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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen, harmadik al-
kalommal rendezte meg a „Közfoglalkoztatási Kiállítás és 
Vásár” elnevezésű rendezvényt, szeptember első hétvégéjén 
Miskolcon. A kiállítást dr. Hoffmann Imre, a Belügyminiszté-
rium helyettes államtitkára nyitotta meg.

Ongai jelenlét a miskolci 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron

Az idei kiállítás különleges-
sége, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megye települése-
in (95) kívül Heves megyéből 
(8) is érkeztek kiállítók. Ösz-
szesen 108 kiállítóhelyen 
mutatták meg magukat az 
önkormányzatok, jó néhány 
helyen ‒ többek között az 
ongai standnál is ‒ a közmun-
kaprogramban készült termé-
keket is meg lehetett vásárol-
ni. A rendezvény célja az volt, hogy 
bemutassa a program értékteremtő 
jellegét és hasznosságát.

Az új közfoglalkoztatási rend-
szert a Kormány 2011-ben vezette – folytatás a 2. oldalon –

be, melynek segítségével segély he-
lyett munkát biztosít állampolgárai 
számára. 

Ongai hagyományőrzők a kiállításon (Fotó: Bialkó Zsolt)

Az ongai stand (Fotó: T. L.)

2016. augusztus-szeptember – DUPLA SZÁM



2 2016. augusztus-szeptember

A közfoglalkoztatás a munkavi-
szony egy speciális formája, melynek 
célja, hogy a közfoglalkoztatott sike-
resen vissza –, illetve bekerüljön az  
elsődleges munkaerő-piacra. A köz-
foglalkoztatás lehetőséget ad arra 
is, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetben lévő, foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban részesülő,  
illetve álláskeresési vagy szociális  
ellátásra nem jogosult álláskeresők  
átmeneti jellegű, határozott időtarta-
mú foglalkoztatására.

A közfoglalkoztatás révén Ongán 
is komoly értékteremtő beruházások 
valósultak meg. Városunk parkjait, 
közterületeit ők gondozzák, szépítik, 
közmunkások felügyelnek a rendre 
mind a belterületen, mind külterüle-
ten. Segítik a helyi intézmények fel-
újítási, karbantartási munkáit, részt  
vesznek új beruházások megvalósí-
tásában. Árkokat tartanak rendben, 
a Bársonyos-patakmedre és illegális 
hulladéklerakó helyek válnak rende-
zetté, de az adminisztratív feladatok  
ellátásban is dolgoznak. Az ön-
kormányzat és az Ongai Kulturális  
Egyesület közös mezőgazdasági prog-

Ongai jelenlét a miskolci  
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron 

– folytatás az 1. oldalról –

ramjában gyümölcsfákat nevelnek, 
gondoznak, aktív részesei a gyü-
mölcsfeldolgozás sokrétű tevékeny-
ségének (aszalás, magozás, préselés,  
cefrézés stb.).

A kiállításon Onga is jelen volt,  
a nagyközönség elé tárta, hogy  
miként kapcsolódik be a közfog-
lalkoztatásba, milyen értékteremtő 
munkát végez, és milyen termékeket 
állított elő.

A kiállítás ideje alatt, a járásokból 
érkező amatőr művészeti csoportok 
mutatkoznak be, közte az Ongai Ha-
gyományőrző Néptánccsoport.

- T. L. -

Aszalványokat kóstoló érdeklődők 
az ongai stand előtt (Fotó: T. L.)

Kiállítás és vásár a Miskolcon,  
a Városház téren (Fotó: K. Gy.)

A hagyományőrzők a színpadon (Fotó: Bialkó Zsolt) A hagyományőrző ongai néptáncosok (Fotó: Bialkó Zsolt)

A JÓGA SZEREPE ÉS HELYE MINDENNAPJAINKBAN
Mindennapi, „modern, civilizált, fejlett” életünk felpörgetett, 
stresszes, rohanó, szinte már-már nyoma sincs az EMBER jelen lé-
tének – a JELEN LÉT-nek egyáltalán. Sajnos!

Ez a megállapítás túlzónak, fur-
csának hangozhat, de ha őszinték  
vagyunk magunkhoz ‒ és miért ne 
lennénk azok ‒ valóban így van ez!  
S szomorú hogy így van.

Mert a testnek és elmének ter-
mészetes állapota a NYUGALOM. 
Hogyan is szól néhány régi magyar 
mondás, bölcselet? „…Aludjunk rá 
egyet! ... Üljünk le és gondoljuk át, 

mielőtt beszélünk! ... Számoljunk 
előtte 100-ig! ... Vegyünk egy nagy 
levegőt, s nyugodjunk meg!”

Ezek ma már mind frázisok. Is-
mételgetjük őket, de nem csináljuk.

Mert miről is van szó? Arról, hogy 
a pörgő világ újra és újra kihívások, 
döntések elé állít minket. S mit mon-
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danak ezek a mondatok? „Állj meg, 
csendesedj le, gondolkodj mielőtt be-
szélsz, cselekszel!

S miért? Hogy tudatos légy, s hogy 
a lehető legjobb döntést hozd. Tehát 
nincs új a nap alatt, csupán elfelejtet-
tünk a nagy rohanásban néhány régi 
jó módszert: a nyugalom, csend, be-
felé figyelés, önfegyelem, önisme-
ret, önvizsgálat használatát. Pedig ez 
maga a JÓGA!

Igen! A jóga az élet maga! Rólunk 
szól, az életünkről, egyszerű, de örök 
érvényű törvényszerűségekről, me-
lyek bizony akkor is működnek, ha 
mi nem veszünk tudomást róluk.

Gyakran játszom el azzal a gon-
dolattal, hogy a jógáról bizony na-
pokon át tudnék beszélni, így tán  
egyszerűbb ha azt mondom el, MI 
NEM A JÓGA!

A jóga NEM EDZÉS, nem gim-
nasztika!

A jóga NEM TRANSZCENDENS 
VILÁGKÉP! Nem egy elveszett kul-
túra, nagyon is élő ismeretanyag!

A jóga NEM FAKÍRSÁG!
A jóga NEM VALLÁS!
Szóval ezeken túl minden más, s 

minden egyéb a jóga!
Kétségtelen, hogy keletről szár-

mazik, és van filozófiai, vallási háttere 
(tanítások, szent iratok, bölcseletek). 
De hitében, gondolataiban, elveiben 
mindenki felé befogadó és elfogadó.  
A jóga rendszere egy életvezetési esz-
köz, gyakorlati módszertár.

S mint ahogyan mi emberek is 
sokfélék, sokszínűek vagyunk, úgy  
a jóga is kínál mindenki számára al-

ternatívát, hogy ki-ki megtalálja azt, 
ami számára a legmegfelelőbb.

Egyet nem lehet elkerülni a folya-
matban: a csinálást, a cselekvést. Vic-
cesen azt szoktam mondani, hogy a 
legprofibb, legújabb fejlesztésű úszó-
dresszt is bedobhatjuk a vízbe, az még 
elmerül. Szuper ugyan, de úszni kell 
benne! Másképp nem megy!

Tehát ne gondoljuk, hogy ha olva-
sunk róla, beszélgetünk róla, ne adj 
isten havonta egyszer-kétszer elláto-
gatunk egy gyakorlásra, akkor az éle-
tünk minden problémája megoldó-
dik. Mert most szólok nem lesz így!!!

Meg kell ismerni, használni, csinál-
ni kell, csak így várhatjuk, hogy hatni 
fog, eredménye lesz az életünkben.

Mert a jóga egyetlen mellékhatá-
sa, hogy MŰKÖDIK!

Aki becsülettel, tisztelettel, szor-
galmasan gyakorol, az jobban lesz tőle 
testileg, lelkileg egyaránt. Megnyug-
szik, kiegyensúlyozottabbá, magabiz-
tosabbá válik.

S bár az élet problémái nem szűn-
nek meg, a feladataink nem lesz-
nek kevesebbek, de azok megoldá-
sa, megélése igencsak pozitív irányt 
vesz. Ha úgy tetszik az életet sokkal 
kevesebb karcolással, sérüléssel éljük 
meg. Igen! Éljük meg! Mert az életün-
ket nem túlélni kell, hanem megélni! 
Minden egyes napját, percét fejlődés-
ként, tanulási lehetőségként felfogni. 
Minden pillanatban tudatosnak lenni, 
tudni, érteni, hogy mi miért történik 
vele, bennem, s ezek szerint döntése-
ket hozni, belső egyensúlyunkat lét-
re hozni újra, s ebből a középpontból, 
stabilitásból szemlélni a világot. Nos, 
ebben segít a jóga.

Félre értés ne essék, nem egyet-
len üdvözítő módszer a jóga! Nem 
mindenkinek útja! De nem mond-
hatjuk semmire sem azt, hogy rossz, 
nem működik, mindaddig, amíg ki 
nem próbáltuk, személyes tapaszta-
lást nem szereztünk róla.

A gyakorlóknak mindig azt mon-
dom: „semmit ne higgy el nekem, 

amit mondok! Semmit ne higgy el, 
amit olvasol! Gyere el, gyakorold, csi-
náld, tapasztalj! S csakis saját tapasz-
talataidban, érzeteidben bízz!”

A gyakorló közösségekben általá-
ban a jóga legismertebb, legnépsze-
rűbb formáját a Hatha Jógát gyakorol-
ják. Ez a fizikai test jógája. Hozzánk, 
nyugati emberekhez ez az irányzat áll 
a legközelebb. Rendszeres gyakorlása 
gyors tapasztalást hoz.

A jóga szó azt jelenti: jó iga,… .jó 
igába hajtani, tudatosan, rendszerint 
irányítani a testet, elmét, egót.

A fizikai test gyakorlása közben 
megtanuljuk uralni a testet, mozdu-
latainkat, légzésünket. S a bölcsek 
szerint, aki uralja a testét, légzését, az 
képes uralni az elméjét is. Márpedig 
elménk uralásával egy higgadt, kon-
centrált, tudatos életvezetés, konflik-
tuskezelési képesség valósulhat meg.

Igen. A fizikai testtel való mun-
ka során nyert tapasztalások finoman 
áramolnak be majd mindennapja-
inkba. Így hat ez a módszer az anya-
gi, fizikai síkon keresztül mélyebb,  
finomabb energetikájú területeinken 
is, s így valósul meg az egység-ami a 
jóga egy másik, fontos értelmezése is, 
elsősorban önmagunkkal, igaz, belső 
lényegünkkel, majd a külvilággal is.

Így nyerünk nyugalmat, stabili-
tást, kiegyensúlyozottságot, testi-lel-
ki békét és egészséget.

Ez a jóga ajándéka.
- Molnárné Éva -

Fotók: http://www.getup.com.pe/single-post/2015/02/12/%C2%BFC%C3%B3mo-empiezo-a-hacer-yoga
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Gyümölcstermékek II. ongai versenye
Onga Város Önkormányzata és az Ongai Kulturális Egyesület újfent meghirdeti a gyümölcs-
termékek helyi versenyét!

A verseny meghirdetésének köre: 
Onga város, illetve a környező települések  
lakossága.

Nevezési kategóriák: 
- szörpök
- lekvárok
- aszalványok
- befőttek
- egyéb gyümölcs termékek

Nevezési határidő és a minták átvétele: 
2016. szeptember 20. 16.00 óra,  
személyesen a művelődési házba.

Nevezési minta: 
fajtánként egy-egy üveg, illetve a leadott minta 
mennyisége alkalmas legyen a zsűrizésre,  
és díjazás eseténa Városnap sporttelepén,  
a filagória alatti kóstolásra.

Nevezési díj: nincs.

Nevezési feltételek: 
A versenyen a nevezési lap kitöltésével 
lehet nevezni.  
(Letölthető a www.okeonga.hu és 
a www.onga.hu weboldalon, illetve 
igényelhető a művelődési házban).

Zsűrizés: 
A mintákat szakavatott több tagú zsűri bírálja el 
2016. szeptember 21-én.

Ünnepélyes eredményhirdetés időpontja és helye: 
2016. szeptember 24. 14.00 óra, 
Onga Városnapján, a sporttelepen.

Díjazás: 
oklevelek és ajándékcsomagok.

- OKE -

Munkában a zsűri a két évvel 
ezelőtti versenyen (Fotó: T. L.)

Díjátadó a Gyümölcstermékek  
I. ongai versenyén (Fotó: T. L.)

Kóstoló a 2014-es helyi gyümölcs-
termékek bemutatóján (Fotó: T. L.)

Nevezett levárok az I. versenyre (Fotó: T. L.)
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Iskolai csengőszó

Elkezdődött az új tanév. Iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója 
reményekkel telve fogott hozzá a tanév feladatainak megoldásához.

Tanévnyitó ünnepségünk hagyo-
mányos keretek között szeptember 
első napján, a reggeli órákban került 
megrendezésre. Iskolaközösségünk 
tagjai szeretettel köszöntötték a be-
lépő első évfolyamos tanulóinkat. A 
tanévnyitó műsor látványos formá-
ban vezetett át bennünket a nyári 
szabadságból a dolgos hétköznapok-
ba. A népes szereplőgárda tagjai az 
első és a harmadik évfolyamból ke-
rültek ki. A produkció összeállításá-
ért a harmadik évfolyamban dolgo-
zó nevelőket illeti a dicséret.

Intézményünk nevelőtestülete két 
új nevelő, Lovas-Tóth Szabina mate-
matika-kémia szakos tanár, Szilváné 
Rácz Beatrix tanító és Dobos Dóra 

pedagógiai asszisztens munkába állá-
sával tovább erősödött.

Az első tanítási napon minden ta-
nuló megkaphatta tankönyveit. Min-
den tanulócsoportunk szépen felsze-
relt tanteremben kezdhette meg a 
munkát. A csoportok elhelyezésének 
átgondolásával sikerült csökkenteni 
a művészeti foglalkozásokra igyekvő 
tanulók vándorlási idejét, és a kelle-
metlen időjárás is kevésbé veszélyez-
teti a tanulók egészségét.

A nyár végére ismét lendületet 
vehetett az Útravaló Ösztöndíjprog-
ram. A támogatásra érdemesek ki-
választása megtörtént. A tanár men-
torok felkészítő tevékenységének 
pozitív hatását nagyon várjuk. 

Iskolánk az új tanévet is név-
adónk, Görgey Artúr emlékének 
szenteli. A tervezett programok kö-
zül kiemelkedő jelentőségű a Gör-
gey napok témahét, amely október-
ben kerül megrendezésre. 

Az ősz folyamán intézményünk 
fenntartójának támogatásával több 
fontos javító-karbantartó munkálat 
kezdődik el. Az intézmény korszerű-
sítése növeli a tanulók kényelmét és 
segíti nevelőink munkáját. A munká-
latok gyors és minőségi megvalósítá-
sához szeretnénk a szülők segítségét 
is igénybe venni.

- Kovács György igazgató -

Az elsősök is kivették részüket 
a megnyitó műsorból (Fotó: T. L.)

Tanévnyitón a műsort a 3. b-sek adták (Fotó: T. L.)

Tanévnyitón (Fotó: T. L.) Népes szereplőgárdája volt a tanévnyitónak (Fotó: T. L.)
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A nyári szünet kezdetén a 6.b osztály tanulói és szülei közös négy 
napos táborozáson vettek részt.

Ez a tábor elég újszerű volt, hisz ez egy 
mobilis táborozás volt, napi szinten 
15‒25 km-t eveztünk a Tiszán négy-
személyes túrakenukkal.

A kenuban egy felnőtt és három 
gyerek foglalt helyet. A szálláshelyek 
minden nap más helyen voltak. Min-
den állomáshelyen meleg estebédet 
fogyasztottunk el és vertük fel a sátra-
inkat. Esténként fociztunk, tollas lab-
dáztunk, társas játékokat játszottunk, 

szalonnát sütöttünk. Nagyon jó terepe 
volt a Tisza és környéke iskolánk kör-
nyezeti nevelésének erősítésére.

Tanulmányozhattuk a különbö-
ző vízi társulásokat, sok szép vízi ál-
latot láttunk, ízeltlábúakat (vízi pók, 
szitakötők), madarakat (szürke gém, 
tőkés réce, bakcsó, vízi tyúk), halakat 
(ponty, csuka, keszegfélék). Ezt a tu-
dást a későbbi tanulmányainkba jól 
be tudjuk építeni. 

Tiszabecsen a kulturális ismere-
teinket bővítettük. Jártunk a kopja-
fás temetőben, megnéztük Kölcsey 
Ferenc sírját és a csónak alakú fej-
fákat, és természetesen a Kölcsey  
emlékházát is megtekintettük. A tá-
borból új ismeretekben és élmé-
nyekben gazdagon térhettek haza  
a gyerekek.

A következő fotók a nyári élmé-
nyek néhány feledhetetlen pillanatát 
elevenítik fel. 

(Fotók: Molitorisz Zoltán)
- M. Z. -

Nyári tábor kenukkal
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VI. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny
Az idén VI. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, 
VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 35 párost tudtunk egymás zavarása nélkül, a horgászállásokra 
leültetni. A verseny gördülékeny lebonyolítását 15 fős rendezői csoport végezte. Az egyesület a ver-
senyre 5q 4–6 kg közötti és 10q 1,7 kg átlagsúlyú halat telepített a VII. számú tóba.

A verseny megszervezése rendkívül 
összetett feladat elé állította a szerve-
zőket. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni áldozatos munkájukat. Külön 
köszönettel tartozunk a támogatók-
nak, akik anyagi támogatásukkal segí-
tették a verseny lebonyolítását. Itt kell 
megemlítenem: Onga Város Önkor-
mányzata, Len-Véd Kft., Emberi Erő-
források Minisztériuma, Tisza-Fisch 
Kft., P-KOLOR Kft., Kinik Sándor, 
Dovit Kft., Ongai Kulturális Egyesü-
let, Sporigó horgászbolt, CÁPA Biszt-
ró, Becse és Társa Bt., Illés Tamás  
fotós.

2016. június 18‒19-én megren-
dezett VI. Ongai Pontyfogó horgász-
versenyünk összedíjazása: 300.000 Ft 
volt.

Az időjárás kegyeibe fogadta a 
verseny résztvevőit. A mostanában 

már megszokott extrém időjárási kö-
rülmények elkerültek minket. 

Reggel 8 órakor kezdődött a ren-
dezvény. A regisztráció után Szabó 
Attila megnyitotta a horgászversenyt, 
majd köszöntő és a sorsolás követke-
zett. A versenyszabályzat ismerteté-
se után a horgászhelyek elfoglalása, 
a táborok felépítése, etetés eseményei 
követték egymást a tényleges verseny 
előtti időszakban.

2016. június18-án 12.00 órakor 
elindult a VI. pontyfogó horgászver-
senyünk. Versenyzőink hatalmas lel-
kesedéssel kezdtek. A meleg idő el-
lenére és a sok finom bedobált etető 
anyag hatására a halak kapókedve is 
megjött. Az első mérlegelésnél már 
látszódott, hogy az idei évben jobb 
lesz a fogás, mint tavaly. Megfogás-
ra került egy 9.40 kg ponty, amelynek 

révén a verseny végén a legnagyobb 
hal díját kapta az azt kifogó horgász.

18.00 órakor a szervezők kihord-
ták a horgászállásokra a vacsorát, 
ami tarhonyás hús volt savanyúság-
gal. A remek vacsora után minden-
ki újult erővel fogott neki a halfogás-
nak. Sajnos, a tó nyugati felében hor-
gászók nem igazán kapkodtak a bo-
tok után. 

Több versenyzőnk kiépített tábo-
ránál 5‒10 fős baráti társaság gyűlt 
össze, rendkívül jó hangulatot te-
remtve. A verseny résztvevői zömé-
ben B.-A.-Z. megyéből érkeztek, de 
volt budapesti és egri versenyzőnk is.

A reggeli mérlegelésnél továb-
bi 137 kg hallal gyarapodott a fogá-
sok száma. Már eldőlni látszott a ver-
seny, mert a 27. számú horgászhelyen 
lévő csapat több min 20 kg különb-
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séggel vezetett. A tó nyugati felében 
lévő csapatok nem értették, hogy az 
ő etető anyaguk, csali kombinációjuk 
miért nem kell a halaknak.

Az állás az utolsó órákban viszont 
teljesen megváltozott, a második he-
lyen álló csapat nagyon belehúzott 
és csak húzták egymás után a hala-
kat, míg az eddig vezető csapat nem 
tudott fogni egyet sem. Körömrágós 
pillanatok következtek. 

A VI. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny díjazottjai az alábbi csapatok, 
ill. személyek voltak:
Helyezés Csapat Név Eredmény
I. Kelemen 

Hőtechnika
Horváth János 78,18 kg
Váradi Sándor 16 db

II. YokoFishing 
Team

Kaposvári József 71,31 kg
Nagy Árpád 20 db

III. Huncut Team Tarnóczi József 46,94 kg
Ábel László 18 db

Legnagyobb halat fogó Id. Lukács Lajos 9,34 kg



10 2016. augusztus-szeptember

Összesen 142 db hal került horog-
végre, 450,19 kg súllyal. Mondanunk 
sem kell, hogy mind a 142 db hal visz-
szanyerte szabadságát a mérlegelés 
után. A részletes mérlegelési táblázat 
és a fényképfelvételek megtalálható-
ak a www.ongaihorgasz.hu honlapon.

A verseny befejeztével a horgász-
háznál ebéddel várták a szerevezők 
a mezőnyt. A menü babgulyás és ré-
tes volt, amit mindenki jóízűen elfo-
gyasztott.

Gratulálunk a versenyzőknek! Ta-
lálkozzunk jövőre ugyan itt!

Az Ongai Horgász Egyesület Ve-
zetősége nevében köszönetünket fe-
jezzük ki a résztvevő csapatoknak a 
sportszerű versenyzésért, a szervezők-
nek a lelkes munkáért, a támogatók-
nak az önzetlen anyagi támogatásért.

- OHE vezetősége -
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Ismét sikeres volt a helyi Múzeumok éjszakája 
Az Ongai Kulturális Egyesület az idén már másodszor csatlakozott az országszerte ezen a napon 
megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája rendezvényhez. Június 25-én a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeumba várták a szervezők Onga és a környező települések lakosságát.

A Múzeumok Éjszakája egyik fontos 
eseménye volt a nyári termelői piac 
a múzeum udvarán, ahol magas mi-
nőségű, egyedi, különleges terméke-
ket kínáltak az ongai és a környéken 
élő termelők. Most is kapható volt 
sajt, fürjtojás, méz, füstölt hús, lek-
vár, szörp, gyümölcslé és textiltermék. 
Az igazi erőt azonban az adta, hogy  
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
újfent Onga igazi közösségi színteré-
vé válhatott.

A kilátogatók láthattak nagymo-
torokat, hallgathatták a Nahaj Pee 

és Nahaj Máté akusztikus koncert-
jét, illetve az M Show Szinkrondob 
műsorát, vagy megtekinthették az 
Ongai Hagyományőrző Néptánc-
csoport fellépését, a múzeumi kiál-
lításokat, de íjászkodhattak is és a 
szelfi sarokban vicess kiegészítők-
kel fotóztathatták le magukat. A leg-
kisebbeket számos népi fajáték, tűz-
oltóautó és habparty várta. A felnőt-
tek „Így kell a gyertyát tartani” cím-
mel pajzán népmeséket láthattak a 
filagória alatti rögtönzött színpadon. 
Az est folyamán nem hiányozhatott 

a kemencés lángos, és az ongai díj-
nyertes pálinkákkal való együtt koc-
cintás em. 

A következő képek felelevenít-
ve és megidézve azt est hangulatát, 
reméljük jövőre még több ember-
nek hozza meg a kedvét, hogy elláto-
gasson a Múzeumok éjszakája ongai 
rendezvénysorozatára!

Jövőre újra találkozzunk a Darvas 
Közösségi Ház és Múzeumban!

(Fotók: Buzás Márta)

- T. L. -
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ONGAI TERMELŐI PIAC  
a szüret és az olvasás éjszakája jegyében

Az Ongai Kulturális Egyesület a piac látogatóinak visszajelzése alapján ezentúl negyedévente ren-
dezi meg a termelői piacot. A szervezők igyekeznek majd mindig az adott ünnephez, népszokás-
hoz, kiemelt eseményhez kapcsolódni, ahhoz igazítani a piac programjait. 

A következő ‒ 2016. október 8-án, 
szombaton megrendezendő, őszi ‒ 
piac középpontjában a szüret és az 
olvasás áll: mustkészítéssel, szőlőda-
rálással, könyv csere-bere akcióval  
készülünk. Ismert és szeretett terme-
lőink ismét friss és finom portékákat 
kínálnak: fürjtojást, lekvárt, szörpöt,  
szárított gombát, zöldséget, szőlőt, 
tehén- és kecskesajtot, gyümölcslét, 
aszalványt, mézet, füstölt húst, textil- 
terméket.

Délután vidám vándorútra hív-
juk a gyerekeket, akik a Furulyás 
Palkó című interaktív darab során a 
mesehős bőrébe bújva a mese része-
seivé válnak. Az 50 perces élőszóban 
mesélt népmesét zenével, dallal és 
tánccal óvodások és kisiskolások ré-
szére ajánljuk. Ha kiállják a próbákat 
és nem csüggednek, megszerezhetik  
a fele királyságot és a királylány kezét. 
S mint majd minden mese vége, ez is, 
hetedhét országra szóló lakodalom-

mal zárul, ahol addig táncolunk kö-
zösen, míg a lábunkat térdig le nem  
járjuk. Előadók: Barnóczki Beáta nép-
zene-pedagógus, citerázik, énekhang-
ja a fülekbe mászik és Zámborszky 
Eszter mesemondó, kinyitja a mese-
halló füleket, meselátó szemeket, me-
seértő szíveket.

Az eddigi piacok hagyományát 
követve este, sötétedés után koncert-
tel marasztaljuk, illetve várjuk a fel-
nőtt piacozóinkat.

- Rácz Linda - 
Pillanatkép a Furulyás Palkó előadásból

A gyerekek is részesei a mesének

A korábbi piacok egyikén (Fotó: Buzás Márta)
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Önkormányzati ülésekről
A képviselő-testület nyári üléseiről alább tájékozódhatnak 
a tisztelt olvasók.

2016. június 19. rendkívüli 
képviselő-testületi ülés

Óvodavezetői pályázat elbírálása
Az önkormányzat által meghirdetett 
óvoda vezetői pályázatra két pályázat 
érkezett: Kerekes Gabrielláé és Péli 
Edité. A képviselők abszolút több-
ségének támogatását egyik pályázó 
sem kapta meg, így új pályázat kerül 
kiírása, melynek elbírálásáig, illet-
ve 2017. augusztus 16-áig a jelenlegi 
megbízott vezető, Pongrácz Józsefné 
marad az óvoda vezetője.

2016. augusztus 23. 
képviselő-testületi ülés

A költségvetésről
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat 2016. 
I. féléviköltségvetésének teljesítéséről 
szóló tájékoztatóban foglaltakat tudo-
másul vette.

A költségvetési rendelet módosítása
Onga Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
véleményének kikérésével 2016. évi 
költségvetés módosításáról döntött. 
A 2016. január 1. és 2016. június 30. 
között pótelőirányzatként biztosított 
állami támogatások, átvett pénz-
eszközök, valamint a saját bevéte-
lek előirányzatának növelése miatt a 

költségvetési bevételét + 62.970 E Ft-
tal, költségvetési kiadását + 53.199 E  
Ft-tal, finanszírozási bevételét + 
6.707 E Ft-tal, finanszírozási kiadá-
sát + 16.478 E Ft-tal módosította és 
az önkormányzat 2016. évi módosí-
tott költségvetési bevételét 748.177 E  
Ft-ban, módosított költségvetési ki-
adását 840.626 E Ft-ban, a költség-
vetési egyenleg összegét- 92.449 E 
Ft-ban, módosított finanszírozási 
bevételét 108.927 E Ft-ban, módosí-
tott finanszírozási kiadását 16.478 E  
Ft-ban, a finanszírozási egyenleg 
összegét 92.449 E Ft-ban, a módo-
sítás után a költségvetésbevételi fő-
összegét 857.104 E Ft-ban, kiadási  
főösszegét 857.104 E Ft-ban állapí-
totta meg.

Termőföld használati rend 
megosztása
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elfogadta az Onga kül-
terület 021/5 hrsz. alatt felvett szán-
tó, legelő művelési ág megnevezésű,  
17 hektár 2146 m2 terület nagyságú 
ingatlan, termőföld használati rend-
jének megosztását.

Ingatlan értékesítése:
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
Onga, Arany J. u. 43. sz. 618 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítésére” című előter-
jesztést. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert az adásvételi  
szerződés teljes körű lebonyolításá-
ra. A szerződéskötés során felmerülő 
költségek a vevőket terhelik. A kép-
viselő-testület megbízta a polgármes-
tert, hogy a döntésről a kérelmezőt az 
adásvételi szerződés megkötéséhez 
szükséges adatok megküldése érde-
kében értesítse.

Óvodai csoportlétszám
Az ülésen szó volt az Ongai Bárso-
nyos Napközi Otthonos Óvodában 
a 2016/2017. nevelési évben indítha-
tó óvodai csoportok számának, vala-
mint a hozzá kapcsolódó pedagógus 
és technikai létszám meghatározásá-
ról. Onga Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete engedélyezte, hogy 
a 2016/2017. nevelési évben a Bár-
sonyos Napközi Otthonos Óvoda és 
Tagóvodájában meghatározott gyer-
meklétszámok szerint 9 óvodai cso-
port indítására kerüljön sor, a cso-
portokhoz 19 fő pedagógus és 12 fő  
technikai dolgozó létszám társul.

Tájékoztató a 2016. évi felújító- 
karbantartó munkálatokról
Onga Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2016. évi felújító-karbantar-
tó munkálatokról szóló tájékoztatóban 
foglaltakat tudomásul vette.

Városnapi előzetes programok
A képviselők elfogadták az előzetes 
városnapi programokat.

Egyéb kérdések
Az ülésen többek között szó volt még 
a közterületeken folytatott italozá-
sok, az ún. Kisközben folyó dorbézo-
lások megfékezésének lehetőségeiről, 
a polgárőrök munkájáról, a buszmeg-
állók felújításának lehetőségeiről, la-
kossági észrevételekről, az M30-as 
út építése miatti földkisajátítások-
ról, újabb „ÖNHIKI” pályázatról, a 
sportcsarnok megépítésének lehetsé-
ges új elképzeléseiről.

2016. augusztus 30. rendkívüli 
képviselő-testületi ülés

Helyi foglalkoztatási paktum
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a TOP-5.1.2-
15 – „Helyi foglalkoztatási együttmű-
ködések” pályázati felhívás keretében 

Az óvoda (Fotó: Bihari Ádám)
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„Onga és térsége helyi foglalkoztatási 
paktum” című támogatási kérelem be-
nyújtását célzó szóbeli előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:

Onga Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 pá-
lyázati konstrukció keretében 100 %- 
ban támogatott pályázatot nyújt 
„Onga és térsége helyi foglalkoztatási 
paktum” címmel. Konzorciumi part-
ner a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal. 

A projekt költségeinek cél és forrás 
szerinti várható megoszlása az alábbi:

A képviselő-testület vállalta a támo-
gatás visszafizetésének terhe mellett, 
hogy a projekt, annak megvalósítá-
sának befejezésétől számított 5 évig 
megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 
71. cikkében foglaltaknak.

Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő (EMET) közzé-
tette a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójának do-
kumentumait. A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. E cél el-
érésének érdekében a Kormány mind 
központi költségvetési, mind önkor-
mányzati forrásokat is mobilizál. Az 
ösztöndíjrendszerhez történő ön-

kormányzati csatlakozás határideje: 
2016. október 3.
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete jóváhagyta, hogy Onga 
Város Önkormányzata csatlakozzon 
az Emberi Erőforrás Minisztérium 
által meghirdetett Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2017. évi pályázati 
fordulójához, egyben felhatalmazta a 
polgármestert a csatlakozáshoz szük-
séges nyilatkozat aláírására.

M30 út Felsőzsolca – Tornyosnémeti 
közötti szakaszának építése
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az M30 út Felsőzsolca 
– Tornyosnémeti közötti szakászá-
nak, Onga város területét érintő en-
gedélyezési terveket megismerte és az 
alábbi határozatot hozta:

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az M30 út Felsőzsolca 
– Tornyosnémeti közötti szakaszá-

nak, Onga város terü-
letét érintő, előzetesen 
bemutatott engedélye-
zési terveit megismer-
te és elfogadta.

A képviselő-tes-
tület tudomásul vet-
te, hogy az M30-as 
autópálya megépíté-
se a kormány nemzet-
gazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű 
programja, így a ren-

dezési tervek módosításának költsé-
geit TURA-Terv – Roden – Utiber 
Konzorcium finanszírozza és az A. D. 
U. Építész Iroda Kft. készíti.

A képviselő-testület nyilatko-
zott arról, hogy a település az M30 
számú útra és az út melletti terüle-
teire vonatkozó településszerkeze-
ti tervének, helyi építési szabályzatá-
nak és szabályozási tervének módo-
sítását – az út terveinek beillesztésre 
(fedvénytervek) – elindítja.

A képviselő-testület utasította 
a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges jogi lépéseket és folytassa 
le az eljárást. 

Szociális tűzifa
Az önkormányzat pályázat benyújtá-
sáról döntött a szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához.

- T. L. -

Vélhetően az idén is lesz kiosztható 
szociális tűzifa (Fotó: Bihari Ádám)
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A karbantartó csoport idei, első féléves munkájáról

A képviselő-testület az augusztusi ülésén tárgyalta meg a Polgármesteri Hivatal karbantartó csoport-
ja ebben az évben végzett eddigi munkáját. A munkák ütemezésére heti egyeztetőmegbeszélések 
keretében, fontossági sorrend szerint került sor.

A karbantartó csoport tevékenysé-
gét ‒ a közfoglalkoztatási program  
kihasználásával ‒ segíti az ott foglalkoz-
tatott dolgozók egy része. A karban-
tartó csoport végzi a hivatal tulajdo-
nában lévő gépjárművek és eszközök 
üzemeltetését, és felhasználja azokat  
a feladatok megoldásában.

Alább a képviselők elé került elő-
terjesztés havi bontásban szereplő 
adatait ismerhetik meg az olvasók.

Január
• Hó takarítás, elszállítása
• Utak sózása, szórása
•  Közintézmények járdáinak takarí-

tása
• Buszmegállók takarítása
•  I. sz. óvodában bútorok összesze-

relése, helyiségek takarítása
• Díszvilágítások leszerelése
•  II. sz. óvodában bútorok kipakolá-

sa, lámpatestek tisztítása
• Tűzifaosztásban közreműködés
• Főtéren járdasziget átalakítása
• Műtrágya szórás a focipályán

Február
•  Mérő órák leolvasása
•  Berzsenyi utcai Réz-házban pol-

gárőr iroda takarítása 
•  II. sz. óvodában bútorok összesze-

relése, karbantartásai munkák el-
végzése 

•  Főtér, intézmények tisztántartása 
•  Gépjárműadó papírok kihordása 

•  Tüdőszűrő értesítők szórása 
•  Cigánytelepen hulladéklerakó fel-

számolása 
•  Hivatal udvaron csarnok alapjának 

ásása 
•  Hivatal udvaron lévő raktár belső 

szigetelése burkolása

Március
•  Fogyasztó órák leolvasása 
•  Kutyaoltásról szórólapok kihor-

dása 
•  Gépjárműadó határozat kézbesí-

tése 
•  Major utca és környékén hulladék-

lerakó felszámolása 
•  Virágok ültetése a város egész te-

rületén 
•  Zászlók kihelyezése, majd össze-

szedése 
•  Hivatal udvaron csarnok alapjának 

ásása 
•  Hivatal udvaron lévő raktár belső 

szigetelése, burkolása 
•  Virágok locsolása

A Főtér honismereti táblájának javítása (Fotó: T. L.)

Virágos sziget a művelődési ház előtt (Fotó: T. L.)
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Április
•  Fogyasztó órák leolvasása 
•  Virágok locsolása 
•  Gépjármű adó értesítők kézbesí-

tése 
•  Major utca és környékén hulladék-

lerakó felszámolása 
•  Sziklakertek gaztalanítása
•  Intézmények területein fűnyírás 
•  Közterületen fűnyírás 
•  Hulladékgyűjtő edények összesze-

relése, osztása 
•  Vadász ház takarítása 
•  Város egész területén szemétsze-

dés 
•  Buszmegállók takarítása 
•  Buszmegállók festése 
•  Hivatal udvaron csarnok alapjának 

ásása, betonozása 
•  Ongaújfaluban füves területek ka-

szálása 
•  Sportpálya salakpálya gaztalanítsa 
•  Pótkocsi vizsgára való felkészítése 
•  Iparűzési adó határozat kézbesítése 
•  Ócsanálos közösségi ház, játszótér, 

2 üres területeken fűnyírás 
•  Zászlók kihelyezése

Május
•  Zászlók összeszedése, tárolása 
•  Intézmények területén fű kaszá-

lása 
•  Sziklakert gazolása 
•  Kóczán salakpálya gazolása 
•  Fő téren sövényvágás 
•  Muskátli kihelyezése a város egész 

területén 
•  Hirdető táblák kicserélése 
•  Bársonyos-patak szélének kaszá-

lása 
•  Új telkek széleinek kaszálása 
•  Intézmények udvarának kaszálása 
•  Fő tér kaszálása 
•  Virágok locsolása a város egész te-

rületén

Június 
•  Intézmények fogyasztó órái leol-

vasása 
•  Virágok locsolása, gyomlálása 

•  Tönkrement virágok pótlása 
•  Zászlók kihelyezése, összeszedése 
•  Kopjafa környékének kaszálása 
•  Trianoni megemlékezésre szóró-

anyag kihordása a város területére 
•  Sportpálya gyomtalanítása, kapá-

lása 
•  Vízelvezető árkok kaszálása 
•  Ócsanálos közösségi ház, játszótér, 

2 üres telek kaszálása 
•  Szemétszedés a város egész terü-

letén 
•  Hivatalban irodák felújítása, fes-

tése 
•  Hivatali épület folyosók burkolá-

sa, festése 
•  7‒8. tó közötti terület kaszálása, 

múcsolása
•  Ótemetőnél járda javítása

Július
•  Fogyasztó órák leolvasása 
•  Virágok locsolása 
•  Sziklakertek gyomtalanítása 
•  Intézmények területén fűnyírás 
•  Hivatali irodák festése, radiátorok, 

csövek festése 
•  Dózsa Gy. úti árkok ásása, tisztítása 
•  Virágok kicserélése 
•  A város egész területén szemétsze-

dés, tavakról is 

•  Új telkek széleinek kaszálása 
•  II. sz. óvodában nyári munkálatok 

elvégzése, helyiségek festése 
•  I. sz. óvoda előtér csempézése, csa-

pok cseréje 
•  Kóczán kastélyban csapok cseréje 
•  Művelődési házban nagyterem és 

iroda parketták csiszolása, lakko-
zása 

•  Ócsanálosi közösségi ház fűnyírás, 
hátsó kapu javítása 

•  Játszótéren fűnyírás 
•  Fogorvosi járda térkövezése, kerí-

tés oszlopainak javítása, festése 
•  I. sz. óvoda vízakna tető betono-

zása 
•  Fő téren növényvágás

Augusztus 
•  Bejövő utak kaszálása 
•  Főtéren növényvágás 
•  Platánsor, ótemető nyírása, kaszá-

lása 
•  Focipálya hengerlése 
•  Salakpálya gyomtalanítása, fák tá-

nyérozása 
•  Ócsanálos - gát körüli terület ka-

szálása 
•  Ócsanálos üres területek kaszálása

- szerk.: T. L. -

Útjavítás az óvoda előtt (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:

•  Városnapról
•  Díszpolgárok lettek
•  Búcsú volt Ongán
•  A rács túl oldalán – interjú egy 

ongai börtönőrrel
•  Pályázatokról 
•  Nyári felújítási munkákról
•  Önkormányzati hírek
•  Ongai hírfolyam
•  Iskolai csengőszó
•  1%-os felhívások
•  Hirdetések

A tréningsorozat célja, hogy a pálin-
kafőzésben érdekeltek, a minőségi 
pálinkát fogyasztók és készítők olyan 
gyakorlati és elméleti ismereteket 
kapjanak a pálinkák, a gyümölcs- és 
borpárlatok érzékszervi minősíté-
séről, fajtajellegéről, a cefrézés és 
a pálinkafőzetés minőségjavító le-
hetőségeiről, a pálinkák szakszerű 
bírálatáról, a bírálati rendszerekről, 
melyet a gyakorlatban hasznosítani 
tudnak, ismereteik elmélyülhetnek, 
érzékszervi bírálatuk fi nomodhat. 

Az összesen kéthetente, 5 napból 
álló képzési összejöveteleken alkal-
manként is részt lehet venni, de sze-
rencsésebb és takarékosabb is egyben 
jelentkezni.

Újra pálinkaértékelő tréningsorozat
Az Ongai Kulturális Egyesület 2016 őszén egy öt alkalomból álló te-
matikus, intenzív pálinkaértékelő tréningsorozatot indít.

A tréningeket Nyilasi Béla és Ta-
kács László vezeti.

A tréningekre péntekenként 17.00 
órától 22.00 óráig kerül sor Ongán, az 
általános iskola média termében. 

A képzési napok és azok temati-
kája, időpontja: szeptember 23. (al-
matermésűek), október 07. (csont-
héjasok), október 21. (bogyósok és 
vadontermők), november 4. (szőlők, 
törkölyök, borpárlatok, seprők stb.) 
és november 18. (egzotikus gyümöl-
csök, párlatok, ágyas pálinkák).

Részvételi díj: 2000 Ft/óra, azaz 
10 000 Ft/nap. Az egyes képzési na-
pokon a részvevők egy tál étel vacso-
rát kapnak. Aki egy összegben kifi ze-

ti mind az 5 tréningnap díját, az 20% 
kedvezményt kap.

A képzésekre jelentkezni korláto-
zott számban lehet elektronikusan. 
Bővebb információ kérhető Takács 
Lászlótól, az Ongai Kulturális Egyesü-
let elnökétől. E-mail cím: okeonga@
upcmail.hu
További információ: 

www.okeonga.hu
- T. L. -

Az idei tavaszi tréningen levizsgázott 
résztvevők (Fotó: Rácz Attila)

GYÜMÖLCSÖK MAGOZÁSA,
FELDOLGOZÁSA, PÉPESÍTÉSE!

Az Ongai Kulturális Egyesület vállalja gyü-
mölcsök (cseresznye, meggy, barack, szilva, 
szeder, málna stb.) magozását, passzírozását, 
szőlő bogyózását, előkészítését cefre, lekvár, 
aszalvány, szörp, gyümölcslé stb. számára.
Lehetőség van nagyobb tételben gyümölcsök 
aszalására, pálinka cefrék készítésére, tárolá-
sára is.

Cím:
 Darvas Közösségi Ház és Múzeum gyü-
mölcsfeldolgozó udvara – 3562 Onga, Dó-
zsa Gy. u. 24.

Érdeklődni:
E-mail: okeonga@upcmail.hu
Tel.: 70-313-3216


