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Ongán is érezhető volt
a földrengés!
Szerencsére károkat nem okozott a rengés (Fotó: T. J.)

Március 29-én, vasárnap kora este földrengés volt Miskolcon
és környékén, melyet Ongán is sokan észleltek. A mintegy
4–5 másodpercig tartó földmozgás sokakat megrémített, de
szerencsére károkat nem okozott városunkban. Volt akinél a
házfalak remegtek meg, vagy a csillárok mozdultak meg, mások nagy morajlást és/vagy robbanást is hallottak.
Az MTA Kövesligethy Radó Szeizmo- zik, mégis előfordulnak vidékünkön
lógiai Obszervatóriuma az MTI-vel is kisebb rengések, amire 2013-ban és
azt közölte: vasárnap helyi idő sze- 2010-ben is volt példa. A szakemberint 17 óra 39 perckor a Richter-ská- rek szerint a megszaporodó rengések
lán mért 3,2-es magnitúdójú földren- hátterében az afrikai lemezek mozgágés pattant ki 10 kilométeres mélység- sa áll, melyek az eurázsiai lemezeket
ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyé- nyomják. A nyomás által felgyülemben, Miskolc közelében. A földrengést lett feszültség idézi elő a földrengésea lakosság Onga mellett leginkább ket, melyek reményeink szerint a jöAlsózsolca, Felsőzsolca, Kistokaj, Mis- vőben is megmaradnak a gyenge katekolc, illetve Miskolctapolca telepü- góriában nem csak Ongán és környéléseken érzékelte. A 3,2-es erősségű kén, de kis hazánkban is.
- T. L. földrengés a gyengébb földrengések
közé sorolható, de az itt élők
számára ez is elég ijesztő
volt. Szerencsére még nem
kellett megtapasztalnunk,
hogy milyen lehet egy erős,
mondjuk a Richter-skálán
mért 7‒8-as erejű rengés.
Annak ellenére, hogy lakókörnyezetünk az ország
földrengésnek legkevésbé
Ongai házak háttérben a katolikus templommal (Fotó: T. L.)
kitett területei közé tarto-

A kultúra színes estéi Ongán
Beköszöntött a tavasz, és
vele együtt – hosszabb szünet után – az Ongai Kulturális Esték című rendezvénysorozat is feléledt.
A szervező Ongai Kulturális Egyesület célja, hogy a helyi kulturális életet
gazdagítsa a régiónkban élő és alkotó, elismert előadók meghívásával. Az
egyesület a sorozattal szeretne két–
háromhetente tartalmas és színvonalas estét kínálni olyan témákban, amelyek a város lakóinak érdeklődésére
számot tarthatnak. Ezért is mértük fel
a résztvevők körében lehetséges igényeket az Ongai Kulturális Esték első
előadásához kötődően. A kapott válaszok alapján alakulnak a következő esték, amelyeknek témái természetesen
bővíthetőek a program iránt újonnan
érdeklődők kívánsága szerint.
Az első előadásra március 18-án
került sor, melyre dr. Szabó-Tóth
Kinga, a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének vezetője várta a hallgatóságot „Zilált társadalom, zilált
családok!?” című előadásával. Előadónk beszélt a női és férfi szerepek-

Dr. Szabó-Tóth Kinga előadása (Fotó: T. L.)
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ről, a modern családmodellekről, a döntéseket,van tekintélye (Somlai
család változásairól. Kinga izgalmas Péter szóhasználata szerint kompegondolatait a vele készített interjúval tenciája), és a többiek és ő is jól érzik
szeretnénk Önökkel megosztani.
ebben magukat. Ha ez átmegy dikta– A nem túl pozitív csengésű „Zilált társadalom,
zilált családok!?” címet
adtad ongai előadásodnak. Ennyire rossznak ítéled a családok jelenlegi
helyzetét?
– Sajnos igen. Véleményem szerint a jelenlegi
társadalmi helyzet leírható egyfajta anómikus tárA kulturális esték megnyitása (Fotó: T. L.)
sadalomként, melyben a
társadalmilag elismert, elfogadott, le- túrába, amelyben a többiek nem öngális célokat nehéz vagy szinte lehe- szántukból, szabadon vesznek részt,
tetlen legális eszközökkel megvaló- uralkodnak felettük és egy másik emsítani. Az emberek jelentős része bi- ber puszta játékszerei, az nem tarthazonytalan a jövőjével kapcsolatosan, tó természetesen, egy ilyennel nem
ezért képtelen az „építkezésre”, nem tudok egyetérteni és nem tudok vele
érzi úgy, hogy megalapozott dönté- azonosulni.
seket tudna hozni. Ezzel párhuzamosan elveszítettük a „jó család”, a „jó
párkapcsolat” képét, a régi sémáink
nem túl működőképesek, újakat meg
nehéz találni.
– Miért Pálhegyi Ferenc pszichológus,
teológus kilencjellegzetes – nagyon beszédes, érthető ‒ mai családmodelljével mutatod be a családtípusokat?
Forrás: http://biblia.hu/a_biblia_a_hazassagrol/csaladmodellek
– Éppen ezért, mert nagyon közérthetőek, mégis elgondolkodtatóak. – Lehet-e bármelyikről is állítani, hogy
Mindnél fel lehet tenni a kérdést, a létezők legjobbika?
hogy vajon tudnak-e jól működ- – Éppen a fentiek miatt nem. Egyik
ni, működtethetőek-e a benne élők sem fekete vagy fehér, egyik sem jó
mindegyikének megelégedésére.
vagy rossz önmagában. Attól függ,
– Azt mondod, hogy mindegyik mű- hogy a benne élők hogyan érzik maködőképes, ha a tagok megelégedettsé- gukat az adott szerepben, illetve a
gére szolgál. A diktátor családjában a bennük felnövekvő gyermekből válfeleségnek szabad választása ennek a hat-e többé-kevésbé kiegyensúlyomodellnek a fenntartása?
zott felnőtt.
– A diktátor modell címe félreveze- – Melyik áll hozzád a legközelebb?
tő. Én azt mondom, hogy lehetséges, – Talán az, amit „egyenlők káoszáhogy működőképes egy olyan család, nak” hív a modell megalkotója. Szeamelyben valamelyik családtag „vise- rintem az, ha egy családban nincseli a nadrágot”, hozza meg a fontosabb nek élesen elhatárolva a szerepek, be
2015. április

Forrás: http://biblia.hu/a_biblia_a_hazassagrol/csaladmodellek

lehet segíteni, alkalmasint át lehet
vállalni bizonyos terheket a másiktól,
vagy ezeket együttesen hordozzuk,
nem merevedünk bele egyikbe, másikba, az jó lehet. Én legalábbis ilyenben érzem jól magam.
– A történelemben jelentős változáson
ment keresztül a család. Hogyan néz
ki a folyamat?
– A családnak nevezett formáció
minden társadalomban és kultúrkörben megtalálható. Jelentős funkcióváltáson esett azonban át, és ebbe

beletartozik az is, hogy a létrejötté- sen” szocializálja stb. Nehéz ennyi elnek folyamata is megváltozott: ko- várásnak megfelelni.
rábban nem volt szó érzelmekről – Miként, milyen tényezők megléte
(ezt Somlai hagyományos háztartá- esetén javulhat a helyzet?
soknak nevezi), a család reprezentá- – Talán akkor, ha a tagok folyamatociós és termelési egység volt. Mára san beszélgetnek egymással. Ha fondöntően érzelmi döntést (is) ho- tosak egymásnak, és ezt érzékeltetik,
zunk, amikor elköteleződünk valaki mellett.
– Milyen kihívásokkal néz
szembe a mai család Magyarországon?
– Éppen a fenti változások miatt a család sérülékeny, ingatag. Olyasmi, mint egy forró fazék,
amit hagyunk szépen lassan kihűlni. Ezzel szemA hallgatóság (Fotó: T. L.)
ben régebben egy hideg
vízzel teli fazekat melegítettünk szé- ha szeretik egymást és nem (csak)
pen, lassan. Nehéz jól működtetni használják. Ha képesek alkalmazúgy, hogy mindenfélét várunk tőle, kodni, lemondani, kompromisszuvárjuk, hogy gazdasági, reprezentá- mot kötni, néha önmagukon felülciós egység legyen, várjuk, hogy ér- emelkedni.
zelmileg és szexuálisan kielégítsen
– Rácz Linda –
minket, hogy a gyerekeket „helyeÁprilisi kulturális esték
2015. április 8-án dr. Osváth Andrea egyetemi adjunktus „Női és férfi kommunikáció. Kommunikációs játszmák és szerepek” címmel tartott előadást.

A hallgatóság egy csoportja (Fotó: T. L.)

Dr. Osváth Andrea előadása (Fotó: T. L.)

MEGHÍVÓ

Az Ongai Kulturális Egyesület sok szeretettel meghívja Önöket az Ongai Kulturális Esték harmadik tavaszi előadására, mely
az általános iskola III. sz. épületének médiatermében kerül megrendezésre a következő időpontban és témával:

2015. április 28. kedd 18.00 óra
Zámborszky Eszter mesepedagógus „A mesék titkai. Népmesék szerepe az életünkben”

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
2015. április
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Minden fiatal lételeme a szórakozás
Azok az igazi események, amikor társaikkal közös elhatározásból tesznek valamit, s
közben jól érzik magukat együtt.
A modern kor fiatal nemzedékei
rendre új és még újabb divatoknak
hódolva alakítják ki a saját – a szüleiktől őket megkülönböztető – időtöltésüket. A mai fiatalok önállósodása
nagy horderejű társadalmi változásokkal párhuzamosan történik, ezért

A Nádas kisvendéglőben (Fotó: Bihari Ádám)

e téren a nemzedékek közötti kulturális, ízlésbeli távolság nagyobb, mint
korábban. Más a közeg, a kínálat, az
intézményi háttér.
A változások nyomán a világ jelenségeire sokkal nyitottabb, sokszínűbb ifjúsági kultúra jött létre. Ugyanakkor ez az ifjúsági kultúra igen erősen fogyasztásközpontú. A
modern társadalmi találkahelyekké
az egyre terjeszkedő szórakoztató- és
élménycentrumok váltak. A „plázák”
hihetetlen mennyiségű embert, köztük nagyon sok fiatalt szippantanak
magukba egy-egy délutánon vagy

A Joker Sörözőben (Fotó: Bihari Ádám)
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hétvégi, munkaszüneti napon. De hogy mi a
helyzet a mi kis városunkban? Településünk
2013-ban sok változáson ment keresztül, köztük elnyerte a
városi címet is, amellyel utat nyitott a
határtalan fejlődés felé.
Onga népes város, sok
a fiatal, akik a hétvégéhez
közeledve kikapcsolódásra vágynak, amihez nem
túl sok lehetőség párosul.
Két közkedvelt kisvendéglő, söröző áll rendelkezésre
számukra, de ez sem megoldás, mivel a szórakozni
vágyók általában a közeli nagyvárosban, Miskolcon folytatják estéjüket, vagy pénzt megspórolva, házibuli keretei között
oldják azt meg. A Nádas
Kisvendéglő hosszú évek
óta nyitva áll a szórakozni vágyók előtt, évről-évre
megújuló belsővel és külsővel várja szeretettel vendégeit. Hangulatos, szolid
hely, ahol nem csak fiatalok fordulnak meg, hanem
az idősebb korosztály minden rétege is gyakori vendég. Ugyanezt elmondhatjuk a Joker
Sörözőről is, ami a fő út és
Rákóczi út találkozásánál
helyezkedik el, a város szívében. Mindkét hely hiányossága, hogy nincsenek
előre leszervezett programok, események, illetve a
nyitvatartásuk is korlátolt,
hiába maradna még vendég, és fogyasztás is lenne, a megadott időpont2015. április

A Nádas kisvendéglő (Fotó: Bihari Ádám)

ban bezár, amely arra sarkallja a kilátogató társaságokat, hogy inkább
Miskolc belvárosában töltsék az estéjüket. Mindemellett sokkal nagyobb
forgalmat hozna, ha ételeket is árulnának, persze nincsenek nagy elvárások, például hamburger, pizza, esetleg hot-dog, szóval csak egy kisebb,
egyszerű büfére gondolunk. Hiányzik a városunkból a Gelehed kávézó, ahova be lehetne ülni beszélgetni, s nem szólnák meg a fiatalokat,
hogy „kocsmába” járnak, vagy a Péli
kocsma, ahol gyakran voltak koncertek, fellépők. Ezek hozzájárulnának

A Joker Söröző (Fotó: Bihari Ádám)

ahhoz is, hogy a tinédzserek szülei is
könnyebben elengednék gyermekeiket, hisz tudnák, helyben vannak.
A sport kedvelői a FittiFitness
konditeremben mozoghatnak kedvükre, de ez sem teljes megoldás,
mivel a szabadtéri sportot űzök számára nehéz bejutni a helyi sportpályára. Mindezek fejlesztése nagyban
hozzájárulna tényleges városiasodásunkhoz is.
- Cserhalmi Lilla -

Tavaszi fásítás, parkosítás
Évek óta tartó hagyomány, hogy az morú faeper, gömbkecskerágó és haönkormányzat karöltve az Ongai Kul- misciprus, a Szőlőhegyre vezető út
turális Egyesülettel mind tavaszkor, platán, míg a Kegyeleti park díszcsemind ősszel fásítást, parkosítást szer- resznye fákat, cserjéket kapott.
vez városunk különböző közterülete- T. L. in, pontjain. Nem volt ez
másként az idén sem.
Márciusban a sportpálya környéke gazdagodott több százezer forint
értében díszfákkal, cserjékkel (szil, vérszilva, fagyal, szomorú kecskefűz,
kecskerágók), a Darvas
ültetése a Kegyeleti
Közösségi Ház és Múze- Díszcseresznyék
parkban (Fotó: Bihari Ádám)
um udvara tűztövis, szo-

Sikeres projektzáró
Az Ongai Kulturális Egyesület Gyümölcsbank és tankert
projektjének záró eseményére filmvetítéssel, a projektet bemutató 24 oldalas kiadvánnyal és a gyümölcsfeldolgozás során készült termékek kóstolásával invitálta március 11-én Onga város
lakosságát.

A Svájci Civil Támogatási Alap által
támogatott program során egy olyan
gyümölcsbank és tankert valósult
meg, amelynek révén lehetőség van a
gyümölcstermesztés évszázados hagyományát és az önellátás szemléletét
Ongán és tágabb környezetében elterjeszteni és művelni.
A projektzáró hallgatósága (Fotó: Bihari Ádám)

Az egyesület tagsága az általános
iskola 7‒8. osztályos tanulóinak bevonásával, együttműködve a város önkormányzatával egy bel- és külterületi területen összesen 122 gyümölcsfából álló tankertet hozott létre. Minden
egyes fának van egy diák gondozója,
akik megismerkedve a gyümölcstermesztés alapjaival folyamatosan gondozzák, figyelik a fák növekedését.
Mindkét tankerttel egy olyan
gyümölcsbank létrehozása is célunk
volt, ahol a vidék alapfajta (alma,
körte, kajszibarack és szilva) gyümölcsei a lehető legszélesebb fajtaválasztékban megtalálhatók, amelyek termesztése, folyamatos vizsgálata segítséget nyújthat az itt élőknek, hogy mely gyümölcsöket érdemes termeszteni, melyiknek milyen
az ízvilága, melyek azok, amelyek jól
megélnek az adott földrajzi, talaj és
éghajlati viszonyok között, mik igényelnek különleges gondozást, milyen fajta közül válasszanak, ha maguk akarnak gyümölcsfákat telepíteni. A tapasztalatokat nyilvánossá, a kóstolások lehetőségével pár év
múlva az egész térség számára kézzelfoghatóvá tesszük.
2015. április

Elültetett szomorú eper a múzeum
udvarán (Fotó: T. L.)

Kóstolás a projektzárón (Fotó: T. L.)

A projektnek nemcsak a gyümölcstermesztés volt része, hanem
annak feldolgozása révén a közösségi kapcsolatok ápolása, élmények
szerzése mellett a gyümölcsfeldolgozás ismereteinek elsajátítása is. Ennek fontos elemeként közös sárgabarack és szilvalekvárfőzésre, gyümölcsök befőzésére, aszalására is sor került. Ez utóbbi tevékenységhez a Darvas Közösségi Ház és Múzeum udvarán felállított aszaló kemence biztosítja a jövőben is a hátteret.
- T. L. 5

Iskolai csengőszó
Március hava iskolánk
életében is meghozta
a megújulást, a tavaszi
hangulatot annak ellenére, hogy az időjárás erre
oly gyakran rácáfolt. Néhány pillanatkép erejéig
felvillantjuk a hónap iskola történéseit.

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk március 13-án. Onga
város központi rendezvényeként látványos színpadi műsor került bemutatásra, amit koszorúzás követett. A meglepően nagyszámú ünneplő közönség előtt
felelevenedtek a legjelentőAz általános iskola és a felsőzsolcai sebb történelmi események.
könyvtár közös szervezésében óvo- Az ünnepi műsor főszereplői az általános iskola 7. és 8. évfolyamos tanulói voltak. A produkció Baloghné Szászi Edit
és Reszegi Éva lelkiismeretes
felkészítő munkáját dicséri.
Munkatervünk
szerint
március végén került lebonyolításra az a szakmai nap,
amely két fő program köré
Fellépés előtt a 2. b táncszínházi
szerveződik. Az alsó tagoelőadásának szereplői (Fotó. K. Gy.)
zat nyelvtan-helyesírás verdásaink versmondó versenyen, drá- senyt szervezett, immáron megyei
ma-színjáték és néptáncos csoport- szinten. A felső tagozat beljaink szakmai találkozókon mutat- ső továbbképzést tartott,
koztak be és méretették meg magu- ahol bemutató foglalkozáskat Felsőzsolcán. Büszkén mondhat- ra és annak alapos elemzéjuk el, hogy tanulóink és növendé- sére került sor. A 3‒4. évkeink alaposan kitettek magukért. folyamos helyesírók meSikeres szereplésük növeli és erősí- gyei szintre emelkedő verti intézményeink elismertségét és te- senyén több mint húsz inkintélyét egyaránt. A dráma-színjá- tézmény versenyzője mérették csoportokat Durda-Tomorszki tette meg magát. A felső taMarianna és Siskáné Bálint Zsu- gozat óraelemzésének szemzsanna, míg a néptáncosokat Bárdos pontjai az országos szakmai ellenőrZsuzsanna készítette fel.
zés és minősítés szerint zajlottak.
Mindkét fórum hozzájárult
Látogatáson az óvodában (Fotó. K. Gy.)
a munkaközösségek szakmai munkájának erősítéséhez és színvonalának emeléséhez.
A március előszobája a
következő tanévnek. Az általános iskola vezetése és a
következő tanév első évfolyam nevelői látogatást tettek a helyi óvodákban. A
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A 4. b néptáncos produkciója (Fotó. K. Gy.)

gyermekek, szülők és nevelők találkozásai nagyban megkönnyítik a
zökkenőmentes átmenetek lehetőségét. Az általános iskola „Iskolanyitogató” programja az óvodai találkozásokra építve, játékos formában adott
betekintést az intézmény által nyújtott szolgáltatások gyakorlati működésébe. Az iskola kapuit a nevelők és a szülők közösen tárták szélesre. A program házigazdái az első
és negyedik évfolyam tanulók voltak. Irányítóik Kovácsné Garadnai
Éva, Kovácsné Nagy Ágnes, Nagyné

A látványos jelenet egy pillanata
(táncszínház 2. b) (Fotó. K. Gy.)

Kavalecz Csilla, Lukács Gyuláné és
Rózsa Lászlóné tanítók és Taskovics
Orsolya zongora oktató voltak.
Minden erőnket össze kellett
szednünk, hogy a makacs telet elkergessük. A tavaszi szünet kezdetére sem javult az időjárás, pedig kiszehajtóink mindent megtettek érte.
Iskolai hagyományaink egyik legkülönlegesebb eleme a kiszehajtás. Kiszehajtásunk műsorát a 2. b és az
5. b osztályok adták némi megerősítéssel. A város utcáit rovó tömeg sok

tovaűzésében elégettük a kiszebábot. A néphagyomány szerint
az elégő báb tüzének megtekintése
szerencsét hoz a
bámészkodó számára.
Néhány fontos
áprilisi programra szeretném olvasóink figyelmét felhívni.
Iskolánk április 14-én
16 órától alsós, 17 órától
felsős fogadóórákat tart.
Tovább folytatjuk a
„Vesd bele magad!” programot, amelynek keretéIskolanyitogató
ben 100 db ajándék vetőmag-csomag kiosztására
érdeklődött vonzott. Több szülő is kerül sor a kertészkedni szerető tanuelkísért bennünket a Bársonyos-pa- lók körében.
tak partjára, ahol bízva a szebb időAz Oktatási Hivatal rendelkezése
járás eljövetelében és a betegségek szerint április 16-án (8‒19 óra köMárcius 15. megemlékezés (Fotó: T. L.)

Kiszehajtás (Fotó: T. L.)

zött) és 17-én (8‒18 óra között) kerül sor a 2015/2016-os tanév első
évfolyamosainak beíratására.
Nagy-nagy örömünkre a március hónap számos és jelentős versenyeredményt hozott számunkra. Tanulóink szorgalma és nevelőink becsületes tehetséggondozó munkája nyomán. (Terjedelmi okokból a versenyeredmények összefoglaló közlését a
következő lapszámban tudjuk megoldani. - szerk. -)
- Kovács György igazgató -

OKE taggyűlés
Az Ongai Kulturális Egyesület február 27-én Gesztelyben, a Poroszkai Étteremben vacsorával egybekötve tartotta meg éves
rendes közgyűlését.

rüléséről, annak múzeummá és gyümölcsfeldolgozó központtá alakításáról, a tankertek bővítési lehetőségéről, a képzőművészeti album meg-

jelentetéséről, a jövő évi pálinkaversenyről és az NEA-hoz beadandó
szakmai és működési pályázatokról.
- T. L. Az Ongai Kulturális Egyesület (Fotó: T. J.)

Az ülésen szó volt a VI. Ongai
Pálinkaversenyről,
mely
mára
Quintessence Competition néven az
ország egyik legnagyobb pálinkaversenyévé nőtte ki magát.
Az OKE tagsága értékelte az egyesület 2014. évi munkáját, majd elfogadta a 2014. évről szóló gazdasági
beszámolókat, a 2014. évi közhasznúsági jelentést, az idei évre vonatkozó költségvetést és a munkatervet.
A közgyűlés döntött pályázatok
benyújtásáról, többek között a Darvas Közösségi Ház és Múzeum melletti épület egyesületi használatba ke2015. április
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Önkormányzati ülésekről
A képviselő-testület februári és márciusi ülésein
elhangzottakról nyújtunk
az alábbiakban rövid tájékoztatást.
Február
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2014. évi munkájáról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
2014. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Társulásokban, gazdasági
társaságokban
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Onga Város
Önkormányzat gazdasági társaságokban történő képviseletére vonatkozó
szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazta Rózsa László alpolgármestert, hogy a Borsodvíz Zrt., az ÉRV
Zrt., a Sajó – Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, a Körömi Agglomeráció
Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás,
az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása, a ZV
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Onga
Város Önkormányzatát érintő ügyeiben – dr. Madzin Tibor polgármester akadályoztatásakor – teljes jogkörrel (szavazati joggal) az önkormányzat
képviseletében eljárjon.
Közfoglalkoztatásra vonatkozó
pályázatok benyújtása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatott közfoglalkoztatás elősegítésére 4 programcsoportban pályázatot nyújt be. A
pályázatok bérköltsége 100%-ban,
eszköz-alapanyag beszerzése 93%ban támogatott. A megvalósításhoz
szükséges 2 millió forint önerőt az
8

önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló sorról biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat és az ahhoz
csatolandó nyilatkozatok benyújtására, valamint a pályázati támogatás
elnyerése esetén a támogatási szerződés aláírására.
MÁV Zrt. tulajdonában lévő
ingatlan vásárlása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Onga Berzsenyi úttól délre lévő
terület felszíni vízelvezetés kapcsán
átemelő telep kialakításához szükséges 096/9 hrsz ingatlan megvásárlására” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta: A képviselő-testület –
a csapadékvíz átemelő telep kialakításához – a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 54-60.) 1/1 arányú tulajdonában lévő 096/9 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület megnevezésű 1 hektár 8318 m2 terület nagyságú ingatlannak, az Önkormányzat részére
nettó 1.440.000.-Ft, azaz egymilliónégyszáznegyvezer forint vételáron
történő kisajátítást helyettesítő adásvétellel megvásárolta.
Kiegészítő támogatásra vonatkozó
pályázatbenyújtása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi
költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklete „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai”
alapján Onga Város Önkormányzata kiegészítő támogatásra nyújtott be
pályázatot.
Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
2015. április

megállapodás felülvizsgálatára” című
előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta: Onga Város Önkormányzat
Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése értelmében – Onga Város Önkormányzata
és Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodást felülvizsgálta.
A város infrastrukturális
helyzetéről
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga város infrastruktúrájáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
Tájékoztató a 2014. évi
közfoglalkoztatásról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót 2014. évi támogatott
közfoglalkoztatásokról. A képviselőtestület felkérte a polgármestert,
hogy az előzetes egyeztetések alapján tegye meg a szükséges lépéseket a
programok folytatására.
Március
A 2015. évi közbeszerzési terv
módosítása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervére” című előterjesztést megtárgyalta és azt módosította.
Gazdasági program
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az
Önkormányzat gazdasági programjára 2014-2019. évre” című előterjesztést és a következő határozatot hozta:
Onga Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az önkormányzat gazdasági programját 2014‒2019. évre az elfogadta. A képviselő-testület a program
végrehajtásához szükséges forrásokat
az adott éves költségvetésében biztosítja. A gazdasági programban meghatározottaktól eltérni, illetve módosítani csak a képviselő-testület jóváhagyásával lehet. A polgármester a jóváhagyott gazdasági program teljesítésének alakulásáról az éves költségvetési
beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.
Beszámoló Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
2014. évi működéséről
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete Onga és Társult Települé-

sek Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Tájékoztató a településen működő
helyi vállalkozásokról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő
helyi vállalkozásokról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
Tájékoztató Onga Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
2015. évi feladatairól
Onga Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Onga Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi feladatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
- szerk.: T. L.-

A megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság
hátralévő mérkőzései
23. forduló: április 18.
Sz., 17.00: Onga – MVSC
24. forduló: április 25-26.
Sz., 17.00: Mád – Onga
25. forduló: május 2.
Sz., 17.00: Onga – Nagybarca
26. forduló: május 9‒10.
Sz., 17.00: Bükkábrány SC – Onga
27. forduló: május 16.
Sz., 17.00: Onga – Felsőzsolca
28. forduló: május 23‒24.
Sz., 17.00: Encs – Onga
29. forduló: május 30‒31.
Sz., 17.00: Onga – Tállya
30. forduló: június 6.
Sz., 17.00: Sátoraljaújhely – Onga

Onga régi térképeken (1898)
Több mint egy éven keresztül, hónapról hónapra mutattuk be településünk
1867-es tagosítás utáni térképét, lapszámonként 2−3 térképszelvény közzétételével. Az eredeti térkép (az egyes
szelvények A2-es méretűek) és a hozzá
kapcsolódó földkönyv az Ongai Kultu-

rális Egyesület tulajdonában van, mely
megtekinthető a falumúzeumban.
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami szintén a Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel.

2015. április

A most közölt térképszelvényen a
csanálosi határban lévő Alsóerdő és
legelő, az Újfalui kaszálók és rétföldek
egy részét mutatjuk be, melyek Darvas Antalné és Darvas Imre birtokát
képezték.
- T. L. -
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Ongai képzőművészek bemutatkozása:
Balogh Judit
Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy
helyi képzőművészeti album megjelentetése, ahol a művészetek iránt fogékony, városunkból elszármazó vagy most is
itt élő alkotók mutatkoznának be alkotásaikkal. Addig is,
amíg az album nem készül el, új rovatot indítottunk, melyben hónapról hónapra bemutatunk egy-egy Ongán élő vagy
Ongához kötődő képzőművészettel (is) foglalkozó művész
embert és néhány alkotását. Ez utóbbiakat sajnos újságunk
hasábjain csak fekete-fehérben tudjuk közzé tenni, de az albumban mindenki számára színesben is megcsodálhatók lesznek a műalkotások.
Balogh Judit

Balogh Judit
1985-ban születtem Miskolcon,
1993–2000-ig az ongai Görgey Artúr Általános Iskolába jártam, ahol
érdeklődésem a művészet, a zene, az
irodalom és a rajz köré összpontosult.
Eközben édesapám már dolgozott alkotótelepeken, megtanulta a népi faragást, majd kialakult sajátos érdeklődési köre: a rönkbútor készítés. Így
sokat járt a családom alkotótáborokba, ahol több művészeti ágat is megismerhettem már kisgyermekkoromban. Nagyon tetszett ezek közül a kerámia, a korongozás, de mérvadó
volt számomra bonyolultabb formák
kitalálása és elkészítése, így középiskolai tanulmányaimat 2000–2004-ig
a miskolci Gábor Áron Szakközépiskola és Művészeti Középiskola Mű-

vészet közművelődés, kommunikáció szakmacsoport szobrász szakán
folytattam, illetve itt indult szakmai
érdeklődésem megalapozása.
Mestereim Jószay Zsolt és Fata
György voltak. Az érettségi után
2005-ben elvégeztem az OKJ képzést, ahol csak szobrászattal, tervezéssel, forma tanulmányokkal foglalkoztunk, majd 2005–2006-ig az
Eszterházy Károly Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán Földi Péter, F. Balogh Erzsébet és Borgó
György Csaba keze alatt tanultam
meg a színek világának kifejezését, a
festészet alapjait.
Mivel továbbra is a formák vonzottak erősebben és a kézzel tapintható tér, ezért a következő évben felvételiztem a Pécsi Tudományegyetemre, szobrász szakra. Itt 2006–2012-ig
tanultam és kerülhettem egyre köze-

Életigenlő
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Korpusz

lebb a különböző anyagok világához,
mint például a fák, kerámiák, mázak,
fémek, kövek, szövetek melyekkel ottani mestereim ismertettek meg. Közülük megemlíteném Rétfalvi Sándort, Bencsik Istvánt, Nagy Mártát,

Csigás téka

Lengyel Pétert, Rezsonya Katalint és
Varga Ferencet.
Az egyetem központi szemlélete a
klasszikus formatudás átadása: rajzolás, mintázás volt, így rengeteg rajz,
portré, akt tanulmány született életnagyságban is a szemeszterek folyamán, de az év végi művésztelepek-

re szabad téma, alkotás volt a jellemző. A szobrászat mellett fotózással és
grafikai technikákkal is megismerkedtem, amit nagyban tudtam hasznosítani a szobraim előkészítése, szemléltetése javára.
Az anyagok közül a fa áll hozzám
legközelebb, de minden anyaggal és

azokat megmunkálandó szerszámaival megtanultam bánni. Volt szerencsém kitanulni a viaszveszelytéses
bronzöntés technikáját Rétfalvi Sándor és a Fondéria Művészeti Egyesület alapítója, Németh Pál mellett.
Jelenleg Budapesten élek és alkotok.
- szerk.: T. L. -

Akt tanulmány

Rozmaringos ablakomban

2015. április
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Az OKE 1%-os felhívása!

Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2015-ben is a város lakosságának
támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál
az 1 %-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait,
törekvéseit. Az 1%-os felajánlások által a Darvas Közösségi Ház és Múzeum új
épületének átalakításához, felújításához kérjük segítségüket!
A SZJA adóbevallásuknál nyilatkozatukban
a következőket legyenek szívesek megjelölni:

Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05

Munkák a felújítás előtt álló új múzeumi
épület aszalókemencéjénél (Fotó: T. L.)

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

Tisztelt Szülők! Tisztelt adófizető állampolgárok!
Mindenekelőtt megköszönjük az előző évben alapítványunknak tett felajánlásukat. Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban az ongai iskolát – ezzel településünk ‒ tanulóit támogassa. Az Önök által felajánlott SZJA 1%-át az iskola taneszközök fejlesztésére, tanulói programok támogatására fordítja. Nyilatkozatukban az alábbi
alapítványt kérjük megjelölni, vagy munkahelyén megjelöltetni:

ONGAi isKOLÁÉrT ALAPÍTVÁNY Adószám: 18410394-1-05
Onga, 2015. január
Tisztelettel:

Segítő támogatásukat köszönjük!

szegedi sándor sk.
az alapítvány elnöke

Kedves Szülők!
2015. április 23-án,
csütörtökön 16 órától
„bemutatkozik az óvoda!”
Rendezvényünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Belépőjegyeik
- melynek ára 500 Ft-,
az Ongai Óvodásokért Alapítványt támogatják!
Köszönettel:
- Trízsi Józsefné óvodavezető -

Az Ongai Óvodásokért Alapítvány
1 %-os felhívása!
Az Ongai Óvodásokért Alapítvány – megköszönve eddigi
támogatásukat – ebben az évben is tisztelettel várja
az SZJA 1 %-os felajánlásaikat, amit óvodás gyermekeinkre,
óvodai programokra és eszközökre fordítunk.
Adóbevallásuknál az alábbiak megjelölését kérjük:

Kovács György sk.
igazgató

Ongai Óvodásokért Alapítvány
Adószám: 18436130-1-05

TISZTELT SZÜLŐK!
A 2015/2016-os óvodai nevelési évi
beiratkozás 2015. május 11‒22-ig
lesz 8‒16 óráig az Ongai Bársonyos
Napközi Otthonos Óvodában.
A köznevelési törvény értelmében
a 3. évet 2015.december 31-ig betöltött gyermekeknek már kötelező
a beiratkozás! Ennek értelmében a
2010‒2011‒2012-ben született gyermekek óvodakötelesek!
A beiratkozáshoz kérjük a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ számát.
A beiratkozás helyszíne a központi
óvoda: Onga, Hunyadi u. 43.sz.
- Trízsi Józsefné óvodavezető -

ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út 2/A.
Az újság elérhető az interneten is:
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Következő számunk
tartalmából:
• Tornaterem bővítés elhalasztásáról
• Óvoda felújítás?
• A tavak hasznosításáról
• A helyi civil szervezetek
munkájáról
• Falumúzeumi munkákról
• Bemutatkozott az óvoda
• Önkormányzati hírek
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

