
A verseny meghirdetésének köre: az 
ország bármely területéről, sőt a határon 
túlról is nevezhetnek magánfőzők, bérfő-
zetők és kereskedelmi bérfőzdék.

Nevezési határidő és a minták át-
vétele: 2014. január 10. 16.00 óra, sze-
mélyesen az ongai általános iskola mé-
dia termében (3562 Onga, Görgey u. 2. 
új épületszárny), illetve eljuttatható pos-
tán az egyesület címére (Ongai Kulturá-
lis Egyesület 3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

Nevezési minta: magánfőzők és bérfő-
zetők esetén fajtánként 0,5 liter, kereske-
delmi bérfőzdék esetén 2-szer 0,33 liter.

Nevezési díj: párlatonként 3000 Ft, a 6. 
mintától párlatonként 2000 Ft. 

Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj be�zetésé-
vel vehetnek részt a magánfőzők, a bérfő-
zetők és a kereskedelmi pálinkafőzdék. A 
párlatok leadásával egy időben a neve-
zéshez csatolni kell a hivatalos bérfőzeté-
si lap másolatát. 

Ünnepélyes eredményhirdetés idő-
pontja és helye: 2014. január 25. 18.00 
óra, Lillafüred – Palotaszálló, az Ongai 
Kulturális Egyesület által szervezett pá-
linkagálán és bálon.

Díjazás: oklevelek, érmek, ajándék-

csomagok, szponzori felajánlások közel 
1,5 millió Ft értékben.

Kedvezmények: 
- Ha valaki az V. Ongai Pálinkaverse-

nyen 16 pontot, vagy többet ér el, akkor 
Magyarországon egyedüliként kedvez-
ményt kap a nevezési díjából a világon 
legrangosabbnak tartott gyümölcspárlat 
versenyre, a Destillatára éppúgy, mint a 
többi általuk elfogadott regionális oszt-
rák, német, olasz, svájci és egyéb kö-
zép-európai versenyek résztvevői.

- Az a bérfőzető magánszemély, aki-
nek pálinkája az V. Ongai Pálinkaverse-
nyen érmet nyer, ugyanazon versenypá-
linka nevezési díjából a gyulai Pálinka 
Világkupán 10−30% kedvezményt kap.

- A versenyre nevezett személyek in-
gyenes belépőt kapnak az eredményhir-
detésre és az ahhoz kapcsolódó pálinka-
bálra Lillafüreden, a Palotaszállóba.

Amit még érdemes tudni.
- 2014-ben Magyarországon, pálinka-

versenyen eddig még nem használt bírá-
lati rendszer szerint történik az értékelés, 
aminek a lényege, hogy a pontok több 
mint 60%-át a szájban érezhető dolgok-
ra adják a bírálók.

- Továbbfejlesztett pálinkabíráló szo�-
verrel történik a bírálat, mely minden ko-

rábbinál jobban kizárja a szubjektivitást: 
minden pálinkát legalább 4 fő, de szük-
ség esetén akár 8 fő értékel egymástól 
függetlenül.

- A lehető legjobb bírákat igyekszünk 
meghívni a zsűrizéshez, akik több elő-bí-
ráló tréningen is felkészülnek a pálinkák 
minősítésére.
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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:
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
– Máté Pékség, Ber zse nyi út
– Hajas kocsma
– Rexes kocsma, Dózsa Gy. út
– Fitti Fitness konditerem, Arany J. út
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.

Következőszámunk
tartalmából:

•  A zöldterületek és zöldfelületek  
megóvásáról
•  Csokonai szobor átadása
•  Véget értek a régészeti ásatás  
Ócsanáloson 
•  Új fogorvosa van a településnek
•  Falumúzeumi munkákról
•   Önkormányzati hírek
•  Közterületi italfogyasztás korlátozási 
lehetőségeiről
•  Fakivágások visszaszorításáról
•  Önkormányzat vagyonértékesítésével 
kapcsolatos versenyeztetési szabályzat
•  Onga régi térképeken
•  Ongai hírfolyam
•  Egészségmegőrzés
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

A házhoz menő szelektív hulladékjáratok  
2013-as időpontjai

 Augusztus 28. Szerda - Szeptember 25. szerda - 
Október 24. szerda - November 27. szerda - 

December 26. szerda

Tanácsi anyag 
dvd-n
A júniusban megjelent Onga tanácsi korszakának 
levéltári forrásait tartalmazó dvd-rom megvásá-
rolható az egyesület tagjainál 2000 Ft/db áron.

V. Ongai Pálinkaverseny – versenyfelhívás
2014 első pálinkaversenye! Az Ongai Kulturális Egyesület meghirdeti az V. Ongai Pálinkaversenyt!



XV. évfolyam 8. szám – 2013. augusztus Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a nagyközségi önkormányzat támogatásával

Tar ta lom ból:
•  Város lett Onga
•  Hagyományőrzők  

bemutatkozása
•  A III. Ongai 

Páros Pontyfogó 

Horgászversenyen!
•  Gyermek horgászverseny
•  Önkormányzati ülésről
•  Az Ongai Kulturális 

Egyesület 2012. évi  

közhasznúsági jelentése
•  V. Pálinkaverseny –  

versenyfelhívás
•  Iskolai csengőszó
•  A házhoz menő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
•  Elballagott nyolcadikosok 

tablói
•  Onga régi térképeken
•  Tanácsi anyag dvd-n

– folytatás a 4. oldalon –

„Óriási dolog, hogy Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében egyedüliként Onga kapott 
városi rangot, megérdemelte. Kívánom, 
szokják meg, hogy Onga városában lak-
nak!” – mondta beszédében dr. Mengyi Ro-
land. Mint fogalmazott: egyedülálló, hogy a 
romló demográ�ai adatok ellenére Ongán 
az elmúlt években nőtt a lakosság száma, 
ami az ügyes városszervezésnek is köszön-
hető. Dr. Mengyi Roland reményét fejezte 
ki, hogy ez a dinamikus fejlődés folytatód-
hat a jövőben is. A Fidesz politikusa szerint 
a folyamathoz az is hozzájárult, hogy a te-
lepülés által benyújtott különféle pályáza-
tok kétharmada pozitív elbírálásban része-
sült, mindösszesen kétmilliárd forinthoz  
jutottak. 

Város lett Onga!
Július 15-től város lett Onga! Az önkormányzat megkapta az erről szóló hiva-
talos értesítőt Navrasics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztertől, majd 
megérkezett Áder János köztársasági elnök aláírásával településünk történe-
tének egyik legfontosabb dokumentuma. A nagyközség július 15-től viselhe-
ti a címet − jelentette be a július 18-ai sajtótájékoztatón Madzin Tibor polgár-
mester. Az eseményen dr. Mengyi Roland, a Fidesz országgyűlési képviselője, 
egyben a megyei közgyűlés elnöke is jelen volt, aki azt mondta: az ongaiak 
egy erős város polgárai lettek.

Dr. Mengyi Roland a 
sajtótájékoztatón (Fotó: T. L.)

Büszkén Onga zászlajával (Fotó: T. L.)
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Tisztelt Olvasó!
2013. június 22-én 19 órától rendeztük 
meg az Ongai Hagyományőrző Nép-
tánccsoport első bemutatkozó műsorát, 
melyből szeretnénk hagyományt terem-
teni. A kánikula ellenére teltház volt a 
művelődési házban, sőt több széket is pó-
tolnunk kellett nézőink számára. Mind-
ez nagy örömmel és izgalommal töltöt-
te el csoportom tagjait, hogy ilyen sokan 
megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Azt 
gondolom, mindannyiunkban ott van a 
néphagyományőrzés, a néptánc szere-
tete, csak változott a világ és vele együtt 
változtak az emberek igényei is. Az óvo-
dás korosztály az, aki mindenre nyitott, 
fogékony, ezért is gondoltam, hogy elő-
ször őket kell megnyernem ahhoz, hogy 
megszeressék, természetesnek vegyék 

népi kultúránkat, aztán következhet a fel-
nőtt korosztály is. Az előző számban ol-
vashattak óvodásaim évzárójáról, ezt lát-
hatta műsorunk első részében az ongai 
közönség. A nagy hőség ellenére is vi-
dáman, jókedvűen szerepeltek a gyere-
kek, és számomra ez a pozitív visszajel-
zés, hogy sikerült megszerettetni velük a 
népzenét.

Vendégszereplőink voltak: Bárdos 
Zsuzsanna és Körmöndi Tamás a Fölszál-
lott a páva című televíziós műsor közép-
döntősei. Számunkra ők példaképek, és 
nagyon boldog vagyok, hogy elfogadták a 
meghívásunkat. Bodrogközi és mezőköl-
pényi táncukkal kápráztattak el minket, 
melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

Terveim között szerepelt, hogy létre-
hozzam az Ongai Hagyományőrző Nép-
tánccsoportot, így 
2012. december 28-
án 22 fő részvételé-
vel alakultunk meg. 
Azóta minden pén-
teken 18 órától 20 
óráig gyakorol-
tunk, próbáltunk 
a művelődési ház-
ban, melynek so-
rán mindig jó volt a 
hangulat, kikapcso-
lódhattunk a hét-
köznapok nehézsé-
geiből. Magunk közt csak Höcögőknek 
hívjuk a csoportot, mert ez a kedvenc 
tánclépésünk. Létszámunk az elmúlt hó-

napok alatt 30 főre gyarapodott és nagy 
örömömre még vannak új jelentkezők! 
Tagjaink olyan kedves ongai és ócsanálo-
si lakosok, akik ez-
előtt nem táncoltak, 
tehát amatőr cso-
port vagyunk, vi-
szont a lelkesedé-
sünk határtalan és 
ez a legfontosabb, 
nem a tánctudás! 
Célunk, hogy va-
lami maradandót 
hozzunk létre On-
gán és öregbítsük 
immár városunk 
hírnevét! A csoport 

eleinte saját erejéből �nanszírozta a fellé-
pő ruhákat, majd kérelmünkre anyagi tá-

mogatást kaptunk önkormányzatunktól, 
melyet még egyszer köszönünk szépen! 
A varrásban segítettek: Molnár Miklós-
né, Hornyák Tiborné, Lőrincziné Sza-
niszló Edit, Mázik Beáta, Tószegi Evelin, 
Nagy Andrásné, Szabó Lajosné, Kerekes-
né Szőgyi Ildikó. A fellépés napján Si-
monné Pázmándi Ildikó cukrász tortát, 
Máté Viktor pedig pogácsát ajánlott fel 
fellépőink számára, melyet köszönünk 
szépen! Természetesen további szponzo-
rokat keresünk, hogy műsorainkat még 
színvonalasabbá tehessük. Felajánlás-
ként elfogadunk régi, népviseleti ruhá-
kat, csizmákat és kalapokat.

A másfél órás műsor keretén belül 
mindazon táncainkat láthatta a közönség, 
amit eddig tanultunk és ezt vásáros jelene-
tekkel fűszereztük. Azt kell, hogy mond-
jam, nagyon jólesett a csoportnak, hogy a 
közönség folyamatos biztató tapsával segí-
tette az előadást, hiszen többen még most 
álltak ki először a nagyérdemű elé. Azt pe-
dig nem is gondoltuk, hogy a műsor vé-
gén állva tapsolnak majd nekünk, nagyon 

Hagyományőrzők bemutatkozása

A legkisebbek fellépése (Fotó: T. L.)

A néptáncsoport (Fotó: T. L.)

Nem csak a színpad telt meg (Fotó: T. L.)
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meghatódtunk és megnyugtató volt, hogy 
megérte a befektetett energia. Igyekeztem 
népdalcsokorral is szórakoztatni a közön-
séget, majd fotó összeállítást láthattak a 
Höcögők eddigi életéből.

2013. július 13-án ezekkel a táncok-
kal léptünk fel Ócsanáloson a Közössé-
gi Házban. Nagyon nagy szeretettel várt 

minket az ottani közönség is, sok-sok 
felajánlást kaptunk, mint például süte-
ményeket, üdítőket, �nom gulyáslevest, 
borokat, pálinkát és nem utolsó sorban 
anyagi támogatást, melyet a csoport ne-
vében is szeretnék megköszönni, és a to-
vábbiakban is szívesen megyünk ezekhez 
a kedves, vendégszerető emberekhez.

Végezetül köszönet illeti még Gon-
dosné Erzsikét és Kozma Jánost, akik 
részt vettek fellépéseinken és valameny-
nyi Höcögőnek, hogy ilyen lelkesen segí-
tenek megvalósítani az álmaimat!

A közönséget pedig szeretettel várjuk 
további szerepléseinkre a közeljövőben is 
és köszönjük eddigi támogatásaikat!

Tisztelettel: 

- Szabadosné Hornyák Anikó, 
a csoport vezetője -

Felkészülés az új tanévre
Általános iskolánk életében is törté-

nelmi, illetve iskolatörténeti jelentőségű, 
hogy a 2013/2014. tanévet városi iskola-
ként kezdhetjük meg. Fontos és kivételes 
feladatunk az új státusz tartalmi kitelje-
sítése. Tudjuk, hogy helyzetünk varázsü-
tésszerűen nem változik meg. A maga-
sabb elvárásoknak és követelményeknek 
megfelelni csak következetes és kitartó-
an magas minőségű munkával lehetsé-
ges. Bizalommal tölthet el bennünket az 
a tudat, amit a múltban letett biztos ala-
pok jelentenek. Iskolánk vezetése és a ne-
velőtestület minden tagja, intézményünk 
minden dolgozója tehetsége legjavát adva 
fog dolgozni azon, hogy céljaink megva-
lósulhassanak.

Az új tanév gyakorlati előkészítése a 
nyár folyamán tervszerűen zajlik. Isko-
lánk megkapta a tankerület vezetésétől 
az indítható csoportok engedélyt. Az elő-
ző tanévhez hasonlóan az új tanévben is 
19 tanulócsoport kezdi meg munkáját. A 
művészeti iskola pedig 9 csoportot indít-
hat. A tanulócsoportok tekintetében em-
lékezetes lehet a három nyolcadik évfo-
lyam búcsúzása. A demográ�ai adatok 
szerint hasonló létszámra a közeljövő-
ben nem számíthatunk. A belépő első 
évfolyamos tanulók száma is örvendete-
sen alakult, hiszen a létszám meghaladja 
a negyven főt. Tanulói létszámunkat te-
kintve a hatalmas intézményi létszámmal 
rendelkező miskolci tankerület jelentő-
sebb iskolái közé tartozunk. 

A nyári karban-
tartási munkála-
tok tervszerűen és 
jó ütemben foly-
nak. Az intézmény 
három épülete kö-
zül az alsó tagozatos 
épületben lambéri-
ázás és a lambéria 
lakkozása hamaro-
san elkészül. Meg-
újultak a beépített 
cipős szekrények 
belső felületei. Elké-

szült a folyosó lábazatának festése. A ter-
mekben alapos nagytakarítás történt. Az 
informatikai épület belső festése és taka-
rítása is megtörtént. A felsős épület tető-
felújítási munkálatai még hátra vannak. 
Az épület felújításával kapcsolatos mun-
kálatokat nagyon várjuk, mert a beázá-
sok okozta károk egyre jelentősebb mér-
téket öltenek. 

A 2013/2014. tanévvel kapcsolatos 
gyakorlati teendők

A tanév ünnepélyes tanévnyitójára 
szeptember 2-án, az első tanítási napon, 
az első órában kerül sor. Kérünk min-
den tanulót, hogy reggel 7 óra 45 perc-
re ünnepélyes öltözetben érkezzen meg. 
A tanévnyitó műsort a harmadik évfo-
lyamos tanulók adják. Az első tanítá-
si nap a szokásos órarend szerint osz-
tályfőnöki órák keretében zajlik. Ekkor 
kapja meg minden tanuló a tanév során 
szükséges tankönyveit, és ekkor ellenőr-
zik taneszközeit. Kérjük a szülőket, hogy 
a taneszközöket időben szerezzék be. A 
tankönyvekkel kapcsolatban tájékozta-
tom a kedves szülőket, hogy a számlázás-
sal kapcsolatos számos problémát igyek-
szünk orvosolni. A tankönyveit minden 
tanuló időben és hiánytalanul meg fog-
ja kapni. 

Iskolánk minden héten szerdán tart 
fogadónapot. 

- Kovács György 
igazgató -

Iskolai csengőszó

Bárdos Zsuzsanna és Körmöndi 
Tamás tánca (Fotó: T. L.) Szabadosné Hornyák Anikó énekel (Fotó: T. L.)

Alapítványi jutalom mozi látogatáson (Fotó: K. Gy.)

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •← ◆ •
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„Egy magabiztos, büszke, erős város tag-
jai lesznek, gratulálok Önöknek!” – zárta 
a beszédét dr. Mengyi Roland.

Madzin Tibor polgármester felidézte, 
hogy a szocialista kormány idején hiába 
pályáztak, nem nyertek, ezért folyama-
tosan próbálkoztak, kibővítették a pá-
lyázataikat, és ez a munka most célba-
ért. Idén tizennyolc másik településsel 
együtt nyertek. Azt kérte az emberektől, 
„legyenek büszkék arra, hogy megkapták 
a városi rangot. Úgy fogalmazott: moso-
lyogva állnak a jövő előtt, mert komoly 
beruházások kezdődhettek el. 

A település dinamikus fejlődése 
ugyanis elsősorban a pályázatokon el-
nyert támogatásoknak köszönhető, ilyen 
például a 3. számú, Onga és Szikszó kö-
zötti, 8,7 km-es összekötő út megépíté-
se, valamint az Onga–Ócsanálos közel 
800 millió forintos árvízvédelemi beru-
házás, ami nagyban hozzájárul az em-
berek biztonságérzetéhez. Megkezdték 
a szikszói ipari terület bővítésének elő-
készületeit Onga irányába, ami számos 
munkahelyet teremt elsősorban a térség-
ben élő családoknak. A �atalokra is gon-

dolnak: tervezik a 
Görgey Artúr Álta-
lános Iskola és Mű-
vészetoktatási In-
tézmény 2. számú 
épületének korsze-
rűsítését is, de pol-
gármester úr szólt a 
Szociális Szolgálta-

tó Központban zajló felújítási munkákról 
és az utak korszerűsítéséről is.

A nagyszabásúra tervezett városava-
tási ünnepséget szeptemberre tervezi 
az önkormányzat, egyúttal ez a nap lesz 
Onga Város Napja is.

- T. L. -

4 2013. augusztus

Miniszteri tájékoztató levél a várossá válásról

A sajtótájékoztatón (Fotó: T. L.)

Polgármester úr bejelenti a városi cím elnyerését (Fotó: T. L.) A tv-nek adott első városi riportok egyike (Fotó: T. L.)

Város Lett Onga!
– folytatás az 1. oldalról –
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I. Számviteli beszámoló

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 2775

1. Közhasznú célra, működésre kapott támo-
gatás 1419

a) Alapítóktól 22

b) államháztartás más alrendszeréből 0

c) személyi jövedelemadó 1 %-a 261

d) egyéb támogatások: adományokból 1158

2. Pályázati úton elnyert támogatás 442

3. Közhasznú tevékenységből származó 
 bevétel 892

4. Egyéb bevétel 0

B) Vállalkozási tevékenység bevétele 408

6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel 0

7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 408

C) Összes bevétel 3183

D) Közhasznú tevékenység költségei 2519

E) Vállalkozási tevékenység költségei 370

1. Nem cél szerinti tevékenység költségei 0

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei 370

F) Összes tevékenység költségei 2889

G) Adózás előtti eredmény 294

H) Adó�zetési kötelezettség 4

I) Tárgyévi eredmény 290

II. Költségvetési támogatás felhasználása 0

A tárgyévben és az azt megelőző évben szervezetünk 
ilyenben nem részesült.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás

Eszközök 5522

Befektetett eszközök 4051

1. Immateriális javak 0

2. Tárgyi eszközök 4051

3. Befektetett pénzügyi eszközök 0

Forgóeszközök 1471

1. Készletek 0

2. Követelések 200

3. Értékpapírok 0

4. Pénzügyi eszközök 1271

Források 5522

Saját tőke 5088

1. Induló tőke 10

2. Eredmeénytartalék 4788

3. Tárgyévi eredmény 290

Céltartalék 0

Kötelezettségek 434

1. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0

2. Rövidlejáratú kötelezettségek 434

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 2242

C) Értékcsökkenési leírás 277

D) Egyéb ráfordítások 0

E) A szervezet által nyújtott támogatások 0

Összes ráfordítás 2889

V. Kapott támogatások 

1. Onga Nagyközség Önkormányzatától 0

2. Pályázatok 442

BAZ m-i Mecénás keretből 292
Wekerle Sándor Alapkezelő (Pro Renovanda C. 
H. K. S. E. SzA.) 150

3. Társadalmi szervezetek támogatása
4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelem-
adó 261

5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás 168

6. Gazdasági társaságok által nyújtott támo-
gatás 990

Összes támogatás 1861
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.

Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyűlése 
2013. március 20-án.

Az Ongai Kulturális Egyesület 
közhasznúsági jelentése a 2012. évre (E Ft-ban)
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Mint ahogy a kiírásban szerepelt, 
a megmérettetés a III. számú. Ígé-
retünkhöz hűen A 2013. évben is 
megrendezésre került a verseny. 
A közel 12 hektáros, VII. számú ta-
vunk lett a rendezvény helyszíne. 
Ebben az évben is 35 párost tud-
tunk egymás zavarása nélkül a 
horgászállásokra leültetni. A ver-
seny gördülékeny lebonyolítását 
13 fős rendezői csoport végezte.

A rendezvény megszervezése rendkívül 
összetett feladat elé állította a szervező-
ket. Ezúton is szeretném megköszönni 
áldozatos munkájukat. Külön köszönet-
tel tartozunk a támogatóknak, akik anya-
gi támogatásukkal segítették a verseny 
lebonyolítását. Itt kell megemlítenem a 
Len-Véd K�. képviseletében Lengyel Ta-
más és Lengyel János urat. Az ongai Száz-
forintos Bolt tulajdonosát, Kinik Sándor 
urat. A Joker Presszó tulajdonosát, Bo-
rissza Róbert urat. A Nemzeti Együttmű-
ködési Alapot.

2013. június 15−16-án megrendezett 
III. Ongai Pontyfogó horgászversenyünk 
összdíjazása 150.000 Ft volt.

Az időjárás kegyeibe fogadta a ver-
seny résztvevőit. A mostanában már 
megszokott extrém időjárási körülmé-
nyek elkerültek minket. Reggel 8 órakor 
kezdődött a rendezvény. Regisztráció, 
köszöntő, sorsolás, versenyszabályzat is-
mertetés, horgászhelyek elfoglalása, tá-
borok felépítése, etetés eseményei kö-
vették egymást a tényleges verseny előtti 
időszakban.

Június 16-án 12.00 órakor indult el a 
III. pontyfogó horgászversenyünk. Ver-
senyzőink hatalmas elánnal kezdtek. 
Már 12 óra 15 perckor merítő szákba ke-
rült az első értékelhető hal. Érdekes mó-
don a tó nyugati felében kezdték el fogni 

a halakat, míg a keleti felében senkinek 
nem akadt hal a horgára. A kialakult 
helyzet 19 órára 
teljesen megválto-
zott. A tó nyugati 
felében megszűnt a 
halfogás, míg a ke-
leti és középső ré-
szekben megindult.

18.00 órakor a 
szervezők kihord-
ták a horgászál-
lásokra a vacso-
rát, ami vaddisznó 
pörkölt volt házi 
tarhonyával, sava-
nyúval. A remek vacsora után minden-
ki újult erővel fogott neki a halfogásnak. 
Sajnos a tó nyugati felében horgászok 
nem igazán kapkodtak a botok után, 

de a tó többi ré-
szén szépen fogtak 
a versenyzők. 

Több verseny-
zőnk kiépített tábo-
ránál 5−10 fős baráti 
társaság gyűlt össze, 
rendkívül jó hangu-

latot teremtve. A 
verseny résztvevői 
zömében B.-A.-Z. 

megyéből érkeztek, de volt budapesti ver-
senyzőnk is.

Az éjszaka folyamán bár nem állt meg, 
de csökkent a halak kapókedve. A reggel 
6 órai összesítők alapján úgy tűnt, hogy 
az első helyezett várományosának előnye 
szinte behozhatatlan, de a második helyért 
még 2 csapat küzdött. A döntés az utolsó 1 
órára maradt. Körömrágós pillanatok kö-
vetkeztek. Komoly küzdelemben, 2,7 kg 
hal fogása döntötte el a második helyet. 

A III. Ongai Páros Pontyfogó Hor-
gászverseny díjazottjai az alábbi csapa-
tok, illetve személyek voltak:

A verseny előkészületei (Fotó: Fekete Kornél)

A verseny horgászhelyeinek kijelölése (Fotó: Fekete Kornél)

A győztesek (Fotó: Fekete Kornél)

A III. Ongai Páros 
Pontyfogó Horgászversenyen!

Helyezés Csapat Név Eredmény

I.
Gold-Carp 
Fishing Team

Dániel Sándor 82,27 kg
Bóni Károly 47 db

II. Amúr Vadászok
Szalay Hary 43,06 kg
Rácz Ádám 23 db

III.
Szabó Orgona 
Team

Szabó János 40,34 kg
Orgona András 20 db

Legnagyobb halat fogó Tóth Sándor
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Az Ongai Horgász Egyesület 2013. 
május 25-én gyermeknapi hor-
gászversenyt rendezett az iskolás 
gyermekek részére. A verseny két 
kategóriába került meghirdetés-
re: általános iskolás osztályok kö-
zötti csapatversenyre és a horgász 
szakkör résztvevőinek egyéni ver-
senyére került sor.

Az időjárás nehezen akarta kegyeibe fo-
gadni a rendezvényt. A reggel 8 órai ne-
vezés még szemerkélő esőben kezdődött, 
ez is lehetett az oka, hogy az osztályok 
közötti csapatversenyre az előzetesen jel-
zett 9 csapat helyett csak 6 csapat neve-
zett, és ugyancsak 9 fő volt a horgász-
szakkör versenyző részvevőinek a száma.

Ezek után megtörtént a horgászhelyek 
kisorsolása. Mire a versenyzők elfog-
lalták a kihúzott helyeket az idő is kija-
vult. Így már jókedvűen kezdték el a ha-
lak etetését és a csalizást, harcba szállva a 
kupák, érmek, oklevelek és az értékes dí-
jak megszerzéséért. 

Az osztályok közötti vándorkupa 
nyertesei:

1. 8. a osztály csapata: Gácsi Márk és 
Szakács Zsolt.

2. 6. a osztály csapata: Horváth Alex és 
Lakatos Levente.

3. 6. b osztály csapata: Bay Dominik és 
Nagy Kristóf.

A horgászszakkörösök 
versenyének nyertesei: Ba-
lázs Tibor, Galovics Réka és 
Szabó György.

Külön díjazva lett a leg-
nagyobb halat fogó ver-
senyző, Csomós Zoltán.

Az eredmények kihir-
detése után nem csak a he-
lyezést elérők kapták meg 
díjaikat, hanem minden 
részvevő tárgyjutalom-

ban részesült, a horgászszakkör résztve-
vői pedig az éves horgászengedélyt és egy 
horgászbotot kaptak.

A résztvevő gyerekek a verseny alatt 
nagyon fegyelmezetten viselkedtek, és a 
kellemesen eltöltött délelőtt után min-
denki örömmel térhetett haza. 

Várunk mindenkit jövőre is a horgász 
szakkörön és a gyermeknapi horgászver-
senyen.

- Ongai Horgász Egyesület 
vezetősége, Földesi Ferenc 
i�úsági- és versenyfelelős -

Összesen 255 db hal került horogvég-
re, 500,37 kg súllyal. Mondanom sem kell, 
hogy mind a 255 db hal visszanyerte sza-
badságát, mérlegelés után azonnal vissza 
lettek engedve éltető elemükbe. Rekor-
dot döntöttünk, nem volt még ilyen ver-
senyünk, ahol ennyi halat fogtak volna a 
résztvevők. A részletes mérlegelési táblá-

zat és a fényképfelvételek megtalálhatóak 
a www.ongaihorgasz.hu honlapon.

A verseny befejeztével a horgászház-
nál ebéddel várták a szerevezők a me-
zőnyt. Babgulyás és bukta volt a menü, 
amit mindenki jóízűen elfogyasztott.

Gratulálunk a versenyzőknek! Talál-
kozzunk jövőre ugyanitt!

Magam és az Ongai Horgász Egye-
sület vezetősége nevében köszönetün-
ket fejezzük ki a résztvevő csapatoknak 
a sportszerű versenyzésért, a szervezők-
nek a lelkes munkáért, a támogatóknak 
az önzetlen anyagi támogatásért.

- Szabó Attila elnök -

A gyermek horgászversenyen (Fotó: Fekete Kornél)

Kapásra várva (Fotó: Fekete Kornél)

A gyermek győztes horgászok (Fotó: Fekete Kornél)

Gyermek horgászverseny
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A képviselő-testület május 28-ai 
ülésén elhangzott legfontosabb 
napirendi pontokról alább olvas-
hatnak tudósítást.

Közbiztonság helyzetéről 
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete megtárgyalta és elfogad-
ta a Miskolci Rendőrkapitányság, Felső-
zsolcai Rendőrőrs beszámolóját Onga 
nagyközség 2012. évi bűnügyi, közbiz-
tonsági helyzetéről. 

Közép- és hosszú távú vagyongazdál-
kodási terv elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 
bekezdés alapján az önkormányzat va-
gyongazdálkodásának az alaptörvény-
ben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításá-
nak céljából közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervét elfogadta.

Településrendezési terv módosítása
Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta az Onga – 
külterület (hrsz 021/4, 021/5, 025, 026, 
027, 028, telekcsoport) településrende-
zési terv módosítása keretében bemu-

tatott koncepciót. A változtatás csak a 
021/4 hrsz-ú telektesten lesz, a telekcso-
port többi részét nem érinti.  

Borsodvíz Zrt jegyzett tőkéjének  
leszállítása, alapszabály módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Bor-

sodvíz Zrt. (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) 
soron következő közgyűlés anyagának 
előterjesztését, és hozzájárult, hogy az 
önkormányzat polgármestere és egyben 
törvényes képviselője, mint részvényes a 
napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt 
előterjesztéseket megszavazza, ideértve 
különösen az alaptőke leszállítását és az 
ezzel kapcsolatos alapszabály módosítást.

Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 
erősítése című pályázat benyújtása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az ÁROP-1.A.6-2013  
program keretében meghirdetett a „Köz-
igazgatási partnerségi kapcsolatok erő-
sítése” című pályázat benyújtását elfo-
gadta. Az igényelt vissza nem térítendő 
támogatás: 10.000.000 Ft. A támogatás 
mértéke 100 százalék.

Szervezetfejlesztés pályázat benyújtása
Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete az ÁROP-1.A.5-2013 
program keretében meghirdetett a „Szer-
vezetfejlesztés konvergencia régióban 
lévő önkormányzatok számára” című  
pályázat benyújtását elfogadta. Az igé-

nyelt vissza nem térítendő támogatás: 
20.000.000 Ft. A támogatás mértéke 100 
százalék.

A Bölcsődefenntartó Alapítvánnyal 
kötendő egyezségi ajánlat elfogadása

Onga Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Miskolc és Környé-

ke Bölcsődefenntartó Alapítvány egyez-
ségi ajánlatát az alábbi tartalommal elfo-
gadta:

A felek kölcsönösen és teljes összeg-
ben kiegyenlítettnek tekintik az egymás-
sal szembeni – a 2009. augusztus 1-jén 
kelt helyiségbérleti szerződéssel kapcso-
latban mindkét oldalon, bármely jogcí-
men keletkezett – követeléseiket és tarto-
zásaikat. Kijelentik, hogy az Onga, Arany 
János utcai óvodával kapcsolatban sem 
most, sem a jövőben, semmilyen jogcí-
men egymással szemben nincs és nem 
lesz további követelésük.

Felek megállapítják, hogy ezzel a meg-
állapodással a bérleti jogviszony meg-
szűnt a felek között.

A jelen határozat 6. pontjában rögzí-
tett birtokba adás napján aláírják peres 
felek az Onga Nagyközség Önkormány-
zat által indított peres eljárás közös ké-
relemmel történő megszüntetéséről szó-
ló okiratot.

Onga Nagyközség Önkormányzata 
értesíti a Sztari és Társa Végrehajtói Iroda 
képviselőjét Sztari Ferenc önálló bírósági 
végrehajtót (3530 Miskolc, Hadirokkan-
tak útja 4. I/3) a 296.V.0754/2012/8 vég-
rehajtói ügyszámon folyó végrehajtási el-
járás megszüntetéséről.

Felek valamennyi per-, és egyéb költ-
ségeiket maguk viselik, Onga Nagyköz-
ség Önkormányzata a korábban javára 
megítélt perköltségek érvényesítésétől el-
tekint.

A Miskolc és Környéke Bölcsődefenn-
tartó Alapítvány az általa legyártott, il-
letve beszerzett berendezési tárgyakat 
elviheti. A 3–5. pontban foglaltak végre-
hajtásáról számított 3 napon belül a Mis-
kolc és Környéke Bölcsődefenntartó Ala-
pítvány köteles kiürített állapotban az 
óvoda helyiségeket átadás-átvételi eljá-
rás keretében Onga Nagyközség Önkor-
mányzatának birtokába visszajuttatni és 
a helyiségek kulcsait visszaadni.

A szociális ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelete módosításáról

Onga Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
9/2006.(V. 17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban R.) módosítására a követ-
kezőket alkotta.

Végre ismét önkormányzati használatban (Fotó: Buzás Barbara)

Önkormányzati ülésről
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1.§
A R. 10.§.(2) bekezdése helyébe a kö-

vetkező rendelkezés lép:
„(2) az (1) pont b) – c) pontja szerin-

ti esetekben a rendszeres szociális segély 
megállapításának feltétele, hogy az ak-
tív korúak ellátására jogosult személy az 
Sztv. 37/A §-ában foglaltak alapján, kivé-
tel az egészségkárosodottaknál, a telepü-
lési önkormányzat által kijelölt szervvel 
(a továbbiakban: együttműködésre kije-
lölt szerv), a Szociális Szolgáltató Köz-
ponttal (3562 Onga, József A. u. 5.) a 
Sztv. 37/A. § szerinti együttműködési 
kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, 
amelynek keretében:”

2.§
 Hatályát veszti a R. 7. § e) pontja
 Ez a rendelet 2013. május 29. napján 

lép hatályba és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.

A 2013. évi közbeszerzési terv  
módosítása

Onga Nagyközség Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a 25/2013.(II.12.) sz. 
Képviselő-testületi határozatával el-
fogadta 2013. évi közbeszerzési ter-
vét. A közbeszerzési terv módosítása az 
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0025 azonosító 
számú „Évszakoktól független minden-
napos testnevelés órák megtartásához 
szükséges komplex infrastrukturális fel-
tételrendszer kialakítása az ongai Görgey 
Artúr Általános Iskolában” című projekt 
megvalósítása érdekében szükséges. 

Onga Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete elfogadta a 2013. évi 
közbeszerzési terv kiegészítését, az aláb-
biak szerint:

A közbeszerzési eljárásban eljáró Bí-
ráló Bizottságba az alábbi tagokat jelö-

li: Fehérné Túróczy Katalin, dr. Nevelős 
Szabolcs, Skoda Zoltán.

Póttagok: Kun Zoltánné, Kronovitter 
Béla.

Tanácskozási joggal a bírálaton részt 
vesz: Madzin Tibor, Rózsa László.

Kisajátítási eljárás megindítása
Onga Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0025 pályázati konst-
rukció alapján, az Európai Unió 
támogatásával „Évszakoktól független 
mindennapos testnevelés órák megtar-
tásához szükséges komplex infrastruktu-
rális feltételrendszer kialakítása az ongai 
Görgey Artúr Általános Iskolában” pro-
jekt megvalósítását határozta el. A be-
ruházás megvalósítása magánterület is 
érint, melynek önkormányzati tulajdon-
ba kerülése a projekt céljából meghatá-
rozó.

Az önkormányzat a projekt megva-
lósítás érdekében az érintett magán-

területet tulajdonosával tulajdonszer-
zés céljából, vételi szándék bejelentésével 
tárgyalást folytatott, azonban nem sike-
rült vétel címén megállapodni, ezért a 
képviselő-testület Onga Nagyközség Pol-
gármesterét felhatalmazza a kisajátítási 

eljárás kezdeményezésére a kisajátításról 
szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján.

Kisajátítással érintett ingatlan ada-
tai: Onga 252 hrsz-ú ingatlan, tulajdo-
nos: Palotás István (3562 Onga, Balaton 
u. 10.).

A kisajátítás a település közérdekét 
szolgálja, a kisajátítás célja: kötelező ál-
lami, illetve kötelező önkormányzati fel-
adathoz kapcsolódó oktatási, egészség-
ügyi, szociális létesítmény elhelyezése. 
Képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a kisajátítási eljárás megindí-
tására.

- T. L. -

A Polgármesteri Hivatal épülete (Fotó: Kovács Luca)

A közbeszerzés Alkalmazandó/választott eljárás

Fedezetül szol-
gáló pénzeszköz

Ajánlatkérője Típusa Tárgya Becsült nettó 
értéke Ft-ban

Értékhatár 
szerint

Eljárás típusa 
szerint

Megkezdésé-
nek várható 
időpontja 
szerint

Onga Nagy-
község Önkor-
mányzata

építési beru-
házás

Komplex inf-
rastrukturális 
feltételrend-
szer kialakí-
tása az ongai 
Görgey Artúr 
Iskolában - 
kivitelezés

240.684.830

2011. évi CVIII 
tv. III. rész 
nemzeti eljá-
rásrend

Kbt. 89.§ 
hirdetmény 
közzétételével 
induló tárgya-
lásos eljárás

2013.08

ÉMOP-4.3.1/A-12-
2012-0025 azono-
sítószámú projekt 
támogatása
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Elballagott nyolcadikosok tablói
Hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk búcsúzó nyolcadikos 
növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. A júniusban elballagott diákoknak sok sikert kívánunk a 
megkezdett középiskolás évekhez! (Tabló fotók: T. L.) - szerk. -



2 31999. március 112013. augusztus

Onga régi térképeken
A tavaly augusztusi számunkban elkezdtük a település 1867-
es tagosítás utáni térképe egy-egy térképszelvényének, oldalá-
nak közzétételét. Az eredeti térkép (az egyes szelvények A2-es 
méretűek) és a hozzá kapcsolódó földkönyv az Ongai Kultu-
rális Egyesület tulajdonában van, mely megtekinthető a falu-
múzeumban.

Eddig a térkép 1–31. szelvényét tettük közzé, most a 32–34. 
szelvények következnek, a Kender földekkel, a Daróczi-domb-
bal, a hernádkaki határral és a Bársonyos egyes szakaszaival. 

- T. L. - 


