Az engedélyek beszerzését követően 2008 júniusától indult el a foglalkoztatás 45 fő intézeti ellátott bevonásával, 3 fő segítővel és egy koordinátorral
(elsősorban helyi lakosok bevonásával).
2009-ben sikerült az ellátotti létszámot
60 főre bővíteni, így még egy fő személyi
segítővel bővült a telephely. A 2010-es évben a szabályozási változásokat követően
a források nagymértékben csökkentek,
így 20–30 fős ellátotti létszám maradhatott a foglalkoztatásban, mellettük egy fő
személyi segítő dolgozott. Erre az évre ez
szintén hasonlóan alakult, jelenleg 30 fő
ellátottnak tud munkahelyet biztosítani a
külső foglalkoztató.

Tevékenység:
A szociális foglalkoztatás keretében
végzett tevékenység az irodai papíráru
gyártása. A tényleges munkatevékenység magában foglalja iratgyűjtő, gyorsfűző, szalagos irományfedél termékek,
illetve a foglalkoztatottak által betanult
egyéb, e tevékenységi körbe tartozó egyszerű termékek előállítását. A dolgozók a
nyomdából félkész (stancolt) állapotban
kapják a termék méretre szabott, kiterített alapvázát, amelyet az előre nyomott
(biegelt) vonalak mentén, sablonok és
papírfeldolgozói kéziszerszámok alkalmazásával kell a termék-törzskönyvek
előírásainak megfelelően összehajtogatniuk, összeállítaniuk és vízbázisú ragasztók alkalmazásával összeragasztaniuk. A
terméket fajtától függően felszerelik előre
gyártott fém lefűző-nyelvvel és műanyag
leszorító pánttal (gyorsfűző), vászonszalaggal (szalagos irományfedél), valamint
megrendelői igény esetén ragasztott címkével. A termékek készítése több munka-

Gyorsfűzők készítése (Fotó: T. L.)

Fejlesztés – képzés:
Az ellátottak a 2008-as kezdéstől folyamatosan fejlődtek a munkavégzés során. Ugyan mindenki időbérben dolgo-

Az említett csoportos teljesítmények alakulása:

év/
termékfajta

iratgyűjtő

gyorsfűző

szalagos
irományfedél

2008

1 500

2 500

1 500

2009

1 900

3 000

1 800

2010

3 000

4 500

2 150

2011

3 000

5 500

2 150

folyamatra van bontva, így állapotuktól
függetlenül minden munkavállaló részt
tud venni a feldolgozásban.

Elszállításra várva (Fotó: T. L.)

zik, azonban a foglalkoztató a csoportos
teljesítményeket folyamatosan figyelte.
Ennek részben a motiváció miatt is nagy
jelentősége volt,
részben
pedig
fontos információt adott a vevői kiszolgálások terén,
illetve az alapanyag rendeléseknél. 2009-ben a telephelyen dolgozó
összes munkavállaló elvégzett egy
100 órás betanított papírfeldolgozói képzést. Ennek
eredményeként a
2011. május

dolgozók a könyvkötészeti ismeretek elsajátítása mellett egy új szakmát kaptak
a kezükbe. A képzés hatására a termékek gyártási mennyisége is növekedett.
A dolgozók saját maguk találtak ki olyan
könyvkötészeti eszközöket, ami a mindennapi munkájukat nagyban megkön�nyíti. A képzés az alábbi részekből állt:
papíripari alapismeretek, anyag- és áruismeret, nyomdaipari alapismeretek, kézi
feldolgozási folyamatok, termékek, önellenőrzés, munkavédelem, tűzvédelem és
környezetvédelem.
Termelés:
Az évek során a telephelyen készített
termékek mennyisége az alábbiak szerint
változott: 2008-ban: 316 310 db, 2009ben: 452 045 db, 2010-ben: 844 039 db és
2011-ben eddig: 339 007 db.
Értékesítés:
A külső foglalkoztató az ellátottak által készített és csomagolt termékeket hazai és külföldi nagykereskedőknek egyaránt értékesíti.
Belföldi piaci lehetőségek:
Corwell Kft., Barát Papír Kft., PBS Hungária Kft. és Herlitz Hungária Kft. stb.
Uniós piacok:
Görögország (UNIPAP), Románia
(Tamol Impex) és Szlovákia (Fortuna Office).
- Hadházi Ferencné
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„Ki mondta,
hogy nem tudod
megváltoztatni
a világot?”
Ezzel a mottóval kezdődött április 19-én, délután egy előadás az általános iskola média termében. Több mint
70 kíváncsi gyerek szeme szegeződött az
előadóra, hogy mi fog itt történni.
1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított
el a Föld védelmében. Már mozgalmának
megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész
Földre kiterjed az általa kezdeményezett
mozgalom. Ezernél több szervezet vesz
részt benne. A FÖLD NAPJA célja, hogy
tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a
környezetvédelem fontosságára.

A Föld napja
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést,
az esőerdők írtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat,
a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést,
a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az
1990-es évek a környezet évtizedeként a
közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Az előadás egy órás volt. PowerPoint bemutató keretein belül hangzottak
el a Föld globális problémái. Az adott témákhoz rövid videó film bejátszásokat
is láthattak a gyerekek és felnőttek. Gondolkodjunk globálisan és cselekedjünk lokálisan – gondolatok mentén mi is sokat
tehetünk környezetünk védelméért.

Előadás a Föld napján (Fotó: K. Gy.)

A diák hallgatóság egy része (Fotó: K. Gy.)

Kivágott nyárfák
pótlása
A nagyközségi sporttelepen a kialakítás alatt lévő műfüves labdarúgó pálya védelme érdekében a Polgármesteri
Hivatal műszaki csoportjának dolgozói kénytelenek voltak
kivágni a pálya mellett álló nyárfákat. A vastagabb fatörzsek egy része a falumúzeum udvarára kerültek későbbi
felhasználás céljából.
A fák pótlására és a sporttelep környezetének szépítésére az önkormányzat mintegy 200 darab vérszilvafát ültetett végig a kerítés mentén. A vérszilvafákból jutott a sporttelepre vezető út és a vasúti sín közötti területre, illetve a
Berzsenyi utcában kitört vagy hiányos fák pótlására az ún.
piac és telefonközpont környékére is. A munkákban a hivatal dolgozói és közcélú munkásai mellett az általános iskola 7. és 8. osztályos fiú diákjai is részt vettek.
- T. L. 6

Összegyűjtjük a környezetünkben a
szemetet, tisztán tartjuk az osztálytermeket, fásítási akciókban veszünk részt,
ha még a szemetet is szelektíven gyűjtjük, már tettünk valamit a környezetünkért. A takarékosság is nagyon fontos, lekapcsoljuk a villanyt, elzárjuk a csapot,
összegyűjtjük a rossz elemeket, akkumulátorokat. Legtöbbet mindenki helyi
szinten tehet környezete védelméért. Ezeket a problémákat sajnos mi idéztük elő,
és ezért nekünk is kell megoldani. Egyetlen Földünk van, és erre nagyon vigyáznunk kell. Egy indián mondással szeretném zárni soraimat: „Ha majd kivágtad
az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”

Nyárfák kivágása (Fotó: T. L.)
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- Molitorisz Zoltán -

Fásítás a sporttelepen (Fotó: Galyas Ferenc)

Diákok munkában (Fotó: Galyas Ferenc)

Fák pótlása a Berzsenyi utcában (Fotó: Galyas Ferenc)

Fásítás a sporttelepre vezető út mentén (Fotó: T. L.)

A Csokonai utca lakói közül közel negyvenen írták alá azt a kezdeményezést, melyben az önkormányzathoz fordultak utcájuk
leaszfaltozása, illetve kátyúmentesítése és járdaépítés ügyében.
A lakosok képviselője az önkormányzat márciusi ülésén személyesen is előadta panaszaikat, ismertette az áldatlan állapotokat, és mihamarabbi segítséget kért a
közlekedés feltételeinek javítása ügyében,
annál is inkább, mivel az utca 70%-ban beépült, ami korábban az útfelújítás, betonozás egyik alapfeltétele volt.

A Csokonai utca 2010 szeptemberében (Fotó: T. L.)

Lakossági kezdeményezés a
Csokonai utca leaszfaltozására
A jogos panaszt polgármester úr és a
képviselők is elismerték, de anyagiak hiányában az önkormányzatnak jelenleg nem
áll módjában a Csokonai utca aszfaltozása. Ígéretet tettek, hogy amint lesz hozzá
megfelelő forrás, az elsők között kerül sor
ezen utca teljes felújítására. A pályázatoknál – miként eddig is – a jövőben is szem
előtt tartják az ott élők közlekedési, élhetőségi feltételeinek javítását.

Jelenleg folyik annak a megvizsgálása,
hogy mennyibe kerülne, és hogyan lehetne
első körben megvalósítani a Csokonai utcából az óvodáig vezető járda kialakítását.
Az eddig beérkezett árajánlat magas összege
(1,33 millió Ft) erősíti azon elgondolásokat,
hogy lehetőség szerint önerőből, a lakosok
bevonásával kell megoldani a járdaépítést. A
polgármesteri végső válasz: „Meg fogjuk csinálni az idén, ha egy mód lesz rá”. - T. L. -

Aszfaltozásra várva (Fotó: T. L.)

2011. május

7

Önkormányzati ülésről
Az önkormányzat április 27-én
tartotta soron következő ülését,
alább erről tudósítunk.
A 2010. évi költségvetési
zárszámadásról
Az önkormányzat képviselő-testülete a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást 1.026.704 E Ft költségvetési
bevétellel, 1.137.112 E Ft költségvetési kiadással és 50.599 E Ft pénzmaradvánnyal
hagyta jóvá. A rendeletet a meghatározott
költségvetési bevételeken felül 92.720 E Ft.
CHF árfolyam veszteség miatti kötvény
kibocsátásból eredő hiteltartozás növekedéssel és a költségvetési kiadásokon felül
8.347 E Ft hiteltörlesztéssel fogadta el.
A 2010. évi éves ellenőrzési jelentés
elfogadása
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010.
évi belső ellenőrzési kötelezettségének
teljesítéséről szóló éves ellenőrzési és
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. A
JK-46721-3/2010. számú belső ellenőrzési jelentés önálló gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazására és könyvtári
óraszám emelésére vonatkozó intézkedését anyagi források hiányában a fenntartó nem tudta teljesíteni.
Szociálpolitikai támogatási rendszer
alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
A képviselő-testület elfogadta a szociálpolitikai támogatási rendszer alakulásáról szóló beszámolót.
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
A képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készült átfogó értékelést.
Szociális Szolgáltató Központ működéséről szóló beszámoló elfogadása.
A képviselő-testület elfogadta a Szociális
Szolgáltató Központ 2010. évi működéséről szóló beszámolót.
ÖNHIKI benyújtása
A képviselő-testület támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támo8

gatására. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletét vagy módosított
költségvetési
rendeletét
78.615 E Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
Kulturális napok
Az Ongai Kulturális Napok időpontja: 2011. június 2–4. A programok részben Ócsanáloson kerülnek
megrendezésre, ahol átadásra kerül az Ökomenikus Segélyszervezet által
felújított közösségi ház.
Segélyek tiszta
portához kötve
A képviselő-testület még
február 15. ülésén hozta
meg azon rendeletét, mely
helyi szinten az adható szociális segélyeket, bérpótló támogatást többek között
tiszta, rendezett portához
kötötte. Az első ellenőrzésre, terepbejárásra május 26án kerül sor.
Föld a bányatavak
mellől
Az ülésen felvetődött a II-es
tótól keletre lévő földterületen, a vadkörtefánál való
bányászat kérdése, sárgaföld
hordása Felsőzsolcára, a terület tulajdonjogi helyzete.
A képviselők a következő
ülésre kapnak tájékoztatást
az ott folyó munkákról.
Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt többek
között a Berzsenyi úton,
egy személygépkocsi által
korábban kidöntött buszmegálló pótlásáról, a Nádasban tartott diszkó utáni jelzőtábla kitörésekről, a
település nevét rovásírással
feltüntető információs táblák kihelyezésének lehetőségeiről.
- T. L. 2011. május

Szociális Szolgáltató Központ (Fotó: Zs. B.)

Tiszta portához kötve (Fotó: T. L.)

Az üres buszmegálló (Fotó: T. L.)

A II-es és IV-es tó mögötti földbányászat (Fotó: T. L.)

Iskolai csengőszó
Beiratkozás az első osztályba! Két osztálynyi tanköteles – negyven gyermek –
iratkozott be az ongai általános iskolába, s kezdi meg tanulmányait a 2011/12.
tanévben. Folytatjuk az emelt szintű angol, informatika és néptánc oktatást már
az első osztálytól kezdődően. A szülők
részére május 23-án du. 5 órától értekezletet tartunk, ahol részletes tájékoztatást
adunk a beiratkozással kapcsolatos teendőkről.

◀ ◆ ▶

Tantestületünk tavaszi nevelési értekezletén elemeztük az iskola partneri véleményezését, önértékelést végeztünk el
saját intézményi tevékenységünkről. Előadás hangzott el a „Mentális computer
alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában” címmel.

◀ ◆ ▶

Az alsó tagozatos tanulók május 6-án
Anyák napi műsorral kedveskedtek szüleiknek, nagyszüleiknek.

◀ ◆ ▶

Az iskolaegészségügyi szolgálat hathatós segítségével szervezett ortopédiai szak-

orvosi szűrővizsgálatot kértünk
a GYEK-ben. Az
érintetteket kérjük a vizsgálaton
való pontos megjelenésre.

◀ ◆▶

Május 13-án
(pénteken) du. 5
órától a művelődési házban ismét
„BEMUTATKOBeiratkozás előtti nyílt nap az iskolában (Fotó: K. Gy.)
ZIK AZ ISKOLA”.
Tisztelettel várjuk
településünk lakóit kulturális rendezvé- Ujházy Rita. 3. Simon Krisztina 7. b, felnyünkre!
készítő: Szakáczki-Ujházy Rita.

◀◆▶

Május 25-én a 4., 6. és 8. évfolyamos
tanulóink egy országos felmérés feladatait oldják meg magyar és matematika tárgyakból.

◀◆▶

Kamaszfesztivál Tiszafüreden! Hatodikos tanulóink háromnapos fesztiválon vesznek részt május végén a Tisza-tó
mellett.

◀◆▶

Május 28-án iskolánk rendezi meg a
megyei autóklub országos regionális kerékpáros ügyességi
és KRESZ elméleti
versenyét.
Versenyeredmények!

Angol versenyen (Fotó: K. Gy.)

Folytatjuk a múlt havi számunkban elkezdett sorozatunkat. Az Ongai Kulturális Egyesület által felkutatott vagy vásárolt Ongával kapcsolatos térképeket,
térképrészleteket adunk közre hónapról
hónapra újságunk hasábjain, amelyek a
lakosság többsége számára kevésbé vagy
egyáltalán nem ismertek. Célszerűnek
tartjuk ezt abból az okból is, hogy az árvízi és belvízi védekezések gyakori kényszere miatt lehetőleg minél többen is-

Angol
városkörnyéki:
1.
Agócs Kinga 5. b,
felkészítő: Minyó
Ákosné. 2. Vasas
Vivien 6. b, felkészítő: Szakáczki-

◀◆▶

Rajz megyei: 3. Kovács Luca 6. a, felkészítő: Nagy Attiláné. 5. Forgács Ivett 8.
a, felkészítő: Nagy Attiláné.

◀◆▶

Helyesírási megyei: 2. Bekus Orsolya 8.
b, felkészítő: Poroszkainé Urszin Márta.

◀◆▶

Mesemondó Alsózsolca: 1. Szabados Evelin 3. a, felkészítő: Máté Béláné,
1. Péli Farkas 4. b, felkészítő: Kovácsné
Garadnai Éva.

◀◆▶

Prózamondó Kisgyőr: 2. Dendők Tamás 2. a, felkészítő: Tomorszky Marianna.
Matematika: Bőcs: 1. Szabados Evelin 3. a, felkészítő: Kacsándiné Bokor Ildikó, 1. Farkas Gábor 3. a, felkészítő:
Kacsándikné Bokor Ildikó, 2. Nagy Letícia 1. b, felkészítő: Lukácsné Sass Rita,
2. Péli Farkas 4. b, felkészítő: Kovácsné
Garadnai Éva, 3. Scholler Ádám 1. b, felkészítő: Lukácsné Sass Rita.

◀◆▶

Versmondó Gesztely: 1. Dendők Tamás 2. a, felkészítő: Tomorszky Marianna. 3. Balabás Botond 3. a, felkészítő:
Máté Béláné.
- Rózsa László -

Onga régi térképeken
merjék meg, hol voltak régen mocsarak,
vízfolyások a településünk közigazgatási
határában, hol folyt a Bársonyos, a Hernád és a Vadász-patak. Olykor némi magyarázattal is ellátjuk a térképeket, hogy
az információk mindenki számára jobban érthetők legyenek. Nem tanúság nélküli a régi térképek böngészése!
2011. május

Újságunk internetes változatában színesben is megtekinthetők a térképek.
A következő oldalakon a II. katonai
felmérés során, 1819 és 1869 között készült térképszelvények közül közlünk néhányat.
- T. L. 9

A II. katonai
felmérés ongai
térképrészletéhez
A XIX. sz. elején nagy szükség mutatkozott egy, az egész Osztrák Birodalmat
összefüggően ábrázoló térképmű iránt.
I. Ferenc császár 1806. április 2-án kabinetparancsban rendelte el a „Zweite oder
Franziszeische1 Landesaufnahme”-t, (a
második ill. Ferenc-féle országfelmérést),
amelyet jelenleg II. katonai felmérésnek
hívunk. A felmérés méretaránya az I. katonai felméréshez hasonlóan 1:28.800
volt. A színes, kéziratos térképeket nem
kiadásra, hanem az abból szerkesztett kisebb méretarányú térképek alapjául szánták, amelyek már egységes méretarányrendszerben,
rézmetszetként,
nyomtatásban is megjelentek.
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A térképen jól látható a kanyargós Bársonyos-patak, mely a településtől keletre
folyt, a mai Kossuth és József Attila utcai
kertek alatt érintve a települést. Hajdanán
a Bársonyos mintegy szigetként ölelte körül a falut, az egyik ág nagyjából a mai
Rákóczi utca helyén időszakosan volt
vízzel borított terület. A településen belül 6 híd volt, a Gesztelyig vezető út mentén további 7 hidat ábrázol a térkép, ami a
gyakran vizenyőssé, mocsarassá váló területen segítette az átkelést. Híd vezetet
át a Bársonyoson az újfalui vízimalomnál
és Puszta Újfalunál is.
A közlekedési és a határ utak elhelyezkedése is jelentősen eltért a ma ismerteknél.
- T. L. -

2011. május
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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 gyarapodását 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!

Autós Pálinkatúra a falumúzeumban

A házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés
menetrendje a következő:
Május 25. szerda • Június 22. szerda • Július 27. szerda
• Augusztus 24. szerda • Szeptember 28. szerda
• Október 26. szerda • November 23. szerda • December 28. szerda

Szünetelő gázszolgáltatás

Következő számunk
tartalmából:

A megyei önkormányzat szervezésében megvalósuló II. Rákóczi Autós Pálinkatúra egyik állomása lesz Onga. A Darvas Közösségi Ház és Múzeumban várják a
feladatok a nevezett versenyzőket, akik a pálinkáspohár gyűjteményt is megtekintik május 21-én, szombat délelőtt.

2011. máj. 19. 8:00-tól 16:00-ig Felsőzsolca, Onga, Ócsanálos, Szikszó, Aszaló,
Alsóvadász, Homrogd, Monaj, Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos és Sajósenye településeken gázszolgáltatási szünet várható, a szünet az összes fogyasztót érinti, valamint Miskolc városban több 20 m3/h feletti fogyasztót, pl. Bricostore Hungaria
Kft., Auchan Magyarország Kft., METRO Kereskedelmi Kft., Industar Kft.

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.

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
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• Várossá válási pályázatról
• II. Rákóczi Autós Pálinkatúra
Ongán
• Bemutatkozott az iskola
• Partnerségi elégedettségi mérés
• Ballagó nyolcadikosok tablói
• Onga vízrajza régi térképeken
• Önkormányzati hírek
• Régi fotók Ongáról
• Iskolai csengőszó
• Ongai hírfolyam
• H irdetések
Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:
– Ongai Pékség, Rákóczi út
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas 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.

