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Megnyílt az első vendégház Ongán

biztosítunk, és lehetőség van a Herná-
don csónakázni vagy kajakozni. 
– Mik a további terveitek a vendég-
ház fejlesztésére?
–Az udvar tereprendezése, a kertépí-
tés folyamatban van, ahol szeretnénk 
egy medencét, jakuzzit, szalonna sü-
tőt, néhány kiegészítő épületet fel-
húzni, ami reményeink szerint még 
kellemesebbé tehetik az itt eltöltött 
napokat.
– Milyen áron vehető igénybe a ven-
dégház szolgáltatása?
– 4500 Ft/fő/éj. Tel.: 30/862-1976

- T. L. -

2015. január 1-től működő szálláslehetőséggel bővült városunk. 
A halmaji tulajdonos, Szmetán Norberttel beszélgettünk a Petrovics 
utcában található Gyöngy Vendégház jelenéről és jövőjéről.

– Mi vezetett a vendég-
ház megnyitásához?
– A környék, közte 
Onga nem bővelkedik 
szálláslehetőségekben. 
Egy alternatív falusias, 
de mégis igényes, min-
den kívánságot kielé-
gítő vendégházat akar-
tunk Miskolc közelsé-
gében, így esett a válasz-
tás Ongára. Hosszú távú 
perspektívát látunk a most még úttö-
rő kezdeményezésünkben, amit a Da-
rányi Ignác Terv 22 357 819 forinttal 
támogatott. A kivitelező az Árép-Bau 
Bt. volt Encsről.
– Mit tudtok nyújtani a nálatok 
pihenőknek?
– Nyugodt, nagyon igényesen kiala-
kított szálláslehetőséget maximum 12 
főnek. 208 m²-es épületünkben 3 szo-
ba (minden szobához külön zuhany-
zó, wc, tv, internet), fullra berendezett 
konyha, hatalmas nappali várja a ven-
dégeket. Kérésre az étkezés is megold-
ható. Igény szerint horgász felszerelést 

A nappali, háttérben a konyhával (Fotó: T. L.) A szobák egyike (Fotó: T. L.)

Szmetán Norbert tulajdonos 
a vendégház előtt (Fotó: T. L.)
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Lassan a végéhez közelednek a 2014/2015-ös Arany Fácán 
megyei I. osztály küzdelmei. Ennek apropóján szeretném az 
elmúlt időszakot a tisztelt olvasó elé tárni.

ből álló ellenféllel szemben, a nagy-
méretű műfüves pályájukon.

Külön említést kell tennem az 
U19-es csapatunkról, akik a tavasz-
szal minden mérkőzésük után győz-
tesen hagyták el a pályát, így tavasz-
szal 9 mérkőzésből 27 pontot gyűj-
töttek, ami 100%-os, nagyon nagy 
teljesítmény, különösen annak tükré-
ben, hogy ősszel 15 mérkőzésen sze-
reztek 16 pontot. A győzelmi soro-
zat folyamán eddig olyan csapatokat 
győztek le a fiatalok, mint Edelény 
(idegenben), Sárospatak (idegen-
ben), MVSC (itthon), Bogács (ide-
genben). Legnagyobb arányú győ-
zelmüket Szentistván ellen érték el, a 
hazai bajnokin 19 góllal múlták felül 
ellenfelüket. A házi góllövő listát La-
katos Márk vezeti 16 góllal, őt kö-
veti Urszin Attila 14 szerzett találat-
tal. Ehhez gratulálunk nekik és a csa-

patnak is, és reméljük 
minél tovább tart a jó 
sorozatuk. 

Egyesületünk is-
mételten pályázik 
TAO-s forrásra. A 
megpályázandó téte-
lek közül a lelátó, vi-
lágítás és a hangosí-
tási tételeket helyez-
tük előtérbe. Remél-
jük, hogy kedvező pá-
lyázati elbírálás után 

sikeresen fel tudjuk majd tölteni a 
TAO-s keretünket, amelyből elindít-
hatjuk majd a kivitelezéseket. 

A tavasz befejeztével ismétel-
ten elindulnak a kinti munkálatok a 
sportcentrumunkban is. Folyamato-
san locsoljuk, nyírjuk labdarúgó pá-
lyáinkat, a zöld területeket karban-
tartjuk. Az éven is nagymértékű fá-
sításra került sor az önkormány-
zat segítségével, amely során 20 db 

szilfát, 200 tő fagyalt, 100 db japán 
kecskerágót és 1 db barkafűzt ültet-
tünk. Ezeken felül az egyesület en-
gedélyt kapott 20 db nyárfacseme-
te kiásására is, amely csemetéket az 
edzőpályánk mögé ültettünk el. Saj-
nos az idén is, mind minden évben 
történt rongálás a vérszilvafákon, 
így azokat is pótolni kellett. A Bár-
sonyos mellett található bejárathoz 
tujákat ültettünk. 

A sportcentrumunk egész hé-
ten várja a sportolni vágyókat, hét-
főtől péntekig minden nap 15. órá-
tól 19.00-ig nyitva tartunk. Lehető-
ség van pályabérlésre is, a műfüves 
pályánk bérleti díja: 4000 Ft/óra, az 
élőfüves pályáé 15.000 Ft/90 perc. 
Érdeklődni a 06-30-451-5400-as te-
lefonszámon lehet. A sportcentrum 
hétvégenként csak mérkőzések alkal-
mával van nyitva.

A szezonban még két hazai 
mérkőzésünk lesz. Május 16-án a 
Felsőzsolca ellen, az U19-es mérkő-
zés 15.00-tól, a felnőtt 17.00-tól. Má-
jus 30-án Tállya ellen. (U19: 15.00, 
felnőtt: 17.00 óra.). A mérkőzésekre 
várunk szeretettel minden ongai fo-
cibarátot, szülőt, hozzátartozót!

Végezetül annyit szeretnék mon-
dani, hogy HAJRÁ ONGA!!!

- Varacskai István -

A labdarúgók háza táján…

A tavaly őszi kezdéshez képest, idén 
sikerült jobban rajtolnunk, ami nagy-
mértékben elősegítette azt, hogy job-
ban halad a szekerünk. Az első két 
mérkőzésen még sajnos vereséget 
szenvedtünk a dobogóért harcoló 
Sajóbábony, Bogács kettőssel szem-
ben, ám utána a következő 5 össze-
csapáson a csapat 13 pontot szerzett  
a megszerezhető 15-ből, 1 döntetlen 
és 4 győzelem zsinórban. A jó ered-
ményeknek köszönhetően a csapat-
egység dicséretes, a fiúk nagyon egy-
séges csapat benyomását keltik, nem 
csak a pályán, hanem a pályán kívül is.

A vezetőség célkitűzése volt, 
hogy az 1‒10. hely valamelyikére ér-
jen oda a csapat (jelen pillanatban  
9. helyen vagyunk), úgy néz ki tel-
jesítésre kerül. Negatívan érintette 
csapatunkat, hogy a Tiszalúc visz-
szalépése miatt, az ott megszerzett 

3 pontot elvették a csapatunktól, 
így jelen pillanatban is két helyezés-
sel hátrébb áll a csapat, mint ahogy 
a ténylegesen megszerzett pontok 
alapján állnia kellene. 

A győzelmi sorozat közben sike-
rült egy igazi „nagyvadat” is leva-
dászni, idegenben tudtunk 1‒0-ra 
nyerni az Edelény‒Tomor-Lak ellen, 
egy olyan mérkőzésen, ahol végig 
partiban tudtunk lenni a jobb erők-

Sárga magnólia a sportöltöző 
mellett (Fotó: Varacskai István)

Parkosítás a sporttelepen (Fotó: Varacskai István)
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Napjainkban a magyar egészségügy helyzete sem köny-
nyű. Súlyos gondok jellemzik működését. Nagyon sok 
szakember hagyja el a pályáját, az országot, vagy mind 
a kettőt. Kíváncsiak voltunk, hogy mi motiválja az itt-
hon maradókat, ezért felkerestük a városunkban élő 
Kozák Ádám mentőápolót, a Tiszaújvárosban megren-
dezett V. Mentőgépkocsi-vezetők Országos Ügyességi 
és Szakmai versenyének egyik dobogósát.

mást a kollégákkal. Fizika-
ilag és lelkileg is készen kell 
állni a műszak 12 órájában, mivel bár-
melyik percben riasztás lehet, és sietni 
kell egy bajbajutott ember segítségére. 
Ez külső szemlélőnek könnyűnek tűn-
het, de valójában ez egy folyamatos 
stressz helyzet, és a műszak alatti ál-
landó koncentráció alaposan megter-
heli az embert. Bármilyen tevékenysé-
get is végzünk, legyen az reggeli, ebéd 
vagy vacsora, mindent félre kell rak-
ni, és egy percen belül el kell hagyni a 

mentőállomást.
– Sokakkal ellentétben 
te miért maradtál az 
egészségügyben?
– Szeretek az emberek-
nek segíteni, segítséget 
nyújtani, ami által meg-
szerettem ezt a munkát.
– Szabadidőben mivel 
foglalkozol?
– Sajnos nem rendelke-
zem túl sok szabadidő-
vel, mert a mentőzés 
mellett ‒ számos mun-
katársamhoz hasonló-
an ‒ kénytelen vagyok 
másodállást vállalni, 
de a fennmaradó idő-

met szeretem a szeretteimmel tölteni, 
valamint a hobbimnak, a motorozás-
nak hódolni. Ilyenkor mind testileg, 
mind lelkileg sikerül feltöltődnöm, 
hogy újra helyt tudjak állni a hétköz-
napok taposó malmában.
– Elindultál az Országos Mentőszol-
gálat által megrendezett versenyen. 

Hogyan szereztél tudomást a ver-
senyről?
– Az ország minden mentőállomása 
körlevelet kapott a versenyről és a he-
lyi vezetők tájékoztatták a kollégákat. 
A megmérettetésre Tiszaújvárosban 
került sor 2015. április 25-én. Saj-
nos időhiány miatt nem sokat tud-
tam készülni a versenyre, de próbál-
tam a maximumot kihozni magam-
ból egész nap. A rendezvényen 58 
nevező indult, köztük – most elő-
ször – meghívott külföldi versenyzők 
is Erdélyből, Ukrajnából, Lengyelor-
szágból és Szlovákiából. A nemzet-
közivé bővült verseny két részből állt: 
elméleti (KRESZ- és műszaki ismere-
tek) tesztből, valamint vezetéstechni-
kából, amely ezúttal mentési gyakor-
lattal is kiegészült. Nagyon jól érez-
tem magam a megmérettetésen, és 
úgy gondolom, hogy nagyon színvo-
nalas versenyt tudhattunk magunk 
mögött, amit minden résztvevő kol-
légám nevében mondhatok.
– Milyen eredményt értél el?
– Nagyon meglepett, hogy összetett 
3. helyezést értem el ebben az erős 
mezőnyben és így felállhattam a do-
bogóra.
– Tervezed-e, hogy részt veszel a kö-
vetkező megmérettetésen?
– Minden bizonnyal részt fogok ven-
ni ezen a rangos versenyen, és jövő-
re több időt szeretnék fektetni a fel-
készülésre.

- B. L. és K. T. és F. N. - 

Hétköznapi hősök: 
beszélgetés Kozák Ádám, mentő szakápolóval

– Jelenleg hol dolgozol? 
– 2008-tól az Országos Mentőszol-
gálat miskolci mentőállomásán telje-
sítek szolgálatot, mint gépkocsiveze-
tő. 2012-től a miskolci Szent Márton 
Gyermekmentő Szolgálatnál is lehe-
tőséget kaptam, hogy részt vegyek a 
gyermekek mentésében.
– Miért választottad ezt a szakmát?
– Sosem gondoltam volna, hogy va-
laha mentőzni fogok. Semmi közöm 
nem volt ezelőtt az egészségügyhöz. 
Én a miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola kör-
nyezetvédelem-vízgaz-
dálkodó technikus sza-
kán végeztem. Mivel az 
iskola befejeztével nem 
igazán sikerült a szak-
mámban elhelyezked-
ni, egy rokonom javas-
latára megpróbáltam 
bekerülni az OMSZ-
hez gépkocsi-vezető-
nek, és sikerült.
– Mik a jövőbeli kilá-
tásaid a munkádat il-
letően?
– Az anyagi elismeré-
sen túl a megbecsü-
lés hiányzik leginkább. 
A legtöbb ember természetesnek ve-
szi a munkánkat, el sem gondolkozik 
rajta, hogy nap, mint nap mit is te-
szünk értük. 
– Fizikailag, illetve lelkileg mennyire 
megterhelő a munkád?
– Az OMSZ-nél 12 órás (nappalos-
éjszakás) műszakokban váltjuk egy-

Ádám társai gyűrűjében 

Kozák Ádám
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A munkanélkülieket 2015 és 2016-ban is segíti közmun-
kaprogram, ami lehetővé teszi, hogy megint bekerülhesse-
nek a munka világának mókuskerekébe. A benne résztvevők  
segély helyett munkabért fognak kapni, ami kevesebb ugyan 
a minimálbérnél, de mégis nagyobb összeg a munkanélkü-
li segélynél.

ségében sem szakmával, sem más a 
munkavállalásnál előnyt jelentő tu-
dással sem rendelkeznek. Az átlag-
népességnél jóval nagyobb arány-
ban szembesülnek anyagi gondok-
kal. A közfoglalkoztatottak a közfog-
lalkoztatás nagy előnyének tekintik, 
hogy az általában helyben van, vagy 
ha nem, akkor az utaztatásukat nem 
saját maguknak kell megoldaniuk. 
Hasonló egybeesés látható a közfog-
lalkoztatás általános megítélését ille-
tően is. Mivel nem látnak más reális 
utat saját maguk számára, ezért túl-
nyomó többségük továbbra is köz-
munkás szeretne lenni.

S hogy mivel töltik napjaikat? 
Minden reggel 7 óra 30 perckor alá-
írják a jelenléti ívet, és egyúttal meg-
kapják az aznapi munkatervet. Külön 
a férfiak és külön a nők. A közfoglal-
koztatással megszerezhető szabad for-
rásokat a települési önkormányzatok a 
településen régóta halogatott feladata-

ik elvégzésére igyekez-
nek kihasználni. Mun-
káik közé tartozik vá-
rosunk utcáinak, zöldte-
rületeinek rendben tar-
tása, óvodáink és busz-
megállóink szebbé téte-
le, általános iskolánk ta-
karítása, csapadékvíz el-
vezető árkok megtisztí-
tása, a parlagfű irtása, és 
rengeteg egyéb szektor-
ban lehet, és kéne hasz-
nos munkát végezni-

ük. Mindez jól hangzik, csak a valóság 
áll tőle messze. Nagyon kevés mun-
kavállalót emelhetünk ki közülük, 
akik tényleg dolgozni akarnak és nem 
„lopják” a napot. Sokak csak megje-

lennek reggel, majd munkaidő végén 
látjuk őket újra, vagy Onga város utcá-
in, buszmegállóiban ácsorognak ölbe 
tett kézzel. Mondanom sem kell, hogy 
kevés hasznukat látjuk személyükben. 

Bevallom, amikor először hal-
lottam arról, hogy bevezetik a köz-
munkát és ezzel együtt a segélyezés 
eddigi rendszerét átalakítják, örül-
tem a hírnek. Úgy voltam vele, hogy 
dolgozzanak meg a pénzükért! Az 
első időszak során jelentkező kriti-
kákat, a bevezetés körüli nehézsé-
geknek tulajdonítottam és úgy vél-
tem, hogy idővel, ha olajozottan és 
rutinszerűen működik a rendszer, 
akkor majd elhalkulnak a becsmér-
lő megjegyzések. Ehhez képest a ta-
pasztalat az, hogy még mindig na-
gyon sok a morgolódás, elégedetlen-
ség, és ami meglepő, nem elsősor-
ban a közfoglalkoztatásban résztve-
vők, akik ennek hangot adnak, ha-
nem a külső szemlélők, városunk la-
kói és sokszor maguk a foglalkozta-
tók. Bárkivel is beszélgettem, hason-
ló vélemények fogalmazódtak meg 
bennük. Nyilvánvaló, hogy az efféle 
foglalkoztatás keretében magas mi-
nőségű munkát elvárni nem lehet, 
de az elvégzett munka hasznosságá-
hoz kétség nem férhet. Véleményem 
szerint, a közmunkások számát 
csökkenteni, „fölözni” kéne, azokat 
foglalkoztatni, akik tényleg elvégzik 
a rájuk szabott munkát, és emellett 
szükség lenne tevékenységük racio-
nálisabb, mérhetőbb megszervezé-
sére. Így városunk is gyorsabban és 
látványosabban fejlődne. 

- Cserhalmi Lilla -

Közmunkaprogram: áldás vagy átok?

A közmunkaprogram célja, hogy a 
munkát és a képzést összekötve nö-
velje a résztvevőknek, a munkaerő-
piacra való visszatérésének az esé-
lyét. A közmunkaprogramban részt-
vevő személyek állami, illetve önkor-
mányzati feladatokat látnak el. Az 
egyes közmunkaprogramok jellem-
zően 3‒8 hónapig tartanak. A prog-
ramban kizárólag regisztrált mun-
kanélküliek vehetnek részt. A foglal-
koztatás nem terjedhet ki nyereségér-
dekelt tevékenységre. Foglalkoztatók 
lehetnek az önkormányzatok és tár-
sulásai, azok a közhasznú társulások, 
amelyek állami, vagy önkormány-
zati feladatokat látnak el, a közpon-
ti költségvetési szervek, és végül azok 
a gazdálkodó szervezetek, amelyek 
állami, vagy önkormányzati vagyon 
kezelésével vannak megbízva. 
De mi a helyzet kis városunkban?

Településünkön is működik a 
közmunkaprogram, amiben 170 fő 
van foglalkoztatva. Kö-
zülük 146 fő segédmun-
kás, 10 fő szakmunkás 
és 14 fő munkavezető áll 
hétfőtől‒péntekig mun-
kába. Korosztályukban 
eltérő csoportokat hoz-
tak létre, és így kap-
nak munkát, amit kö-
zösen végeznek el. Leg-
többjük középkorú (62 
fő), de a 20‒30 év körü-
liek sincsenek kevesen 
(47 fő), és az 50 év fe-
lettiek is munkába lettek állítva (18 
fő). Köztudott és sokat ismételt tény, 
hogy a közfoglalkoztatásban résztve-
vőknek az iskolai végzettsége általá-
ban nagyon alacsony, továbbá több-

Közmunkások márciusban (Fotó: T. L.)

Fűtéscső csere munkálatainál az 
általános iskolában (Fotó: T. L.)
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Április 16-án „Megmaradni-
szabadon” címmel Nagy Gá-
bor nyugalmazott könyvtáros 
tartott előadást Wass Albertről 
(1908‒1998) a város művelő-
dési házában. Közreműködött 
Szele Eszter.

- szerk. -

Emlékezés 
Wass Albertre

Bemutatkozott az óvoda (képriport)

Nagy Gábor előadása (Fotó: Bihari Ádám) A hallgatóság (Fotó: Bihari Ádám)

Tyúkanyók és kiscsibéi (Fotó: Bihari Ádám) Katicák tánca (Fotó: Bihari Ádám)

Kalózok (Fotó: Bihari Ádám)

Barbie babák (Fotó: Bihari Ádám)

Vadnyugati show (Fotó: Bihari Ádám)

Indiánok (Fotó: Bihari Ádám)
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Intézményünk áprilisi 
eseményeit és történéseit 
szeretnénk megosztani 
az olvasókkal.

Hagyományosan iskolarádiós műsorral 
ünnepeltük a költészet napját. A vers- és 
prózamondás művészetével kapcsolatos 
tehetséggondozás nagyon erős intézmé-
nyünkben. A tavaszi időszak versenyei 
éremesőt hoztak. A rendkívül magas 
színvonalon felkészített versenyzőink 
szinte kivétel nélkül dobogós helyezés-
sel tértek haza. (A részletes eredmény-
listákat a Kékdaru következő számaiban 
tesszük közzé. - szerk. -) 

Iskolánk minden harmadik tanulója 
részt vesz a „Vesd bele magad!” program-
ban. A vállalkozó kedvű diákok ajándék 
vetőmag csomagot kaptak. Vállalásaik 
szerint a magokat elültetik, a kikelt nö-

vényeket ápolják és gondozzák. A mun-
kafolyamatokat a résztvevők különböző 
technikákkal dokumentálják. A prog-
ram fő támogatója a Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetsége.

Az ongai Görgey Artúr Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola part-
neri együttműködésben a miskolci Föl-
des Ferenc Gimnáziummal sikeres la-
borgyakorlati programot bonyolított 
le. A laborgyakorlatok foglalkozásaira 
képzés keretében került sor. Iskolánk-
ból hét nevelő részesült továbbképzés-
ben. Az izgalmas laborfoglalkozásokra 
2015. január 29-től március 19-ig került 
sor. A foglalkozásokon 7. és 8. évfolya-
mos tanulóink vettek részt. A program 
részeként 6 biológia (Molitorisz Zol-
tán), 4 fizika (Baloghné Szászi Edit) és 
6 kémia (Máriásiné Keresztúri Adrienn) 
órát tarthattak nevelőink. A legkorsze-
rűbb oktatástechnika eszközökkel fel-
szerelt laborokban rendkívül érdekes és 
izgalmas foglalkozásokra került sor. A 
program részleteiről és tapasztalatairól 
Molitorisz Zoltán tanár úr tartott eladást 
április 14-én a gimnázium dísztermében 
rendezett projektzáró rendezvényen.

Még be sem fejeződött a tanév, már 
elkezdődtek a következő előkészítő 
munkálatai. A beiratkozásra április 16-
án és 17-én került sor. Várakozásaink-
nak megfelelően a 2015/2016-os tanév-

ben is két tanulócsoport kezdheti meg a 
munkát. A beiratkozottak száma elma-
radt az előző tanév csúcsától, de a két 
csoport létszáma így is stabilnak mond-
ható. A leendő első évfolyamos tanulók 
első szülői értekezletére május 26-án 17 
órától kerül sor. Megtörtént a tanköny-
vek megrendelése is. A tankönyvrende-
lés pozitív fejleménye, hogy növekedett 
az intézmény szabadsága. Több az előző 
tanévekben hasznosnak bizonyuló ki-
advány került vissza a listákra.

Hagyományosan diákönkormány-
zati keretek között került megrende-
zésre a „Föld napja” kreatív plakátver-
seny. Minden tanulócsoport plakátot 
állított össze Földünk aktuális prob-
lémáit bemutatva. A feladatot a lehe-
tő leglátványosabban, a legtöbb tech-
nikát alkalmazó csoportok nyerhették 
meg. A magas színvonalú munkákból 
készült kiállítás az általános iskolában 
még megtekinthető.

- Kovács György igazgató -

Iskolai csengőszó

A MESÉK TITKAI
A NÉPMESÉK SZEREPE ÉLETÜNKBEN

Mi, az április 28-ai Ongai Kulturális Es-
ten résztvevők, örömmel kapcsolód-
tunk az előadást változatossá tevő já-
tékokba. Kalandoztunk a képzeletvi-
lágában, barna sálból domb, kék stólá-
ból viharos ég lett, megelevenedett előt-
tünk természeti környezetünk, néhány 
ruhadarab és a fantáziánk segítségével. 
Az orrunkat, pontosabban a szaglásun-
kat is elővettük, az illatok és szagok ké-
peket, helyzeteket, történeteket idéz-
tek fel bennünk. Megszemélyesítettük 
a különböző formájú és színű kavicso-
kat, amiket Eszter varázsolt elő kincses 
ládikájából, hogy aztán legkisebb fiú, 
kiskirálylány, öregember, banya vagy 
sárkánylegyen belőlük a mesetérképen. 

Meghallgattuk a fák titkos szíve című 
mesét, melyet előadónk nem fejezett be, 
azt mi, a hallgatóság tagjai zártuk le sa-
ját elgondolásunk szerint, azonosul-
va valamelyik szereplővel. Szembetalál-
tuk magunkat a hármas úton, és dönte-
nünk kellett, hogy merre menjünk to-
vább, melyik úton. Mint ahogyan tesz-
szük ezt való életünkben, mesét hallgat-
va (és mondva) rájövünk: mindenki sa-
ját meséjének hőse.

- Rácz Linda -

Titokzatos. Hívogató. Színes. 
Játékos. Ez a mese. És még 
ennél is több. Mindenkinek 
mást jelent, de az, hogy fon-
tos a felnőttek életében is, ez 
kiderült Zámborszky Eszter 
mesepedagógus előadásán.

Vetőmag osztás a Vesd bele akció 
keretében (Fotó: Bihari Ádám)

Könyvbarát klub (Fotó. K. Gy.)

A mese hallgatósága (Fotó: Bihari Ádám)

Zámborszky Eszter 
rendhagyó előadása 
(Fotó: Bihari Ádám)
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A képviselő-testület április-
ban kétszer is ülésezett. Áp-
rilis 9-én rendes, míg 28-án 
rendkívüli képviselő-testületi 
ülésre került sor. Az üléseken 
tárgyalt napirendi pontokról 
nyújtunk az alábbiakban rövid 
tájékoztatást.

A 2014. évi költségvetés  
módosítása és zárszámadás

Az önkormányzat képviselő-testülete  
a 2014. évi költségvetését módosítot-
ta, majd a végrehajtásáról szóló zár-
számadást 963 745 E Ft költségveté-
si bevétellel és 854 866 E Ft költségve-
tési kiadással, 108 879 E Ft helyesbített  
maradvánnyal hagyta jóvá.

Rendezési terv módosításának 
elindítása

A képviselő-testület döntött egy teljesen 
új rendezési terv készítésének elindításá-
ról, melyet széleskörű egyeztetést köve-
tően 2017-re kíván elkészíttetni.

Házasságkötéskor  
fizetendő díjak mértékéről

Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete rendeletet alkotott az anyaköny-
vi eljáráshoz kapcsolódó díjakról. Ennek 
részeként többek közt a hivatali munka-
időn belül ingyenes az alapszolgáltatás, 
ha az anyakönyvvezető közreműködése 
munkaidőben, a hivatali helyiségben tör-
ténik. Az anyakönyvvezető hivatali helyi-
sége: Polgármesteri Hivatal Házasságkö-
tő terem, 3562 Onga, Rózsa u. 18. A hi-
vatali helyiségben munkaidőn túl meg-
tartott anyakönyvi esemény szolgáltatá-
si díja 10 000 Ft+ÁFA/anyakönyvi ese-
mény, mely során a gépi zeneszolgálta-
tást és az asztali gyertyákat a hivatal biz-
tosítja. A hivatali helyiségen kívül, hiva-
tali munkaidőben, vagy munkaidőn túl 
megtartott anyakönyvi esemény díja 20 
000 Ft+ÁFA/anyakönyvi esemény. A hi-
vatali helyiségen kívül megtartandó anya-
könyvi események szolgáltatási díja nem 
tartalmaz hangosítást, zeneszolgáltatást, 
eszközhasználatot. Nem kell díjat fizetni, 
ha a hivatali helyiségen kívüli anyaköny-
vi eseményre rendkívüli körülmény miatt 
kerül sor. Rendkívüli körülménynek mi-
nősül különösen, ha valamelyik házasu-

ló súlyos mozgáskorlátozottsága, egész-
ségi állapota, kora miatt különös erőfeszí-
tés lenne számára a hivatali helyiségben 
való megjelenés. A hivatali helyiségen kí-
vül megtartandó anyakönyvi események-
hez a szükséges hangosítás, zeneszolgálta-
tás és egyéb eszközök biztosítása – anya-
könyv aláírásához megfelelő asztal, pezs-
gőfogyasztás kellékei, szükség szerint szé-
kek – az igénylő feladata. A szolgáltatási 
díjat a hivatal pénztárában kell befizetni, 
az anyakönyvi eseményt megelőzően, leg-
később az eseményt megelőző 5. napon.

Hivatalos a Történelmi emlékpark  
és a Fő tér elnevezés

Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Onga 666/1 helyrajzi számú 
kivett út művelési ág megnevezésű 3340 
m2 nagyságú területen lévő Történelmi 
Emlékpark, valamint az Onga 53/1 hely-
rajzi számú kivett kultúrház művelési ág 
megnevezésű 1 hektár 5621 m2 nagysá-
gú területen lévő Fő tér közterület elne-
vezéséről döntött. A képviselő-testület a 
szükséges előkészítő földmérési, ügyvédi 
munkarészek elkészítését jóváhagyta, az 
illetékes földhivatali telekmegosztási el-
járáshoz szükséges eljárási költségeket a 
2015. évi költségvetésében biztosítja.

Napközi bérleti díjának módosítása
Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 85/2014. (XII. 3.) sz. határo-
zata 4. pontjában a napközi helyiségének 
igénybevételéért fizetendő bérleti díjat az 
alábbira módosította. Napközi étkezője: 
10 795 Ft/alkalom.

Pályázatok
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
pénzügyi kiegészítő támogatásra, új pol-
gárőrautóra és megkezdte egy új konyha 
kialakításának, a közétkeztetés teljes át-
alakításának pályázati előkészítését.

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadása

Onga Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az önkormányzat és a felügye-
lete alá tartozó költségvetési szervek 
2014. évi belső ellenőrzési kötelezettsé-
gének teljesítéséről szóló éves ellenőrzé-
si és éves összefoglaló ellenőrzési jelen-
tést jóváhagyta.

Az óvodai és iskolai oktató-nevelő  
munkáról

Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a „Beszámoló a 2014. évi óvodai 
és iskolai oktató-nevelő munkáról” című 
előterjesztést megtárgyalta és a beszámo-
lót elfogadta.

Ingatlanok tartós bérletbe adása
Onga Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete az Ongai Kulturális Egyesület ré-
szére tartós bérletbe, 20 évre bérbe adta az 
önkormányzat tulajdonában lévő Onga, 
Dózsa György u. 24. sz. 396 hrsz-ú 1059 
m2 alatti kivett, lakóház, udvar, gazdasá-
gi épület művelési ág megnevezésű, illet-
ve a külterületi 1345/1 hrsz-ú (2192 m² 
szántó) és a 1106 hrsz-ú (2634 m² szántó) 
zárkerti ingatlanokata Darvas Közösségi 
Ház és Múzeum bővítése, közösségi gyü-
mölcsfeldolgozó és termelői piac, pálinka-
ház és múzeum, tankert és gyümölcsbank 
fejlesztése céljára 1 Ft/m²/év bérleti díjért.

Egyes önkormányzati rendeletek  
hatályon kívül helyezéséről

Az önkormányzat számos idejét múlt 
rendeletét hatályon kívül helyezte.

Egyéb kérdések
Az üléseken többek között szó volt szoci-
ális szövetkezet létrehozásáról, a lomtala-
nítás tapasztalatairól, a polgárőrség mun-
kájáról, a vasúti átjárónál végzett áteresz 
munkálatokról, a testületi ülések időpont-
jának a lakosság általi bővebb megismer-
tetéséről, az ülésen elhangzottak nagyobb 
nyilvánosságáról, az ócsanálosi focipályá-
nál még meglévő, az árvízből visszama-
radt zsákokról, a nyári szociális étkezte-
tés lehetőségéről. A képviselők a szociá-
lis ellátásokról és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló 9/2006. (V. 17.) önkor-
mányzati rendeletet is módosították.

- szerk.: T. L.-

Áprilisi önkormányzati ülésekről

Polgárőr autóra pályázott az 
önkormányzat (Fotó: T. L.)
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Ongai képzőművészek bemutatkozása: 
Balogh István

Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy he-
lyi 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 ké-
szül el, új rovatot indítottunk, melyben hónapról hónapra bemu-
tatunk egy-egy Ongán élő vagy Ongához kötődő képzőművészet-
tel (is) foglalkozó művész embert és néhány alkotását. Ez utóbbi-
akat sajnos újságunk hasábjain csak fekete-fehérben tudjuk közzé 
tenni, de az albumban mindenki számára színesben is megcsodál-
hatók lesznek a műalkotások.

Balogh István

1964. május 31-én születtem Miskol-
con. 1992-től élek Ongán. 1979-ben 
kezdtem ismerkedni a fával, akkor 
léptem be egy ifjúsági fafaragó szak-
körbe, a Miskolci Közlekedési Válla-
latnál. Használati tárgyakat készítet-
tünk, a népművészet hagyománya-
it ápolva. Ezt követően minden év 
nyarán fafaragó táborokban vettem 
és veszek részt, ezáltal több fafaragó-
val kerültem kapcsolatba, tapasztala-
tokat gyűjtöttem. Ezekben a táborok-

ban többnyire szabadtéri játékok és 
játszóterek készülnek. Rendszeresen 
zsűriztetek a Népi Iparművészeti Ta-
nácsnál, kiállításokon, pályázatokon 
veszek részt. 1999 decemberében let-
tem fafaragó Népi Iparművész.

A faragáson belül több témakörrel 
is foglalkozom: kapuk, kerítések, hasz-
nálati tárgyak, gyermekjátékok, kop-
jafák, emlékoszlopok és rönkbútorok.

A fa számtalan lehetőséget kínál 
az alkotásra. A teljesen szabad for-
mákat adó rönkbútorok, gyökerek 
megmunkálásán túl, a mértanias dí-

szítőtechnikákat is gyakran alkalma-
zom kapukon, fejfákon. Bútoraim al-
kalmasak sarkok, szobák és egyéb 
belső terek berendezésére. Kiegészít-
hetők tér- és fali plasztikákkal, hasz-
nálati tárgyakkal. Játszóterek, kerti 
építmények tervezése és készítése szí-
nesíti munkámat, teszi teljessé e kört.

- szerk.: T. L. -

Balogh István egy „alapanyaggal”

Kerti bútorok
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Eligazodást segítő köztéri tábla
Lámpa

Bárpult

Beltéri alkotások

Fali polc
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Hagyomány, hogy újságunk hasábjain és annak internetes változatában is közzé tesszük általános iskolánk búcsúzó 
nyolcadikos növendékeinek tablóiról készült fotókat. Nincs ez másként az idén sem. A júniusban elballagó diákoknak 
sok sikert kívánunk a középiskolás évekhez! (Tabló fotók: T. L., tabló. T. J.)

- szerk. -

Ballagó nyolcadikosok tablói
8. a osztály

8. b osztály
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Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól el-
kezdtük a település 1898-as térkép-
szelvényeinek közzétételét, ami a Dar-
vas Közösségi Ház és Múzeum törté-

neti anyagában lelhető fel. A most kö-
zölt térképszelvényeken az Újfalusi ka-
szálók és rétföldek, az Alsóerdő mel-
letti Darvas Imre tanyáját, a csanálosi 

határ kiszögelésében lévő Alsóerdőt és 
a zsolcai határ melletti Vermek sor és a 
Benehalma területeket láthatjuk.

- T. L. - 
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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
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége 

ezúton is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

Tisztelt Szülők! Tisztelt adófi zető állampolgárok!
Mindenekelőtt megköszönjük az előző évben alapítványunknak tett fel-
ajánlásukat. Tisztelettel kérjük, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelke-
ző nyilatkozatukban az ongai iskolát – ezzel településünk ‒ tanulóit támo-
gassa. Az Önök által felajánlott SZJA 1%-át az iskola taneszközök fejleszté-
sére, tanulói programok támogatására fordítja. Nyilatkozatukban az alábbi 
alapítványt kérjük megjelölni, vagy munkahelyén megjelöltetni:

ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: 18410394-1-05
Segítő támogatásukat köszönjük!

Onga, 2015. január
 Tisztelettel:
  Szegedi Sándor sk.  Kovács György sk.
  az alapítvány elnöke                    igazgató

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:
www.okeonga.hu

okeonga@upcmail.hu
Nyomdai előkészítés: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

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
– Pékség, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Józsi-Gina Kft ., Berzsenyi u.

Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 
vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

• Tornaterem bővítés elhalasztásáról
• Óvoda felújítás?
• A tavak hasznosításáról
•  A helyi civil szervezetek munká-

járól
• Falumúzeumi munkákról
• Kirándulásokról diákok szemével
• Pálinkabíráló tréning
• Bemutatkozott az iskola
• Önkormányzati hírek
•  Ongai képzőművészek bemutat-

kozása
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

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:

Ongai Óvodásokért Alapítvány
Adószám: 18436130-1-05

KULTURÁLIS ESTÉK!

Tisztelettel meghívjuk 
az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett
Ongai Kulturális Esték következő előadására

Előadó: dr. Pankucsi Márta 
jogász-szociológus, egyetemi oktató

Előadás témája: 
A szerelem, mint az igazi emberi életre inspiráló erő 

Időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 18.00 óra
Helyszín: általános iskola média terme

A belépés díjtalan!

A múzeum épülete (Fotó: Bihari Ádám)


