
December 13-án került sor a szo-
kásos évi közmeghallgatásra tele-
pülésünkön, ami a 2013-ban váro-
si címet elnyerő Onga első városi 
közmeghallgatása volt.

December 10-én Ongán, a művelődé-
si házba várta a település önkormányzata 
Onga, Ócsanálos és Ongaújfalu lakossá-

gát, akik közül valamivel kevesebb, mint 
50 fő érezte fontosnak személyes részvéte-
lét. A közmeghallgatáson a polgármesteri 
tájékoztatót az Ongai 
Kulturális Egyesü-
let által készített fo-
tómontázsból készült 
�lm illusztrálta, a ha-
gyományoknak meg-
felelően az idén is 
kézzelfoghatóvá, lát-
hatóvá téve az elmúlt 
egy év legfontosabb 
történéseit.

A �lmvetítést kö-
vetően lehetőség nyílt 
a lakosság kérdései-

nek feltételére. A jelenlévő hallgatóság a 
Széchenyi utca elmaradt kátyúzását, a Be-
zerédi és Bethlen utca gödrösségét, a ke-
rékpárút hiányát, a településen átmenő 
forgalomban résztvevő gépkocsik, teher-
autók megengedettnél gyorsabb haladását, 
az utcanévtáblák kilátást akadályozó vol-
tát, a hirdetőtáblák elhanyagoltságát, egyes 
helyeken az alacsony hálózati víznyomást, 

a nem megfelelő 
volán menetren-
det kifogásolták, 
vetették fel, de ér-
deklődtek a csapa-
dékelvezetés mun-
kálatai felől is. A 
polgármester úr a 
felvetett problémá-
kat megválaszolta, 
tudomásul vette, 
azok megoldására 
ígéretet tett.

A közmeghall-
gatáson bemuta-

tott �lmhez kapcsolódó polgármesteri 
tájékoztatót alább tesszük közzé.
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TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

A következő néhány percben képes 
beszámolót láthatnak és hallhatnak kép-
viselő-testületünk, önkormányzatunk 
2013. évi tevékenységéről, munkájáról, 
településünk fejlesztéséről, elért eredmé-
nyeinkről, gondjainkról, terveinkről.

INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN:
Településrekonstrukció az árvíz súj-

totta településeken tárgyú projekt kere-
tében sor került az árvízi káreseménnyel 
érintett önkormányzati tulajdonú köz-
utak helyreállítására, fejlesztésére és az 
érintett utak melletti csapadékvíz elveze-
tő árkok kiépítésére, közel 75 millió fo-
rint értékben. A projekt keretében megú-
jult az Újhíd, Akác, Cimbalmos, Hegedű, 
Dankó, Prímás és a Lavotta utca.

A 94 millió forint összköltségű, tele-
pülésfejlesztési pályázatunk is sikerrel 
járt, így Onga legújabb településrészén 
négy utca: a Csokonai és a Mészáros Lá-
zár utak egy részének szilárd burkolattal 
történő ellátása, valamint a Nádas és Köl-
csey utcák útburkolatának felújítása, és a 
hozzá tartozó járdák megépítése valósult 
meg 2013 nyarán. 

Közfoglalkoztatottak értékteremtő 
munkájával valósítottuk meg az önkor-
mányzat tulajdonában és kezelésében 
lévő közutak kátyúzását. A projekt kere-
tében kerültek beszerzésre az utak felújí-
tásához szükséges eszközök és anyagok, 
közel 17 millió forint értékben.

2013 őszén elkészült a Kodály Zoltán 
utca, valamint a sportpályához vezető út 
aszfaltozása, ugyanakkor a Bartók Béla és 
a Pacsirta utcák jelentős részének felújí-
tása is.

Onga város dél-nyugati részének, amely 
a Kölcsey utca, a vasút, a Berzsenyi Dáni-
el és a Mészáros Lázár utcák közötti rész, 

belvízrendezésével kapcsolatos engedélye-
zési eljárás folyamatban van, és reménye-
ink szerint hamarosan pozitív eredmény-
nyel lezárul.

Az ÉMÁSZ az üzemzavarok megelőzé-
se érdekében − településünkön szakaszon-
ként haladva – elkezdte a villanyoszlopok 
cseréjét faoszlopokról betonoszlopokra.

FOGLALKOZTATÁS TERÜLETÉN:
Az önkormányzat költségvetési szer-

veinél 13 fő köztisztviselő, 60 fő közal-
kalmazott és 6 fő munkatörvénykönyve 
szerint foglalkoztatott munkavállaló áll 
alkalmazásban. 153 főt nem állandó jel-
leggel, különböző időtartamig, mint köz-
foglalkoztatottat alkalmazunk, mely lét-
számból 66 fő a START munkaprogram 
keretében került foglalkoztatásra. Mun-
kájuk eredménye: közterületeink rende-
zettsége, tisztasága, szépsége, útjaink és a 
vízelvezető árkok karbantartása.

EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁ-
TÁS TERÜLETÉN:

Pályázatot nyertünk az I. sz. háziorvo-
si rendelő felújítására. A projekt célja, az 
Arany János utcai háziorvosi rendelő és 
védőnői tanácsadó épületének felújítása, 
átalakítása, bővítése, akadálymentesíté-

se. Továbbá az intézmény 
korszerűbb, hatékonyabb, 
biztonságosabb és ener-
giatakarékosabb üzemelé-
sének, valamint az elavult 
egészségügyi és informa-
tikai eszközök cseréjének 
megvalósítása. Terveink 
szerint a projekt befejezé-
sére 2014. szeptember 30-
ig kerül sor. Az elnyert tá-
mogatás nagysága közel 
60 millió forint, 100%-os 

támogatási intenzitás mellett.
A II. sz. Puskás Ferenc utcai háziorvo-

si rendelő elavult számítástechnikai esz-
közeit újakra cseréltük.

Pályázati úton valósítottuk meg az 
Ongai Szociális Szolgáltató Központ 
székhelyének valamint a Gyermekjólé-
ti és családsegítő szolgáltatás épületének 
felújítását. Az elnyert támogatás nagysá-
ga 96 millió forint volt. A projekt ered-
ményeként  minden rászoruló számá-
ra elérhetővé váltak a jogszabályokban 
rögzített ellátási formák, melyek a szo-
ciális biztonságot garantálják, illetve biz-
tosítják a minőségi ellátás elérhetőségét. 

A projekt keretében az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ József Attila utcai 
székhely épülete, valamint a gyermekjó-
léti és családsegítő szolgáltatásnak ott-
hont adó Rákóczi utcai épület infrastruk-
turális fejlesztése, felújítása, bővítése és 
akadálymentesítése valósult meg. Sor ke-
rült a hiányzó eszközök beszerzésére, az 
elavult eszközök cseréjére. A nappali el-
látás keretében működő 35 férőhelyes 
idősek klubja az átalakítás következté-
ben 40 férőhelyesre bővült. A beruházás 
lehetőséget teremt a szociális alapellátá-
sok minél szélesebb körben történő elér-
hetőségére. Ezáltal reményeink szerint, a 
jövőben jelentősen javul a szociálisan rá-
szorulók életminősége.

2013-ban, Onga központtal, 17 tele-
pülés részvételével megalakult az Onga 
és Társult Települések Szociális és Gyer-
mekjóléti Tárulása. A társulás működé-
sétől a szociális szolgáltatások színvona-
lának további emelkedését várjuk. 

AZ OKTATÁS TERÜLETÉN:
2013. január 1-jétől állami fenntartás-

ba kerültek az oktatási intézmények, így 
az ongai Görgey Artúr Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola is. Az álla-
mi irányítás, fenntartás alapvetően szak-
mai irányítást jelent, az iskolában az ok-
tatás zavartalanul folyik. Az iskola az 
állami fenntartás mellett is a helyi kö-
zösségé maradt, mivel továbbra is az ön-
kormányzat a közneveléshez kapcsolódó 
ingó és ingatlanvagyon tulajdonosa.

Előző évi beszámolómban már em-
lítettem, hogy közel 400 millió forin-
tos, 100%-os támogatottságú pályázatot 
nyertünk sportcsarnok építésére és isko-
lánk főépületének felújítására.

A projekt indokoltsága: 
A Görgey Artúr Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola a település 
egyetlen alapfokú közoktatási feladatokat 
ellátó intézménye. Az iskola 8 évfolya-
mon biztosítja az általános iskolás gyer-
mekek alapfokú képzését. A 3 épületegy-
ségből álló intézmény 2. számú 1980-ban 
épült épülete, a főépület − amely helyet 
ad a rendkívül alacsony kapacitású tor-
nateremnek − mára már rendkívül rosz-
sz állapotba került. A beázó tetőszerke-
zet, a korszerűtlen nyílászárók és a külső 
hőszigetelés hiánya mind-mind hozzájá-
rul az épület gazdaságtalan működteté-
séhez. A terem alacsony kapacitása nem 
biztosítja az elégséges helyszükségletet. 

A szoc. szolg. központ felújított nagyterme (Fotó: Melecski Zoltán)
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A projekt megvalósításával célunk: az 
oktatási intézményünk racionális és költ-
séghatékony működésének kialakítása, a 
modern oktatási környezet megteremté-
se, az eszközellátottság javítása. Kiemelt 
célunk, hogy megteremtődjön iskolánk-
ban a mindennapos, tanórai keretek kö-
zött, délelőtti időszakban szervezett, év-
szakoktól független testnevelés órák 
megtartásának minden feltétele.

A projekt eredményeként megvalósul 
egy, az európai normáknak is megfelelő, 
korszerű és energiatakarékos intézmény, 
mely minőségi változást eredményez az 
oktató-nevelő munka színvonalában, is-
kolaközösségünk mindennapjaiban. 

A sportcsarnok megépülésével egy-
úttal megvalósul az Onga város lakossá-
ga által régóta várt, különböző sport- és 
kulturális rendezvények magas színvona-
lú lebonyolítására alkalmas közösségi tér.

A KULTÚRA TERÜLETÉN:
Az idén részlegesen felújított, Csokonai 

Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tárban működik a sokak által látogatott 
TELEHÁZ és az eMagyarország pont.

2013 januárjában az Ongai Kulturális 
Egyesület szervezésében megrendeztük a 
IV. Ongai Regionális Pálinkaversenyt és 
Fesztivált, amely országos hírű rendez-
vénnyé nőtte ki magát, sőt 2014-ben Ma-
gyarország egyetlen ilyen jellegű nemzet-
közi rendezvénye lesz.

A nőnap, az Ongai Kulturális Napok, 
az Idősek Hete és a szüreti felvonulás 
mellett 2013-ban nagy sikerrel megren-
deztük Onga város napját, amely szeret-
nénk, ha szintén hagyománnyá válna.

Szintén hagyományteremtő, új ren-
dezvényünk 2013-ban az adventi gyer-
tyagyújtás is.

A Szülői Munkaközösség tagjaiból 
alakult felnőtt hagyományőrző tánccso-
port öregbíti Onga hírnevét és emeli ren-
dezvényeink színvonalát.

A Berzsenyi Dániel utcai fasorban, a 
Trianon emlékmű szomszédságában au-
gusztus 20-án felavattuk Csokonai Vitéz 
Mihály mellszobrát.

2014-ben a Történelmi emlékpark to-
vább bővül majd II. Rákóczi Ferenc szob-
rával.

A SPORT TERÜLETÉN:
Sportegyesületünk labdarúgó és asz-

talitenisz szakosztályát továbbra is mű-
ködteti.

Folyamatosan fejlesztjük sportpá-
lyánkat, annak érdekében, hogy mind a 
sportolók, mind a nézők minél komfor-
tosabban érezhessék magukat sporttele-
pünkön. 

A sportegyesület sikeresen pályázott 
és a tavalyi 2 millió forint TAO-s támo-
gatás után az idén további 5,8 millió fo-
rintot nyert, melyet eszközvásárlásra kí-
vánnak fordítani.

Az önkormányzat a sportöltöző felújí-
tásához, bővítéséhez, a települési spor-
télet fejlesztéséhez, bővítéséhez közel 20 
millió forint pályázati támogatást nyert. 

A sportöltöző további 2 öltöző helyi-
séggel való bővítéséhez a 
sportegyesület 10 millió 
forintot nyert a Magyar 
Labdarúgó Szövetségtől.

A KÖZBIZTONSÁG 
TERÜLETÉN:

Onga Város a Miskol-
ci Rendőrkapitányság és 
a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
illetékességi területéhez 
tartozik. A lakosság biz-
tonságérzetének növelése 
és a jogellenes cselekmények visszaszorí-
tása, megelőzése érdekében Ongán a ren-
dőrjárőrök számos alkalommal fokozott 
ellenőrzést tartanak.

Településünkön tér�gyelő kamera-
rendszer szolgálja a bűnmegelőzést és a 
bűncselekmények felderítését egyaránt. 

Onga közbiztonsága, és rendezvénye-
ink biztosítása érdekében eredményesen 
tevékenykedik az Ongai Polgárőr Egye-
sület. Az Ongai Polgárőr Egyesület a vas-
út állomáson megszüntetett pénztári he-
lyiségben új irodát nyitott.

NAGYKÖZSÉGÜNK ARCULATA 
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜ-
LETÉN:

Folyamatosan gondozzuk, parkosítjuk, 
szépítjük, virágosítjuk városunk köztereit.

Az ongai tavak népszerű horgászvi-
zek, amelyek nemcsak helyi, hanem tér-
ségi vonzerővel is rendelkeznek.

100%-os pályázati támogatással, 740 
millió forintból megépült Ócsanáloson az 
árvízvédelmi mű. Ez a beruházás Onga ed-
digi történetének legnagyobb beruházása. 
A projekt alapvető célja, hogy Ócsanálos 
belterületét jogszabályban meghatározott 
magasságú, teljes biztonságot nyújtó ár-
vízvédelmi mű védje. A gát megépítésével 

végleg vagy legalábbis hosszú évekre elfe-
lejthetjük az árvízi védekezéssel kapcsola-
tos anyagi és �zikai terheket, és a területen 
élő lakosság életében is beköszönt az évek 
óta várt biztonság és nyugalom. Az árvíz-
védelmi mű megvalósult, a műszaki átadá-
sára 2013. december 11-én került sor. 

TISZTELT ONGAI, ÓCSANÁLOSI 
ÉS ONGAÚJFALUI LAKOSOK! 

Magyarország köztársasági e lnöke 
2013. július 15-én Onga nagyközséget 
várossá nyilvánította. 

Hazánkban 346 település rendelkezik 
városi ranggal, beleértve a fővárost és a 

23 megyei jogú várost is. A városok je-
lentős része – mintegy 280 település – az 
utóbbi 100 évben nyerte el a városi címet, 
ebből 182 település az elmúlt 22 évben, 
a rendszerváltozás után lett város. 2013-
ban 18 új városa lett Magyarországnak, 
közöttük Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyéből egyedüliként Onga.

Onga az agglomerációs típusú váro-
sok sorába tartozik, amelyek többségük-
ben az utóbbi években nyerték el a vá-
rosi rangot. Ezeken a nagyváros közeli 
településeken – úgymint Ongán is – jel-
lemző a lakosság számának növekedése, 
a teljes körű infrastruktúra és a fejlett in-
tézményhálózat. A városi cím elnyeré-
se nagyszerű és méltó elismerése az on-
gai emberek munkásságának. Elsősorban 
őket, az Ongáért munkálkodókat illeti a 
hála és köszönet azért, hogy 2013-ban 
történelmet írhattunk. 

Mi, Ongán élők továbbra is azért dol-
gozunk, hogy minél kényelmesebb, minél 
jobb és harmonikusabb, minél komforto-
sabb környezetben éljünk. Olyan várost 
szeretnénk hagyni utódainkra, ahol lak-
ni, élni jó, okos és kellemes dolog. 

Köszönöm megtisztelő �gyelmüket! 
- Dr. Madzin Tibor polgármester –

- szerk.: T. L. -

A Főtér a művelődési ház előtt (Fotó: T. L.)
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Ugyan vége van a decembernek 
és ezzel együtt a hónaphoz kap-
csolódó ünnepeknek, mégis fe-
lelevenítjük egy picit az advent 
hangulatát, hátha a januári, hi-
deg téli napokban is jut még vala-
mi melegség lelkünkbe a minden 
napi rohanás és taposó malom 
kellős közepén.

A település intézményei számos karácso-
nyi ünnepséget rendeztek, ami kiegészült 
Onga Város Önkormányzatának újszerű 
kezdeményezésével, mely szerint a kará-
csonyt megelőző vasárnapokon adventi 
gyertyagyújtásra invitálta a város főterére 
a város polgárait. Az utolsó gyertya 2013. 
december 22-én 17.00 órakor került 
meggyújtásra, melyhez a láng Betlehem-
ből a Születés Templomából érkezett. A 
megjelentek hazavihették a lángot, ezzel 
emelve az ünnep otthoni fényét. Az ad-
venti műsorok után forralt borral, forró 
teával látták vendégül a tisztelt résztve-
vőket.

A gyertyagyújtások alkalmával szá-
mos ünnepi gondolat hangzott el, melyek 
közül mi most Farkas Lászlóné jegyző 
asszony és Dr. Mengyi Roland jókívánsá-
gait közöljük lapunk hasábjain.

Tisztelettel köszöntöm az itt jelenlévő-
ket, Onga Város Lakosságát!

Kedves Ongai Lakosok!
Megtiszteltetés számomra, hogy ma, 

ezüstvasárnap én köszönthetem önöket. 
Az év legszebb ünnepére már advent 

első vasárnapján elkezdtünk készülődni. 
Városunk ünneplőbe öltözött, ünneplő-
be öltöztek utcáink, karácsonyi fényekkel 
találkozunk. Nemsokára megszólal a ka-
rácsonyi csengő, melynek a hangja a csa-
lád, a békesség és a szeretet melegét hoz-
za közel hozzánk.

Talán mindannyiunk lelkében él egy 
gyermekkori karácsony emléke, ahogy 
áhitattal álltunk a feldíszített fenyő előtt. 
Kis Jézuskát vártuk, aki csengő szóval 
hozta el nekünk a boldogságot és a bé-
két.  Ehhez kapcsolódóan egyik kedves 
versem jut eszembe, amely így szól: „Ha-
rang csendül, ének zendül, messze zsong 
a hálaének, az Én kedves kisfalumba, ka-
rácsonykor magába száll minden lélek.” 

E meghitt idézet után melegség tölti 

el szívünket karácsony közeledtével, egy-
egy pillanatra megállunk a rohanó világ-
ban és számvetést készítünk az elmúlt év-
ről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot elraktározunk 
lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt 
az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre �gyelünk, 
és arra gondolunk, hogy mit nyújthat-
nánk szeretteinknek, azoknak, akik fon-
tosak számunkra. Ez a mi legemberibb 
értékünk. Nem drága ajándékok jelentik 
szeretetünket, hanem hogy önmagunk-
ból mit adhatunk. 

Így 2013-ban hagyományteremtő cél-
lal az Ongai Görög Katolikus Templo-
mért Alapítvány jászolkészítő pályázatot 
hirdetett, melyre 3 alkotás érkezett. A pá-
lyaműveket a zsűri és 
a közönség értékelte. 
A nyertes Betlehemi 
jászolt a Bársonyos 
Napközi Ottho-
nos Óvoda készítet-
te. Holtversenyben a 
2. helyezett az általá-
nos iskola és a Szoci-
ális Szolgáltató Köz-
pont lett. Gratulálunk 
a szorgos kezű alko-
tóknak!

Gondolkodjunk el 
azon, hogy a kis Jézus 
nem egy palotában, hanem egy Betlehe-
mi istállóban született. Nem egy csodás 
bölcsőbe, hanem egy jászolba fektették. 

Az a tény, hogy változik a világ, nem 
jelenti azt, hogy a hitünket és az ember-
ségünket is elveszítjük. Az az ember, aki 
nem csak saját magáért él, aki igazi har-
móniát tud teremteni belső világában, 
saját lelkében és a maga környezetében, 
mindenekelőtt családjában, ami talán ki-
sugározhat a barátok, munkatársak felé 
is. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott 
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő 
családot lehet teremteni, amely érzelmi 
lelki közösséget, élményt nyújt. 

A mai ezüst vasárnapon gyújtjuk meg 
a rózsaszín gyertyát, amely jelképezi az 
örömöt, a szeretetet. Kívánok minden 
ongai lakosnak varázslatos, szeretetteljes, 
kegyelemben gazdag boldog ünnepeket!

Isten áldjon Mindannyiunkat! 
- Farkas Lászlóné jegyző -

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az advent a készülődés ideje. Nagy-

szüleink korában ez a csendesség, az el-
mélyülés, a karácsonyra való testi-lelki 
felkészülés ideje volt. Mostanra azonban 
a rohanás ideje lett. Rohanunk, hogy az 
év vége előtt lezárjuk a munkahelyi ügye-
inket. Rohanunk, hogy az irodában le-
zárjuk az aktákat. És rohanunk, egyre 
rohanunk, hogy elkészülhessünk az ün-
nepre. Most azonban lassítsunk le egy 
pillanat erejéig.

Amikor bekapcsoljuk a díszkivilágí-
tásokat, amely egészen vízkeresztig gon-
doskodik majd az ünnepi hangulatról, 
remény és várakozás van a szívünkben. 
Remény és várakozás, amely az idei ka-
rácsonyra vonatkozik. Arra, hogy szere-

tünk, és arra, hogy minket is viszont sze-
retnek. Arra, hogy az egész éves kemény 
munkának és a szürke hétköznapjaink-
nak van értelme, és végül arra, hogy ezek 
miatt van értelme ünnepelnünk! 

A statisztikák szerint a magyarok 
nagylelkűek, és az ünnepek alkalmával 
mindannyian mélyre nyúlunk a pénztár-
cánkban. Úgy vélem, jól tesszük. Szeret-
ném ehhez kapcsolódóan Pilinszky János 
költőt idézni: „A jó ajándék önmagunk 
egy darabja. A legjelentéktelenebb aján-
dék is test a testünkből, lélek a lelkünk-
ből. Példa arra, hogy életünk nemcsak 
szükségletek láncolata, s hogy életünk 
legvégső alapja mégse valamiféle elemi 
és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka an-
nak, hogy létünk végül is ajándék, amiből 
futja az ajándékozásra.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az advent, a keresztények  karácsonyig 

tartó lelki felkészülése. Az egymást köve-

Az adventi gyertyagyújtáson (Fotó: K. Gy.)

Az adventi gyertyagyújtás emlékére
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Az idei évre vonatkozó tervekről, 
elképzelésekről kérdeztünk meg 
néhány ongai lakost.

Jónyer Gergely: A 2014-es évtől azt re-
mélem, hogy töretlenül tovább folytató-
dik városunk fejlődése, szépülése. A nap-
közi otthon élelmezésvezetőjeként pedig 
szeretném, ha továbbra is − mint eddig −, 
zökkenőmentesen, jó színvonallal, az in-
tézményekkel közösen együttműködve 
tudnánk megoldani az iskolás, az óvodás 
gyerekek és az idős, fogyatékos emberek 
étkeztetését. Az ongai sportélet aktív részt-
vevőjeként izgatottan várom a sportpálya 
és öltöző felújításának befejezését, illetve a 
sportcsarnok megépülését is.

Zsoldos János: Nos, mit is vár az em-
ber az előttünk álló 2014-es esztendőtől? 
Őseinktől gyakran hallottam: „�am, az 
biztos, ami már elmúlt!” - no de komoly-
ra fordítva a szót, elsősorban jó egészsé-
get, békességet, erőt a mindennapi fel-
adatok elvégzéséhez, és ezt kívánom a 
város minden lakójának. Remélem, ha-
marosan elkezdődik a sportcsarnok épí-
tése, mely új lehetőségeket kínál majd a 
lakosságnak, a sport és a különféle ren-
dezvények megvalósításában is. A tele-
pülésünk az elmúlt években óriási vál-
tozásokon esett át, komoly fejlesztések 
valósultak meg, remélem ezek a jövőben 
is folytatódnak. A 2014-es év a választá-
sok éve lesz! Nagyon bízom benne, hogy 
úgy az országban, mint a városunkban is 
töretlen, folyamatos lesz a már megkez-
dett út. Én, mint választópolgár elvárom 
a politika szereplőitől, hogy kellő felelős-
séggel, megfontoltsággal, tisztelettel és 
alázattal vegyenek részt a választás folya-
matában. Nagyon várom az V. Ongai Pá-
linkaversenyt, ami már határainkon túl is 
nagy hírnévre tett szert, kívánom, hogy 
Ongáról is minél többen jelentkezzenek 

és sikereket érjenek el. Bizakodom, hogy 
városunk töretlen fejlődéséért a jövőben 
egyre többen önkéntesen jó szívvel, ön-
zetlenül akarnak majd dolgozni!

Kovács Zoltán: A 2013-as évre elége-
detten gondolok vissza, hiszen nagyon 
gazdag volt a városunk fejlődése terén. 
Rengeteg munkával végeztek és sok fej-
lesztés kezdődött el annak érdekében, 
hogy a településünk esztétikailag fejlőd-
jön, és az életszínvonalát megemeljék. A 
2014-es évben is remélem, folytatódnak 
az elkezdett munkálatok, illetve újabb 
fejlesztésekre kerül sor.

Nagy-Zaveczki Gréta: Onga 2013-
ban városi címet kapott, a legtöbb vá-
ros rendelkezik orvosi ügyelettel. A jobb 
életkörülmények érdekében én fontos-
nak találom az orvosi ügyelet biztosítá-
sát a helybéli lakosságnak. Ha sikerülne 
ezt megvalósítani a gyerekek és felnőt-
tek számára, akkor délután vagy hétvé-
gi időpontban nem lenne szükség más 
város ügyeletét felkeresni. Ez kedvező-
en hatna mindenkire, de leginkább azon 
családok értékelnék, akik nem rendelkez-
nek személyautóval. Az ügyelet mellett a 
gyógyszertárak nyitva tartását is rugal-
masabbá kellene tenni. A dolgozó lakos-
ságnak a munkaidő befejezése után, ami 
a legtöbb esetben 16 óra, már nincs lehe-
tősége helyben gyógyszerhez jutnia. A he-
lyi munkahelyteremtés is nagyon fontos 
a lehetőségekhez képest, illetve a közbiz-
tonság javítása. A szabadidő eltöltésére, 
pihenésre egyelőre még nincs lehetőség 
Ongán. A későbbiekben egy uszoda meg-
építése mindenképpen kedvező lenne 
a lakosság számára. A közterek, járdák, 
utak karbantartása fontos. Az ongai álta-

lános iskola sportcsarnokának megépítése 
és a központi óvoda külső-belső felújítása 
mindenképpen jó lenne annak érdekében, 
hogy minél több helybeli szülő döntsön a 
jövőben az ongai iskola és óvoda mellett!

Koleszár Józsefné Marika: Legfonto-
sabb számomra, hogy az intézményen be-
lül tudjam folytatni a munkámat a 2014-
es évben is, mert sok kétely van bennem. 
Fontosnak tartom, hogy a jövőben a 
buszmegállókat zártabbá tegyék, főleg a 
téli időszakra a hó, a szél és a hideg el-
len. A tömegközlekedésben is felmerültek 
kérdések bennem, a hétvégi járatok bőví-
tésében kérek segítséget. Javaslatot tettem 
az ügyben, hogy az ongai idősebb lakosok 
mindennapjait megkönnyítsék. Célszerű 
lenne a parkok, a közterületek rendbetar-
tásával együtt az idős emberek házai előt-
ti füves területek rendben tartását is elvé-
geznie a településnek.

Az Onga Szociális Szolgáltató Köz-
pont dolgozói: A szociális dolgozók sze-
rint szükséges az, hogy a forgalmasabb 
helyeken járdákat hozzanak létre. A jö-
vőben a kóbor kutyák helyzetén próbál-
janak változtatni a település vezetői. Jó 
lenne, ha a művelődési ház körüli parko-
lókat abban az esetben használják, amikor 
a művelődési házat, vagy az abban lévő 
eseményeket látogatják. A közvilágítás 
egyes utcákon nem megfelelő, ezek javí-
tását fontosnak tartjuk a biztonságos köz-
lekedés érdekében. Reménykedünk intéz-
ményünk további működtetésében, ami 
munkalehetőséget biztosít számunkra.

- Koncz Tímea és 
Mádliné Laczkó Helga - 

tő vasárnapokon egy-egy újabb gyertyát 
gyújtunk meg az adventi koszorún, amely 
a lelkünket is fénnyel árasztja el. 

A színek is kiemelt jelentőséggel bír-
nak: a három lila mellett egy rózsaszín 
kerül a koszorúra. A gyertyák a hitet, a 
reményt, a szeretet és az örömöt (rózsa-
szín) jelképezik. A hétről hétre világí-
tó gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt. A karácsonyt 
megelőző várakozás, lelki megtisztulás az 
eljövetelben, a Megváltó születésében éri 

el jutalmát. Az advent egyben az egyhá-
zi év kezdete is. 

Az adventi időszak kitűnő alkalom 
arra, hogy elgondolkozzunk az életün-
kön, az anyagi javak és a valódi értékek 
viszonyán.   Amikor a Nobel-békedíj át-
adása után megkérdezték Teréz Anyát, 
hogy miként lehetne elérni a világbé-
két, ő azt válaszolta: „Menjünk haza, és 
szeressük a családunkat!”. A világbéke, 
nemzetünk békéje, Onga békéje, itt van 
elrejtve bennünk. Amennyire egymást 

szeretjük, annyira lesz béke az idei év ad-
ventjében és karácsonyában.  

Most tehát, amikor meggyújtjuk a 
harmadik gyertyát, az öröm gyertyáját, 
amely Szűz Máriára utal, aki megszülte a 
Fiút, ébredjen fel bennünk a várakozás és 
a remény egy szép karácsony iránt! 

Köszönöm, hogy meghallgattak! Ál-
dott, békés ünnepeket kívánok Önöknek! 

- Dr. Mengyi Roland  
a B.-A.-Z. megyei Közgyűlés elnöke –

- szerk.. T. L. -

Mit vár 2014-től?
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Hónapok óta új fogorvosa van te-
lepülésünknek Dr. Tóth Endre sze-
mélyében. Vele beszélgettünk, 
kérdeztük eddigi ongai tapaszta-
latairól.

– Mesélne néhány szót magáról?
–  Miskolcon születtem, általános és 

középiskolai tanulmányaimat Mező-
kövesden végeztem. Ezután kerültem 
Debrecenbe, a Fogorvostudományi Ka-
ron szereztem diplomámat. Az egyete-
mi évek után Miskolc Hejőcsaba körzet 
rendelőjébe kerültem rezidensnek, mel-
lette Szomolyán az önkormányzat által 
üzemeltetett fogászati körzetet láttam el. 
Egy évvel később magánrendelésem nyílt 
Mezőkövesden. A konzerváló fogászat 
és fogpótlástan szakvizsga megszerzése 
után vettem át az ongai fogászati praxis 
üzemeltetését Katona doktor úrtól, aki-
vel már régóta szakmai kapcsolatban ál-
lunk. Az ongai körzet mellett a szomolyai 
körzetet és a mezőkövesdi magánrende-
lést is ellátom. 

– Miért ezt a pályát választotta?
–  Pályaválasztásomat nagyban befo-

lyásolta, hogy a családban többen is az 
egészségügyben dolgoznak.  Nővérem 
orvosi pályát választott, belgyógyász-ne-
frológus és most már háziorvos is, a férje 
pedig fogorvos.

–  Mit gondol az ongai lakosság fogai-
nak állapotáról, a fogápoláshoz való hoz-
záállásukról?

–  Nagy általánosságban elmondható, 
hogy előbb-utóbb mindenki fogászati el-
látásra szorul, rossz fogak mindig voltak 
és lesznek is. A miskolci körzetekhez ké-
pest itt nagyon sokan vannak. Ahol elő-
zőleg dolgoztam két-három hetes beren-

deléssel dolgoztunk, itt már lassan két 
hónapos időpont egyeztetések a jellem-
zőek. Akkora igény van az ingyenes fo-
gászati ellátásra, hogy szinte már kezel-
hetetlen a betegek száma. Általában jó a 
hozzáállásuk, egy dolgon azonban lehet-
ne még változtatni. Ha valaki nem tud el-

jönni a lefoglalt időpontra, kérem jelezze 
időben, mert a megüresedett időponto-
kat fel tudjuk tölteni.

A legtöbben az előre egyeztetett idő-
pontban pontosan megjelennek. A ren-
delés első órája a sürgősségi beavatkozást 
igénylő betegeknek van fenntartva. Erre 
azért van szükség, mert csak úgy lehet 
a rendelési időt tartani, hogy ha az idő-
pontos betegek között nem kezdek el fo-
gat húzni vagy gyökérkezelni, mert ezek 
időtartama nem kiszámítható, eltarthat 
akár fél óráig, negyven percig is.

–  A lakosság csak akkor jelentkezik a 
fogorvosnál, amikor már elkezd fájni a fo-
guk vagy a megelőzést szem előtt tartva 
maguktól is szoktak időpontot kérni?

– Sokan kérnek előre időpontot. Őket 
szeretem is behívni mielőtt időpontot 
egyeztetünk, hogy meggyőződjek a tény-
leges problémáról, mert a betegek sok-
szor félre diagnosztizálják magukat (va-
laki tömést szeretne, közben meg egy 
letört foggal állunk szemben, amit tö-
méssel már nem lehet helyreállítani). 
Fontos a pontos diagnózis, mert a tényle-
ges kezelést, annak idejét csak az alapján 
lehet meghatározni. Személyes találko-
zásra is lehetőség van, ahol szükség ese-
tén megbeszélhetjük a továbbiakat.  

– Mit üzen az ongai lakosoknak?
– Félévente mindenkinek érdemes fo-

gászati ellenőrzésen részt venni. Ne csak 
akkor jöjjenek, ha már fáj a foguk, mert 
így sokkal nehezebb megoldást találni. A 
fogászati problémák megoldása – talán 
a foghúzást és tömést kivéve − döntően 
nem egy alkalommal történik.

Kérem a tisztelt betegeket, hogy az 
előre egyeztetett időpontra pontosan ér-
kezzenek. A kezelések közben előfordul-
hatnak nem várt komplikációk, amik a 
kezelési idő csúszását eredményezhetik, 
emiatt türelmüket, megértésüket kérem.

Rendelési idő: 
Hétfő: 13.30−19.30 
Kedd: 13.00−20.00
Szerda: 13.00−20.00
Csütörtök: 07.00−13.00
Péntek: 08.00−12.00
Előjegyzés, időpontkérés a 06-70-522 

-0510-es telefonszámon, mely csak ren-
delési időpontban hívható. (A vezetékes 
telefonszám megszűnt!)

- Ferencz Noémi és Póti Eszter – 

Új fogorvosa van városunknak

Dr. Tóth Endre és asszisztense 
(Fotó: Ferencz Noémi)

A fogorvosi rendelő (Fotó: T. L.)
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal a képviselő-testület 
jegyzőkönyveinek áttanulmányozá-
sa során törvényességi felügyeleti el-
járásban észrevételeket tett, melyek 
kapcsán az önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló 3/2013. (II. 13.) önkormány-
zati rendelet módosítása szükségessé 
vált, melyre a novemberi testületi ülé-
sen került sor. A település városi címé-
nek átvezetése is megtörtént a rende-
leten, melyet alább közzéteszünk.

Onga Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a vagyont érintő versenytárgyalások le-
bonyolításának szabályait (továbbiakban: sza-
bályzat) a következők szerint határozza meg.

I. Általános rendelkezések, a szabályzat 
célja és hatálya

1.) Ezen szabályzat célja, hogy biztosítsa az 
Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leg-
hatékonyabb formában történő hasznosítását 
szolgáló szerződések létrejöttét, valamint en-
nek keretében a pályázók számára azonos és 
egyenlő feltételek garantálásával a verseny 
tisztaságának védelmét.

2.) A versenyeztetés megvalósítható licit 
(árverés) és pályáztatás útján.

Alapelvek
3.) Az esélyegyenlőség elve
3.1. A kiíró a pályázati felhívásban vala-

mennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt 
köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez 
szükséges információhoz jutás és a pályázat 
során alkalmazott versenyfeltételek tekinte-
tében. A kiíró a pályázat tartalmát úgy köte-
les meghatározni, hogy annak alapján az aján-
lattevők megfelelő ajánlatot tehessenek, és a 
szabályszerűen, időben benyújtott pályázati 
ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

4.) A nyilvánosság elve
A pályázati eljárás során a kiíró köteles a 

pályázatban résztvevők számára teljes nyilvá-
nosságot biztosítani (pl. megyei lap, település 
honlapja). 

4.2. Minden ajánlattevőnek joga van a ki-
író által rendelkezésre bocsátott valamennyi 
információhoz hozzáférni. Ennek keretében 
a pályázó számára hozzáférhetővé kell tenni 
minden olyan adatot, amely nem sért üzleti 
titkot, és amely az üzleti életben szokásos és 
szükséges ahhoz, hogy a pályázónak lehetősé-
ge nyíljék megalapozott ajánlattételre. 

5.) A verseny tisztaságának elve
5.1. A kiíró a pályázati felhívás közzététe-

le után, illetve zártkörű (meghívásos) pályá-
zat kiírása esetén azt követően, hogy a Hirdet-
ményt a pályázatra meghívottakkal közölték, 
a meghirdetett pályázati feltételeket köteles 
tiszteletben tartani, és biztosítani a pályázat 
kiírásával, értékelésével kapcsolatos döntési 
folyamat tisztaságát. 

5.2. A pályázó a pályázati kiírás átvételé-

től köteles a pályázati eljárás ezen rendeletben 
szabályozott előírásait betartani. 

6.) A rendelkezés elve
A kiíró a pályázati felhívás közzététe-

le után, illetve zártkörű (meghívásos) pályá-
zat kiírása esetén azt követően, hogy a hirdet-
ményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a 
meghirdetett pályázati feltételeket tiszteletben 
tartja, az előre nyilvánosságra hozott pályázati 
eljárási rendet köteles megtartani, és a pályá-
zat kiírásával, továbbá értékelésével kapcsola-
tos döntési folyamat tisztaságát biztosítani. 

A kiíró a pályázattal kapcsolatos rendel-
kezési jogát, így különösen a pályázati felhí-
vás feltételeinek utólagos módosítását, a pá-
lyázat visszavonását, a közzétett eljárási rend 
szabályainak megváltozását kizárólag a jelen 
pályázati eljárási rend keretei között úgy gya-
korolhatja, hogy azzal a pályázattal érintett 
személyek lényeges jogos érdekeit ne sértse. 

Az e Szabályzatban biztosított jogokat 
azok rendeltetésével összhangban és a jóhi-
szeműség követelményének megfelelően kell 
gyakorolni. 

7.) Értelmező rendelkezések
7.1. A szabályzat alkalmazásában az aláb-

bi fogalmakat a következő értelemben kell al-
kalmazni:

Kiíró (ajánlatkérő): a Képviselő-testület. A 
Képviselő-testület felhatalmazása alapján ki-
író lehet a polgármester.

Ajánlattevő (pályázó): bármely belföldi 
vagy külföldi természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet.

Önkormányzati vagyon: az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló rendelet hatálya alá tartozó vagyon.

Nyilvános ajánlatkérés: az önkormányza-
ti vagyon (vagyonrész) vásárlására és hasz-
nosítására pályázati kiírás közzétételével tör-
ténő felhívás, amelyet a település honlapján, 
a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a 
megyei lapban is lehetséges vásárlók – egye-
dileg előre meg nem határozott köre – részé-
re tesznek közzé.

Zártkörű (meghívásos) pályázat: a va-
gyon (vagyonrész) és hasznosítására vonatko-
zó ajánlattételre oly módon történő felhívás, 
hogy a pályázatra kizárólag a kiíró által meg-
hívottak nyújthatnak be pályázatot.

Egyfordulós pályázat: az olyan pályázat, 
amelynek kiírása során a pályázati felhívás-
ban az összes pályázati feltétel konkrétan rög-
zítve szerepel, és az így beérkezett ajánlatok a 
megkötendő szerződés részét képezik.

Többfordulós pályázat: az a pályázat, 
melynek első fordulójában érvényes ajánlatot 
tett pályázók közül a kiíró kiválasztja a követ-
kező forduló résztvevőit.

Pályázati felhívás: a pályázati kiírás legfon-
tosabb elemeit tartalmazza.

II. A pályázat kiírása, a pályázat
8.) A pályázat típusai
A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet. 
A pályázatok nyilvánosak, kivéve, ha a 

Képviselő-testület zártkörű (meghívásos) pá-
lyázat kiírásáról dönt. 

Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pá-
lyázat tárgyául szolgáló vagyon jellege, jelen-
tősége, valamint az annak leghatékonyabb 
hasznosításával kapcsolatos feladatok megol-
dása a pályázaton előre meghatározott, vagy 
a projekt iránt már érdeklődő befektetők, il-
letőleg társasági partnerek részvételét teszi 
szükségessé. 

9.) A pályázat kiírása
9.1. A pályázat kiírásáról a Képviselő-tes-

tület dönt. 
9.2. A nyilvános pályázati felhívást a tele-

pülés honlapján kell meghirdetni. 
9.3. A zártkörű pályázatról a kiíró az érin-

tett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül 
értesíti. 

9.4. Zártkörű pályáztatás esetén legalább 
3 pályázónak kell megküldeni a részletes ki-
írást. Zártkörű pályázat esetén az ajánlatkérés 
tényét a település honlapján kell nyilvános-
ságra hozni. A részletes kiírást a pályáza-
tok benyújtására megállapított határidő kez-
dő napján, de legalább 30 nappal megelőzően 
kell a pályázóknak megküldeni. 

9.5. A 20 millió forint feletti ingatlan ér-
tékesítése a Képviselő-testület egyedi dönté-
se alapján megyei vagy országos szaklapban is 
kerüljön meghirdetésre.

10.) A pályázati felhívás tartalma
10.1. A pályázati felhívásnak tartalmaz-

nia kell:
•	 a pályázatot kiíró megnevezését, szék-

helyét, 
•	 a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zárt-

körű),
•	 a pályázattal értékesítendő, hasznosí-

tandó vagyon megnevezését és szükség 
szerint annak értékét (névértékét),

•	 az ajánlatok benyújtásának helyét, mód-
ját és pontos idejét,

•	 az ajánlati kötöttség tartalmát (az érté-
kesítés, hasznosítás feltételeit, a �zeté-
si feltételeket, a hatósági követelményi 
rendszert, a kötelezettség teljesítésének 
garancia- és szankciórendszerét),

•	 a pályázatra vonatkozó kérdések feltevé-
sének, az esetleges további információ-
szerzés helyének megjelölését,

•	 a megtekintés helyét, módját, idejét és 
esetleges költségét,

Az önkormányzat 
vagyonrendelete



8 2014. január

•	 a pályázati biztosítékok megjelölését, 
rendelkezésre bocsátásának határidejét 
és módját,

•	 a kiíró azon jogának fenntartását, hogy 
érvényes ajánlatok esetén is a pályáza-
tokat eredménytelennek minősítse, és 
egyik ajánlattevővel se kössön szerző-
dést, és ezzel egyidejűleg új pályázat ki-
írására legyen lehetősége.

10.2. A részletes kiírás és eljárás tartalmazza: 
•	 a forgalomképes vagyon adatait,
•	 a pályázati biztosíték megjelölését, 
•	 az ajánlatok elbírálásának menetét:
•	 az ajánlatok felbontásának helyét és idő-

pontját, amennyiben a pályázatok fel-
bontása a nyilvánosság kizárásával zaj-
lik, úgy erre külön utalni kell, 

•	 az ajánlatok elbírálásra vonatkozó idő-
tartamot, 

•	 pályázatok elbírálására jogosult megne-
vezését, 

•	 az eredményhirdetés módját, helyét és 
várható idejét. 

•	 minden egyéb adatot, amelyek a vagyon 
hasznosításának kívánatos irányára, 
módjára és egyéb feltételeire vonatkoz-
nak, és amelyek szükségesek a megala-
pozott ajánlat készítéséhez.

10.3. A pályázati felhívásban, illetve a rész-
letes pályázati kiírásban előírható, hogy az 
ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor szerző-
déstervezetet is csatolnia kell, vagy a megkül-
dött szerződéstervezet elfogadásáról kell nyi-
latkoznia.

11.) Pályázat kezelése
11.1. A kiíró a pályázati felhívásban a rész-

letes pályázati kiírás átadását meghatározott 
mértékű térítési díj meg�zetéséhez kötheti.

11.2. A pályázó a pályázat eredményének 
közzétételéig köteles titokban tartani ajánla-
ta tartalmát.

11.3. A benyújtott pályázatokat legalább a 
pályázatlezárásáig titkosan kell kezelni.

12.) Pályázati biztosíték
12.1. A pályázaton való részvétel biztosíték 

adásához is köthető, melyet az ajánlat megkül-
désével egyidejűleg vagy a kiíró által a pályá-
zati felhívásban meghatározott időpontig és 
módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

12.2. A biztosítékot a pályázati felhívás visz-
szavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 
megállapítása, valamint a pályázatok elbírálá-
sa után a 12.3 bekezdésben foglalt kivételektől 
eltekintve - vissza kell adni. A biztosíték csak 
készpénz lehet. A biztosíték összegét a kiíró ha-
tározza meg, ezt a pályázati felhívásban teszi 
közzé.

12.3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pá-
lyázati kiírás szerint az a megkötött szerző-
dést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, 
továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az aján-
lati kötöttség időtartama alatt ajánlatát vissza-
vonta, vagy a szerződés megkötése neki felró-
ható vagy az ő érdekkörében felmerült más 
okból hiúsult meg.

III.
13.) Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
13.1. A pályázó az ajánlatához a pályázati 

kiírásban meghatározott időpontig kötve van. 
13.2. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor 

kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidő lejárt.

14.) A pályázó az ajánlati kötöttség ide-
je alatt ajánlatát csak akkor módosíthatja, ha 
erre a pályázati kiírás lehetőséget biztosít, és 
még abban az esetben, ha a kiíró a pályázót − 
határidő kitűzésével − módosításra hívja fel.

15.) A pályázati felhívás visszavonása, ki-
zárás a pályázatból

15.1. A kiíró a pályázati felhívást az aján-
latok benyújtására megjelölt időpontig visz-
szavonhatja. A visszavonásra a közzétételnél 
irányadó szabályokat kell alkalmazni.

15.2. A pályázati felhívás visszavonása ese-
tén a − ha a részletes pályázati kiírás rendelke-
zésre bocsátása ellenérték fejében történt − a 
kiíró a dokumentumok visszaszolgáltatása el-
lenében köteles a pályázónak az ellenértéket 
vissza�zetni.

16.) Kizárás a pályázatból
16.1. Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkö-

rében álló más személy a pályázattitkosságát 
megsértette, a pályázó kizárható az eljárásból. 

16.2. A pályázati kiírásban vagy a részletes 
pályázati kiírásban közölt feltételek nem telje-
sítése, vagy nem megfelelő teljesítése, továb-
bá az adatszolgáltatási, illetve az ajánlattevőt 
az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötele-
zettség súlyos megszegése a pályázatból törté-
nő kizárást vonhatja maga után.

17.) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva 
álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor 
visszavonhatja.

18.) Az ajánlattevő nem igényelhet térí-
tést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és 
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen 
sem terjeszthet elő követelést.

19.) A pályázati ajánlat
19.1. Az ajánlattevők ajánlataikat zárt bo-

rítékban legalább 3 példányban aláírva, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján kötele-
sek benyújtani.

Az ajánlat 1 példányát minden oldalon 
aláírva „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.

19.2. A pályázatra benyújtott ajánlatnak 
tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jo-
gilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen: 

•	 a pályázati felhívásban foglalt feltételek 
elfogadására, 

•	 az általa vállalt szolgáltatásokra és köte-
lezettségekre, 

•	 a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
•	 az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 
•	 egyéb, a kiíró által meghatározott köte-

lezettségvállalásra. 
19.3. Ha a pályázat biztosítékadási kötele-

zettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, 
ha az ajánlattevő igazolja − vagy kétséget kizá-
róan igazolható −, hogy a kiírásban megjelölt 
összegű biztosítékot az ott megjelölt formá-

ban és módon a kiíró vagy az általa megjelölt 
személy rendelkezésére bocsátotta, illetve iga-
zolja a biztosíték összegének letételét. 

20.) Az ajánlattevő az ajánlatában közölt 
egyes adatoknak az elbírálás utáni nyilvános-
ságra hozatalát megtilthatja.

IV.
21.) A pályázati anyagok beérkezése, fel-

bontása
A pályázatok beérkezése során az átvevő 

− a kiíró képviselője − az átvétel pontos idő-
pontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt 
borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. 

Az ajánlati dokumentumok beérkezésük 
sorrendjében kapnak sorszámot. 

A határidőben beérkezett pályázatok fel-
bontásán a kiíró képviselője, az ajánlattevők, 
illetve meghatalmazottjaik, valamint a Bíráló 
Bizottság vehet részt. 

Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelen-
lévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 
székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát 
azon adatok kivételével, melyek nyilvános-
ságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. Az 
ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegy-
zőkönyvet kell felvenni. 

A Bíráló Bizottság − ha nem vesznek részt az 
eljárásban a kiíró, illetve képviselője − feladata: 

•	 tanúsítja a beérkezett pályázatok szabá-
lyos felbontását, 

•	 ellenőrzi, hogy az ajánlatok megfelel-
nek-e a kiírásban rögzített alaki, formai 
követelményeknek, 

•	 rögzíti az ajánlatok darabszámát, 
•	 rögzíti a pályázat felbontásakor ismerte-

tett óvásokat, kifogásokat, észrevételeket, 
•	 megállapítja az ajánlatok érvényességét 

vagy érvénytelenségét. 
21.6. Azok az ajánlattevők, akiknek a pá-

lyázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárási 
további szakaszában nem vehetnek részt.

21.7. A kiíró képviselője annak érdekében, 
hogy a pályázatok értékelése és összehasonlí-
tása jobban elvégezhető legyen, az ajánlatok 
felbontása után felvilágosítást kérhet a pályá-
zótól, ezeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

21.8. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel 
meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, 
valamint az e rendeletben foglalt feltételeknek.

22.) A pályázatok értékelése, elbírálása
22.1.  Az érvényes pályázati ajánlatokat a 

kiíró vagy az általa meghatározott bizottság 
bírálja el.

22.2. A bírálót a kiíró a pályázat kiírásáról 
szóló döntéssel egyidejűleg jelöli ki.

22.3. Az ajánlatok elbírálásában résztvevő 
személyeket és az általuk felkért szakértőket 
titoktartási kötelezettség terheli.

22.4. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, 
az ajánlatokat 30 napon belül kell elbírálni.

22.5. Az ajánlatok elbírálása során az ösz-
szességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, 
megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

22.6. A pályázat értékelésében (elbírálásá-
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ban, eredményének megállapításában) részt-
vevő szakértő személy vagy vagyonkezelő 
szervezet képviselője nem lehet:

•	 az ajánlatot benyújtó pályázó közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685.§. b), 

•	 az ajánlatot benyújtó pályázó alkalma-
zottja, 

•	 az ajánlatot benyújtó pályázónál más 
szerződéses jogviszony keretében fog-
lalkoztatott munkatársa, megbízottja, 

•	 az ajánlatot benyújtó pályázó tulajdono-
sa (résztulajdonosa), vagy tagja, vezető 
tisztségviselője, amennyiben a pályá-
zó jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező gazdasági társaság, 

•	 az, aki vezető tisztségviselője vagy tulaj-
donosa (résztulajdonosa) olyan jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságnak, melynek 
az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy a pá-
lyázó tulajdonában (résztulajdonában) 
álló jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező gazdasági társaság 
tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tag-
ja, továbbá vezető tisztségviselője. 

22.7. A pályázat értékelésében (elbírálá-
sában) résztvevő köteles haladéktalanul beje-
lenteni, ha vele szemben bármely összeférhe-
tetlenségi ok áll fenn. Ezen rendelkezéseket a 
pályázatok értékelésében (elbírálásában) részt 
vevő valamennyi személyre megfelelően al-
kalmazni kell. 

23.) Pályázat elbírálása
23.1. Az elbírálásra jogosult dönt arról, 

hogy a pályázateredményes volt-e vagy nem. 
23.2. Eredménytelen a pályázat, ha: 
•	 a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat 

sem érkezett, 
•	 a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt 

meg a pályázati felhívás követelménye-
inek vagy más, a pályázatra vonatkozó 
előírásnak, 

•	 kétfordulós pályázat esetén a második 
fordulón egyetlen ajánlattevő sem jelent 
meg, illetve a második fordulóra meghí-
vott egyetlen pályázó sem tett olyan ér-
tékelhető ajánlatot, amely megfelelt volna 
a pályázati kiírásban foglalt követelmé-
nyeknek, 

•	 a kiíró valamely ajánlattevőnek a pá-
lyázat tisztaságához fűződő, vagy a töb-
bi pályázó érdekeit egyébként súlyosan 
sértő cselekménye miatt a pályázat ér-
vénytelenítése mellett dönt. 

•	 a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat 
kiírását rendelje el. 

24.) A kiíró az egyfordulós pályázatnál a pá-
lyázatok elbírálását követően valamennyi aján-
latot tett személyt ajánlataik módosítására hív-
hatja fel akkor, ha a pályázatok azonosak.

24.1. A kiíró a pályázati felhívásban közzété-
ve a részletes pályázati kiírás átadását meghatá-
rozott mértékű térítési díj meg�zetéséhez köt-
heti.

24.2. A pályázó a pályázat eredményének 

közzétételéig köteles titokban tartani ajánla-
ta tartalmát. 

24.3. A benyújtott pályázatokat legalább a 
pályázat lezárásáig titkosan kell kezelni. 

25.) A pályázatok elbírálásáról a bírálónak 
emlékeztetőt kell felvenni, amely tartalmazza 
különösen:

•	 a pályázati eljárás adatait, 
•	 a beérkezett érvényes és érvénytelen 

ajánlatok számát, tételes felsorolását, 
•	 a legkedvezőbb ajánlat elfogadásának 

indokait. 
25.1. Kétfordulós pályázat esetén a kiíró 

ajánlataik módosítására felhívja az első fordu-
ló valamennyi résztvevőjét, vagy az általa meg-
határozott számú legjobbnak minősített aján-
lattevőt, a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

25.2. A kiíró ezt követően dönt az ajánla-
tok végső sorrendjéről. 

26.) Pályázat kihirdetése
26.1. A kiíró az ajánlatok elbírálására vo-

natkozó döntését a pályázati kiírásban meg-
határozott időpontban és módon kihirdeti.

26.2. Zártkörű pályázati eljárás esetén a 
döntést a pályázatban résztvevőkkel közvetle-
nül ismertetni kell. 

27.) A szerződéskötés
27.1. Csak azzal a pályázóval köthető szerző-

dés (kivéve 27.3.), aki a pályázatot megnyerte. 
27.2. A szerződést a pályázat eredményé-

nek kihirdetése után a lehető legrövidebb 
időn belül meg kell kötni. A szerződést úgy 
kell megkötni, hogy a pályázat nyertesének az 
ajánlati kötöttsége még fennálljon. 

A szerződés minimális tartalmát képzi: 
•	 a közzétett pályázati feltételek, 
•	 a nyertes ajánlata, 
•	 a pályázatot elbíráló döntése. 
27.3. Ha a pályázat nyertesével a szerző-

dés megkötése meghiúsulna, vagy a szerződés 
aláírása után a nyertes a szerződést nem telje-
síti, és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, úgy a 
kiíró jogosult a soron következővel szerződést 
kötni, vagy új pályázatot kiírni. 

A nyertes pályázóval megkötött szerző-
dés után az értékesített ingatlant (ingóságot) 
a készletnyilvántartásból és a vagyonkatasz-
terből ki kell vezetni. 

V.
28.) Licit (árverés)
A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönt-

het úgy, hogy az ingatlant licit (árverés) útján 
értékesíti. A döntéssel egyidejűleg meg kell 
jelölni az árverést levezető szervet vagy sze-
mélyt, a kikiáltási árat, továbbá azt, hogy az 
eredeti kikiáltási árat el nem érő vételi ajánlat 
esetén a kikiáltási ár leszállítható-e. Ez utóbbi 
döntést a kiíró, illetve az árverés vezetője kö-
teles titkosan kezelni. A kiíró az árverés lebo-
nyolítására más szervet vagy személyt is meg-
bízhat.

29.) A licit kiírása
Az árverést hirdetmény közzétételével kell 

kitűzni. A hirdetményben fel kell tüntetni: 

•	 az ingatlan megnevezését, címét, fekvé-
sét, hrsz-át, 

•	 az ingatlan fontosabb adatait (alapterület, 
műszaki állapot, közművesítettség stb.),

•	 a hasznosítás módját, 
•	 az árverésen való részvétel feltétele-

it (kaució összege, meg�zetésének ide-
je, módja), 

•	 az ingatlan megtekintési lehetőségét, 
•	 az árverés helyét, idejét, valamint hogy a 

licitlépcső milyen mértékben emelkedik, 
•	 a kikiáltási árat. 
A hirdetési felhívást minimálisan a Pol-

gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Onga vá-
ros honlapján, valamint a képviselő-testület 
egyedi döntése alapján 15 MFt alatt a megyei 
lapban, 15 MFt felett az országos lapban is 
közzé kell tenni.

30.) Az árverés lefolytatása
A levezető ellenőrzi az árverésen megje-

lentek körét és a részvétel jogosultságát. 
Az árverésen az vehet részt, aki a hirdet-

ményben megjelölt időben és helyen jelentke-
zett és nyilatkozik arról, hogy legalább a ki-
kiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, a 
hirdetményen megjelölt módon és időben a 
kauciót be�zette. 

Árverezni személyesen vagy meghatalma-
zott útján lehet. 

A levezető ismerteti az árverés szabályait 
és a kikiáltott ingatlan fontosabb adatait. 

A levezető közli az árverés megkezdését és 
a kikiáltási árat. 

Az árverésen az érvényes jelentkezést be-
nyújtottak mindvégig részt vehetnek és aján-
latot tehetnek. 

Az árverés nyertese az, aki a legmagasabb 
összegű ajánlatot elsőként teszi meg. 

A levezető kihirdeti az árverés végeredmé-
nyét. 

A sikertelen résztvevőknek a be�zetett 
kaució összege vissza�zetésre kerül az árve-
réstől számított 30 napon belül. 

A licittárgyalás valamennyi résztvevője a 
jelenléti ívet köteles aláírni. 

31.) Szerződéskötés
A nyertes ajánlattevő az árverés napjá-

tól számított 15 napon belül köteles az ingat-
lan hasznosítására vonatkozó adásvételi szer-
ződést megkötni a vételár egyidejű meg�zetése 
mellett. Amennyiben a nyertes fél a vételárat 
banki kölcsön útján kívánja meg�zetni, úgy az 
adás-vételi szerződés megkötésére 15 nap, míg 
a vételár meg�zetésére 60 nap áll rendelkezésre.

Amennyiben 15 napon belül az adásvéte-
li szerződés a nyertesnek felróható okból nem 
kerül megkötésre, vagy értékesítés esetén a 
vételár első részletét a megadott határidő-
re nem �zeti meg, úgy a második legmaga-
sabb ajánlatot tevő lép a nyertes helyébe, illet-
ve vele köthető meg az adásvételi szerződés az 
általa tett ajánlatnak megfelelően. 

Amennyiben mindkét jelentkező vissza-
lép, úgy az ingatlant újra meg kell hirdetni, a 
licitet meg kell ismételni. 
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Onga régi 
térképeken 

(1898)
Novemberi számunkban kezdtük el 

a település 1898-as térképszelvényeinek 
közzétételét, ami a korábban közzétett 
1867-es tagosítás utáni térképhez hason-
lóan a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
történeti anyagában lelhető fel. A most 
közölt térképszelvények az újfalui határ 
Szikszó felé eső területeit mutatják be.

- T. L. - 
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A képviselő-testület decemberi 
rendes és rendkívüli üléseiről alább 
nyújtunk rövid tájékoztatást.

December 10.
Az ülésen többek között szó volt a Ba-

laton u. 10. szám alatti ingatlan új tor-
naterem építéséhez kapcsolódó kisa-
játítási eljárásáról, a szociális társulás 
megállapodás módosításáról, a körömi 
Agglomerációs Szennyvíztisztító Fejlesz-
tési Önkormányzati Társulás működésé-
ről, a szemétszállítás aktuális kérdései-

ről, a kéményseprői szolgáltatás aktuális 
kérdéseiről, a behajthatatlan lakbértar-
tozások törléséről, az ócsanálosi gát de-
cember 11-ei műszaki átadásáról, a Főtér 
és környékén történő lakossági italozá-
sokról, a polgárőr iroda vasútállomáson 
történő kialakításáról, a sportöltöző fel-
újítási munkáinak állásáról, a helyi agrár-
bizottság megalakulásáról (a 79 ősterme-
lőből 7 fő jelent meg az alakuló ülésen, a 

bizottság elnöke Péter István lett). Az ülés 
legfontosabb döntése az volt, hogy az ön-
kormányzat 2014-re semmilyen terüle-
ten nem emelte az illetékességébe tarto-
zó térítési, bérleti és szolgáltatási díjakat.

December 18.
Az ülésen többek között szó volt a he-

lyi szociális rendelet módosításáról, a 
szemétszállítás új törvényi feltételeiről, 
a köztisztviselők teljesítményéhez kap-
csolódó követelmények módosításáról, 
az ÉRV Zrt. villamosenergia közbeszer-
zéséről, a Turul emlékmű megvilágításá-
nak kérdéseiről, a sportcsarnok kisajátí-
tási ügyének állásáról.

December 19. 
Az ülésen a Balaton u. 10. szám alat-

ti ingatlan új tornaterem építéséhez kap-
csolódó kisajátítási eljárásáról, illetve az 
ingatlan megvásárlásának esetleges új le-
hetőségeiről volt szó.

- T. L. - 

2014. január 
1.)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és a karbantartó csoport 

munkájáról
 Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző
2.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
 Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2014. február
1.) Beszámoló a helyi adóztatásról
 Előterjesztő: Farkas Lászlóné jegyző
2.)  Beszámoló az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermek-

jóléti Társulása működéséről
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester

2014. március 
1.)  Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

2/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
2.)  Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapí-

tására, a költségvetési rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
3.)  Beszámoló a 2013. évi közművelődési tevékenységről
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 

2014. április
1.)  Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehaj-

tásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
2.) Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
3.) Beszámoló a 2013. évi óvodai és iskolai oktató-nevelő munkáról
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
4.) Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 

2014. május
1.) Javaslat az Önkormányzat 2014. II. félévi munkatervére
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
2.) Beszámoló az Ongai Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről
 Előterjesztő: dr. Madzin Tibor polgármester 
3) Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről
 Előterjesztő: Felsőzsolcai Rendőrőrs örsparancsnoka
4.) Beszámoló az Ongai Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről
 Előterjesztő: Ongai Polgárőr Egyesület elnöke
5.) Beszámoló az Ongai Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
 Előterjesztő: Ongai Tűzoltó Egyesület elnöke
6.) Beszámoló az Ongai Kulturális Egyesület 2013. évi tevékenységéről
 Előterjesztő: Ongai Kulturális Egyesület elnöke
7.) Beszámoló az Ongai Horgász Egyesület 2013. évi tevékenységéről
 Előterjesztő: Ongai Horgász Egyesület elnöke

Önkormányzati ülésekről

A képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve 
A képviselő-testület 2014. első félévi munkatervének időpontjai és napirendi pontjai

Az ülések minden hónap 2. hét keddjén 15.00 órai kezdéssel kerülnek megtartásra.

A tervezett új tornaterem látványterve
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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 Város 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
– Fodrászat, Berzsenyi 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:

•  V. Ongai Pálinkaversenyről 
•  Sportöltöző munkáiról
•  Hogy áll az új tornaterem 
megvalósítása?

•  Új közterület használati  
rendelet

•  Falumúzeumi munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Onga régi térképeken (1898)
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  Hirdetések

Iskolai csengőszó
A téli szünet kellemes napjait követően 

új erővel és lelkesedéssel ülünk vissza az 
iskolapadba. A mögöttünk álló ünnepek 
varázsa még bennünk él. A sok élmény, 
a kikapcsolódás és a pihenés percei után 
gondolnunk kell a gyorsan közeledő fél-
évre is. 

Mielőtt valóban kötelezettségeink felé 
fordulnánk, egy pár gondolat erejéig te-
kintsünk vissza a decemberi hónap né-
hány emlékezetes pillanatára. 

Intézményünk vezetősége képviseltet-
te magát a városi intézmények karácsonyi 
programjain. Tanulóink és munkatársa-
ink ott voltak az adventi gyertyagyújtá-
sok alkalmával rendezett eseményeken. 

Hatalmas érdeklődés mellett rendez-
tük meg hagyományos karácsonyi kon-
certünket. Az alapfokú művészetoktatás-
ban résztvevő tanulók produkciói mellett 
ismételten nagy sikert aratott a pedagó-
gus énekkar. A kiemelt jelentőségű is-
kolai rendezvény felelős rendezője Ke-
rékgyártóné Makranczi Ildikó volt.

Az általános iskola ötödik évfolya-
ma színpadi műsor keretében elevenítette 
fel a karácsonyi ünnepkör eseményeit. Az 
irodalmi adaptáció izgalmas megoldá-
sokkal vitte közel a szeretet ünnepének 
mondanivalóját közönségéhez. Az álta-
lános iskola közössége, a 
meghívott vendégekkel 
közösen vastapssal kö-
szönte meg a látványos 
produkciót. A karácso-
nyi műsor színpadra ál-
lítója Siskáné Bálint Zsu-
zsanna volt.

Január hónap köze-
pe a tanulmányi időszak 
felezője is. A félévi bizo-
nyítványok jó jegyeiért 
még keményen meg kell dolgozni. A fél-
évi szintfelmérések eredményei meghatá-
rozóak a félév értékelése szempontjából. A 
nevelőtestület osztályozó értekezletek ke-
retében dönt a végleges jegyekről. Bízunk 
abban, hogy a csökkenő mértékű hiány-
zások és a délutáni tanulószobák foglal-
kozásai csökkentik a gyenge osztályzatok  
számát.

Január kiemelt je-
lentőségű a nyolcadik 
évfolyamosok számára, 
akiknek lassan végle-
gesíteniük kell tovább-
tanulási szándékukat. 
A jó felvételi eredmény 
záloga a magas pont-
számú központi felvé-
teli vizsga. A tanulók 
2014. január 18-án ír-
ják központi írásbeli 
vizsgájukat. A feladat-
lapok kiértékelése, a 

Karácsonyi műsor fellépői (Fotó: T. L.)

tanulók, illetve szüleik értesítése február 
6-ig történik meg. A pontszámok ismere-
tében lehet majd benyújtani a továbbta-
nulási jelentkezési lapokat.

- Kovács György igazgató -

A Pedagógus Énekkar (Fotó: T. L.)

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •

← ◆ •


