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Úgy látszik, a Bársonyossal nem történik semmi. A látvány és 
a fi zikai valóság tényleg ez, de a mederszakasz kitakarítása és 
rendbetételének érdekében a legutóbbi cikkünk óta is folyama-
tosan keressük a megoldást erre a problémára.

Állandó, nagy vízszint 
a BÁRSONYOS-on

Megkeresést írtunk az Észak-
Magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóságnak, mint a Bársonyos 
kezelőjének, hogy a szemét 
eltakarítására, a mederben ösz-
szegyűlt hulladék eltávolítá-
sára megoldást találjon. Ezen 
túlmenően személyesen és te-
lefonon is felkerestük az igaz-
gatóság több illetékes vezetőjét, 
hogy informális keretek között is nyo-
matékosítsuk a helyzet súlyosságát. 

Szintén küldtünk egy levelet 
a Megyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályára, hogy adják meg szá-
munkra azt, hogy milyen munkála-
tokat lehet elvégezni a Bársonyoson 
vízjogi létesítési engedély beszer-
zése nélkül annak érdekében, hogy 
a mederben a víz áramlása elfogad-
ható legyen.

– folytatás a 4. oldalon –

A helyzet komolyságát és a meg-
oldásra váró feladat bonyolultságát 
bizonyítja, hogy még az Aggtele-
ki Nemzeti Park Igazgatóságának is 
írtunk egy levelet annak tisztázása 
érdekében, hogy a Bársonyos mely 
szakaszai vannak a Natura 2000-es 
besorolás alatt, ugyanis nekünk 
ongaiaknak fontos, hogy a környeze-
tünk állapotát megőrizzük, a védett 
részeket óvjuk, és úgy oldjunk meg 
egy feladatot, hogy ezzel más terüle-

ten nem okozunk kárt.
Haladjunk sorjában. Az 

ÉVIZIG első levelében azt vá-
laszolta, hogy takarítsuk ki 
a medret, de tartsunk be min-
den szabályt és biztosítsuk 
a meder két oldalán a 6 mé-
teres sávot, hogy mint kezelő 
tudjon ott mozogni.

Az áradó Bársonyos 2016 már-
ciusában (Fotó: Bihari Ádám)

A Bársonyos a Vashíd előtti részen 
2016 márciusában (Fotó: Bihari Ádám)
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Az Ongai Kulturális Egyesület és a Lovassy Pálinka-
Technológiák 2016-ban egy ötször két napos tematikus, 
intenzív pálinkaértékelő tréningsorozatot indított. Első  
alkalommal, március első hétvégéjén az almatermésűek  
kerültek terítékre.

Pálinkaértékelő tréningsorozat

A tréning sorozatra óriási érdeklődés  
mutatkozott. A közel 50 résztvevő  
négy országból, Magyarországon kí-
vül Szlovákiából, Romániából és Ang-
liából érkezett. Magyarországról  
a következő településekről jöttek 
Ongára: Alsózsolca, Balatonalmàdi, 
Bátonyterenye, Békéscsaba, Budapest,  
Ceglédbercel, Csákberény, Debrecen,  
Dunakiliti, Érsekvadkert, Gödöllő,  
Gyomaendrőd, Gyömrő, Gyöngyös, 
Györköny, Gyula, Kosd, Mélykút, 
Mezőberény, Miskolc, Panyola, Pécs, 
Perkata, Sajópetri, Sáránd, Seregé-
lyes, Tiszadada, Tokodaltáró, Tuzsér 
és Vásárosnamény. A résztvevők leg-
inkább komoly, elismert kereskedelmi 

és bérfőzdék, pálinkás cégek, 
élelmiszeripari mérnökök és 
egyetemet végzett pálinka-
mesterek közül kerülnek ki, 
ami óriási elismerés a szer-
vező Ongai Kulturális Egye-
sületnek. A résztvevők két csoport-
ban tréningeznek Lovassy György és  
Takács László vezetésével.

A tréningsorozat célja, hogy a pá-
linkafőzésben érdekeltek, potenciális  
pálinkabíráló jelöltek, a minőségi pá-
linkát fogyasztók és készítők olyan 
gyakorlati és elméleti ismereteket kap-
janak a pálinkák, a gyümölcs- és bor-
párlatok érzékszervi minősítéséről,  
fajtajellegéről, a cefrézés és a pálinkafő-

zetés minőségjavító lehetősége-
iről, a pálinkák szakszerű bírá-
latáról, a bírálati rendszerekről, 
melyet a gyakorlatban haszno-
sítani tudnak, ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi bírála-
tuk finomodhat.

A képzés végén a legjob-
bak sikeres vizsga után (80%-os 
eredmény felett) bekerülhetnek 

a Quintessence Pálinkaverseny bővebb 
zsűri keretébe, akik közül kerülnek ki-
válogatásra a 2017. évi verseny bírálói. 

Az összesen 10 napból álló képzé-
sen alkalmanként is részt lehet venni, 
de a képzéssorozaton való részvétel-
ről kiállított tanúsítványt sikeres vizs-
ga után csak az kaphat, aki minimum 
7 alkalommal részt vett a képzésen.  
A képzésekre péntekenként 9.00 órától  
19.00 óráig, míg szombaton 9.00 órától 
16.00 óráig kerül sor az ongai általános 
iskola média termében. 

A képzések tervezett további idő-
pontjai:
- április 8‒9.
- május 20‒21.
- június 3‒4.
- június 10‒11. 
Vizsga: június 11-én.

- T. L. -

Az Ongai kulturális Egyesület által szervezett QUINTESSENCE pálinkaversenyre 306 nevezőtől rekord-
számú, összesen 1132 nevezett pálinka és párlat érkezett Magyarország, Románia és Szlovákia területéről.

Visszatekintő a pálinkaversenyre

Az idei rendezvény fővédnöke Dr.  
Kövér László, a magyar országgyűlés 
elnöke volt, aki az ünnepi gálát sze-
mélyesen nyitotta meg, valamint részt 
vett a nagyaranyérmes pálinkák társa-
dalmi zsűrizésén. Személyes jelenléte  
és megnyitó beszéde nagyban emelte  
a verseny rangját.

A nagyaranyérmes pálinkák közül 
a társadalmi zsűri tagjai január 22-én 
választották ki a közönségdíjas pálin-

kát. A verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére janu-
ár 23-án került sor Lillafü-
reden, a Palotaszállóban.  
A két napos rendezvényt pá-
linkabál és gála zárta. Az 
eseménysor háziasszonya 
Veiszer Alinda volt. 

- T. L. -

A „haladók” csoportja Lovassy  
György vezetésével (Fotó: T. L.)

A 2. számú csoport (Fotó: T. L.)

A bíráló zsűri tagjai (Fotó: T. J.)
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Pálinkák értékelése (Fotó: T. J.) Milfunktion zenekar fellépése (Fotó: T. J.)

Szakmai előadás a Palotaszállóban (Fotó: T. J.) Dr. Kövér László ünnepi köszöntője (Fotó: T. J.)

A szervezők két tagja Badár Sándorral és 
Veiszer Alindával (Fotó: T. J.) Tombolasorsoláson (Fotó: T. J.)

Teltház volt mindkét napon, Lillafüreden (Fotó: T. J.)

A champion díjasok egy csoportja (Fotó: T. J.)
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Tisztelettel kérem, hogy biztonsága érdekében 
figyeljen oda néhány dologra, melyet címszavak-
ban írtunk le Önnek!

Állandó, nagy vízszint a BÁRSONYOS-on
– folytatás az 1. oldalról –

Következő levelükben azt írta az 
ÉVIZIG, hogy a Bársonyosban lévő 
víz mennyisége csak a meder kapacitá-
sának 30‒50 %-a, így normális üzemi 
állapotnak tekinthető, vízkárveszélyt 
nem jelent, és a pincékben megjelent 
víz nem a Bársonyos miatt van, hanem 
a megnövekedett talajvíz miatt.

A katasztrófavédelem illetéke-
sei azt válaszolták megkeresésünkre, 

hogy a hulladékeltávolítás és 
a növénymentesítés vízjogi 
létesítési engedély nélkül is 
végezhető.

A Nemzeti Park Igazgató-
sága egy alaposabb egyezte-
tést javasolt az ügy tisztázá-
sa érdekében, ugyanis jó né-
hány Natura 2000-es helyraj-
zi szám található a Bársonyos 
érintett szakaszán is.

Ezek után bejelentéssel éltünk 
és kértük a Vízügyi Igazgatóságot, 

mint az öntöző főcsatorna 
kezelőjét, hogy tegye rend-
be a Bársonyost, mert még is 
csak az állam által rájuk van 
bízva ennek rendben tartása. 
Továbbá ugyanezt a bejelen-
tést megtettük a katasztrófa-
védelem felé is, mert a Bár-
sonyos vízszintje már káro-
sítja nem kevés érintett lakos 
anyagi javait.

Ennek a levelezésnek még nem 
végeredménye, de már említésre  
érdemes hatása, hogy a katasztrófa-
védelem kötelezte a Vízügyi Igazga-
tóságot, hogy dolgozzon ki intézke-
dési tervet a vészhelyzet elhárítása  
érdekében, rövidtávon megteen-
dő intézkedéseiről, és ezt a nyilatko-
zatát nyújtsa be 2016. március 21-ig  
a katasztrófavédelem megyei igazga-
tóságára.

Itt tartunk. Folytatása következik.
- J. J. -

A Bársonyos a sporttelep 
mellett (Fotó: Bihari Ádám)

A Bársonyos tavaly februárban is  
gondot okozott (Fotó: Bihari Ádám)

Kedves Ongai Lakos!

A jövőben a közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdéseivel, ész-
revételeivel forduljon biza-
lommal a POLGÁRŐRSÉG 
helyi irodájához.
Cím: Onga, Berzsenyi u. 9.

Tegyünk egymás biztonságá-
ért!
Gondolta volna, hogy a be-
törések jelentős része nappal  

történik? A betöréses lopások nagy  
része megelőzhető lenne! Az elkövetés-
hez az óvatosság hiánya, a szükséges va-
gyonvédelem elmulasztása, a környezet 
közömbössége, az ingatlan elhagyatott-
sága, illetve a terület elégtelen kivilágí-
tása is hozzájárulhat.
A betörések megelőzése érdekében – 
akár néhány percre, akár több napra 
megy el otthonról – mindig ellenőrizze, 

hogy megtette-e az alábbiakat:
Bezárta a bejárati ajtót?
Becsukta az ablakot?
Bekapcsolta a riasztót és az egyéb  
biztonságtechnikai eszközeit?
Ellenőrizte, hogy bezáródott a kapu,  
garázsajtó?
Értesítette közelben lakó rokonait, 
vagy megbízható szomszédait, vagy 
a helyi polgárőrséget, hogy hosszabb 
időre elutazik?
Gondoskodott postaládája rendszeres 
kiürítéséről?
Kikapcsolta a csengőt?
Ugye nem osztotta meg a közösségi ol-
dalalakon, hogy elutazik?
Ne feledje, az elkövetők nemcsak azo-
kat a lakásokat törik fel, ahol valószínű-
síthető a nagy zsákmány, hanem azokat 
is, ahol zavartalanul követhetik el a bűn-
cselekményeket!

Vigyázzunk saját és szomszédaink érté-
keire! Legyen Ön is a SZEM mozgalom 
tagja! A Szomszédok Egymásért Moz-
galom tagja! A Szomszédok Egymá-
sért Mozgalom (SZEM) a polgárőrség 
bűnmegelőzési programja. Célja, hogy  
a lakóközösségben élő emberek együtt-
működve legyenek képesek megelőzni 
vagyon elleni bűncselekmények jelentős 
részét. További információért látogas-
sa meg az Országos Polgárőr Szövetség 
honlapját: www.opsz.hu/szem
Tegyünk egymás biztonságáért!
Ingyenesen hívható központi segélyhí-
vó telefonszám: 112
Rendőrség, Polgárőrség, Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács, Aegon Magyarország.

- Zsoldos János,  
Ongai Polgárőr Egyesület elnöke -
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Polgárőrök a Turul futás  
előtt (Fotó: Bihari Ádám)
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Iskolai csengőszó
A tanév első felének tapasztalatait összegeztük. Röviden  
szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat a második félév legfon-
tosabb célkitűzéseiről. 2016-ban Görgey Artúr halálának  
100. évfordulójára emlékezünk.

A tanév első félévének munkáját  
nevelőtestületi értekezlet keretében ér-
tékeltük. A félév legsikeresebb tanu-
lói jeles és kitűnő értesítőket vihet-
tek haza. A tanulók közel tíz százalé-
ka büszkélkedhet ilyen eredményekkel.  
A felzárkóztatásra szorulók számára 
támogató, segítő foglalkozásokat szer-
vezünk. A tanév első felében több mil-
lió forint értékű taneszközfejlesztés  
valósult meg. Az eszközök elsősorban 
az egyéni fejlesztést, a mindennapos 
testnevelést és a szabadidő hasznos el-
töltését támogathatják hatékonyan.

A tanév második félévében szeret-
nénk javítani a tanulói teljesítményeket. 
A kompetencia-mérésekre való alapos 
felkészüléshez igyekszünk minden le-
hetőséget megragadni. A második félév  
a tanulmányi- és sportversenyek idősza-
ka is. Versenyeredményeink szinten tar-
tása komoly felkészítő munkát igényel. 
Zsúfolt munkatervünkben több nagyon 
jelentős program szerepel, amelyeket 

szeretnénk magas színvonalon megva-
lósítani.  

Alapítványi bál
Március 5-én került sor a hagyo-
mányosan nagysikerű nőnapi bálra,  
melyet az Ongai Iskoláért Alapítvány 
szervezett. A bálon közel 150 vendég 
vett részt, és járult hozzá iskolánk mű-
ködési költségeihez.

Görgey Artúr emlékév 
Görgey Artúr 1916. május 21-én  
Budapesten hunyt el. Iskolánk névadója  
halálának 100. évfordulójára több ese-
ménnyel emlékezik. Szeretnénk felku-
tatni és a kapcsolatot felvenni azokkal az 
intézményekkel, akik Görgey Artúr ne-
vét viselik. Lehetőség szerint igyekszünk 
közös programok keretében fejet hajtani  
Görgey emléke előtt. Iskolánk kisebb-
nagyobb küldöttségeivel meglátogatjuk 
azokat az emlékhelyeket, amelyek nevé-
hez kötődnek. Szeretnénk összegyűjte-
ni azoknak az öregdiákoknak a neveit, 
akikre legbüszkébbek lehetünk. A száz 
névre várjuk olvasóink javaslatait is.

Intézményünk névadójához mél-
tó működésével, felelős és áldozatos 
munkájával igyekszik feladatait ellátni.  
Bízunk abban, hogy a névadónkhoz 
sokszor oly kegyetlen sors a munkán-
kat támogatni fogja.

Az alábbi Pethő Sándortól származó  
idézett történelmi párhuzamait aján-
lom olvasóink figyelmébe. „… Nagy és 
borzasztó események üllőjén kalapált lé-
lek volt, igazságának zordon habitusába 
burkolva, mint a tiltakozás élő szobra 
az emberek butasága és gonoszsága el-
len. Utóbb a szenvedés, az öregség, a jö-
vőhöz való folyamatos, hajthatatlan föl-
lebbezés hallatlan módon átszűrte ezt  
a lelket.  Lágy és megbocsátó, sőt min-
dent megértő aggastyán lett, aki felhőt-
len nyugalommal hallgatta az árulás 
egyre halkulóbb vaklármáját.” (Pethő 
Sándor: Görgey Artúr)

Március hónapban, kapcsolódva az 
emlékév programjaihoz, ünnepi mű-
sort ad iskolánk az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére. Az 
ünnepi műsort március 15-én 10 órától 
tekinthetik meg.

- Kovács György igazgató -

Nőnapi köszöntő
„A nő a természetnek egyetlen lénye,
aki érzésüket érzéssel viszonozza,
és akit boldoggá tesz az a boldogság,
amellyel bennünket megajándékoz.”

Onga Város Önkormányzatának férfi képviselői és dolgozói március 
8-án a művelődési házban köszöntötték a település női lakosságát.  
A műsort a 4-Dance Club Táncstudió adta. 

- T. L. -

A nőnapi köszöntő hallgatósága (Fotó: Bihari Ádám)

A negyedikesek a farsangon (Fotó: T. L.)

A 2. b-sek fellépése (Fotó: T. L.) Az alapítványi bál megnyitása (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról
A polgárőrök nemrég közgyűlésükön értékelték az 
egyesület tavaly évi munkáját. Alább az ott elhang-
zottakról nyújtunk tájékoztatást.

Egyesületünk 2016. március 2-án 
tartotta évértékelő közgyűlését, ahol  
a következő napirendi pontok kerül-
tek megtárgyalásra:
- Beszámoló a 2015-ös év munka-
tervének végrehajtásáról
- A Felügyelő Bizottság beszámolója
- A Fegyelmi Bizottság beszámolója
- Vita a beszámolók felett
-  2016-os munkaterv ismertetése és 

elfogadása
- Egyebek

A beszámoló értékelte az elvégzett 
feladatokat, szólt az egyesület gazda-
sági helyzetéről, tájékoztatta a pol-
gárőr társakat az egyesületet érintő 
főbb változásokról.

Régi álmunk valósult meg azzal, 
hogy az önkormányzat pályázatának 
segítségével egy új SUZUKI VITARA 
gépjárművel végezhetjük szolgálata-
inkat. Nagy öröm számunkra, hogy 
a Berzsenyi utca 9. szám alatt új  
polgárőr irodába költözhettünk, to-
vábbá itt egy garázst is tudunk biz-
tosítani az új autónk számára. Itt  
szeretnék külön köszönetet mondani 
Farkas Lászlóné jegyző asszonynak, 
egyesületünk alapító tagjának, aki 
kiemelkedő segítséget nyújtott ezen 
projektek megvalósulásában

Részletek a beszámolóból:
„Az egyesület gazdálkodása jó. 

Tartozásunk nincs! Az adózás és 
egyéb kötelezettségeknek ele-
get tettünk. A pályázatokon 
nyert összeggel hiánytala-
nul elszámoltunk. A Megyei  
Polgárőr Szövetségtől ka-
pott összeggel elszámoltunk. 
Az önkormányzattól kapott  
1 millió Ft napi rendszeresség-
gel számolunk el, ezeket téte-
lesen nem kívánom elemezni,  
de az összesítő rendelkezés-
re áll. Főbb kiadások közé az 

üzemanyag, a polgár-
őr autó működése, javí-
tási költségek, eszközök 
és felszerelések vásárlá-
sa /elemlámpák, elemek 
stb./ tartoznak. Bővítet-
tük a téli ruházatot és  
közel 150.000 Ft összegben /dzseki, 
cipő/. Sikerült egy jelképes köszönet-
nyilvánítással zárni a 2015. évet.”

Címszavakban az elvégzett felada-
tokról: a különféle bálok, szüreti fel-
vonulás, farsangok, Diszkó, ballagás, 
kiszehajtás, turul futás, évzáró ban-
kett, gyereknap biztosítása, illetve  
városnapi feladatok megoldása.

Május elsejére igyekszünk óvni 
csemetefáinkat, a kihelyezett zászló-
kat. Persze minden igyekezetünk el-
lenére akadt 1‒2 rendkívüli esemény!

Tanítás kezdésekor iskola ügyele-
tet tartunk fenn, az utakon nagyobb 
jelenléttel vigyázunk iskolás gyerme-
keinkre.

Nyári időszakban gyakrabban  
figyeljük a tavak környékét.

Felkérésre különféle anyagi javak 
őrzését is ellátjuk (építőanyagok, tű-
zifa stb.) Vállalkozók kérésére épí-
tési terület őrzését is biztosítottuk  
(pl. óvoda, emlékpark). A visszajelzé-
sek pozitívak voltak.

Részt vettünk forgalmi rend vál-
tozással kapcsolatos irányítási, útba-

igazítási feladatokban is, az elvárá-
soknak megfelelően.

Továbbra is végeztünk magántu-
lajdon és családi rendezvény felügye-
letét, ahol probléma nem merült fel.

Folytattuk a „szolgálat a lakásom 
környékén” programot, ahol a pol-
gárőrtárs a lakása közelében külön-
böző időszakban járőrtevékenységet 
folytat.

A kiscsoportokban történő járőri 
munka eredményesnek bizonyult, az 
állomás nevű telephelyünkön jól mű-
ködő figyelőszolgálat van, jelenleg  
2 fő polgárőrtárs + 1 fő önkéntes lát 
el szolgálatot. 

Az elmúlt évben is sikerült gazda-
gítani egyesületünk felszereltségét, a 
sikeres pályázat kapcsán 150.000 Ft 
értékben bővítettük ruházatunkat, 
téli dzsekik, cipők vásárlásával.

Járőrszolgálatunkat törekedtünk 
napi rendszerességgel végezni, kivé-
ve a kiemelt ünnepnapokat, általában 
vagy a nappali vagy az éjszakai órák-
ban voltunk jelen, de gyakran mindkét 
esetben. Járőrvonalunk változott, lét-

szám 2‒4 fő volt. Átlagosan 5‒15 
km szakaszon, különféle hely-
színeken mozogtunk, 4‒6 meg-
figyelési ponton szinte állandó  
jelleggel. Pl. Főtér, buszmegál-
lók, boltok, települési intézmé-
nyek, temető, tavak környéke, de 
több esetben magánszemélyek 
otthona körül is figyelő szolgála-
tot láttunk el.

Külterületi lakóhely tekinte-
tében Ongaújfalu és környéke,  

Polgárőrök a városnapon (Fotó: Bihari Ádám)

Az új polgárőr autó (Fotó: Bihari Ádám)
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a szőlős kertek és borházak 
gyakori alkalmak – talán si-
került valamit javítani eze-
ken a területeken érdekeltek sé-
relmére elkövetett cselekmé-
nyek csökkenésében. 2015-ben  
jelentősebb szőlőhegyi kár-
okozásról nem értesültünk, 
de sajnos a statisztikát egy-két  
előforduló eset is rontja, s a ká-
rosultak számára ez nem fel-
tétlenül az egyesület pozitív 
eredményeként könyvelik el. Ezért  
a jövőben is nagy hangsúlyt kívá-
nunk fektetni erre a területre, fő-
leg Ócsanálos vonatkozásában, ahol 
egyéb pótolni valónk is van.

Továbbra is jelzéseket adunk a 
közterületeken észlelt eseményekről, 
közművek, műtárgyak állapotáról.

Felkérésre részt vettünk forga-
lomelterelés, helyszíni szemle, ese-
mények rekonstruálása és egyéb köz-
biztonsági ügyekben.

Ismételten részt vettünk eltűnt 
személyek keresésében, sajnos gyak-
ran sikertelenül.

Évek óta harcolunk a településün-
kön lévő környezetvédelmi szennye-
zések, szemét lerakása ellen, változó 
eredménnyel.

A teljesség igénye nélkül, de ösz-
szességében elmondhatjuk az Ongai 
Polgárőr Egyesület a 2015. évben 
működését töretlenül folytatta, a vál-
lalt feladatnak igyekezett megfelelni. 
Nőtt a tagok aktivitása, sikerült nem 
várt helyzetekben is eredményeket 
elérni. Egyre erősödő csapatszellem, 
fegyelmezett tevékenység jellemez-
te a tagok önkéntes munkáját. Lét-
számunk az elvárásnak meg-
felelően alakul, a tervezett fi-
atalítás sikeresen elkezdődött.
Ezen feladatok nem valósul-
hattak volna meg az egyesület 
tagjainak önfeláldozó munká-
ja nélkül. Áldozatos munkájuk 
nagyban hozzájárult az egye-
sület terveinek, vállalásainak 
megvalósulásához. Céljaink és 
feladataink megvalósítását ön-
kéntesek és támogatók is segí-

tették. Gondos Andorné tiszteletbeli 
tagtársunk szinte napi szinten segíti 
munkámat.

A jegyzőkönyv számára meg-
erősítve köszönöm meg a B.-A.-Z.  
Megyei Polgárőr Szövetség tá-
mogatását, személyesen Csomor 
Benedekné (Marika) segítségét. Kö-
szönöm az intézmények vezetői-
től kapott támogatást és lehetőséget  
az együttműködésre. Tisztelettel kö-
szönöm meg a Görgey Artúr Ál-
talános Iskola igazgatójának és az  
iskola vezetőségének a technikai 
dolgozóknak (volt kollégáimnak), 
hogy elnöki munkámat támogat-
ták. Külön tisztelet és köszönet illeti 
meg Onga Város Önkormányzatát,  
alelnökünknek Dr. Madzin Tibor  
János polgármester úrnak, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak, a 
pénzügyi csoportot képviselve pol-
gárőrtársunknak, Bihariné Kovács  
Tündének az éves munkáját. Ered-
ményeink nagy része pályázatok út-
ján valósul meg, így köszönet illeti 
meg Lengyel Henriettát, aki hűsé-
gesen működik közre az egyesület  
érdekében. Köszönöm a megbecsü-

lést, a korrekt együttműködést 
az Ongai Sportegyesület veze-
tőjének és vezetésének. Nagyon 
értékelem és köszönöm a Barát-
ság Nyugdíjas Klub és az Ongai 
Polgárőr Egyesület kapcsolatát, 
a jövőben az idősek segítését,  
biztonságát még nagyobb hang-
súllyal kívánjuk szolgálni.

Nem győzőm eleget hangsú-
lyozni, hogy az elért eredmények 
az egyesület minden tagjának  

érdeme, erejében, idejében és lehe-
tőségeihez képest mindenki hozzájá-
rult ahhoz, hogy most itt az egyesület 
munkájáról érdemben szólhassunk.
Ezt az önkéntes munkát az egyesü-
let minden tagjának és támogatójá-
nak köszönöm!

Végezetül engedtessék meg, hogy 
név szerint is említsem azokat, akik-
kel gyakrabban is találkozunk, több 
idejük és lehetőségük volt az egyesü-
let munkáját segíteni: Bay József, aki 
a polgárőrség műszaki menedzsere, 
Berényi László, aki betegsége ellené-
re is szolgálatot vállal, Horváth Gyu-
la /Riki/ aki a postai szolgálatot látja 
el, Kókai Zoltán – akire mindig lehet 
számítani, Kókai Zsolt – aki szolgálat 
és járőrözés része, Kókai Béla – NIVA 
sofőr, Lapis Zsolt – rendszeres, lelki-
ismeretes szolgálat, Horváth József 
– rendezvények, rendfenntartás segí-
tője, Molnárné Kis Ildikó – különfé-
le rendezvények kiemelkedő segítő-
je, Pálfalusi Gábor – vasúti összekö-
tő, járőr szolgálat, Póti Imre – járőr 
szolgálat, műszaki segítség, kataszt-
rófavédelmi dolgok, Póti Sándor – 
csoportok összetartásában segít, ifj. 

Póti Sándor – szolgálatokat 
vezényel, szolgálatvezető, Sis-
ka Zsolt – bármiben lehet szá-
mítani, parancsnoki feladato-
kat is ellát, Szécsi Sándor – aki  
a lakóhelye körüli szolgálat hű-
séges teljesítője, sok szakipari 
munkát is önzetlenül végez az 
egyesület számára.

- Zsoldos János  
egyesület elnöke -

A polgárőrök közgyűlésén (Fotó: Bihari Ádám)

A szüreti felvonuláson (Fotó: Bihari Ádám)
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Gyermekvédelmi tanácskozás
2016. február 17-én gyermekvédelmi tanácskozásra került 
sor Ongán, az Ongai Szociális Szolgáltató Központ Gyermek-
jóléti Szolgálatának szervezésében.

A rendezvény célja az volt, hogy az 
Onga és Társult Települések Szociális 
és Gyermekjóléti Társulás – Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat esetjelző tag-
jai, szakemberei tapasztalataikat ösz-
szevetve erősítsék egymás munkáját.
A tanácskozás témája volt:
1.  A gyermekvédelmi észlelő és jelző-

rendszer tagjainak 2015. évi beszá-
molója, melyet írásban kellett benyúj-
tani az Ongai Szociális Szolgáltató 
Központ intézményvezetőjéhez.

2.  A 2016. január 1. napjával hatályba 
lépett törvényi változások.
A téma előadója: Sándor Ta-

más, járási jelzőrendszeri tanácsadó, a 
MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti 
Központ munkatársa volt.

Az 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) 
értelmében a gyermek veszélyeztetettsé-
gének megelőzése és megszüntetése ér-
dekében – a törvényben meghatározott 
alaptevékenység keretében – az egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtók, így kü-
lönösen a védőnői szolgálat, a házior-
vos, a személyes gondoskodást nyújtó  
szolgáltatók, a köznevelési intézmények, 
a rendőrség, az ügyészség, a bíróság,  
a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldo-
zatsegítés és a kárenyhítés feladatait el-
látó szervezetek, a menekülteket befo-
gadó állomás, a menekültek átmeneti 
szállása, az egyesületek, az alapítványok 
és az egyházi jogi személyek, a munka-
ügyi hatóság, a javítóintézet,a gyermek-
jogi képviselő tevékenykednek.

A Szociális Szolgáltató Központ  
épülete (Fotó: Bihari Ádám)

Az intézmények és személyek kötelesek:
a)  jelzéssel élni a gyermek veszélyezte-

tettsége esetén a gyermekjóléti szol-
gáltatást nyújtó szolgáltatónál,

b)  hatósági eljárást kezdeményezni a 
gyermek bántalmazása, illetve sú-
lyos elhanyagolása vagy egyéb más, 
súlyos veszélyeztető ok fennállá-
sa, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető ma-
gatartása esetén.

- Bihari Ádám -

Nem kívánjuk tehát pusztán tanácsel-
nökök, polgármesterek, jeles tanárok, 
óvonők, önkormányzati képviselők, he-
lyi intézményvezetők, egyesületi elnö-
kök, tisztségviselők, sportolók stb. ada-
taival és fotóival megtölteni a kiadványt, 

Életrajzi lexikon Ongáról

Név: ...................................................................................................................................................................................................................
Szül. hely és idő:  .............................................................................................................................................................................................
Családi adatok (szülők, férj vagy feleség (ha több volt, akkor mindegyiké), gyermekek születési éve, helye stb.: 
 ...........................................................................................................................................................................................................................
Lakóhelyek,lehetőleg időpontokkal:  ............................................................................................................................................................
Iskolák, lehetőleg időpontokkal: ...................................................................................................................................................................
Munkehelyek, lehetőleg időpontokkal: ........................................................................................................................................................
Közéleti tevékenység, lehetőleg időpontokkal: ............................................................................................................................................
Szervezeti tagság, abban betöltött szerep időpontokkal: ...........................................................................................................................
Hobbi, érdeklődési kör: ..................................................................................................................................................................................
Egyéb közlendők:

Az Ongai Kulturális Egyesület a már megjelent Ongai Kulturális Füzetek mellé egy újabb kötetet, egy 
ongai életrajzi lexikon megjelentetését tervezi. Jelenleg még az adatgyűjtés zajlik. Ehhez kérjük minden 
Ongán élő vagy valaha Ongán élt lakos segítségét. Szeretnénk minél teljesebbé tenni a kötetet, amihez 
nem csak a közéleti életben aktívan résztvevő, hajdan vagy napjainkban élő személyek fontosabb életrajzi 
adatait várjuk, hanem mindenkiét, akikét eljuttatják hozzánk. 

hanem abba bárki bekerülhet, aki hosz-
szabb ideje kötődik, kötődött Ongához.
Arra kérünk mindenkit, hogy az aláb-
bi kérdésekre adjon válaszokat magáról, 
családtagjairól, felmenőiről vagy akár is-
merőseiről is. Lehetőség szerint min-

denkivel kapcsolatban kérnénk egy-egy 
fényképet is. Az adatok és a fotók lead-
hatók személyesen az általános iskolá-
ban Takács Lászlónak, vagy eljuttathatók 
elektronikusan az okeonga@upcmail.hu 
e-mail címen. 

Bekérendő adatok az ongai életrajzi lexikonhoz:

- Takács László a kötet szerkesztője -
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A Polgármesteri Hivatal munkájáról

A múlt havi számunkban már elkezdtük a Polgármesteri  
hivatal tavalyi évi munkájának bemutatását, amit most foly-
tatunk. A február 9-ei önkormányzati képviselő-testületi 
ülésen fogadták el a képviselők a Polgármesteri Hivatal és 
a karbantartó csoport munkájáról szóló beszámolót. Talán 
nem érdektelen a város lakossága számára sem, ha megis-
meri ennek a tájékoztatónak a sarokpontjait. A több mint  
50 oldalas beszámolót nincs módunk teljes egészében közzé-
tenni, de néhány fontosabb elemével szeretnénk megismer-
tetni a tisztelt olvasókat.

Anyakönyvi igazgatás:
Anyakönyvi kivonatok:
- születési: 19 db,
- házassági: 27 db,
- halotti: 19 db került átadásra.

2014. július 1. napjától elindult az 
elektronikus anyakönyvi rendszer, rö-
viden EAK rendszer. A hagyományos 
anyakönyvek lezárásra kerültek, minden 
anyakönyvi esemény elektronikusan ke-
rül feldolgozásra, így a régi könyvekben 
szereplő adatokat is eszerint kell rögzíteni.

Az EAK rendszer által nem min-
den esetben szükséges a kivonat kiadá-
sa, így csökkenthetjük kiadásainkat.

Házasság férfi és nő között jöhet 
létre, azonos nemű párok között csak 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesít-
hető. Városunkban bejegyzett élettár-
si kapcsolat létesítésére nem került sor 
2015-ben sem.

Házassági évforduló 2015. évben  
2 alkalommal történt.

Olyan párok, akik nem élnek há-
zasságban, de gyermeket vállalnak,  
a születendő gyermek családi jogállásá-
nak rendezése érdekében teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozatot tehetnek. 
2015-ben anyakönyvvezető előtt 29 pár 
élt ezzel a lehetőséggel. Házassági név-
módosításra 7 kérelem érkezett.

Hagyatéki ügyek:
A település illetékességi területén tör-
tént elhunyt személyek hagyatéki leltár 
felvételének, adó-érték bizonyítvány 
kiállításának ügyintézése, hagyatéki ill. 
póthagyatéki eljárás során.

Más hatóság általi adó-érték bizo-
nyítványok kiállítása hagyatéki eljá-
ráshoz.

Az eljárás során pénzintézetektől 
való megkeresésekre való adatszolgál-
tatások teljesítése.

Településüzemeltetési, -fejlesztési 
feladatok:
2013. január 1-től az építéshatósági 
ügyintézés és engedélyezés, mint hatás-
kör Miskolc Megyei Jogú Város Jegyző-
jéhez került, az építéshatóság megszűnt.

Elsődleges hatáskörré vált a telepü-
lésfejlesztéssel és településrendezéssel, 
az önkormányzat részvételével folyó 
beruházásokkal kapcsolatos műszaki 
feladatok ellátása.

A helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő intézmények, utak, közterü-
letek, járdák és egyéb burkolatok fenn-
tartásával, fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok.

Településfejlesztéssel és település-
rendezéssel, az önkormányzat részvé-
telével folyó beruházásokkal kapcsola-
tos műszaki feladatok ellátása.

A közterületek használatára vonat-
kozó önkormányzati rendeletek betar-
tása, közterület-használati engedélyek 
kiadása.

A települést érintő forgalomtech-
nikai és tömegközlekedési ügyekben 
való közreműködés.

Tulajdonosi, kezelői hozzájárulá-
sok kiadása.

Rendezési terv véleményeztetésé-
vel kapcsolatos feladatok ellátása.

A közlekedéssel, közlekedésszerve-
zéssel és forgalomtechnikai változta-
tásokkal kapcsolatos szakkérdésekben 
való hozzájárulások kiadása.

A helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, tömegközlekedéssel nem 

érintett helyi közutak üzemeltetési fe-
ladatai, fenntartásával, fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok.

A jegyző hatáskörébe tartozó te-
lekalakítási, útépítési, forgalom-
ba helyezési eljárás lefolytatására  
indított hatósági ügyekkel kapcsolatos 
szakhatósági állásfoglalások kiadása.

A helyi vízrendezés, valamint a he-
lyi vízkár-elhárítási, árvíz és belvíz vé-
dekezési feladatok ellátásával össze-
függő feladatok ellátása.

Közműfejlesztések előkészítésével, 
bonyolításával kapcsolatos feladatok.

Közvilágítási, díszvilágítási beren-
dezés létesítésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok.

Intézményi energiafelhasználás 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok.

Tűzvédelem, villámvédelem, szab-
ványossági és érintésvédelmi feladatok.

Ellátja a környezet- és természetvé-
delemmel kapcsolatos feladatokat.

Ingatlan vagyonkataszter vezetése, 
aktualizálása, adatszolgáltatás teljesí-
tése.

Szálláshely-szolgáltatási tevékeny-
ség:

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési 
engedély megadásáról rendelkező ha-
tározatot hoz és az általa vezetett nyil-
vántartás valamennyi adatát közzéte-
szi a honlapon. Jelenleg Ongán 1 db 
egyéb-szálláshely üzemeltetési enge-
dély került kiadásra és nyilvántartás-
ba vételre.

Onga város területén lévő szállás-
helyek üzemeltetéséről elkészített nyil-
vántartás a város honlapján (www.
onga.hu) megtalálható. A KSH felé az 

Munkavégzés a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Csoportjában (Fotó: Bihari Ádám)
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aktuális adatszolgáltatási kötelezettsé-
günket teljesítettük. 

Birtokvédelmi ügyek:
A jegyző a birtokvédelmi kérelem 
alapján birtokvédelmi eljárás lefolyta-
tását végzi.

1 db birtokvédelmi ügy van folya-
matban kijelölés alapján, más telepü-
lést érintően.

Igazgatási, titkársági feladatok:
- A titkársági, igazgatási ügyintéző a 
polgármester és a képviselő-testüle-
tek, társulás és a jegyző tevékenységé-
vel összefüggésben ügyviteli, nyilván-
tartási és szervező feladatokat lát el.
- Közreműködik az állampolgári beje-
lentések, panaszok intézésében, illet-
ve azok illetékes szakterülethez törté-
nő továbbításában.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és 
továbbítja a hivatal e-mail címére érke-
ző küldeményeket, valamint ‒ szükség 
esetén ‒ azok elintézésében intézkedik.
- Elkészíti az önkormányzati, nemzetisé-
gi képviselő-testületi, valamint társulási 
tanácsülések meghívóit, anyagait, össze-
állítja és továbbítja azokat, s folyamato-
san kapcsolatot tart a képviselő-testüle-
tek, illetve a társulási tanács tagjaival.
- Gondoskodik a képviselő-testületi 
ülések technikai, logisztikai feltételei-
nek rendelkezésre állásáról.
- A testületi üléseken alkotott önkor-
mányzati rendeleteket és az ülések jegy-
zőkönyvét továbbítja a Kormányhivatal 
részére a Nemzeti Jogszabálytár törvé-
nyességi levelező rendszerében.
- Az önkormányzati képviselő-testület 
által megalkotott rendeleteket közzéte-
szi a Nemzeti Jogszabálytárban, a ho-
zott határozatokat továbbítja, valamint 
arról nyilvántartást vezet.

- Közreműködik a közbiztonsági refe-
rensi feladatok ellátásában.
- Gondoskodik a hivatalba beérkező 
napi posta bontásáról, iktatásáról, a le-
velezések lebonyolításáról.
- Közreműködik a polgármester és a 
jegyző ügyfélfogadásánál.
- Folyamatosan közreműködik a pol-
gármester és a jegyző reprezentációs 
feladataiban.
- Ügyfelek tájékoztatása, információ- 
szolgálat, lakossági bejelentések fogadása.

Képviselő-testületi ülésekre vonatko-
zó adatok:
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2013. év 19 119 30
2014. év 13 98 23
2015. év 17 118 18

Roma Nemzetiségi ülésekre vonatko-
zó adatok:
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2014. év 4 10
2015. év 5 118

Ezen feladatkörben a titkárság el-
látja az önkormányzati és nemzetisé-
gi képviselők, az intézményvezetők,  
valamint a vagyonnyilatkozat téte-
lére kötelezett köztisztviselők va-
gyonnyilatkozat tételével kapcsolatos  
feladatokat.

A művelődési ház fenntartói irá-
nyításából adódó koordinációs felada-
tok ellátása szintén a titkárság felada-
ta, az önkormányzat közművelődéssel 
kapcsolatos feladatai mellett.

Az ifjúsági, sport és társadalmi 
feladatokkörében kapcsolatot tart a vá-
rosban működő sportegyesülettel. Elő-
készíti a sportfeladatokkal kapcsolatos 
önkormányzati döntéseket, közremű-
ködik azok végrehajtásában. Kapcso-
latot tart a civil és társadalmi szerve-
zetekkel.

Folyamatos volt az együttműködés 
a katasztrófavédelmi kirendeltséggel is.

Társulás:
2013. július 1. napjától Onga és Tár-
sult Települések Szociális és Gyer-
mekjóléti Társulás elnevezéssel jogi 
személyiséggel rendelkező társu-
lást hoztak létre. A társulás székhely  
önkormányzata Onga Város Önkor-
mányzata. A társulás által fenntartott 
intézmény az Ongai Szociális Szolgál-
tató Központ.

A társulás alapító okirata szerint a 
Társulás munkaszervezeti, pénzügyi és 
gazdálkodási feladatait az Ongai Pol-
gármesteri Hivatal látja el.

Kereskedelmi igazgatás:
A kereskedelmi tevékenységek terü-
letén nem történt jogszabályváltozás. 
Onga város területén működő keres-
kedelmi egységekről elkészített nyil-
vántartás a város honlapján (www.
onga.hu) megtalálható. Onga vá-
ros területén 2015. évben 6 bejelen-
tés köteles kereskedelmi tevékeny-
ség folytatására adtunk ki igazolást,  
1 üzlet kapott működési engedélyt,  
1 kereskedelmi egység szüntette meg 
tevékenységét és 14 üzlet esetében tör-
tént módosítás adatváltozás miatt.

Az éves hatósági ellenőrzés kap-
csán három üzlet ellenőrzését vé-
geztük el, egy üzlet esetén ideiglenes  
bezárásra került sor a szabálytalansá-
gok megszüntetéséig.

Közfoglalkoztatás:
A közfoglalkoztatás korábbi rendsze-
rét 2011. január 1-jétől a Nemzeti Köz-
foglalkoztatás Programja váltotta fel, 
ennek kapcsán ügyfeleket érintő jog-
szabályi változások történtek. Önkor-
mányzatunkra nagy feladat hárul a  
rövid- illetve hosszú idejű közfog-
lalkoztatások szervezésével, koordi-
nálásával, valamint ellenőrzésével.  
Pályázni kell a meghirdetett kiírások 
szerint a B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Miskolci Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályához. Ennek kereté-
ben lényegesen nagyobb értékteremtő 
munkát sikerült végeznünk, de lénye-
gesen nagyobb munka is hárult ránk.

Közfoglalkoztatottak ügyintézése  
(Fotó: Bihari Ádám)
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Start munkaprogram:
A Belügyminisztérium a kistérségi 
mintaprogramokra alapozva 2015. év-
ben valamennyi hátrányos helyzetű  
kistérségben elindította a Start munka-
programot. A program támogatása (bér 
+ járulék + dologi kiadás) 100%-os.

A program keretében 2015-re 
Onga Város Önkormányzata 3 projekt-
típus támogatására adott be és nyert 
el pályázatot, melyek keretében 2015.  
03. 02.‒2015. 11. 30-ig foglalkoztat-
tunk 75 főt, napi 8 órában.
A start mintaprogramok az alábbiak 
voltak:
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatásba 15 fő lett bevonva. (A köz-
területeken lévő virágtartók, padok, 
játszótéri eszközeinek, útbaigazító tér-
képeinek, hirdetőtábláinak javítása, 
karbantartása, valamint több intézmé-
nyünknél történt kerítés és járdaépítés. 
A település több részén ültettünk dísz-
fákat, cserjéket és alakítottunk ki virá-
gos szigeteket). (A projekt össz. értéke 
14,8 millió forint)
- Illegális hulladéklerakó-helyek fel-
számolása programba szintén 15 fő 
lett bevonva. (A program keretén be-
lül a település bel- és külterületén ki-
alakult illegális hulladéklerakóhelyek 
folyamatos felszámolása történt.) (A 
projekt össz. értéke 14,6 millió forint)
- Mezőgazdasági program keretében 
2015. évben 45 fő bevonásával 3 ön-
kormányzat tulajdonában lévő föld-
területen 1000 db gyümölcsfát tele-
pítettünk. A program keretén belül 
két nagy értékű tárgyi eszközt is vá-
sároltunk: szárzúzót és kistraktort. (A 
projekt össz. értéke 47,6 millió forint  
valamint az önkormányzat által vállalt  
saját forrás: 1,1 millió forint.)

Általános közfoglalkoztatásban 
a 2015. év folyamán összesen 263 főt 
foglalkoztattunk napi 8 órás időtar-
tamban, valamint közfoglalkoztatás 
keretén belül 13 féle tanfolyamra ösz-
szesen 169 főt iskoláztunk be.

A karbantartó csoport munkáját 
segítette 8 fő közfoglalkoztatott dol-
gozó, munkavállaló. Az állományon  
kívüli dolgozók intézményeinkben 
karbantartást, felújítást, állagmegóvást 
végeztek.

Közfoglalkoztatás keretében 507 
fő foglalkoztatására kaptunk támoga-
tást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályától.

A 2016. évi pályázat előbírálási 
szakaszban támogatottként jelölt pá-
lyázataink:
- gyümölcstermesztés, feldolgozás 
(18,0 millió Ft értékben),
- belvíz elvezetés (17,0 millió Ft értékben),
- hulladéklerakók felszámolása (17,0 mil-
lió Ft értékben),
- aszaló üzem (18,0 millió Ft értékben),
- útőr program (15,6 millió Ft értékben).

Új foglalkoztatási formaként je-
lentkezett 2015. évben a diákmunka 
bevezetése, mely a közfoglalkoztatás-
hoz hasonlóan a Munkaügyi Közpon-
ton keresztül bonyolódott és 6 fő diák 
nyári munkavégzését biztosította 3-3 
héten keresztül.

Közérdekű munkavégzéssel kap-
csolatban 15 esetben jegyzői hatás-
körben eljárva közreműködtünk a 
munkavégzés végrehajtása érdekében,  
továbbá 12 azon ügyek száma, me-
lyeknél a közérdekű munkavégzéssel 
kapcsolatban a pártfogó felügyelővel 
együttműködve intézkedtünk.

A Polgármesteri Hivatal munká-
ja során a továbbiakban is kiemelt  
jelentőségű az alapfeladat ellátása, 
az önkormányzati és államigazgatá-
si ügyek szakszerű és határidőben tör-
ténő elvégzése az önkormányzat és az 
ügyfelek érdekeinek megfelelően, a hi-
vatal vezetése és valamennyi munka-
társa közös tevékenységével.

Karbantartó csoport:
A karbantartó csoport 2015. évi aktív 
létszáma 2 fő volt, 2015. április 1-től  
3 főre bővült, mely a közfoglalkozta-
tottak munkájának irányításához is 
szükséges volt.

A gépjárműparkunk folyamatos 
üzemelése több munkaerőt leköt, így a 
konkrét karbantartói feladatokat 2‒3 fő-
vel nagyon nehéz megoldanunk, ami a 
nyári intézményi karbantartási feladatok 
ellátásakor komoly nehézséget okoz.

A karbantartó csoport számára 
megoldást kínál az alkalmanként je-
lentkező közfoglalkoztatás lehető-

sége, melyet rendszeresen kihaszná-
lunk. 2015. évben is sikeresen pályáz-
tunk a közmunka programban való 
részvételre.

A karbantartó csoport munkáját 
továbbra is segítette 8 fő közfoglalkoz-
tatott dolgozó, munkavállaló. Az ál-
lományon kívüli dolgozók intézmé-
nyeinkben karbantartást, felújítást,  
állagmegóvást végeztek.

Közfoglalkoztatás keretében 507 
fő foglalkoztatására kaptunk támoga-
tást a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatá-
si Osztályától.

A közfoglalkoztatásban részt vevő 
foglalkoztatottak az alábbi munkálato-
kat végezték településünk közigazgatási 
területén: parkok és a város közterüle-
teinek rendezése, kaszálása és az intéz-
ményeink környezetének rendbetéte-
le, karbantartási feladatainak ellátása, a 
szemétszedés pedig folyamatos.

A közfoglalkoztatásban részt vevő 
foglalkoztatottak az állományban lévő 
dolgozók irányítása által az alábbi fe-
ladatokat végezték el:
- parkosítás, szabad zöldterületek kiala-
kítása, parkfenntartás,
- külterületi lakott helyen buszmegállók 
járdaszigetének építése, felújítása,
- intézményekben, hivatalban állagmeg-
óvás, karbantartási munkák,
- mezőgazdasági utak rendbetétele,
- belterületi vízrendezés,
- az új műhely kialakításának munká-
latai,
- a karbantartó csoport számára rendel-
kezésre álló gépjárművek, szerszámok 
folyamatos karbantartása,
- árvízvédelmi feladatok elvégzése,
- Ócsanálos és Ongaújfalu közterületei-
nek rendezése és karbantartása,amelyeket 
határidőben elvégeztek a munkások.

- A Polg. Hiv. beszámolója alapján 
szerk.: T. L. -

Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban  
(Fotó: Bihari Ádám)
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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 elők.: 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
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Finomságok boltja, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  A tavak hasznosításáról
•  Március 15-ei megemlékezés
• Kiszehajtás
•  Ongai Kulturális Egyesület 

2015. évi tevékenységéről
• Falumúzeumi munkákról
• Pálinkabíráló tréning sorozat
• Önkormányzati hírek
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• 1%-os felhívások
• Hirdetések

Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as térképszelvényeinek köz-
zétételét, ami a Darvas Közösségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. A 
most közölt térképszelvényeken a Kenderföldeket (a mai sporttelep környékét) és a 
Benehalma mocsaras legelőit (a 37. számú főúton túli terület) láthatjuk.

- T. L. - 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokság 

tavaszi menetrendje
16. forduló:
Február 27. (szombat), 14.00: Edelényi FC - Onga
17. forduló:
Március 5. (szombat), 14.30: Onga - Sárospatak
18. forduló:
Március 12. (szombat), 14.30: Encs - Onga
19. forduló:
Március 19. (szombat), 15.00: Onga - Ózdi FC
20. forduló:
Március 27. (vasárnap), 16.00: Nagybarca - Onga
21. forduló:
Április 2. (szombat), 16.30: Onga - Bőcs
22. forduló:
Április 9. (szombat), 16.30: Sajóbábony - Onga
23. forduló:
Április 16. (szombat), 17.00: Bánhorváti - Onga
24. forduló:
Április 23. (szombat), 17.00: Onga - Mád
25. forduló:
Május 1. (vasárnap), 17.00: Tokaj - Onga
26. forduló:
Május 7. (szombat), 17.00: Onga - Sátoraljaújhely
27. forduló:
Május 14. (szombat), 17.00: Bogács 
Th ermálfürdő- Onga
28. forduló:
Május 21. (szombat), 17.00: Onga - Felsőzsolca
29. forduló:
Május 28. (szombat), 17.00: Szerencs - Onga
30. forduló:
Június 4. (szombat), 17.00: Onga - Miskolci VSC

Az OKE 1%-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület munkájához 2016-ban is a város lakosságának 
támogatását, segítségét kéri! Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuk-
nál 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!


