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Az Ongai Kulturális Egyesület a városi önkormányzattal kö-
zösen az elmúlt egy évben is folytatta a munkákat a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeum területén, melynek bővítésére további 
tervek készültek.

Múzeumbővítés előtt

Az elmúlt évben bevezetés-
re került a múzeum területé-
re az ipari áram, kialakításra 
került az udvar megvilágítá-
sa, a II. számú épület, az ún. 
Várkonyi-féle ház udvarát 
termelői piaccá alakítottuk, 
tereprendezés után járdákat, 
gépkocsi parkolót, nagyszín-
padot, alakítottunk ki rajta, 
újra betonoztuk a nagykapu 
előtti gépkocsibejárót, leszi-
geteltük a pincét, az ingat-
lant körbe kerítettük, és az 
ivóvíz is új csövekben foly-
dogál. Az ingatlan hátsó ré-
szén elkezdtük tárolási céllal 
egy könnyűszerkezetes mel-
léképület kialakítását.

Elkészültek a Dózsa Gy. 
utca 24. szám alatti épület 
teljes felújításának, korsze-
rűsítésének tervei. Az ezzel
kapcsolatos pályázat beadá-
sára áprilisban kerül sor. 
Sikeres pályázat esetén az 
épületben kutatótermet, iro-
dát és pálinkamúzeumot 
kívánunk létrehozni.

Ugyancsak elkészültek az 
udvaron egy új épület tervei, 
ahol oktatási céllal egy gyü-
mölcs feldolgozó központ 
kerül kialakításra. 

- T. L. –
Cím: 3562 Onga, Dózsa Gy. utca 24. (hrsz.: 396)

Építész munkatárs: Varga Gábor (építészmérnök), 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11. 3/7.

Tárgy: Pálinkamúzeum

Építész tervező: Szél Norbert (okl. építészmérnök E-05-0424), 3528 Miskolc, Martin K. utca 26.

Megbízó: Onga Kulturális Egyesület - 3562 Onga, Görgey utca 2/a.

Rajz: Tervezett állapot - Látványterv (2. ütemben megvalósuló épület feltüntetésével)
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Járdabetonozás a múzeum 
udvarán (Fotó: Bihari Ádám)

A múzeumbővítés látványterve 
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Labdarúgó csapatunk megkezdte menetelését a 2015–2016-os  
bajnokság tavaszi szezonjában. Mint minden ilyen időszak-
ban, most is komoly változásokon ment keresztül csapatunk, 
az alábbi sorokban ezen változásokkal szeretném megismer-
tetni a kedves olvasót.

Onga SE szakosztályvezetői választás, idénykezdet

Csapatunk elég jó őszt produkálva a 6. 
helyről várta a tavaszi folytatást. A szo-
kásoknak megfelelően, az átigazolási sze-
zonban egyesületünk aktívan szerepelt. 
Összesen 5 új játékost igazoltunk, 2 fia-
tal került fel a felnőtt keretbe és 8 játékos 
távozott más egyesületbe. A távozóink: 
Mulató Milán – Alsózsolca, Tóth István 
– visszavonult, Horváth Zoltán – visz-
szavonult, Csontos Dávid – visszavonult, 
Hegedűs Pál – Bogács, Bóta Péter – Né-
metországba költözött, Fazekas Péter 
– Taktaharkány, Orosz Róbert – vissza-
vonult. Távozóink közül Mulató Milán 
munkahelyi elfoglaltságokra hivatkoz-
va kérte, hogy engedjük eligazolni. Szin-
tén munkahelyi elfoglaltság miatt vonult 
vissza Tóth István, Csontos Dávid. Bóta 
Péter elköltözött Magyarországról. Fa-
zekas Péter a megye III-as Taktaharkány 
edzője lett, emiatt jelentette be távozá-
si szándékát. Hegedűs Pál fegyelmi okok 
miatt lett elküldve a csapattól. Orosz Ró-
bert csapattársával üzent, hogy nem kí-
ván többet futballozni.

Természetesen nem csak távozókról, 
hanem érkezőkről is be tudok számolni. 
Felsőzsolcáról igazoltuk le Varga Kristó-
fot és Lengyel Martint. Kristóf védeke-
ző középpályásként és szélsővédőként 
bevethető, Lengyel Martin szintén vé-
dekező középpályás. Az MVSC csapa-
tából igazoltuk Szabó Zsoltot, aki szél-
ső középpályásként bevethető, illetve  
Dorogi Szabolcsot, akivel belsővédő-
ként számolunk. Varga Balázs a Diós-

győr U19-es csapatától tette át 
székhelyét hozzánk. Ő a támadó 
szekció bármelyik posztján be-
vethető. Az U19-es csapatunkból 
felkerült Lakatos János, aki táma-
dó középpályás és Szakács Dávid, aki 
a védelmet hivatott erősíteni. Vélemé-
nyünk szerint a kialakított keret képes 
arra, hogy elérje a vezetőség által meg-
határozott célt, az 1‒6 közé kerülést. A 
megye I-ben komoly változás csak egy 
történt, a Sátoraljaújhely csapata vissza-
lépett a további küzdelmektől, emiatt az 
eredményeiket törölték, az aktuális el-
lenfeleik szabadnaposak lesznek. 

2016. március 3-án a városi művelő-
dési házban egyesületünk megtartotta  
félévente soros közgyűléssel egybekö-
tött szurkolói ankétját. A közgyűlés leg-
fontosabb témája az volt, hogy letelt a  
4 éves mandátuma Varacskai István 
szakosztályvezetőnek, Tucsa János al-
elnöknek és az egyesületi titkárnak. 
A szakosztályvezető posztra egy jelö-
lés érkezett Varacskai István személyé-
ben, akit a jelenlévők egyhangúan meg-
választottak újabb 4 évre. Az alelnök 
posztra egy jelölés érkezett, Tucsa János, 
akit szintén megválasztott a közgyűlés 
újabb 4 évre. A titkár pozícióra nem ér-
kezett jelölés, így az új titkár megválasz-
tásáig a szakosztályvezető látja el azon 
feladatokat, amelyek a titkár hatásköré-
be tartoznak. Az elnökválasztás követ-
kező évben lesz esedékes, mert akkor 
jár le Dr. Madzin Tibor mandátuma. A 

továbbiakban a jelenlévők elfogad-
ták a szakosztályvezető szakmai be-
számolóját a 2015-ös évről, majd  
ezután kérdéseket tettek fel a jelenlé-
vő játékosokhoz és vezetőkhöz.

Egyesületünk ismételten meg-
erősítette sikeres együttműködését 
az ongai polgárőrséggel. Az új meg-
állapodás értelmében polgárőrök őr-
ködnek a pályán, megakadályozva  

a folyamatos károkozást, amit a bemászó 
gyerekek okoztak eddig a sporttelepen.  
Mérkőzéseinken továbbra is működ-
ni fog a mozgó büfé, ahol szurkolóink 
csillapíthatják szomjukat. Használat-
ba vettük az új lemezgarázsunkat, ami 
decemberben készült el önkormányza-
ti segítséggel. Ismételten fásítást rendez-
tünk sportcentrumunkban. Kimás Gá-
bor felajánlásának köszönhetően 40 db 
császárfát ültettünk el a sporttelepen.  
A LEN-VÉD Kft. felajánlásából új me-
legítő garnitúrát kapott a felnőtt csapa-
tunk, amit ezúton is köszönünk Lengyel 
Tamásnak és Lengyel Jánosnak! 

Bízunk benne, hogy egy nagyon si-
keres tavasz áll előttünk, amihez el-
engedhetetlen az önkormányzat által 
nyújtott támogatás, amit mint minden  
évben most is megkaptunk sikeres  
pályázat után. Itt szeretném megkö-
szönni polgármester úrnak, jegyző-
asszonynak, alpolgármester úrnak és  
a képviselő-testületnek a támogatást és  
a bizalmat. Szurkolóinktól pedig azt 
szeretném kérni, hogy minél többen 
tiszteljenek meg minket a figyelmükkel 
és érjünk el együtt egy nagyon jó helye-
zést! Hajrá Onga!

Az ongai sportcentrum nyitvatartá-
si rendje:
Hétfő–péntek 08.00–19.00
Szombat–vasárnap: Zárva

Nyitvatartási időben a salakos futó-
pálya, a kézilabdapálya és az edzőpálya 
használható.

A műfüves és a centerpálya, csak kü-
lön bérleti díj ellenében vehető igénybe. 
Műfüves pálya: 4000 Ft/óra.
Center pálya: 15.000 Ft/óra.

- V. I. -

Az Onga SE vezetőségi  
választásán (Fotó: Molnár Erik)

A szurkolói ankéton (Fotó: Molnár Erik)
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Az udvari, kinti égetés szabályai
Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelete alapján a kinti égetés szabályai.

- Az égetés során a helyben (telken be-
lül, illetve az azt határoló közterületen) 
keletkezett avar, kerti hulladék semmi-
síthető meg.
- A kerti hulladékkal együtt kommu-
nális, veszélyes és ipari eredetű vagy  
veszélyes hulladék nem égethető (pl. 
műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek 
maradékai, stb.)
- Kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári 
időszámítás szerinti időszakban 11–20 
óra között és téli időszámítás szerinti idő-
szakban 10–17 óra között – vasár- és  
ünnepnapok kivételével – engedélyezett. 
A határidő kezdő és utolsó napján az 
égetés végezhető.
- Égetni csak megfelelően kialakított 
tűzrakó helyen és telken belül, vagyoni  
és személyi biztonságot nem veszélyez-
tető módon, nagykorú cselekvőképes 
személy folyamatos felügyelete és a la-
kókörnyezet lehető legkisebb zavarása 
mellett szabad.
- A tűzrakó helyet épülettől és egyéb 
éghető anyagtól olyan távolságra 
kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne  
jelentsen.

- Az égetést szélcsendes időben, kellően 
száraz avar, kerti hulladék esetén szabad 
végezni, az égetés során az általános tűz-
védelmi szabályokat be kell tartani.
- A füstképződés csökkentése érdeké-
ben az avart és kerti hulladékot előze-
tesen szikkasztani, szárítani kell, és az 
eltüzelés csak folyamatosan kis ada-
gokban történhet.
- Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bér-
lője (továbbiakban együtt: tulajdonos) 
az égetés során köteles gondoskodni a 
szükséges tűzoltási feltételekről, eszkö-
zökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)
- Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és 
kerti hulladék elégetési szándéka esetén  
a szomszédokat tájékoztatni kell az ége-
tés várható időpontjáról. Az égetés egy 
alkalommal maximum 4 óráig tarthat.
- Az égetés folyamatának gyorsítására 
éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, stb.) 
légszennyező anyag nem használható.
- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagy-
ni nem szabad, s veszély esetén a tüzet 
azonnal el kell oltani.
- Az égetés helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tar-

tani, amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- Az égetés végén meg kell győződni ar-
ról, hogy a tűz elhamvadt és gondos-
kodni kell annak a visszamaradt parázs, 
vagy hamu belocsolásáról vagy földré-
teggel történő lefedéséről.
- Közterületen avar és kerti hulladék 
égetése tilos.
- Lábon álló növényzet, tarló égetése  
tilos.
- Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
az engedélyezett időszakon kívül, vala-
mint párás, ködös, esős időben, illetőleg 
erős szél esetén.
- Tilos égetni kisfeszültségű, középfe-
szültségű és nagyfeszültségű, valamint 
távközlési vezetékek alatt.
- Védett természeti területen avar égeté-
se tilos.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS  
SZABÁLYAI:

A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberen-
dezés-használat kizárólag a jogsza-
bályokban meghatározott tűzvédelmi 
követelmények és műszaki mentéssel 
kapcsolatos feladatok szigorú betartá-
sával történhet.

Aki az avar és kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó előírásokat nem tartja be, 
hulladékkezelési bírsággal sújtható!

- Polg. Hiv. -

Felhívás csapadékvíz-elvezető  
árkok tisztántartására

A közterületek tisztántartásával kapcsolatban felhívjuk a la-
kosság figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ingatlan előtt 
húzódó csapadékvíz elvezető árok utcai homlokvonalának 
teljes hosszában az árok, a kapubejárók alatti csőátereszek 
tisztán tartásával, a megfelelő kialakult lejtéssel biztosítani 
kell a csapadékvíz folyamatos, akadálytalan lefolyását!

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy a 
korábban kiépített vízszállító-képes-
séggel rendelkező csapadékvíz elveze-
tő árok eredeti állapotát megőrizni, az 
esetleges feltöltéseket, betömődéseket 
megszűntetni és tisztántartásáról fo-
lyamatosan gondoskodni szíveskedjen.

Felhívásunk a közterület hasz-
nálatáról, védelméről és a közterü-
let-használat díjáról szóló 20/2014. 
(XII. 4.) önkormányzati rendelete 
2/A.§. (2) bekezdésén alapul.

- Polgármesteri Hivatal -

Árok tisztítás (Fotó: T. L.)
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A képviselő-testület márciusi és áprilisi üléseiről alább tájékozód-
hatnak a tisztelt olvasók.

Önkormányzati ülésekről

Március 17. ülés

Beszámoló a szociális munkáról
A képviselő-testület elfogadta az Ongai 
Szociális Szolgáltató Központ, illetve 
Onga és Társult Települések Szociális 
és Gyermekjóléti Társulása éves mun-
kájáról szóló beszámolót.

Települési támogatás módosítása
A képviselő-testület az ellátórend-
szer átalakulása kapcsán 2015. 
szeptember 8-án megalkotta  
14/2015. (IX. 9.) rendeletét a tele-
pülési támogatás keretében nyúj-
tott ellátásokról. A rendelet 12. § 
a lakhatással összefüggő támoga-
tás részletszabályait tartalmazza, 
melynek (8) bekezdésében a jo-
gosultság időtartama 6 hónapban 
került szabályozásra. A támoga-
tás rászorulók részére történő fo-
lyamatos biztosítása érdekében a ren-
delet 12. § (8) bekezdéséből a képvise-
lő-testület törölte a „jogosultság idő-
tartama 6 hónap, de” rendelkezést.

Szociális étkeztetés ebéd eladási  
árának megállapítása

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a szociális étkeztetés ke-
retében az Ongai Szociális Szolgáltató 
Központ részére értékesített ebéd net-
tó eladási árát 2016. április 1. napjá-
tól 457,293 Ft értékben határozta meg.  
A képviselő-testület az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központban fizetendő térí-
tési díjakat felülvizsgálta és azokat vál-
tozatlanul hagyta.

„TOP-5.2.1-15  
A társadalmi együttműködés erősíté-

sét szolgáló helyi szintű komplex prog-
ramok” 

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyarország Kormá-
nya által meghirdetett, „TOP-5.2.1-15 
A társadalmi együttműködés erősíté-
sét szolgáló helyi szintű komplex prog-

ramok” c. pályázat benyújtásáról szóló 
polgármesteri előterjesztést elutasítot-
ta, azt nem támogatta. (A téma a már-
cius 24-i rendkívüli képviselő-testüle-
ti ülésen újra előkerült, de a képviselők 
egyhangúan fenntartották korábbi ál-
láspontjukat. - szerk. -)

Gyalogátkelőhely építés 
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Görgey utca és a művelődési házhoz  
vezetően gyalogátkelőhely építés” 
című előterjesztést és az alábbi hatá-
rozatot hozta. A korábbi pékség épüle-
te mellett 1,50 méter széles járda épül 
a Rákóczi utcáig. A járda mellett 4 db  
párhuzamos parkoló létesül, ezek szab-
vány szerinti mérete 2,50 x 5,50 méter.  
A parkolók és a járda között fizikai  
elválasztás létesül korlát és lánc fel-
használásával, illetve közlekedés biz-
tonsági szempontból fontos a szint-
beli elválasztás is. A járda csatlakozik  
a felállási felülethez, amelynek kiépí-
tésével felfesthető a gyalogátkelő úgy, 
hogy a túl oldalon meglévő járdához 
csatlakozik, így a járda átépítésre nem 
lesz szükség.

Civil pályázatok
Onga Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete ‒ a 22/2014. (III.11.) hatá-
rozatával elfogadott civil szervezetek  
támogatási rendjében foglaltak sze-
rint ‒ 2016. évi költségvetésében a ci-
vil és társadalmi szervezetek pályáza-
ti céljainak támogatására elkülönített 

forrás terhére az Ongai Sportegyesület  
részére 10.000.000 forintot biztosít mű-
ködési támogatásként, az Ongai Kultu-
rális Egyesület részére 3.000.000 forintot  
biztosít működési támogatásként az el-
fogadott civil szervezetek támogatási 
rendjében foglaltak szerint.

Egyéb kérdések
Az ülésen a képviselők rendezték a 
korábban a szennyvízberuházáshoz  
kötődő Fundamenta Lakáskassza  
szerződések ügyét, szó volt továbbá 
az ülésen ingatlanok hasznosításáról,  

az egészségügyi dolgozók ipar-
űzési adóval kapcsolatos kérel-
méről, a Bársonyosról, az óvoda  
felújításáról, a polgárőrség közgyű-
léséről, a hulladéktársulási ülésről, 
ócsanálosi ingatlanok állapotáról,  
a volt polgárőr iroda Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak való  
átadásáról, Dr. Zöld Károly új állat-
orvos munkába állásáról.

április 12. ülés

A költségvetés 2015. évi  
előirányzatainak módosítása

2015. október 1 és december 31. között 
a negyedik negyedévében az alábbiak-
ban bemutatott bevételi és kiadási elői-
rányzat módosítások váltak szükséges-
sé. Az eredeti költségvetés tervezésekor 
ezek az értékek nem, illetve csak rész-
ben voltak ismertek.
III. NEGYEDÉVI BEVÉTELI  
ELŐIRÁNYZAT 1.051.569 e Ft.
Önkormányzat működési támogatása 
+1.072 e Ft.
Önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása +12.452 e Ft.
Az óvodában megvalósított csoport-
bővítés következtében szeptembertől 
gyermek és dolgozó létszám emelkedé-
se miatt többlettámogatásra lettünk jo-
gosultak.
Önkormányzatok szociális és gyer-
mekjóléti feladatainak támogatása  
+1.775 e Ft.
A szociális intézményben dolgozók 
ágazati bérkompenzációban részesül-

Az új gyalogátkelőhelyek egyikének 
helye (Fotó: Bihari Ádám)
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tek, ez eredményezte az előirányzat nö-
vekedést.
Helyi önkormányzatok kiegészítő tá-
mogatása -13.155 e Ft.
Év elején 59.616 e Ft kiegészítő támo-
gatási bevétel tervezése vált szükséges-
sé, amiből 5.575 e Ft átcsoportosításra 
került a kulturális feladatok támogatá-
sára. Több címen kaptunk támogatást, 
de összességében a fenti összegről le 
kellet mondani.
Működési célú támogatások államház-
tartáson belülről +118.560 e Ft.
Közcélú foglalkoztatás bevételének nö-
velése +106.653 e Ft.
Polgárőr autó vásárlására +5.000 e Ft.
Természetbeni gyermekvédelmi támo-
gatás /Erzsébet utalvány/ +6.907 e Ft.
Felhalmozási célú támogatások ál-
lamháztartáson belülről +21.598 e Ft.
Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás +252 e Ft.
Közvilágítás korszerűsítés +21.346 e Ft.
Működési bevételek +19. 663 e Ft.
Szolgáltatások ellenértéke +70 e Ft.
Tulajdonosi bevétel +13.011 e Ft.
Ellátási díjak +2.300 e Ft.
Kiszámlázott általános forgalmi adó  
+4.282 e Ft.
A szolgáltatások ellenértéke előirány-
zat növekedése a Polgármesteri Hivatal 
által kiszámlázott anyakönyvi esemé-
nyek bevételéből adódik. Tulajdonosi 
bevételként a vízi közművek által meg-
fizetett használati díj megtérítése került 
lekönyvelésre. Ellátási díjtöbblet az ét-
keztetés térítési díjából keletkezett, va-
lamint a fenti tételek növekedése miatt 
vált szükségessé az ÁFA bevételek elői-
rányzatának emelése.
Hitelek, kölcsönök felvétele államház-
tartáson kívülről +5.000 e Ft.
Likviditási hitel felvétele a polgárőr 
autó pályázati összeg megérkezéséig 
vált szükségessé +5.000 e Ft.
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
VÁLTOZÁSA +165.893 e Ft.
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI  
ELŐIRÁNYZAT 1.217.462 e Ft.
A célirányosan kapott, pályázatok ki-
adási előirányzatai minden esetben  
a felhasználás célja szerint lettek mó-
dosítva.
III. NEGYEDÉVI KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZAT 1. 051.569 e Ft.

Személyi juttatások változása +54.364 e Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok válto-
zása +14.089 e Ft.
A személyi juttatások, és a munkavál-
lalókat terhelő járulékok előirányzatai-
nak nagymértékű változását a különböző 
közfoglalkoztatási programokban dol-
gozó munkavállalók magas száma okoz-
za. Az óvodában szeptembertől növeke-
dett a dolgozói létszám, valamint további 
növekedést eredményezett a dolgozókat 
megillető bérkompenzáció is.
Dologi kiadások változása +32.878 e Ft.
A dologi kiadások jelentős része szin-
tén a közmunka programok által meg-
valósított célok fedezetét szolgálta.
Ellátottak pénzbeli juttatásai +16.347 e Ft.

Természetbeni gyermekvédelmi támo-
gatás, és a tartalék előirányzatának fel-
osztása eredményezte az előirányzat 
növekedést.
Egyéb működési célú kiadások változá-
sa +21.178 e Ft.
A 2014. évi állami támogatás elszámolása 
során mutatószámok csökkenése miatt 
2.274 e Ft visszafizetése vált szükségessé.
Egyéb működési támogatás címén az 
önkormányzatunk által megigényelt, 
vízi közműveket illető állami támoga-
tás került továbbutalásra 18.884 e Ft 
összegben. 20 e Ft-tal három alapít-
vány támogatása miatt vált szükségessé  
előirányzat emelés.
Tartalékok –25.990 e Ft.
Év végén a tartalékot felosztottuk az 
egyéb kiadásaink között.
Beruházások +41.476 e Ft.
Felújítások +6.551 e Ft.
Hitelek, kölcsönök törlesztése állam-
háztartáson kívülre +5.000 e Ft.
Likviditási hitel visszafizetése + 5000 e Ft.
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT  
VÁLTOZÁSA +165.893 e Ft.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI  
ELŐIRÁNYZAT 1.217.462 e Ft.

Főtér elnevezés módosítása
Onga Város Önkormányzata a település 
központjában elhelyezkedő Fő tér elne-
vezéstől korábbi ülésén döntött. Ennek  
előfeltételeként a földmérő mérnök  
általi telekalakítási vázrajz és telekala-
kítási helyszínrajz elkészült. A telekala-
kítási vázrajz tartalmazza, hogy a te-
lekmegosztás előtti 53/1 hrsz-ú kivett, 
út művelési ág megnevezésű 1 hektár  
5621 m2 területnagyságú önkormányza-
ti tulajdonú ingatlanból a Fő teret képező 
53/3 hrsz.-ú kivett, közterület művelési  
ág megnevezésű 3856 m2 területnagy-

ságú önkormányzati tulajdonú ingat-
lan és 53/4 hrsz.-ú kivett, út művelé-
si ág megnevezésű 1 hektár 1765 m2

területnagyságú önkormányzati tulaj-
donú ingatlan alakul ki.
Így az újonnan kialakuló 53/3 hrsz-ú 
kivett, közterület művelési ág meg-
nevezésű 3856 m2 területnagyságú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 
elnevezése Fő tér közterület elneve-
zésre változott.

Pályázat kiírása főépítészi  
munkakör ellátására

Onga Város Önkormányzatának je-
lenleg érvényben lévő Onga település 
közigazgatási területére érvényes ha-
tályos településrendezési terve 1999-
ben készült, elfogadásra 2000-ben  
került. A településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  
45. § (1) bekezdése alapján: „A 2012. 
december 31-én hatályban lévő, vala-
mint az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos településrendezési követelmé-
nyeinek és jelmagyarázatának figye-
lembevételével elkészített és elfogadott 
településrendezési eszköz 2018. de-
cember 31-ig alkalmazható.” Ezek alap-
ján szükségessé válik Onga, Ongaújfalu 
és Ócsanálostelepülésrészekre külterü-
letekre, zártkertekre együttesen vonat-
kozó egy új komplex településrende-
zési terv elkészítése, amelynek várható  

A Főtérnek megváltozott a forgalmi 
rendje (Fotó: Bihari Ádám)
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elkészítési és engedélyezési ideje 2‒3 
év. Az új településrendezési terv ké-
szítését jogszabályban meghatározott 
településtervező mérnök készítheti, 
az önkormányzat által foglalkoztatott 
szintén jogszabály által meghatározott 
főépítész alkalmazásával.

Ezek alapján indokolttá vált, hogy 
Onga Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdessen meg Onga Város Önkor-
mányzata főépítészi munkakör 3 évre 
szóló megbízási jogviszonnyal való be-
töltésére, az alábbi feladatok meghatá-
rozása alapján.
-  a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezé-
si sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
deletben foglalt feladatok ellátása:

-  Településfejlesztési koncepció 
előkészítése.

-  Új településszerkezeti terv és he-
lyi építési szabályzat előkészítése, 
a rendezési terv készítővel való fo-
lyamatos együttműködés.

-  A teljes eljárás lefolytatásában 
való közreműködés.

-  Településképi véleményezési eljárás-
ban, mint önkormányzati főépítész 
szakmai állásfoglalás.

A főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.§.-
ban meghatározott önkormányzati  
főépítész feladatai:
a)  az állami főépítészi hatáskörében  

eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatallal és az érintett önkormány-
zatok főépítészeivel együttműködve  
elősegíti az illetékességi területét 
érintő területrendezési és település-
szerkezeti tervek összhangjának ki-
alakítását,

b)  folyamatosan figyelemmel kíséri a 
rendezési eszközök hatályosulását, 
tapasztalatairól évente tájékoztatást 
ad, és négyévente összefoglaló jelen-
tést készít a képviselő-testület (köz-
gyűlés) részére,

c)  közreműködik a kulturális örökség 
védelméről szóló törvényben foglal-
takkal, valamint a kulturális örök-
ség védetté nyilvánításának részletes 
szabályairól szóló miniszteri rende-

letben foglaltakkal kapcsolatos ön-
kormányzati feladatok ellátásában.

Mindezek alapján a képviselő-testület 
főépítészi munkakör megbízási jogvi-
szony keretén belüli pályázati kiírását 
elfogadta.

Gyalogátkelőhely építése
Az általános iskolából a tanulók a 
Gyöngyvirág utcán lévő Kóczán-
kastély épületébe járnak ebédelni. Az 
eljutás az iskolától, az ún. Kis közön 
át a viszonylag nagy forgalmú Rákóczi 
utcán át vezet az ebédlőig. Ezáltal vá-
lik elsődlegesen fontossá a biztonsá-
gos átkelés érdekében a Rákóczi utca 
ezen szakaszán gyalogátkelőhely lé-
tesítése. A gyalogátkelőhely felfestés-

sel való kialakítása engedélyköteles te-
vékenység, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Közlekedés-
felügyeleténél kell engedélyeztetni, út-
tervező által készített engedélyezési és 
kiviteli terv alapján. A fentiek alapján 
a képviselő-testület döntött a Rákóczi 
utcán átvezető, a 116 hrsz-ú Kis közből 
induló gyalogátkelőhely megvalósítá-
sáról, a hozzá szükséges engedélyezési  
tervdokumentációjának, a kiviteli ter-
vének elkészíttetéséről és azt követő 
engedélyezési eljárás megindításáról,  
a tervezési és hatósági eljárási költsé-
gek elfogadásáról.

Pályázat lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás 2016. évi támogatására

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
pályázat benyújtására lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás 2016. évi támoga-
tására” című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:
1.)  Onga Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szó-
ló 2015. évi C. törvény 3. melléklet 
I. 1. pont alapján Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására 
2016. évre pályázatot nyújt be. 

2.)  A képviselő-testület a szolgáltatók 
által kidolgozott ‒ a pályázati ki-
írásban szereplő feltételeknek meg-
felelő ‒ 2016. évi tervezett fajlagos  
ráfordítási adatokat az alábbiak sze-
rint fogadta el:

Ivóvízszolgáltatás 
Onga: 495,3 Ft/m3

Onga‒Ócsanálos: 495,3 Ft/m3

Szennyvízszolgáltatás
Onga: 777,9 Ft/m3

Onga‒Ócsanálos: 1760,0 Ft/m3

Együttműködési megállapodás  
módosítása

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete – a nemzetiségek  
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése értel-
mében – Onga Város Önkormány-
zata és Onga Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttmű-
ködési megállapodást módosította.

Beszámoló a 2015. évi  
közművelődési munkáról

A képviselő-testület elfogadta a Csokonai 
Vitéz Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tár éves munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló az óvoda  
nevelő-oktató munkájáról

A képviselő-testület elfogadta az óvo-
da éves munkájáról szóló beszámolót.

Beszámoló az iskola  
nevelő-oktató munkájáról

A képviselő-testület elfogadta az álta-
lános iskola éves munkájáról szóló be-
számolót.

Beszámoló az sportegyesület  
munkájáról

A képviselő-testület elfogadta a sport-
egyesület éves munkájáról szóló beszá-
molót.

Egyéb kérdések
Az ülésen szó volt még többek kö-
zött ócsanálosi ingatlanok rendbe-

Gyalogátkelője lesz az ún. Kis  
köznek is (Fotó: Bihari Ádám)
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tételéről, a Bársonyos „ügy” jelenlegi állásáról, roma 
kulturális pályázati lehetőségről, bölcsőde kialakítás  
feltételeiről, a Fő tér parkolási lehetőségeinek bővíté-
séről, az iskolaudvar javító aszfaltozási munkáiról és 
pályázatok előkészítő fázisának megkezdéséről (erről 
lásd külön cikkünket a 7‒8. oldalon - szerk. -).

- szerk.: T. L.-
A művelődési ház előtti terület (Fotó: T. L.)

Döntés pályázatok benyújtásáról, 
előkészítéséről

A képviselő-testület az április 12-i ülésén több pályázat be-
nyújtásáról, előkészítéséről döntött.

Területi Operatív program keretében  
benyújtásra kerülő pályázatok  

előkészítése 
Onga Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „A fog-
lalkoztatás és az életminőség javítása  
családbarát, munkába állást segítő in-
tézmények, közszolgáltatások fejleszté-
sével” felhívásban foglalt cél, egy új böl-
csőde kialakítását kívánatosnak tartja, 
így a programhoz kapcsolódó pályázat 
előkészítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
3‒300 millió Ft. (A létrehozott férőhe-
lyek függvényében változik a pályázha-
tó összeg.) Támogatás mértéke: 100%

A képviselő-testület a TOP-3.2.1-15 
„Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” felhívásban foglalt célok 
megvalósítását kívánatosnak tartja, így 
a programhoz kapcsolódó pályázat elő-
készítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
15‒400 millió Ft. Támogatás mértéke: 
100%

A képviselő-testület a TOP-3.2.2-15 
„Önkormányzatok által vezérelt, a he-
lyi adottságokhoz illeszkedő, meg-
újuló energiaforrások kiaknázására  
irányuló energiaellátás megvalósítása, 
komplex fejlesztési programok kere-
tében” felhívásban foglalt célok meg-
valósítását kívánatosnak tartja, így  
a programhoz kapcsolódó pályázat 
előkészítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
50‒1200 millió Ft. Támogatás mérté-
ke: 100%

A képviselő-testület a TOP-5.1.2-15 
Helyi foglalkoztatási együttműkö-
dések felhívásban foglalt célok meg-
valósítását kívánatosnak tartja, így 
a programhoz kapcsolódó pályázat 
előkészítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
40‒386 millió Ft. Támogatás mértéke: 
100%

A képviselő-testület a TOP-2.1.1-15 
„Barnamezős területek rehabilitáci-
ója” felhívásban foglalt célok meg-
valósítását kívánatosnak tartja, így 
a programhoz kapcsolódó pályázat 
előkészítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
150‒2000 millió Ft. Támogatás mérté-
ke: 100%

A képviselő-testület a TOP-2.1.2-15 
„Zöld város kialakítása” felhívásban 
foglalt célok megvalósítását kívánatos-

nak tartja, így a programhoz kapcsoló-
dó pályázat előkészítéséről döntött. 

Az igényelhető támogatási összeg: 
100‒500 millió Ft. Támogatás mérté-
ke: 100%

A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

TOp-4.1.1.-15„Egészségügyi alapellá-
tás infrastrukturális fejlesztése”  

pályázati felhívás keretében  
pályázat benyújtása 

Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 
TOP-4.1.1-15 – „Egészségügyi alapel-
látás infrastrukturális fejlesztése” fel-
hívás keretében pályázat benyújtására” 
című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: Onga Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 – 
„Egészségügyi alapellátás infrastruktu-
rális fejlesztése” felhívás keretében pá-
lyázat benyújtásáról döntött. Az igé-
nyelt támogatási összeg 60.000.000 Ft. 
A támogatási kérelemben foglalt fej-
lesztési cél: Fogorvosi alapellátás és vé-
dőnői szolgálat épületének infrastruk-
turális fejlesztése.
(Cím: 3562 Onga, Rózsa u. 20.; Hrsz. 
171/4.)

Vp-6-7.4.1.1-16. pályázatok  
előkészítése

„Településképet meghatározó épüle-
tek külső rekonstrukciója, többfunkci-
ós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,  
energetikai korszerűsítése” pályáza-
ti felhívás célja a vidéki térségekben 
élők életminőségének a javítása, a vi-
déki települések vonzóbbá tétele olyan, 
a fenntarthatóság növelését és a társa-
dalmi felzárkózást és az egész életen át 
tartó tanulást elősegítő fejlesztések ál-

A tervek szerint a fogorvosi rendelő  
is felújításra kerül (Fotó: T. L.)
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tal, melyek a helyi szükségletek mérté-
kéhez igazítva tényleges közösségi jel-
legű funkciókkal és használattal bírnak 
továbbá kiemelt célkitűzése az ener-
gia- és erőforrás hatékonyság növelése, 
illetve az alapvető szolgáltatásokhozés 
a közösségi élet feltételeihez való hoz-
záférés javítása a közösségi terek létre-
hozásával és fejlesztésével. 

1. célterület: az állami vagy önkor-
mányzati funkciót nem magában fog-
laló közösségi funkciókat ellátó léte-
sítmények energetikai korszerűsítése,  
illetve a megújuló energia hasznosítá-
sát célzó .
Igényelhető támogatás 50 millió Ft.  
Támogatás intenzitása: 75%.
Támogatást kívánunk igényelni az 
alábbi épületek fejlesztésére:

Rendészeti Központ és  
Polgárőrség épülete

(cím: 3562 Onga, Berzsenyi Dániel u. 9.; 
Hrsz. 657)
Tervezett tevékenységek: külső nyí-
lászárók cseréje, homlokzati fal utó-
lagos hőszigetelése, tetőszigetelés 
héjazatcserével, napelem, napkollektor 
elhelyezése.

A kivitelezés előzetesen becsült össz-
költsége: 9.893.844 Ft.
Egyéb kapcsolódó, elszámolható költ-
ségek: projekt előkészítés, közbeszer-
zés, projektmenedzsment, nyilvános-
ság biztosítása, műszaki ellenőrzés.

Csokonai Vitéz Mihály Művelődési 
Ház és Könyvtár épülete

(cím: 3562 Onga, Rákóczi u. 11.; Hrsz. 
221)
Tervezett tevékenységek: külső nyílászá-
rók cseréje, homlokzati fal utólagos hő-
szigetelése, tetőszigetelés, lábazat szige-
telés, napelem, napkollektor elhelyezése.
A kivitelezés előzetesen becsült össz-
költsége: 47.772.823 Ft.
Egyéb kapcsolódó, elszámolható költ-
ségek: projekt előkészítés, közbeszer-
zés, projektmenedzsment, nyilvános-
ság biztosítása, műszaki ellenőrzés.

2. célterület: a vidéki térségek település-
képét meghatározó épületek rekonst-
rukciója.
Igényelhető támogatás 50 millió Ft. Tá-
mogatás intenzitása: 75%.
Támogatást kívánunk igényelni az 
alábbi épületek fejlesztésére:

Bársonyos Napközi Otthonos  
Óvoda épülete

(cím: 3562 Onga, Hunyadi u. 43.; Hrsz. 
1053)
Tervezett tevékenységek: külső nyí-
lászárók cseréje, homlokzati fal utóla-
gos hőszigetelése, lábazat szigetelés, te-
tőszigetelés héjazatcserével, napelem, 
napkollektor elhelyezése.
A kivitelezés előzetesen becsült össz-
költsége: 37.190.169 Ft.
Egyéb kapcsolódó, elszámolható költ-
ségek: projekt előkészítés, közbeszer-
zés, projektmenedzsment, nyilvános-
ság biztosítása, műszaki ellenőrzés.

Ongai Polgármesteri Hivatal épülete
(cím: 3562 Onga, Rózsa u. 18.; Hrsz. 
171/5)
Tervezett tevékenységek: külső nyí-
lászárók cseréje, homlokzati fal utóla-
gos hőszigetelése, lábazat szigetelés, te-
tőszigetelés héjazatcserével, napelem, 
napkollektor elhelyezése.
A kivitelezés előzetesen becsült össz-
költsége: 20.359.623 Ft.
Egyéb kapcsolódó, elszámolható költ-
ségek: projekt előkészítés, közbeszerzés, 
projektmenedzsment, nyilvánosság biz-
tosítása, műszaki ellenőrzés.

- szerk.: T. L. -

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Ongán
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Onga  
Városi Szervezete 2016. január 15-én tartotta alakuló ülését, 
ahol a 7 fős tagság Molnár Zsoltot választotta meg helyi el-
nöknek, valamint Varga Máriát, Madzin Botondot és Szmutku 
Zoltánt alelnököknek.

Első megmozdulásukként meghívá-
sukra Ongán tartott előadást az erdélyi 
magyar társadalomról Szőke Ariadné  
történész.

Molnár Zsolt elnök a következőkben 
foglalta össze a szervezet célkitűzéseit:

„Először is szeretném megköszön-
ni a tagságnak, hogy bizalmat szavaztak 
nekem, ami egyben komoly feladatok-
kal is jár. A szervezetünk legfőbb célja, 
hogy fiatalokat vigyünk be a közéletbe 
keresztény alapokon. Részt szeretnénk 
venni az ongai mindennapokban, mind 
a kulturális, mind a közéleti dolgokban, 

amit előadásokkal, programokkal sze-
retnénk színesíteni a közeljövőben.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hatá-
ron túli magyarsággal való kapcso-
lattartásra is, ami bi-
zonyítja, hogy a Via 
Nova ifjúsági csoport 
meghívására részt 
vettünk a Felvidéki 
Sajószentkirály (Král’) 
március15-i ünne-
pi megemlékezésén és 
a koszorúzáson. Re-
méljük, egy nagysze-

rű kapcsolat kezdetét jelentette ez az 
esemény. Végül szeretném megköszö-
ni mindazoknak, akik a szervezet lét-
rejöttét támogatták, segítették!

A következő négy szóval zárnám 
céljaink összefoglalását, ami reméljük 
a jövőben jellemezni fog minket: „Fia-
talosan, keresztény alapon, Ongáért!”

- szerk. -

Az alakuló ülésen (Fotó: magánarchívum)
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Boldog találkozás 50 év elmúltával
Kerek ötven éves osztálytalálkozóját tartotta meg az ongai álta-
lános iskola 1966 júniusában elballagott két osztálya, az egykori  
8. a és 8. b.

A két osztály egykori tanuló-
it gondos szervezőmunkával Ujvári 
Ferencné (Lekner Gizella) és Kiss 
Sándor ismét az iskolapadba ültette. 
A volt évfolyam- és osztálytársakat 
Ujvári Ferencé az alábbi gondolatok-
kal köszöntötte:

„Szeretettel köszöntöm az ongai 
Görgey Artúr Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga-
tóját, Kovács Györgyöt és Kedves 
Mindnyájatokat!  

Amikor elkezdtük szervezni a ta-
lálkozót, az jutott eszembe, hogy  
50 év múltával megismerjük-e még 
egymást, főleg azokat akikkel rit-
kán vagy több évtizede nem talál-
koztunk. Talán ballagásunk óta.  
A történetünk 1958-ban kezdődött, 
6 évesek voltunk. Az addigi gondta-
lan, játékos napok véget értek. Szü-
leink ünneplőbe öltöztettek és men-
tünk az iskolába. Itt minden új volt 

számunkra, még a csengő hangjá-
ra is összerezzentünk. Félősen mére-
gettük társainkat, de aztán megszok-
tuk és meg is szerettük ezt a helyzetet 
és egymást. Hárshegyi Mária és Sza-
bados Lászlóné tanítónénik ismer-
tették meg velünk a betűk és számok  
világát. Ők tanítottak meg írni, olvas-
ni, számolni. Felsőbe még nehezebb 
dolgunk volt, de vettük az akadályo-
kat. Nyolcadikban Bűdi Ilona és Illés 
László osztályfőnökök segítettek és 
tanácsot adtak a pályaválasztáshoz, 
hisz ez fontos volt számunkra az élet-
re való felkészüléshez. 1966-ban bal-
lagásunkkor könnyeinket törölgetve 
mondogattuk: még találkozunk.

Azóta 50 év telt el, ami azt is jelen-
ti, hogy ennyivel idősebbek lettünk.
Életünk ezen szakaszában helyt kel-
lett állni a munkában, és számot kel-
lett adni tudásunkról, amibe kiváló 
osztályfőnökeink fáradozása is benne 

volt. Ma is magam előtt látom Őket, 
hallom a hangjukat, eszembe jutnak 
jellegzetes mozdulataik.Szomorúan 
és megilletődve gondolunk Rájuk, 
volt tanárainkra és azokra a társaink-
ra, akik már nem lehetnek velünk. 
Ők 21-en vannak. Tisztelettel gondo-
lunk mindnyájukra. Közös múltunk 
szép emlékeit szeretettel őrizzük szí-
vünkben.

Kívánom, hogy még sok szépet 
kapjunk az élettől, és semmi fonto-
sat ne veszítsünk el a következő évek-
ben! Mindnyájunknak egészségben 
eltöltött, hosszú, boldog nyugdíjas 
éveket kívánok!”

Az osztálytalálkozó hivatalos része 
közös osztályfőnöki óráján mindenki 
beszámolt az eltelt ötven esztendő leg-
fontosabb eseményeiről. A találkozó 
tagjai kis kirándulás keretében megte-
kintették az intézmény létesítményeit 
is. A hivatalos program közös vacso-
rával zárult. A találkozó minden részt-
vevője élményekben gazdagon, érzel-
mileg feltöltődve térhetett haza.

- Ujvári Ferencné -

Az osztálytalálkozón (Fotó: K. Gy.)
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Iskolai csengőszó
Március hava iskolánk életében több szempontból is kiemelt 
jelentőséggel bírt. Tanulóink számos program keretében kö-
szöntötték a tavaszt. A szokatlanul korai tavaszi szünetre is 
ebben a hónapban került sor. Ebben az időszakban a tanulmá-
nyi versenyek is egyre sűrűbbé válnak. 

Kedves és ötletes ajándékokkal köszön-
tötték a fiúk leány osztálytársaikat nő-
nap alkalmából. Akadtak tanulócso-
portok, ahol a fiúk is ajándékot kaptak 
a leányoktól. Iskolánk női dolgozóit kö-
szöntötte Onga Város Önkormányzata 
kis műsor keretében. Intézményünk 
szakszervezeti csoportja ugyancsak 
szerény vendéglátással köszöntötte  
a hölgyeket.

Megemlékeztünk 1848 forradal-
mi eseményeiről. Iskolánk hetedik év-

folyamos tanulóinak kreatív és a leg-
szélesebb korosztályokat is jó érzék-
kel megszólító ünnepi műsorát két  
alkalommal is megtekinthettük. Elő-
ször az általános iskola alsó tagoza-
tos tanulói láthatták a szép progra-
mot. Az ünnepélyes keretek között 
megtartott megemlékező műsor ven-
dégköre kiterjedt a település teljes la-

kosságára. Az ünnepi mű-
sort követően koszorúzás-
ra került sor a művelődé-
si ház előtti szoborkertben. 
A program megszervezé-
séért, a műsorban szerep-
lő tanulók példa értékű fel-
készítéséért köszönetemet 
fejezem ki Siskáné Bálint  
Zsuzsanna tanárnőnek. 

A tavaszi szünet bekö-
szöntését ismét városi szin-

tű hangoskodással jelez-
tük. Kiszehajtásunk télűző  
serege látványos felvonu-
lás keretében vonult a Bár-
sonyos-patak partjára. A 
versekből, népi játékokból, 
rigmusokból álló egyedi 
műsorunkat a 3. b és a 6. b  
osztályok, illetve a csapat-
hoz kapcsolódók adták  
elő nagy lelkesedéssel. A 
műsort követően a lán-

gok martaléka  
lett a kiszebáb. A műsor 
betanítását és a felvonu-
lás megszervezését Durda-
Tomorszki Marianna taní-
tó néni és Molitorisz Zol-
tán tanár úr vette a kezébe. 

A tavaszi szünetet ver-
senyeredményeink is be-
aranyozták. Az alsó tago-
zatosok me-
gyei rangú ma-
tematika verse-

nyét Bőcsön rendezték. Is-
kolánk tanulói kiemelke-
dően szerepeltek a meg-
mérettetésen. Első helye-
zést értek el Nagy Nándor 
2. b és Máté Zsófia 4. b osz-
tályos tanulók. Harmadik 
helyezést ért el Engi Zita 2. 
b osztályos tanuló. A má-

sodik évfolyamos tanulókat Kovácsné 
Garadnai Éva tanító néni, míg a negye-
dik évfolyamos tanulót Buzás Zoltánné 
tanító néni készítette fel. A felső tago-
zat is arany éremmel köszöntötte a szü-
netet. Scholler Ádám 6. b osztályos ta-
nuló angol fordítási versenyben utasí-
totta maga mögé a megye tanulóit. Első 
helyezését szorgalmas munkájának és 
Reszegi Éva tanárnő lelkiismeretes fel-
készítő munkájának köszönheti.

Sikeresen lezajlott a beiratkozás az 
első évfolyamra. A várt létszámú tanu-
lócsoportok szeptemberi indításával 
kapcsolatos szülői értekezletekre má-
jusban kerül sor. A tanév további elő-
készítése folyamatosan zajlik. Többek 
között a tankönyvek megrendelése, 

amelyekre az előző éveknél jelentősebb 
összeg áll a rendelkezésünkre.

Április 22-én rendezi iskolánk a  
3. és 4. évfolyamos tanulók nyelv-
tan-helyesírás versenyét. A megmé-
rettetésen a megye számos intézmé-
nye részt vesz.

- Kovács György igazgató -

Március 15-i ünnepi műsoron (Fotó: T. L.)

Március 15-i koszorúzáson (Fotó: T. L.)

Kiszehajtáson (Fotó: T. L.)

A tél elűzése (Fotó: T. L.)
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Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól elkezdtük a település 1898-as térképszelvényeinek közzétételét, ami a Darvas Közös-
ségi Ház és Múzeum történeti anyagában lelhető fel. A most közölt térképszelvényeken a Daróczi-domb és a Kender-
földek környéki parcellákat láthatjuk.

- T. L. -  
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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:

•  Civil szervezetek munkájáról
•  Újra indult a termelői piac 

Ongán
•  A tavak hasznosításáról
•  Ongai Kulturális Egyesület 

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

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

tavaszi hátralévő fordulói
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!

A felújítandó múzeumi épület 
(Fotó: Bihari Ádám)

Nem kívánjuk tehát pusztán tanácselnö-
kök, polgármesterek, jeles tanárok, óvonők, 
önkormányzati képviselők, helyi intéz-
ményvezetők, egyesületi elnökök, tisztség-
viselők, sportolók stb. adataival és fotóival 
megtölteni a kiadványt, hanem abba bárki 
bekerülhet, aki hosszabb ideje kötődik, kö-
tődött Ongához.

Arra kérünk mindenkit, hogy az alábbi 
kérdésekre adjon válaszokat magáról, csa-
ládtagjairól, felmenőiről vagy akár isme-
rőseiről is. Lehetőség szerint mindenkivel 
kapcsolatban kérnénk egy-egy fényképet 
is. Az adatok és a fotók leadhatók szemé-
lyesen az általános iskolában Takács Lász-
lónak, vagy eljuttathatók elektronikusan az 
okeonga@upcmail.hu e-mail címen. 

- Takács László a kötet szerkesztője -

Életrajzi lexikon Ongáról

Bekérendő adatok 
az ongai életrajzi lexikonhoz:

Név: .................................................................
Szül. hely és idő:  ............................................
Családi adatok (szülők, férj vagy feleség 
(ha több volt, akkor mindegyiké), gyerme-
kek 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 Füze-
tek mellé egy újabb kötetet, egy ongai életrajzi lexikon megjelente-
tését 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. 


