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Március 30-án került átadásra a Berzsenyi utcai Történelmi Emlék-
parkban a város új emlékműve, ami az 1956-os hősök előtt tiszte-
leg, emlékezik. Ekker Róbert szobrászművész alkotását nem utolsó 
sorban 1956 országos büszkeségpontjai közé is beválasztották.

1956-os emlékművel 
gazdagodott településünk

Az ’56-os forradalom és sza-
badságharc hőseinek emlékére 
állított „A szabadság vihara” 
megnevezésű emlékmű ünne-
pélyes avatásán közreműködött 
az Éltető Lélek Irodalmi Kör 
Egyesület, Bognár Lili, Kováts 
Marcell és Szmutku Zoltán.

A következő oldalon Dr. 
Madzin Tibor polgármester úr 
megnyitó beszédét olvashatják.

– folytatás a 2. oldalon –

2017. március-április – DuPLA SZÁM

Dr. Madzin Tibor ünnepi megnyitó 
beszéde (Fotó: T. L.)

Az emlékmű leleplezése (T. L.)

Az átadott emlékmű (Fotó: T. L.)
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Kedves Vendégek! Tisztelt Ünneplő 
Közönség! 
Hölgyeim és Uraim!

Az 1956-os emlékév keretében az 
1956-os Emlékbizottság megbízásá-
ból a Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt „Büszke-
ségpont” megnevezésű pályázaton 
5.000.000,- Ft támogatást nyert Onga 
Város Önkormányzata, „A sza-
badság vihara – 1956-os emlékmű 
létrehozása Onga városban” meg-
nevezésű projekt megvalósítására. 
Magyarország kormánya határozat-

ban döntött az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékév időtarta-
máról, ami 2015. október 23. nap-
jától 2017. június 16-ig tart. Onga 
Város Önkormányzata az elnyert 
támogatást az itt látható emlékmű 
megvalósítására fordította, amely 
elgondolásunk szerint, méltó emlé-
ket állít az 1956-os forradalomnak.  
A talapzat alapozása, a felépítmény 
betonozása és burkolása a zászlós-
hajó vágása, faragása, csiszolása és 
illesztése Ekker Róbert szobrászmű-
vész munkája. Ekkerné Piricz Ilona 
készítette a zászlóshajó és a zászló-
kő feliratozását, valamint a rozsda-
mentes acélból készült zászlórudat. 
A terület burkolása és a térvilágítás, 
a Lila-Block Kft. munkáját dicséri, 
közismerten Tucsa János és Tucsáné  

Marika vállalkozá-
sának az eredménye. 
2016. november 15-én 
tájékoztatta önkor-
mányzatunkat a Kö-
zép- és Kelet-európai 
Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért 
Közalapítvány, hogy 
pályázatunk magas 
művészeti és történel-
mi értéke miatt be-
választásra került Magyarország 10 
legszebb 1956-os emlékműve közé, 
amelyeket megfilmesítésre ajánlot-
tak. Ezen túl emlékművünk megje-
lenik az „1956 emlékei Magyaror-
szágon” megnevezésű mobiltelefonos 
applikációban, melynek segítésével 
az érdeklődők az összes magyaror-

szági emlékhelyről in-
formációt kaphatnak.

Onga vezetése 
évekkel ezelőtt komp-
lex megvalósítási 
programot készített  
a település Berzsenyi 
utcájában kialakítan-
dó Történelmi em-
lékpark létesítésére, 
mely emlékparkban 
már több, a település 
történelmi és kulturá-

lis jelenét, múltját, valamint meg-
tartó erejét erősítő, emlékművek 
kerültek felállításra. Onga Város 
Önkormányzata az emlékpark fej-
lesztésének mai ütemeként az 1956-
os forradalmat és szabadságharcot 
méltató, valamint a magyar nemzet 
antikommunista hőseire emlékező 
köztéri alkotás meg-
valósítását határozta 
el, azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon a társa-
dalmi emlékezet ébren 
tartásához, valamint a 
közös értékeken, múl-
ton és kultúrán alapu-
ló magyar közösségi 
identitás erősítéséhez.  
Egyben emlékezünk 
1956 ongai hőseire, 

1956-os emlékművel 
gazdagodott településünk
– folytatás az 1. oldalról –

akik részt vettek a forradalmi ese-
ményekben és az azt követő gyaláza-
tos megtorlás kínjait is elszenvedték. 
A megépített 1956-os zászlós hajót 
ábrázoló emlékmű vezér eleme az 
életet, szabadságot ábrázoló tenger 
hulláma által magasba emelt forra-
dalom hajója, melynek vitorláján 
a nemzeti lobogót ábrázoló 56-os 
lyukas zászló kerül megjelenítésre.  
A zászló, felületére vésett felirat: 
„Ahol a hősöket nem felejtik, min-
dig lesznek újak”. Továbbá a hajó 
jelképezi az elnyomás, a terror és a 
zsarnokság elől az óceánon túlra, 
akár Amerikába, akár Ausztráliába, 
vagy a világ bármely távoli pontjára 
kivándorolt igaz magyarokat, akik 
ahová kerültek megtalálták számí-
tásukat és igazából jól járt velük  
a Világ. Itthon maradt társaikat 
mindeközben agyonverték, fel-
akasztották, bebörtönözték és meg-
nyomorították. Emlékezzünk rájuk 
büszkén, tisztelettel és kegyelettel! 
Az emlékmű, Onga város egyik köz-
ponti részén valósult meg. A hely-
szín méltó arra, hogy évről-évre 
újra együtt emlékezhetünk meg az 

Polgármester úr és jegyzőasszony koszorúzott  
az emlékműnél (Fotó: T. L.)

Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület 
képviselőjének verse (Fotó: T. L.)

Szmutku Zoltán szavalata (Fotó: T. L.)
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra  
emlékezés napja

Még tavaly november 11-én tartotta Onga Város Önkormányzata az ongai általános iskolában az 1956-
os forradalom és szabadságharc hőseire való emlékezés napját.

A rendezvény programelemei voltak:
1.  A program fő elemeként az Éltető 

Lélek Irodalmi Kör a kronológiai 
elemekkel tűzdelt „Ismeretlen kis-
fiú naplójából” készült műsort te-
kinthették meg az érdeklődők. Az 
előadás célja volt, hogy 1956 hősei 
hús-vér emberekként, eseményi iz-
galmas történetekként, áldozatai a 
fiatal generációk példaképeiként je-
lenjenek meg. Az önkormányzat tu-
datosítani kívánta a város lakóival, 
hogy a szabadságnak ‒ amit magá-
tól értetődőnek tartunk és érzünk ‒, 
ára volt, és ezt az árat ’56 áldozatai, 

és áldozatok családja fizették meg. 
2.  Játsszunk nyugodtan! című film 

vetítésére került sor. A résztvevők 
Puskás Ferenc élettörténetén ke-
resztül ismerheték meg Magyar-
ország történetét a második vi-
lágháború végétől a forradalmon 
keresztül a rendszerváltozásig.

3.  Ezt követően Takács László, helyi 
történelem tanár moderálásával 
a résztvevők közösen emlékeztek 
vissza a forradalom eseményeire, 
mely kerekasztal beszélgetést vide-
óra lett archiválva. A beszélgetéssel 
1956 helyi vonatkozásait kívántuk 

feltárni, a helyi idősek emlékeivel 
próbáltuk meg kiegészíteni meglé-
vő ismereteinket. A személyes em-
lékek felelevenítésével talán ez volt 
az utolsó lehetőségünk arra, hogy 
megismerjük és feltárjuk a hatvan 
évvel ezelőtti forradalom város-
unkat, városunk polgárait érintő 
vonatkozásait. Az elbeszélések rög-
zítésével, digitalizálásával és tele-
pülésünk honlapján történt publi-
kálásával folyamatosan elérhető az 
utókor számára 1956 helyi embere-
ket érintő szellemisége, üzenete.

- Zs. B. -

1956-os forradalom világ-
történelmi jelentőségéről, 
szellemiségéről, hőseiről 
és áldozatairól.1956 üze-
nete az, hogy zsarnok-
ságban élni lehet, de nem  
érdemes.
Köszönöm megtisztelő  
figyelmüket!

- Dr. Madzin Tibor 
polgármester -

Bognár Lili énekel (Fotó: T. L.)
A Jobbik helyi képviselői is  

koszorúztak (Fotó: T. L.)

Takács László Onga 1956-os zászlajával (Fotó: M. Z.)
Farkas Lászlóné jegyzőasszony 

a kerekasztal beszélgetésen (Fotó: M. Z.)
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Képek az 1956-os emlékmű építéséről
A következő fotók a március 30-án a Történelmi Emlékparkban átadásra került 1956-os emlékmű  
tavaszi építése idején készültek. (Fotók: Bihari Ádám)

- T. L. -

Bűnmegelőzési előadás volt Ongán
2017. április 19-én került sor az Ongai Polgárőr Egyesület szerve-
zésében egy bűnmegelőzési fórumra.

Meghívott előadónk volt Cseh Lász-
ló, megyei polgárőr alelnök, a Bűn-
megelőzési Centrum volt elnöke. 

Előadásunkat megtisz-
telte jelenlétével Kanyog 
Bertalan megyei koordi-
nátor úr is. Az elnök úr 
előadásában ismertette  
a bűnözők felismeré-
sének módjait, beszélt 
az idős emberek kiszol-
gáltatott helyzetéről ve-
lük szemben. Említette, 

hogy a közelmúltban sajnos volt ma-
radandó sérüléssel, halálesettel vég-
ződő rablótámadás is. Ezt követően 

A fórum elnöksége (Fotó: Bihari Ádám)

Cseh László elnök úr előadása 
(Fotó: Bihari Ádám)
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bemutatta a személyi riasztóeszközt, 
illetve az elektromos ajtóéket. Ezek 
az eszközök nagyban hozzájárulnak 
a személy- és vagyonbiztonsághoz. 
Elnök úr kérte az időskorúakat, 
hogy környezetükkel ismertessék 
meg a könnyen kezelhető eszközö-
ket, és azok rendkívül hangos, fel-
tűnő hangját, hogy amennyiben azt 
hallják, tájékozódjanak és nyújtsa-
nak segítséget embertársuk részé-
re. A szirénához hasonló, éles hang 
rosszullétet, vagy akár bűncselek-
ményt is jelenthet.

Zsoldos János köszönti az érdeklődőket (Fotó: Bihari Ádám)

Kötetlen beszélgetés (Fotó: Bihari Ádám)

Polgármester úr előadása (Fotó: Bihari Ádám)

A fórum ezt követő témája  
a Szomszédok Egymásért Mozga-
lom (SZEM) volt, ennek kapcsán 
szükséges, hogy figyelemmel le-
gyünk a környezetünkben élők 
iránt. Kiemelten fontos az egyedül 
élő és idős emberek fokozott védel-
me. Kulcsszó az együttműködés!

Az előadás hivatalos része után 
egy kötetlen beszélgetésre került 
sor a meghívott vendégeinkkel és 
az előadás hallgatóságával.

- Bihari Ádám, 
Ongai Polgárőr Egyesület -

Kisze…
Április 12-én, immáron 25-dik alkalommal ke-
rült sor az általános iskola télűző kiszehajtására.

Az egész település számára látványosságnak számító menet  
a szokásos úton végig haladva indult a tavasz fogadására. A ki-
szehajtás hangulatát az iskola udvarán előadott táncos jelenet 
alapozta meg. A hangoskodó menet a Bársonyos partjára vitte ki 
a kiszebábot, ahol rövid irodalmi összeállítás hallgathatott meg 
az iskola teljes közössége és azok, akik a menethez csatlakoztak. 
A kiszebáb lángoló teste a patak medrébe zuhanva jelezte a tél 
végeztét és természetesen a tavaszi szünet, a húsvét közeledtét 
is. A szereplő tanulókat sokadik alkalommal Molitorisz Zoltán 
és Tomorszky Marianna készítette fel. Köszönet érte.

- K. Gy. -

Tánc az iskolaudvaron (Fotó: T. L.)

A menet a Dzsa Gy. úton (Fotó: T. L.)

A Bársonyos parton (Fotó: T. L.)
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Onga város bemutatkozása Esztergomban
Esztergom egy fejlett iparral rendelkező iskola- és 
kikötőváros a Közép-Dunántúli Régióban, Komá-
rom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján.

Fekvése miatt a Duna-kanyar legfel-
sőbb városának is szokták nevezni. 
Kedvelt idegenforgalmi célpont. Az 
Esztergomi érsek székvárosaként a 
római katolikus egyház magyaror-
szági központja, valamint az eszter-
gomi bazilika Európa egyik legna-
gyobb bazilikája. Évente nagyon sok 
programot kínálnak az odalátogatók 
számára, így többek között a Húsvéti 
Sonkaszegő Fesztivált is, melyet im-
már IV. alkalommal rendeztek meg a 
Széchenyi-téren. Ez egy több napos 
rendezvény, mely idén április 14-től 
17-ig tartott. Esztergom polgármes-
ter asszonyának, Romanek Etelká-
nak és városunk polgármesterének,  

Dr. Madzin Tibor úrnak köszönhe-
tően ez alkalommal Onga is bemu-
tatkozhatott ezen a színvonalas, so-
kak által ismert rendezvényen.

Szépen, ízlésesen berendezett 
ongai stand várta az érdeklődőket, 
valamint a különféle termékek segít-
ségével városunkról széles körű tájé-
koztatást kaphattak. Többek között 
megtalálhatóak voltak az Ongáról szó-
ló kiadványok, az ongai zsebkalauz és 
ajándéktárgyak, görhe recept, illetve a 
Quintessence Pálinkás Könyvek első 
kötetét, A Pálinka Világa című köny-
vet is megismerhették az érdeklődők.

Az Ongai Kulturális Egyesü-
let által szervezett Quintessence  

VIII. Pálinka- és 
Párlatversenyének 
díjnyertes pálinkáit 
is megkóstolhatták 
a fesztiválra láto-
gatók, és termé-
szetesen a görhét, 
mint hagyományos 
ongai ételt. A stand 
nagyon kedvelt volt az esztergomiak 
körében, sokan érdeklődtek váro-
sunk iránt.

A fesztiválon lehetőséget kapott 
néptánccsoportunk is a bemutatko-
zásra, amely megtisztelő feladat volt 
számunkra. Erre egyórás műsorral 
készültünk, így Húsvét vasárnap 14 

órától 15 óráig miénk 
volt a színpad. Ez a 
szereplés óriási lehe-
tőség volt csoportunk 
számára elsősorban 
azért, mert öregbíthet-
tük Onga város hír-
nevét, másodsorban 
pedig azért, mert or-
szágosan is ismertebbé 
válhatott hagyomány-

őrző tevékenységünk. A közönsé-
get egy abaúji népdallal köszöntöt-
tük, majd ezt követően gagybátori, 
bodrogközi, szatmári, magyarbődi, 
galga-menti, szilágysági táncokat 
láthatott tőlünk a kö-
zönség. Zárásként a 
Zsálya együttes „Gye-
re ki szívem” című 
számára táncoltunk, 
melyben Bognár Lili 
Janka ongai népdal-
énekes hallható. A 
műsorunkat követően 
sok dicséretet kap-
tunk, mind a visele-
tünket, mind pedig 

a táncainkat illetően. Csoportunk 
utaztatásáról, szerepléséről, ellátá-
sáról a két város vezetősége gondos-
kodott, melyet ez úton is szeretnék 
megköszönni valamennyi táncos 
nevében.

A fesztivál színpadán Dr. Madzin 
Tibor polgármester úr részletesebben 
is bemutatta városunkat, majd aján-
dékcsomagot nyújtott át Esztergom 
polgármester asszonyának, Romanek 
Etelkának, aki elismerően beszélt 
Ongáról és műsorunkról egyaránt. A 
csoportfotón látható Madzinné Ortó 
Ildikó, Romanek Etelka polgármester 
asszony, Dr. Madzin Tibor polgár-
mester úr és az Ongai Hagyomány-
őrző Néptánccsoport. Az ongai stand 
Húsvét hétfőn is képviselte városun-
kat és szép számú érdeklődőt vonzott 
magához, melynek köszönhetően 
még ismertebbekké váltunk.

- Szabadosné Hornyák Anikó -

Csoportkép Esztergomban (Fotó: Bekus Bettina)

Polgármesteri köszöntő Esztergomban 
(Fotó: Bekus Bettina)

Onga standja Esztergomban (Fotó: P. H.)
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Szociális farsang képekben
Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ február 21-én tartotta farsangi mulatságát. A következő képek 
a nagysikerű rendezvény néhány emlékezetes pillanatát elevenítik fel. (Fotók: Bihari Ádám)

- T. L. -
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Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/2014. (IV. 9.) 
önkormányzati rendelete alapján AZ 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 
kommunális, veszélyes és ipari eredetű 
vagy veszélyes hulladék nem égethe-
tő (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, 
ezek maradékai, stb.) Kerti hulladék 
nyílttéri égetése a nyári időszámítás sze-
rinti időszakban 11-20 óra között és téli 
időszámítás szerinti időszakban 10-17 
óra között – vasár- és ünnepnapok kivé-
telével – engedélyezett. A határidő kez-
dő- és utolsó napján az égetés végezhető.

Égetni csak megfelelően kialakított 
tűzrakó helyen és telken belül, vagyoni és 
személyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon, nagykorú cselekvőképes személy 
folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet 
lehető legkisebb zavarása mellett szabad. 
A tűzrakó helyet épülettől és egyéb ég-
hető anyagtól olyan távolságra kell elhe-
lyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen. Az 
égetést szélcsendes időben, kellően száraz 
avar, kerti hulladék esetén szabad végez-
ni, az égetés során az általános tűzvédel-
mi szabályokat be kell tartani. A füstkép-
ződés csökkentése érdekében az avart és  

a kerti hulladékot előzetesen szikkasz-
tani, szárítani kell és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban történhet. 
Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlő-
je (továbbiakban együtt: tulajdonos) az 
égetés során köteles gondoskodni a szük-
séges tűzoltási feltételekről, eszközök-
ről (pl.: oltóvíz, homok, stb.) Egyszerre  
nagyobb mennyiségű avar- és kerti hul-
ladék elégetési szándék esetén a szomszé-
dokat tájékoztatni kell az égetés várható 
időpontjáról. Az égetés egy alkalommal 
maximum 4 óráig tarthat. Az égetés fo-
lyamatának gyorsítására éghető folyadék 
(pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező 
anyag nem használható. A szabadban  
a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad,  
s veszély estén a tüzet azonnal el kell olta-
ni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetés végén meg kell győződni 
arról, 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. Lá-

bon álló növényzet, tarló égetése tilos. 
Tilos az avar és kerti hulladék égetése az 
engedélyezett időszakon kívül, valamint 
párás, ködös, esős időben, illetőleg erős 
szél esetén. Tilos égetni kisfeszültségű, 
középfeszültségű és nagyfeszültségű, va-
lamint távközlési vezetékek alatt. Védett 
természeti területen avar égetése tilos.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS 
SZABÁLYAI: A szabadban tűzgyújtás, 
tüzelőberendezés-használat kizárólag a 
jogszabályokban meghatározott tűzvédel-
mi követelmények és műszaki mentéssel 
kapcsolatos feladatok szigorú betartásá-
val történhet. Aki az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó előírásokat nem 
tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal 
sújtható!

- Polg. Hiv. -

LOMTALAníTÁS júnIuSBAn!
Értesítjük Onga Város lakosságát, hogy a település területén  
2017. június 27-én (kedden) lesz lomtalanítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásban 
feleslegessé vált eszközöket (kivéve: me-
zőgazdasági és egyéb szerves hulladék, 
veszélyes és mérgező anyagok, föld, épí-
tési és bontási hulladék) a lomtalanítás 
napján legkésőbb reggel 7 óráig az ingat-
lanjaik elé kirakni szíveskedjenek!

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Non-
profit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy szolgáltatási területén a lomtalanítás 
alkalmával minden, a szeméttárolók kör-
nyékére kihelyezett terjedelmű hulladék 
(pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált 
eszközök elszállításra kerül. A nagymére-

tű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitú-
ra) szétszedett állapotban kell kihelyezni 
úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgat-
ható legyen. Kérjük, hogy az ilyen jellegű 
lomokat az ütemezés szerinti napokon 
legkésőbb reggel 7 óráig a közterületre 
kihelyezni szíveskedjenek! A lomtalanítás 
keretében nem szállítja el a szolgáltató:  
a mezőgazdasági és egyéb szerves hulla-
dékot (pl.: trágya, és mérgező anyagokat 
akkumulátor, pala, festék, lakk, ragasztó, 
növényvédőszer és azok tárolóedényei 
stb.), valamint a föld, építési és bontási 
hulladékot.

Lomtalanítás pontos ideje: 
2017. június 27.

Bővebb információkért keressék ügyfél-
szolgálatunkat vagy ügyfélpontunkat az 
alábbi elérhetőségek bármelyikén: 
Kazincbarcikai Ügyfélszolgálat 
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

A lehetséges változások miatt kérjük, kö-
vessék weboldalunkat!

Köszönjük együttműködésüket!

- ZV Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. -

Az idén tavasszal is gondot okozott 
az emberi gondatlanság Ongán 

(Fotó: Siska Zsolt)
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Felhívás szabadtéri tüzek megelőzésére!
Alább a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Területi Tűzmegelőzési Bizottságának lakossági felhívását ol-
vashatják a szabadtéri tűzesetek számának csökkentése érdekében.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszönté-
vel egyre többen választanak szabadtéri 
programot és tevékenységet, ennek so-
rán fokozottabb figyelmet kell fordítani a 
szabadban keletkező tüzek megelőzésére. 
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan 
terjed a tűz, különösen erős szél esetén. 
A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk ak-
kor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 
tisztában vagyunk a biztonságos szabad-
téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alap-
vető szabályaival. A levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rende-
let értelmében tilos a növényzet, illetve a 
növénytermesztéssel összefüggésben ke-
letkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri 
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály 
– pl. növény egészségügyi okból hatósági 
engedély beszerzése mellett – megenge-
di. Avar és kerti hulladék égetését csak az 
adott település önkormányzata engedé-
lyezheti rendeletében, de égetni ebben az 
esetben is csak a rendeletben meghatáro-
zott helyen, napokon és módon szabad.

Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megen-
gedi, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a 

továbbiakban: 54/2014. BM. r.) 226. §-a 
alapján előzetesen engedélyeztetni kell a 
tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). 
Továbbra is megengedett a kerti grille-
zés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz 
állandó felügyelete mellett. A szabadtéri 
tűzgyújtás feltételeit az 54/2014. BM r. 
rendelet tartalmazza. A szabadban meg-
gyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskod-
junk megfelelő mennyiségű oltóanyag-
ról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására 
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tá-
jékozódjunk a várható időjárásról, mert 
a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedé-
sének. A felügyelet nélkül hagyott tűz 
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt 
jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek for-
rásává válhat. A szabadtéri tűz kockázata 
jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, 
a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz 
kialakulását, továbbterjedését.

Erdőtűz-veszélyes időszakban or-
szágos szinten a vidékfejlesztési minisz-
ter, területi szinten az erdészeti hatóság 
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely 
esetén az érintett területen akkor is ti-
los a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt 

tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi. A jogszabá-
lyi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól  
eltérő vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az 
önkormányzat, a környezetvédelmi ha-
tóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot 
szabhat ki. Tűzgyújtási tilalommal és er-
dőtüzekkel kapcsolatos további informá-
ciókért keresse fel a katasztrófavédelem 
oldalait (www.katasztrofavedelem.hu; 
www.baz.katasztrofavedelem.hu), vagy a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját 
(www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az 
alábbi linkeken tekinthetőek meg: http://
www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=press_video_index2&vid=39 
http://www.katasztrofavedelem.hu/
inde x 2 . php ? pag e id = press _ v ideo _
index2&vid=32

Tarlótűz oltás a tavak körül  
tavasszal (Fotó: Siska Zsolt)

Felhívás közterületek tisztántartásával 
kapcsolatosan

A közterületek tisztántartásával kapcsolatosan felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a tulaj-
donában lévő ingatlan előtt elhúzódó csapadékvíz elvezető árok utcai homlokvonalának teljes hosz-
szában, az árok, a kapubejárók alatti csőátereszek tisztán tartásával, a megfelelő kialakult lejtéssel 
biztosítani kell a csapadékvíz folyamatos, akadálytalan lefolyását.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a korábban kiépí-
tett vízszállító-képességgel rendelkező csapadékvíz 
elvezető árok eredeti állapotát megőrizni, az esetleges 
feltöltéseket, betömődéseket megszüntetni és tisztán-
tartásáról folyamatosan gondoskodni szíveskedjenek.

Felhívásunk a közterület használatáról, védelméről 
és a közterület-használat díjáról szóló 20/2014. (XII. 
4.) önkormányzati rendelete 2/A.&. (2) bekezdésén 
alapul.

- Polgármesteri Hivatal -
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TOjÁSFA DíSZíTÉS
Az Ongai Görög Katolikus Templomért Alapítvány szervezésében Húsvét ünnepét várva április 9-én 
(Virágvasárnap) Onga város Főterén hagyományteremtő szándékkal Tojásfa díszítésére került sor.

A programot az Ongai Hagyomány-
őrző Egyesület hagyományőrző hús-
véti ünnepi műsora zárta.

Az alapítvány egyben kérte és 
ezúton is kéri a Jószándékú Adako-
zó Lakosságot, hogy az Onga város 
belterületén megálmodott Görög 
Katolikus Templom építés megvaló-
sításáért bármilyen összegben hozzá-
járulni szíveskedjen.

Tisztelettel kérjük, amennyiben 
lehetősége van hozzájárulni a tervek 

megvalósításhoz, támogassa kez-
deményezésünket a KORONA TA-
KARÉK (3525 Miskolc, Széchenyi 
u. 70.) ongai kirendeltségénél ve-
zetett 54500198-10012222 számla-
számra történő befizetéssel, illetve 
téglajegy vásárlással.

Az alábbi fotók a Húsvét előtti 
Nagyhét hangulatát idézik. (Fotó: 
Bihari Ádám)

- Ongai Görögkatolikus  
Templomért Alapítvány -
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Foglalkoztatási Paktum – foglalkoztatási helyzetfelmérése

Az Ongai Foglalkoztatási Paktum Iroda sikeres pályázat révén indította el tevékenységét. Működése 
kezdetén helyzet- és igényfelmérést végez.

Tisztelt Vállalkozók!

Az Ongai Foglalkoztatási Paktum Iro-
da kérdőíves helyzet- és igényfelmérést 
végez a helyben működő vállalkozások 
körében. A kérdőív kitöltőinek vélemé-
nye alapján kerülnek majd kijelölésre 

Kérdőív foglalkoztatási helyzetfelméréshez

azon hiányszakmák, melyekre városunk 
vállalkozásai körében igény mutatkozik, 
a helyi vállalkozások pedig a szakképzett 
munkaerő foglalkoztatásával tovább tud-
nak fejlődni. 

Kérem, szánjanak pár percet a kérdő-
ív kitöltésére és annak Polgármesteri Hi-

vatalba történő eljuttatására! A kitöltött 
kérdőívek személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban, elektronikusan az onga@
onga.hu e-mail címen nyújthatóak be.
A kérdőív elektronikusan is elérhető:  
http://www.onga.hu/articles/4/69/
kerdoiv.pdf

1.  Mi az Ön vállalkozásánaknak alaptevékenysége és szék-
helye (település)?

...................................................................................................

...................................................................................................

2. Hány fő a foglalkoztatottak száma?
...................................................................................................
...................................................................................................

3. A munkaerő állomány iskolai végzettsége (fő)?
felsőfokú végzettség:  ..............
betanított munkás:  .................
középfokú végzettség:  ............  
segédmunkás:  .........................
szakmunkás:  ...........................  
képzettség nélkül:  ...................

4. Milyen új tevékenységet kíván a jövőben indítani?
...................................................................................................
...................................................................................................

5. Van-e az Ön vállalkozásánál létszámhiány?
...................................................................................................
...................................................................................................

6.  Milyen szakmájú embereket tudna a jövőben foglalkoz-
tatni?

....................................................................................................

....................................................................................................

7.  Lát-e a környezetében hiányszakmákat? Ha igen me-
lyek azok?

....................................................................................................

....................................................................................................

8.  Az alábbi felsorolt szakmák közül Ön melyiket tudná 
foglalkoztatni? (Kérjük húzza alá.)
ács / tetőfedő, nehézgépkezelő, villanyszerelő, kertész, 
pék, kőműves
egyéb:  ...................................................................................

9.  Egyéb megjegyzések, javaslatok a foglalkoztatási hely-
zet javítására:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Köszönjük a válaszait!
- szerk - 

Polgármester úr beszéde 
(Fotó: Bihari Ádám)

Horváth Anikó előadása 
(Fotó: Bihari Ádám)

Szakmai álláspontok kifejtése 
(Fotó: Bihari Ádám)
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Önkormányzati hírek
Alább a márciusi önkormányzati ülésen a képviselők elé került leg-
fontosabb témáiból válogattunk.

Zöld Város Projekt
Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete döntött az „Onga 
kertje legyen zöldebb!” című „Zöld 
város kialakítása” pályázati felhívás 
keretében történő pályázat benyúj-
tásáról. A pályázat támogatási inten-
zitása 100%.

A pályázat tartalmi előkészítéséhez 
igényfelmérés és kihasználtsági terv, 
valamint akcióterületi terv készítése 
szükséges, mely tervek készítésének 
költségére a pályázat megfelelő forrást 
biztosít. 

Az igényfelmérés és kihasználtsági 
terv elkészítésének útmutatóját a pá-
lyázat felhívása rögzíti, a tervben meg-
határozott elemzési szempontok men-
tén haladva körültekintően alá kell 
támasztani a fejlesztés indokoltságát, 
tartalmát, végrehajtásának majd az 
eredmények fenntartásának kereteit. 

A támogatást nyert, különféle 
előkészítettségi szinten álló projektek 
– a támogatási szerződés megkötését 
követően – a hatékony megvalósítás 
érdekében továbbfejlesztést igényel-
nek. Az akcióterületi terv útmutatója 
alapján a megvalósítás folyamatának 
első mérföldkövére elkészítendő do-
kumentum célja, hogy összegezze a 
projekt előkészítési, fejlesztési folya-
matának legfontosabb eredményeit, 
következtetéseit, a megvalósítandó 
projekt pontos paramétereit és a pro-
jekt szintű vállalásokat.

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete „Onga kertje legyen 

zöldebb!” című pályázat projekt-
előkészítési feladatainak ellátására a 
Jorma Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. (2100 Gödöllő, Tél u. 12.) által 
benyújtott legkedvezőbb ajánlatot fo-
gadta el. A vállalási ár: 3.300.000 Ft + 
27% ÁFA = 4.191.000 Ft.

A képviselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződéskötés 
teljes lebonyolítására. Az 1. pontban 
rögzített projekt-előkészítési felada-
tok ellátásának megfizetésére a tá-
mogatói okirat aláírását és a feladat 
teljesítését követően kerül sor. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata

Az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 
törvény alapján minden települési 
önkormányzatnak rendelkeznie kell 
5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programmal, amit kétévente felül kell 
vizsgálni. 2013. július 1-jét követően 
a települési önkormányzatok a hazai, 
uniós társfinanszírozású vagy egyéb 
forrásból finanszírozott pályázatokon 
akkor vehetnek részt, ha rendelkez-
nek hatályos helyi esélyegyenlőségi 
programmal.

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a település Helyi 
esélyegyenlőségi programját (HEP) 
legutóbb 2015 decemberében vizs-
gálta felül.

A 2015. évi felülvizsgálat mód-
szertani kereteit, az alkalmazandó 
sablonokat, adattáblákat, adatsoro-
kat, a támogató szoftveren keresztüli 
adatszolgáltatás folyamatát a kapcso-
lódó kormányrendeletben a feladat 
mentorálására kijelölt szerv, a Türr 
István Képző és Kutató Intézet végez-
te. Azonban a Türr István Képző és 
Kutató Intézet 2016. augusztus 31-el 
megszűnt. A rendelet által meghatá-

rozott feladatok a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatósághoz kerül-
tek át.

Onga Város Esélyegyenlőségi 
Programjának 2013‒2015. év közöt-
ti mentora az EMMI szervezetéhez 
került. Korábbi mentorunkkal tele-
fonon egyeztetve megtudtuk, hogy a 
programtámogató szoftvere, a felül-
vizsgálati folyamat munkafelülete a 
hep.tkki.hu oldalon továbbra is mű-
ködik, a felülvizsgálathoz szükséges 
kapcsolattartók kijelölése azonban 
ez idáig még nem történt meg. A ko-
rábbi gyakorlat szerint a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgálata 
kezdetének javasolt időpontja a két 
év lejáratát megelőző hatodik hét első 
napja. Ez Onga Város Önkormányza-
ta vonatkozásában 2017. október 24-
től veszi kezdetét.

Házasságkötés engedélyezéséről és  
a fizetendő díjak mértékéről 

2011. január 1. napjától a települé-
si önkormányzatok felhatalmazást 
kaptak, hogy rendeletben határoz-
zák meg a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés engedélyezé-
sének szabályait, valamint a több-
letszolgáltatás ellentételezéseként az 
önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét.

Ezen túlmenően a hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés-
ben közreműködő anyakönyvvezetőt 
választása szerint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvényben meg-
határozott szabadidő egésze vagy 
egy része helyett az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű 
díjazás illeti meg. 

2014. július 1-jétől megszűnt a 
papír alapú anyakönyvezés, a koráb-
bi négyféle (születési, halotti, házas-
sági, bejegyzett élettársi kapcsolati) 
anyakönyvet egyetlen, személyhez 

A Zöldváros pályázat szebbé, élhetőbbé 
kívánja tenni a települést (Fotó: T. L.)
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kötött nyilvántartás váltotta fel. Az 
anyakönyvi eljárásról szóló törvény-
ben felhatalmazást kapott a települési 
önkormányzat, hogy
a)  rendeletben határozza meg a hi-

vatali helyiségen kívüli, valamint  
a hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése enge-
délyezésének szabályait, valamint 

b)  rendeletben állapíthassa meg a hi-
vatali helyiségen kívüli, valamint  
a hivatali munkaidőn kívül tör-
ténő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén 
a többletszolgáltatás ellentételezé-
seként az önkormányzat részére, 
valamint az anyakönyvvezető ré-
szére fizetendő díj mértékét.

Az anyakönyvi törvény értelmé-
ben bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése iránti szándékot a fővárosi 
kerületi, a megyei jogú városi, vala-
mint a járási hivatal székhelye szerinti 
képviselő-testület hivatalának anya-
könyvvezetőjénél lehet bejelenteni, 
vagyis az ongai hivatal anyakönyvve-
zetője ezen anyakönyvi esemény ese-
tében nem járhat el. Ennek értelmé-
ben a bejegyzett élettársi kapcsolatra 
vonatkozó önkormányzati rendeleti 
szabályozásra nincs felhatalmazása 
Onga városának.

Az elfogadott önkormányzati 
rendelet értelmében a hivatali helyi-
ségben munkaidőn túl megtartott 
anyakönyvi esemény szolgáltatási 
díja 10.000 Ft+ÁFA/anyakönyvi ese-
mény, mely során a gépi zeneszolgál-
tatást és az asztali gyertyákat a hivatal 
biztosítja. A hivatali helyiségen kívül, 
hivatali munkaidőben, vagy mun-
kaidőn túl megtartott anyakönyvi 
esemény díja 20.000 Ft+ÁFA/anya-
könyvi esemény. A hivatali helyisé-
gen kívül megtartandó anyakönyvi 
események szolgáltatási díja nem 
tartalmaz hangosítást, zeneszolgál-
tatást, eszközhasználatot. A hivatali 
helyiségen kívül megtartandó anya-
könyvi eseményekhez a szükséges 
hangosítás, zeneszolgáltatás és egyéb 

eszközök biztosítása – anyakönyv 
aláírásához megfelelő asztal, pezsgő-
fogyasztás kellékei, szükség szerint 
székek – az igénylő feladata.

Javaslat civil szervezetek 
támogatási igényeinek elbírálására

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő–testülete elfogadta a civil szer-
vezetek támogatási rendjét, mely az 
egyesülési jogról, a közhasznú jog-
állásról, a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló törvény, 
valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szó-
ló törvény előírásainak megfelelően 
szabályozza a helyi civil szervezetek 
támogatását.

A jelenleg hatályos költségveté-
si rendeletben önkormányzatunk 
13.000.000 Ft-ot különített el a civil 
és társadalmi szervezetek pályázati 
céljainak támogatására.

Mindezek alapján Onga Város 
Önkormányzata pályázati felhívást 
írt ki civil szervezetek támogatási 
igényének benyújtására, melyet köz-
zétett Onga város honlapján. A civil 
szervezetek pályázati támogatásának 
célja az Onga város területén több 
éve működő szervezetek 2017. janu-
ár 1. és 2017. december 31. között 
megrendezésre kerülő programjait, 
rendezvényeit támogatja, valamint 
az érintett szervezet 2017. évi mű-
ködési költségeihez járul hozzá. Az 
önkormányzat a támogatást egyedi 
céljelleggel, elszámolási kötelezett-
séggel, vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatásként nyújtja. A támogatás 
összegével a támogatott szervezetek 
legkésőbb a tárgyévet követő 
év január 31. napjáig kötelesek 
elszámolni.

A pályázati felhívásra 2 pá-
lyázó nyújtotta be programját, 
az Ongai Sportegyesület és az 
Ongai Kulturális Egyesület.  
A sportegyesület 12.000.000 Ft, a 
kulturális egyesület 3.000.000 Ft 
működési támogatásra nyújtott 
be kérelmet. A részletes pályáza-

ti anyagok munkaidőben a hivatalban 
megtekinthetők. 

Városunk előző évben is támo-
gatta az Ongai Sportegyesületet és 
az Ongai Kulturális Egyesületet. A 
támogatott szervezetek 2017. janu-
ár 31-ig a teljes körű elszámolásukat 
megküldték az önkormányzat részé-
re. Az elszámolások megfelelőségét a 
polgármesteri hivatal vizsgálta. Meg-
állapítható volt, hogy az elszámolá-
soknak a támogatottak eleget tettek, 
így 2017-ben újabb támogatásban 
részesülhetnek.

Beszámoló Szociális és 
gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

A szociális, család és gyermekjóléti 
szolgáltatások lehetséges alanyai a 
kedvezőtlen szociális körülmények 
között élőkből kerülnek ki, e kört 
leginkább az idősek, betegek és fo-
gyatékos személyek, veszélyeztetett 
gyermekek, fiatal felnőttek képezik. 

Alapszolgáltatásokat nyújtó On-
gai Szociális Szolgáltató Központban 
a preventív és korrektív (kijavító) 
rendszerszemléletű szociális munka 
értékeinek mentén komplex segít-
séget nyújt az intézmény szolgálta-
tásait igénybe vevők képességeinek 
és készségeinek megőrzéséhez, erő-
sítéséhez, fejlesztéséhez. Elsődleges 
számukra az emberi méltóság tisz-
telete, az együttműködésen alapu-
ló személyes szolgáltatás, az egyén 
szükségleteire irányuló egymást segí-
tő, építő tevékenység. A társulás ösz-
szetételének, tagjainak tekintetében  
a 2016. év folyamán változás nem 
történt.

Az ülésen szó volt a sportegyesület 
támogatásáról is (Fotó: OSE)
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Az egyes szakmai egységekben ellátottak és alkalmazottak száma összesen 
2016. 12. 31-én:

Alapszolgáltatási feladat ellátottak 
2016. 12. 
31. (fő)

alkalmazotti létszám
közalkalmazott 
(fő)

társadalmi 
(tiszteletdíjas) 
gondozó (fő)

megbízási 
szerződéses (fő)

közfoglalkoztatott 
(fő)

étkeztetés 126 1 6
házi segítségnyújtás 141 20 4
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

103 18

idős nappali 40 5 1
fogyatékos nappali 32 2 3
szociális foglalkoztatás 28 1 1
támogató szolgálat 16 3
család-, és gyerekjóléti 
szolgálat

553 7,5

tanyagondnoki szolgálat 67 1 1
összesen: 1103 40,5 19 11

tartó települési önkormányzat jegy-
zője látja el. 

A pályázat benyújtásának határ-
idejét ezekben az esetekben is a sze-
mélyügyi központ internetes oldalán 
történő közzétételtől kell számítani. 
A pályázat beadási határideje a köz-
zétételtől számított legalább 30 nap. A 
pályázati kiírás elérhető a város hon-
lapján: www.okeonga.hu és a  http://
www.workania.hu/allas/onga-varos-
onkormanyzat-kepviselo-testulete/
O2989601 weboldalon. (Lásd továb-
bá lapunk utolsó oldalán a flhívást.)

Közbeszerzési Szabályzat 
A képviselő-testület elfogadta a Köz-
beszerzési Szabályzatát, melynek cél-
ja, hogy a közbeszerzésekről szóló 
törvénnyel, valamint annak végrehaj-
tási rendeleteivel összhangban Onga 
Város Önkormányzata, valamint az 
Ongai Polgármesteri Hivatal, a Bár-
sonyos Napközi Otthonos Óvoda, az 
Ongai Szociális Szolgáltató Központ  
közbeszerzéseire vonatkozóan meg-
határozza:
–  a közbeszerzési eljárások előkészí-

tésének, lefolytatásának, belső el-
lenőrzésének felelősségi rendjét,

–  a nevében eljáró, illetőleg az eljárás-
ba bevont személyek, szervezetek 
felelősségi körét,

–  a közbeszerzési eljárások doku-
mentálási rendjét,

–  a közbeszerzési eljárás során hozott 
döntésekért felelős személyt, sze-
mélyeket, illetőleg testületeket.

A szabályzat hatálya alá tartoznak:
–  Onga Város Önkormányzata, vala-

mint az intézmények (a továbbiak-
ban együttesen ajánlatkérő),

–  valamennyi, az ajánlatkérők közbe-
szerzéseit előkészítő, a közbeszer-
zési eljárásokba bevont személy,

–  az ajánlatkérők által megbízott kül-
ső szakértő (közbeszerzési szakta-
nácsadó), lebonyolító szervezet – 
megbízásának tartalma szerint – a 
bírálóbizottság, valamint a bírálóbi-

Az állami fenntartású intézmény 
vezetője a nyilvántartás alapján ‒ az 
igények beérkezésének sorrendjében 
‒ gondoskodik az ellátást igénylők 
felvételéről.

2016 szeptemberében a MÁK 
ellenőrzés szabálytalanságot, hiá-
nyosságot nem tárt fel, az ongai in-
tézmény működését a feladatok ellá-
tására megfelelőnek tartotta.

A 2016-ban munkaszüneti nap-
pá nyilvánította november 12-ét, 
mely a Szociális Munka Napja, és 
amely a szociális intézményeknél 
szolgáltatóknál, munkaviszonyban, 
vagy közalkalmazotti jogviszony-
ban álló dolgozókra terjed ki. A 
szociális munka napja alkalmából 
2016-ban első alkalommal „Dicsé-
retben” részesített 4 fő kiváló dol-
gozót Ongán. 

A 2016-os év is a szigorú gazdál-
kodás jegyében telt el. A pénzügyi 
források csökkenése miatt az intéz-
ményben a legfontosabb személyi 
és dologi kiadásokon kívül fejleszté-

sekre már nem volt lehetőség. Az in-
tézmény céljait, a rendelkezésre álló 
közalkalmazotti állomány szellemi 
és fizikai kapacitásának, valamint a 
költségvetésben biztosított anyagi 
erőforrásoknak leggazdaságosabb és 
legoptimálisabb felhasználásával kí-
vánták elérni. 

Óvodavezetői álláshely betöltésére 
pályázat meghirdetése

A képviselő-testület a Bársonyos 
Napközi Otthonos Óvoda óvodave-
zetői (magasabb vezető) pályázatát 
2016. július 19. napján tartott rendkí-
vüli ülésén eredménytelenné nyilvá-
nította. Ezzel egyidejűleg az óvoda-
vezetői (magasabb vezető) feladatok 
ellátásával, az intézmény vezetésével 
Pongrácz Józsefnét bízta meg.

Mivel az augusztusban lejáró ve-
zetői megbízás csak egy évre szólha-
tott, az intézményvezetői feladatok 
folyamatos ellátása érdekében pá-
lyázatot kell kiírni az óvodavezetői 
feladatok ellátására. Az intézményve-
zető kiválasztása nyilvános pályázat 
útján történik. A magasabb vezetői 
megbízás legfeljebb 5 évig terjedő, 
határozott időre adható.

A kormányrendelet alapján az 
intézményvezetői pályázati eljárás 
előkészítésével összefüggő feladato-
kat a köznevelési intézményt fenn-

A tagóvoda épülete 
(Fotó: Bekus Bettina)
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zottsági ülésen tanácskozási joggal 
résztvevő személyekre,

–  az eljárás során döntést hozó sze-
mélyre vagy testületre (Onga Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete). 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 
közbeszerzési értékhatárt elérő vagy 
meghaladó visszterhes
–  árubeszerzésre;
–  szolgáltatás megrendelésre;
–  építési beruházásra;
–  építési- vagy szolgáltatási koncesz-

szióra, valamint 
–  koncessziós beszerzési eljárásokra.
A 2014–2020 programozási időszak-
ban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználá-
sának rendjéről szóló rendelet elő-
írásainak megfelelően kell eljárni a 
rendeletben megjelölt alapok támo-

gatásával megvalósuló közbeszerzési 
eljárások lefolytatása esetén.

Városnap Lorddal
Az önkormányzat szeptember 23-
án rendezi meg a városnapot, ahol a 
„nagyfellépő” a Lord zenekar lesz.

Közbeszerzési tervezet 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
törvény bekezdésében foglaltak ér-
telmében az ajánlatkérők éves össze-
sített közbeszerzési tervet kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett köz-
beszerzéseikről. 

A 2017. évi közbeszerzési tervben 
az önkormányzati étkeztetési fejlesz-
tési támogatása jogcímen a 311231 
igénylésazonosító számú, az Ongai 
Központi Konyha konyhatechnológia 
fejlesztését tartalmazó építési beruhá-
záshoz, valamint a „Onga és térsége 
helyi foglalkoztatási paktum” című 
pályázat projekt-előkészítéséhez kap-
csolódó közbeszerzési eljárások és az 
eljárásban bíráló bizottsági tagként / 
tanácskozási joggal résztvevőként ki-
jelölt szereplők kerültek rögzítésre.

A Kbt. (3) bekezdése értelmében 
a közbeszerzési terv nem vonja maga 
után az abban megadott közbeszer-

zésre vonatkozó eljárás lefolytatásá-
nak kötelezettségét. Az ajánlatkérő 
a közbeszerzési tervben nem sze-
replő közbeszerzésre vagy a terv-
ben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 
lefolytathatja, ha az általa előre nem 
látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény 
vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. A 
szabályzat a közbeszerzésekről szóló 
törvényben szabályozott valamennyi 
hatályos beszerzési fajtát, valamennyi 
eljárási rendben (uniós, illetve hazai) 
szabályozza. A szabályzat a jelenleg 
hatályos törvényi és egyéb jogszabá-
lyi előírások alapján készült.

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési tervét az 
alábbiak szerint fogadta el: 

Szeptember 23-án lesz az idén  
a városnap (Fotó: Bekus Bettina)

A Polgármesteri Hivatal 
(Fotó: Bekus Bettina)

A közbeszerzés Időbeli ütemezés

Fedezetül szolgáló pénzeszköz

Sor kerül-e 
vagy sor 
került-e az 
adott köz-
beszerzéssel 
összefüggés-
ben előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzétételére?

Ajánlatkérője Típusa Tárgya

Becsült 
nettó 
értéke 
Ft-ban

Irányadó 
eljárási 
rend

Tervezett 
eljárási típus

Az eljárás 
megindí-
tásának 
időpontja

Szerződés teljesí-
tésének időpontja 
vagy a szerződés 
időtartama

Onga Város 
Önkormányzata

szol-
gáltatás 
megren-
delés

„Onga és térsége helyi fog-
lalkozási paktum” című 
pályázat projekt-előké-
szítéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások

17 900 
000

nemzeti 
eljárás-
rend 
(KBt. 9. 
§ (1) i) 
pontja 
alapján

in-house 
beszerzés  – 2017.08.31. TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00006 

azonosítószámú pályázat nem

Onga Város 
Önkormányzata

építési 
beruházás

Onga Központi Konyha 
konyhatechnológiai 
fejlesztése

25 761 
107

nemzeti 
eljárás-
rend

A KBt. 115. 
§ szerinti 
eljárás

2017.04 
hó 2017.12.31.

Az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztési támogatása jogcímen a 
311231 igénylésazonosító számon 
elnyert támogatás, önerő

nem
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Önkormányzatok 
rendkívüli támogatása

Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló III. „Önkor-
mányzatok rendkívüli támogatása”  
1. pontja – alapján lehetőség nyílik 
pályázat benyújtására központi for-
rásból biztosított támogatásra.

A települési önkormányzatok 
rendkívüli támogatást kivételes eset-
ben, pályázat útján igényelhetnek 
működőképességük megőrzése vagy 
egyéb, a feladataik ellátását veszé-
lyeztető helyzet elhárítása érdekében. 
A támogatásról a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter és az állam-
háztartásért felelős miniszter a beér-
kező támogatási igények elbírálását 
követően folyamatosan, de legkésőbb 
2017. december 10-éig együttesen 
dönt.

A támogatás folyósítása előfinan-
szírozás keretében, egy összegben 
történik, formája lehet
a)  vissza nem térítendő támogatás, 

melynek felhasználási határideje 
a folyósítást követő harmadik hó-
nap utolsó napja, kivéve azoknál a 
támogatásoknál, amelynek célja és 
nagyságrendje megköveteli, hogy 
a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter a támogatási döntést kö-
vetően a támogatás felhasználásá-
nak és elszámolásának feltételeiről 
támogatási szerződést kössön a 
kedvezményezettel,

b)  visszatérítendő támogatás, mely-
nek visszafizetési határideje  
a miniszterek döntése szerinti ha-
táridő, de legfeljebb a tárgyévet 
követő év november 30-a,

c)  vissza nem térítendő támogatás a 
szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény (a továbbiakban: Szoctv.) 45. 
§-a szerinti kifizetésekhez, mely-
nek felhasználási határideje 2017. 
december 31.”
A képviselő-testület döntött az 

önkormányzatok rendkívüli támoga-
tása pályázat benyújtásáról.

Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátás

Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2015. augusztus 25. 
napján tartott ülésén megalkotta 
a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányza-
ti rendeletét, melyben az ellátások 
formáit, az igénybevétel rendjét, va-
lamint a térítési díjakat szabályozta. 
A rendelet 2015. szeptember 1. nap-
jától lépett hatályba.

A jogi szabályozás változása, vala-
mint a 2016. évi étkeztetés önköltségét 
is figyelembe véve indokolt a szemé-
lyes gondoskodás térítési díjainak 
felülvizsgálata. Az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ alapítójaként a 
személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tások térítési díját a Képviselő-testü-
letnek kellett megállapítania. Az elő-
terjesztés a család- és gyermekjóléti 
feladatok változásával összhangban a 
rendelet módosítására, az Ongai Szo-
ciális Szolgáltató Központban 2015. 
szeptember 1. napjától fizetendő té-
rítési díjak változatlanul hagyására, a 
2016. évi étkeztetés önköltségeit figye-
lembe véve a szociális étkeztetés kere-
tében az Ongai Szociális Szolgáltató 
Központ részére értékesített ebéd net-
tó eladási árának változatlanul hagyá-
sára ‒ nettó 457,293 Ft ‒ tett javaslatot.

Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a szociális étkeztetés 
nyersanyagnormájának és a kapcso-
lódó rezsiköltségeknek az alapulvé-
telével, az Ongai Szociális Szolgálta-
tó Központ részére értékesített ebéd 
eladási árának felülvizsgálatára a kö-
vetkező határozatot hozta:

Onga Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a szociális étkeztetés kere-
tében az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ részére  
értékesített ebéd nettó eladá-
si árát változatlanul hagyta.

A képviselő-testület az 
Ongai Szociális Szolgáltató 
Központban fizetendő té-

rítési díjakat felülvizsgálta és azokat 
változatlanul hagyta.

Szociális beszámolók elfogadása
Onga Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Onga és Társult Tele-
pülések Szociális és Gyermekjóléti 
Társulása 2016. évi működéséről szó-
ló beszámolót elfogadta. A képviselő-
testület az Ongai Szociális Szolgáltató 
Központ 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót szintén elfogadta.

1956-os emlékmű kivitelezői
Onga Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 44/2016. (V. 10.) sz. hatá-
rozatával döntött az 1956-os Emlék-
bizottság megbízásából a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társada-
lom Kutatásáért Közalapítvány által 
kiírt KKETTKK-56P-02 jelű „Büsz-
keségpont” megnevezésű pályázat 
benyújtásáról. Az elnyert támogatás 
5.000.000 Ft. A pályázat támogatási 
intenzitása 100%. Megvalósítási ha-
táridő: 2017. március 31. volt. 

Az elnyert támogatás felhasználása 
az alábbi partnerekkel valósult meg: 

A Szociális Szolgáltató Köz-
pont (Fotó: Bekus Bettina)

Készül az 1956-os emlékmű 
(Fotó: Bihari Ádám)
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Partner szervezet Vállalt tevékenység Vállalási nettó 
ár

ÁFA Vállalási bruttó 
ár

Ekker Róbert
3903 Bekecs, Rózsa u. 24.

Talapzat alapozás, felépítmény betonozás, talapzat burkolás, zászlóshajó vágás, 
faragás, csiszolás, zászlókő vágás, faragás, illesztés, csiszolás

2 500 000    AM 2 500 000    

Ekkerné Piricz Ilona
3903 Bekecs, Rózsa u. 24.

Zászlóshajó és zászlókő feliratozása, saválló acél zászlórúd készítése 1 000 000    AM 1 000 000    

Lila-Block Kft.
3562 Onga, Hunyadi u. 29.

Térburkolás, térvilágítás készítés 1 223 421    330 324    1 553 745    

Összesen 4 723 421   330 324   5 053 745   

A helyszínen a földmunkák so-
rán megállapítást nyert, hogy az em-
lékmű közelében lévő fa gyökérzetét 
érinti a burkolandó felület, a térkö-
vezést végző Lila-Block Kft. a fa gyö-
kérzetét megfelelően megritkította, 
melyet fényképpel is dokumentált. 
Az elkészült munkán az adottságok 
miatt a talajmozgásokból adódó-

an esetlegesen kisebb repedések, 
süllyedések, burkolat elcsúszások 
valószínűsíthetőek. Önkormányza-
tunknak az emlékműhöz önerőként 
53.745 Ft-ot kellett biztosítania, 
mivel a megvalósításban résztvevő 
partnerszervezetek ajánlata 53.745 
Ft-tal meghaladta a pályázaton el-
nyert forrást. 

Március 15-ei koszorúzás
Az általános iskola ünnepi megemlé-
kezését követően került sor az 1948-
as emlékműnél a koszorúzásra, ahol 
az önkormányzat nevében Farkas 
László jegyző és Rózsa László alpol-
gármester helyezte el a megemléke-
zés ünnepi koszorúját.

- T. L. -

A március 15-ei koszorúzáson (Fotó: T. L.)Az 1848-as hősökre emlékező műsor hallgatósága (Fotó: T. L.)

ÁLLÁshirdetés

Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ 
megváltozott munkaképességűek részére

állást hirdet
irodai papírárú gyártás és 

csomagolás munkakörben,
betanított munkásként – részmunkaidőben

Jelentkezni lehet: hadházi Ferencné
email: ongahadhazi@freemail.hu

tel.: 46/464-277

BűnmegeLőzési meghívó
Az Ongai Barátság Nyugdíjas Klub 

„Mit tehetünk saját biztonságunk érdekében” 
címmel bűnmegelőzési előadást szervez, 

melyre elsősorban időskorúakat, de minden 
érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

Előadó:  Cseh László B.-A.-Z. Megyei Polgárőr 
Szövetség Alelnöke a Bűnmegelőzési 
Centrum Kh. Polgárőr Egyesület Elnöke

időpont: 2017. május 15. /hétfő/ 17.00 óra
Helyszín:  Csokonai Vitéz Mihály Művelődési Ház 

és Könyvtár (Onga, Rákóczi u. 11.)
 Klubtagok megbízásából tisztelettel:

- Tóth József klubvezető -
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Elektronikus hulladékgyűjtés május 5-én
Elektronikai hulladékgyűjtést szervez Onga Város Önkormányzata a művelődési ház (Onga, Rákóczi utca 
11.) udvarán ahol az elektronikus hulladékokat lehet leadni, 2017. május 5-én 14.00–17.00 óráig.

Az elektronikai cikkek csak egyben, 
bontatlanul lehet leadni. Bontott 
szétszedett hulladékot nem áll mó-
dunkban átvenni, így nem minősül 
elektronikai hulladéknak.

Elektronikai hulladéknak minősül: 
1. Háztartási nagygépek (mosógép, 
mosogatógép, hűtőgép). 2. Háztartási 
kisgépek (mikro, porszívó, kenyérpi-
rító, vasaló stb.) 3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések (számítógép, 
nyomtató, telefon). 4. Szórakoztató 
elektronikai cikkek (TV, hifi, video, 
DVD, hordozható lejátszók). 5. Elekt-

romos és elektronikus barkácsgépek, 
szerszámok. 6. Elektromos játékok, 
(kézi vagy telepített játékgépek, ke-
rékpáros számítógépek, elektromos 
vasutak). 7. Ellenőrző, vezérlő és 
megfigyelő eszközök (füstérzékelők, 
termosztátok). 8. Adagoló automaták 
(ATM, üdítős automata). Képcsöves 
berendezések (televízió, monitor) és 
hűtőgépek!

Ezek a tárgyak használatuk során 
veszélytelenek, de a hulladékká vált tár-
gyakat fontos, hogy elkülönített gyűjtő-
be gyűjtsük, ha a kommunális hulladék 

közé keverednek az égetés vagy csa-
padékvíz hatására a bennük található 
addig kötött állapotban lévő veszélyes 
anyagok a környezetbe jutnak. 

- Zs. B. -

Május 5-én leadhatjuk őket 
(Fotó: Bekus Bettina)

ISKOLAI cSEnGőSZó
Tavaszi zsongás az iskolában. Ünnepi műsorok, beiskolázási programok sokasága tarkította iskolai életün-
ket az elmúlt időszakban. A legfontosabb eseményekről szeretnénk olvasóinkat tájékoztatni.

Tovább bővült és erősödött nevelő-
testületünk szakmai felkészültsége. 
A pedagógus minősítések számos 
hozadéka mellett a legjelentősebb-
nek tekinthetjük a módszertani 
megújulást. Minden bemutató óra 
elengedhetetlen tartozékává vált 
a digitális eszközök használata, új 
módszerek alkalmazása. Intézmé-
nyünk informatikai eszközei, a ne-

velők kreativitása lehetővé teszi a 
tanórák élményszerűvé tételét. Mes-
terpedagógusaink mellett így egyre 
több pedagógus II. minősítést szer-
zett nevelővel büszkélkedhetünk.

A következő tanév előkészítése a 
tavaszi időszak egyik legfontosabb 
feladatai közé tartozik. Az óvodai 
találkozások mellett iskolánkban is 
tájékoztatókat, játékos ismerkedése-

ket szerveztünk. A szülők kitartó ér-
deklődése kísérte rendezvényeinket. 
Sor került a népszerű angol nyelvű 
és a néptáncos játékos szombat dél-
előttökre. A programok sikerességét 
és a szülők bizalmát jelzik a beirat-
kozás adatai. A következő tanév első 
évfolyamára több mint 50 fő felvéte-
lét tervezzük. A terveknek megfelelő 
csoportok kialakítása folyamatban 

Március 15-ei megemlékezésen (Fotó: T. L.) Koszorúzás (Fotó: T. L.)
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van. Még a folyó tanév befejezése 
előtt szeretnénk megtartani az első 
szülői értekezleteket.

Az 1848-as forradalmi esemé-
nyekre emlékeztünk március 14-én. 
Az ünnepi műsort hagyományaink-
hoz híven iskolánk hetedik évfolya-
mosai adták. Az új formai keretek-
ben színpadra kerülő előadás méltán 
nyerte el a közönség elismerését. Az 
ünnepi előadást koszorúzás követte, 
amelyre a művelődési ház szobor-
kertjében került sor. A megemlékezés 
felelős vezetői Molitorisz Zoltán és 
Nagy Attila Albertné nevelők voltak.

A tavaszi szünetet megelőző ki-
szehajtás programunkról külön cikk-
ben szeretnénk szólni. Az immár ne-
gyed évszázados múltra visszatekintő 
hagyományőrző eseményre méltán 
büszke intézményünk. Példánk szá-
mos helyszínen, a legváltozatosabb 
formában talált és talál követőkre. 
Kiszehajtásunkhoz szorosan kapcso-
lódva került megrendezésre az első 
játékos sportdélelőtt. (Az Ongai Kul-

turális Egyesület pályázati program-
járól további részleteket is megismer-
hetünk aktuális lapszámunkból.)

Március 11-én került megrende-
zésre az Ongai Általános Iskoláért 
Alapítvány hagyományos nőnapi 
jótékonysági báljára. A rendezvény 
ismételten zsúfolásig megtöltötte 
művelődési házunkat. A bál megnyi-
tásaként köszöntötte a résztvevőket 
Karabiszkyné Becse Ágnes (alapító, 
főszervező), dr. Madzin Tibor pol-
gármester, Szegedi Sándor leköszönő 
kuratóriumi elnök, Jónyer Gergely 
tisztségébe lépő kuratóriumi elnök 
és Kovács György igazgató. A ferge-
teges hangulatú bál minden résztve-
vője kellemes élményekkel és értékes 
tombola nyereményekkel gazdago-
dott ezen az estén. A bál minden 
támogatójának szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni. 

Pályaválasztási események soro-
zata valósult meg április hónapban. 
A Szakmák éjszakája mellett talál-
kozhattak tanulóink a Szakma sztár-

jaival a miskolci, illetve a budapesti 
helyszíneken.

A tavaszi időszakban egymást 
érik a legkülönbözőbb tanulmányi- 
és sportversenyek. Tanulóink ered-
ményeinek sora mutatja nevelőink 
áldozatos munkáját. A Kékdaru kö-
vetkező számában igyekszünk olva-
sóink számára bemutatni legeredmé-
nyesebb tanulóinkat.

- Kovács György igazgató -

Élő csocsó a múzeum udvarán (Fotó: T. L.) Alsósok az ugrálóváron (Fotó: Bekus Bettina)

Negyedikesek az alapítványi bál megnyitóján (Fotó: T. L.)

A szakmák éjszakája rendezvényen (Fotó: M. Z.)

A sajóládi vers-
mondó verseny 

díjazottjai 
(Fotó: K. Gy.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület hírei

Pálinkatréning
Az Ongai Kulturális Egyesület immár 
negyedik QUINTESSENCE Pálinka- 
és Párlatértékelő 90 órás tréningsoro-
zatát indította el áprilisban. A tréning 
25 fős csapata júniusig 5 x 2 nap ta-
lálkozik egymással és az oktatókkal. 
Helyszín a Görgey Artúr Általános 
Iskola és AMI 3. sz. épületének mé-
dia terme. A képzést vezeti: Lovas-
sy György okleveles élelmiszeripari 
mérnök, nemzetközi pálinkabíráló és 
Takács László a Quintessence Pálin-
ka- és Párlatverseny versenyigazgató-
ja, pálinkabíráló. 

A tréningsorozat célja: a pálin-
kafőzésben érdekeltek, potenciális 
pálinkabíráló jelöltek, 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 lehető-
ségeiről, a pálinkák szakszerű bírála-
táról, a bírálati rendszerekről, melyet 
a gyakorlatban hasznosítani tudnak, 
ismereteik elmélyülhetnek, érzék-
szervi bírálatuk finomodhat. A kép-
zés végén a legjobbak sikeres vizsga 
után bekerülhetnek a Quintessence 
Pálinka- és Párlatverseny bővebb 
zsűri keretébe, akik közül kerülnek 
kiválogatásra a 2018. évi verseny 
bírálói. Ehhez a vizsgán minimum 
80%-os eredményt kell elérni.

A gyümölcs szerinti tematikák 
közül eddig az almatermésűek és a 
csonthéjasok mentek le. Májusban a 
vadon termőek, bogyósok, egzotikus 
gyümölcsök, majd a szőlők, törkö-
lyök, seprők, borpárlatok, hordóban 
érlelt és vegyes termékek következnek. 
Legvégül a párlatok (maláta, sör, répa, 

zeller, tök, dinnye, naspolya stb.), 
ágyasok és likőrök mérettetik meg 
magukat. A vizsga napja: június 10.

Tréningen (Fotó: T. L.)

Gyorsbírálat gyakorlása (Fotó: T. L.)

Gyümölcsfák ültetése a tankertek 
egyikében (Fotó: T. L.)

Betonozás az udvaron (Fotó: Bihari Ádám) Elkészült a Berzsenyi úti tankert kerítése (Fotó: Bihari Ádám)
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Fásítás
A tavasz folyamán az egyesület pó-
tolta a hiányzó gyümölcsfákat a 
tankertekben, illetve Csüngő Dísz-
cseresznyéket ültetett a Történelmi 
Emlékpark üres fásítható helyeire. A 
Kegyeleti Parkban szintén pótlásra 
kerültek a kipusztult díszcseresznyék.

Tankertek
Az egyesület kezelésében lévő bel- és 
külterületi tankertek gyümölcsfáinak 
megtörtént a metszése, permetezése, és 
elkezdődött a diákok bevonásával azok 
locsolása. A Berzsenyi utcai tankert ke-
rítése a tavasz folyamán elkészült.

Múzeumi munkák
Folytatódtak a Darvas Közösségi Ház 
és Múzeum munkálatai. A helyi ter-
melői piacnak is helyet adó közösségi 
tér tavaszi takarítása mellett kiemel-
kedik az udvar további betonozása, a 

metszések során nyert fagallyak, fa-
nyesedékek feldolgozása, alkalmassá 
tétele az aszalások során a kemence 
fűtésére. Az április képviselő-testületi 
ülésen a képviselők döntöttek a Dó-
zsa Gy. utca 22. és 24. számú múzeu-
mi ingatlan telekegyesítéséről.

„Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével 

Onga városában”

fejlesztésével Onga városában” című 
pályázatával, ami az EFOP- 1.3.5-
16-2016-00358 azonosító számú, 3 
éves projekt részeként kerül meg-
valósításra. A projekt április 11-én 
úgynevezett toborzóval indult, majd 
„A vidék kincsei” alcímmel a gene-
rációk közötti együttműködés, kap-
csolattartást szem előtt tartva a helyi 
termelői piacon ismerkedhettek meg 
kicsik és nagyok a méhészet, a méz 
szerepével életünkben. Az előadó 
Péter Béla helyi őstermelő méhész 
volt. Az interaktív foglalkozások 
levezetésében Szabadosné Hornyák 
Anikó segítette az egyesület mun-
káját, míg a jó hangulatról a NaHaj 
Akusztik formáció gondoskodott. 
A büfében frissítő italok és forró 
kemencés ételek segítették a hűvös 
tavaszi est légkörét felmelegíteni.  
A projekt részeként a legközelebbi  
termelő piac időpontja: május 27.

- T. L. -

Az Ongai Kulturális Egyesület sike-
resen pályázott a „Társadalmi sze-
repvállalás erősítése a közösségek 

Rácz Linda előadása a Toborzón (Fotó: Bihari Ádám)
Takács László ismertette e projekt főbb 

elemeit a Toborzón (Fotó: Bekus Bettina)

Péter Béla előadás a mézről a 
termelői piacon (Fotó: Buzás Márta)

A méz volt a központi téma a 
termelői piacon (Fotó: Buzás Márta)
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A járási tanács szikszói VB üléséről, 
Németh Károly kommunista ellenes 
kijelentéseiről
1957. január 17.

Szikszói Járási Tanács 
Végrehajtóbizottsága.-
J e g y z ő k ö n y v.-
készült a szikszói Járási Tanács Hiva-
talos helyiségében 1957. január 16.-án 
tartott szikszói járás községeinek Vb. 
elnöki értekezletén.-
Jelen vannak:

Bojkó József, Községi Tanács Vb. 
elnökei, a Járási Tanács Vb. elnöke, Dr. 
Gesztelyi Pál mb. vb. titkár.-

Az elhangzott beszámolóhoz hoz-
zászóltak:

Mikola Béla Onga községi Tanács 
vb. elnökhelyettese:

Hozzászólásában elmondja, hogy 
Onga község dolgozói nem fogják 
megengedni, hogy a régi Vb. vezetők 
kerüljenek a község vezetésébe. El-
mondja, hogy a volt Vb. elnök és Vb. 
titkár vezetése alatt Onga községben 
nagyösszegű pénzhiányok merültek 
fel, melyek tisztázva eddig még nincse-
nek. Kéri, hogy az ügyet mielőbb vég-
legesen tisztázást nyerjen.-

Németh Károly Onga Községi Ta-
nács Vb. elnöke:

Hozzászólásában először kérdése-
ket tesz fel.-
1./  Kik a létszámcsökkentő bizottság 

tagjai.-
2./  A Végrehajtóbizottságnak a 

MSZMP. bizottsághoz van e valami 
köze, vagy nincs. /Tudomása szerin 
semmi köze nincs./

3./  A Községi Tanácsoknál megválasz-
tott jelenlegi Vb. elnökök maradnak 
e meg továbbá, vagy pedig vissza 
lesznek állítva a régi Vb. vezetők.-

4./  /Bojkó elvtárshoz/ Ki választotta 
meg magát a szikszói járás Vb. el-
nökének, ki bízta meg magát azzal, 
hogy a szikszói járásban Vb. elnök 

legyen. Tudomásom szerint a népé 
a választási jog, magát pedig nem 
választotta meg senki. Miért nem 
hozták eddig nyilvánosságra, vagy az 
egész most is úgy ment, hogy ne tud-
jon róla senki? Kifogásolom, hogy az 
ülés megkezdése előtt a Bojkó elvtárs 
nem jelentette be, hogy ő lett a Járási 
Vb. elnöke, miért mástól kell meg-
hallani, miért nem merte nyíltan az 
embereknek megmondani a gyűlés 
megkezdése előtt.-

Kifogásolom, hogy a Bojkó elvtárs az 
itt megjelentekhez az elvtárs szót hasz-
nálja. Mi nem vagyunk magának elv-
társ, csak a kommunistáknak szólhat 
úgy, hogy elvtárs, mi nem vagyunk 
kommunisták és nem vagyunk ma-
guknak elvtársak, csak kartársak, vagy 
munkatársak vagyunk. Akkor szólít-
hat bennünket elvtársnak, ha a maguk 
elvén a Mallák elvén, a kommunisták 
elvén fogunk dolgozni, de ez nem fog 
megvalósulni soha, mert mi nem a 
kommunisták ügyét fogjuk szolgálni, 
hanem a népét, akik megválasztottak 
bennünket.-

Tudomásom szerint még a 
Vöröscsillagot fel nem tették, addig 
soha nem volt elvtárs szó.-

Felvetődik olyan kérdés, hogy a 
jelenlegi Szocialista Munkás-Párt-ba 
nem bízunk, nem vagyok az MSZMP.-
nek ellene, de addig nem lehet benne 
bízni, míg olyan aljas emberek lesznek 
az élén, mint Mallák, Várhegyi és a töb-
biek.-

Olyan emberek, mint Várhegyi és 
Tóth, akik Onga községben rálőttek 
az új titkárra, akik most is spiclik, be-
súgók, ilyenek most is a Párt tagjai, 
vagy Mallák, aki éjszaka küldött rám 
embereket, katonákat, hogy álljak kö-
zéjük, hagyjam ott Onga községet, azt 
gondolták, hogy talán megijedtek és 
rögtön közéjük állok, ilyen emberek 
most is a párt tagjai, ilyen embereknek 
a pártban nincs helyük.

Ezért gyűlölik meg az emberek az 
újonnan alakított pártot, mert a régiek 
mocskolják be a pártnak a nevét.-

Azt az esetet, mikor rálőttek a tit-
kárra azonnal jelentettük az MSZMP-
bizottságra, ahol azt a választ kaptuk, 
hogy ez az ügy nem tartozik rájuk és 
azóta is hallgatnak ebben az ügyben, de 
ha más ember tett volna ilyen aljassá-
got, már megkapták volna a büntetésü-
ket. De ilyen emberek, mint Várhegyi, 
akik rettegésben tartják egész Onga 
községet, azoknak semmi bántódásuk 
nincsen.-

Hozzászólásában továbbá elmond-
ja, hogy nem akarnak hallani sem arról 
Onga községben, hogy a régi vezetők 
a község élére álljanak, olyan vezetők-
re nincs szükség, akik a nép vagyonát 
elsikkasztották.- Kéri, hogy a Vb. tag-
ságot szervezzék ujjá, s a régi Vb. tagok 
közül is maradjanak meg emberek, 
mert azok között is voltak megbecsült 
emberek.˗

Géczi János Monaj Községi Tanács 
Vb. elnöke.˗

Hozzászólásában beszél a Tsz.-ek 
munkájáról. elmondja, hogy ne legye-
nek erőszakolva a dolgozó parasztok 
a Tsz.-be való belépéssel. A tsz.-ek a 
községekben felbomlottak, minden 
dolgozó kapja vissza a földjét, amit be-
vitt. Sérelmezi hozzászólásában, hogy 
a járási tanács vezetésében, miért a 

Adalékok Onga 1956-os történetéhez
A következő forrás Onga 1956-os történetéhez járul hozzá érdekes adalékokkal. (Olvasható a február-
ban megjelent Az 1956-os forradalom és Onga c. könyvben, melyet a Közép- és Kelet-európai Történe-
lem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatott.)
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Bojkó és Spisák elvtársak vannak, mi-
ért nem az Ádám kartárs, akit mi, a nép 
választottunk ide, miért azok vannak 
itt, akiket a párt választott. Mi a párt 
útján választott vezetőkben a bizalmat 
nem helyezzük, csak azokba, akit a nép 
választott.˗ Sérelmezi továbbá, hogy 
Mallák elvtárs volt kint Monaj község-
ben és nem a tanácsra ment és ott be-
szélgetett el a Munkástanács elnökével, 
hanem a községben egyes embereket 
kérdezett meg, hogy ki csoda a mostani 
tanácselnök. Ha kíváncsi volt rá, miért 
nem mert a Községi Tanácsra eljönni 
és az elnökkel beszélgetni. Szeretném 
megkérdezni, hogy mi az érvényes, ha 
a nép választ, vagy a párt, engem a nép 
választott így, tehát semmi köze ahhoz 
a pártbizottságnak, hogy kit választott 
a nép Monaj község vezetésére.˗

Pazar Dezső Alsóvadászi Községi 
Tanács Vb. elnöke:

Hozzászólásában beszél az Alsóva-
dász Községi Munkástanácsról, miért 
akarják a Munkástanács vezetőit levál-
tani és a régi vezetőket visszahelyezni a 
község élére.˗

A racionalizálással kapcsolatban 
a járási tanácson úgy kell végrehajta-
ni, hogy a községekből egy-két ember 
azon részt vegyen, ne olyan személyek 
maradjanak meg a járáson, akik nem 
megbecsült emberek a járás terüle-
tén, csak azok emberek maradjanak 
meg, akik a feladatokat el tudják látni, 
nekünk nincs szükségünk Kertészre, 
Bojkóra meg a többi elvtársakra, mi-
ért nem Ádám István van most is a 
járási tanács élén, miért kergették el 
Kormost, Szepesit, Polacsekot, akiket 
mi megválasztottunk, miért olyanok 
vannak ide állítva, akikre semmi szük-
ségünk nincs.

A létszámcsökkentéssel kapcsolat-
ban ne a szomszéd épületbe, a párt-
bizottság épületébe menjünk megint 
tanácsot kérni, hogy kik maradjanak 
meg, mert nekünk kommunistákra 
nincs szükség, csak becsületes dolgo-
zó emberekre, nem azokra, akik ha a 
falvakban megjelennek és az emberek 
rettegnek tőlük nekünk ilyenekre nincs 
szükség. A törvények, amiket nekünk 
végre kell hajtani régi Rákosi törvé-

nyek, ezek ellen mindenkinek kifogása 
van, miért nem hoznak új törvényeket, 
mi a régi Rákosi törvényeket nem hajt-
suk végre. Egyes emberek a Kommu-
nista Pártot hibáztatják, nem azt kell 
hibáztatni, hanem a Rákosi törvényeit, 
és annak vezetőit.˗

Ellene vagyunk az MSZMP-bizott-
ságnak, csak azért, mert olyanok a ve-
zetői, mint Mallák, miért most is a régi 
emberek maradtak meg.˗

Tudomásunkra jutott, hogy a Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóságon 
értekezleten voltak a mezőgazdasági 
feladatok kérdésében Kertész és Spisák 
elvtárs, miért mástul kell ezt megtudni. 
Mit tudnak ezek megtárgyalni a mező-
gazdaság problémájával kapcsolatban, 
miért nem jöttek ki a községekben 
megkérdezni egyes dolgozókat, mező-
gazdasági embereket, hogy mik a hi-
ányosságok, problémák, hogy azokat 
vitték volna a megyére megtárgyalni. 
Miért nem hoznak ilyen értekezleteket 
a nyilvánosságra.˗

Beszél továbbá a földrendezésről. ˗ 
Alsóvadász községben a tsz-ek felbom-
lottak, a földet visszaadjuk minden-
kinek a saját tulajdonát. Kéri, hogy a 
Mezőgazdasági Igazgatósággal a föld-
kérdést egy héten belül intézzék el.˗

Küldjenek földmérő bizottságot a 
községekbe, a földeket fel kell térképez-
ni, mert régi 1800-as térképek vannak.

A Vb. tagok újjá választását meg 
kell szervezni, a Vb.-t életre kell hívni.˗

Pongrácz András felsődobszai Köz-
ségi Tanács Vb. elnöke.-

Hozzászólásában beszél a földren-
dezésről, a tsz-ek felbomlanak, a tagok 
megkapják saját földtulajdonát, amivel 
a tsz-be beléptek. A földrendezés min-
den községben nagy probléma, ezért 
segítséget kér a Megyei Tanács Mező-
gazdasági osztályától.˗

A járási Tanácson a létszámcsök-
kentéssel kapcsolatban, a községekből 
válasszanak meg két embert a közsé-
gekből, akik a racionalizáláskor bent 
lesznek a járási tanácson, hogy azok 
maradjanak meg a járás vezetésében, 
akiket a nép megválaszt.˗

Rakaczki József Felsővadászi Köz-
ségi Tanács Vb. elnöke.˗

A járási tanácson a létszámcsök-
kentés folytán a községi tanácsokhoz 
ne tegyenek le embereket, mert elég a 
községeknél a Vb. elnök, vb. titkár, akik 
a községben lévő feladatokat ellátják.˗

A régi Vb. vezetők visszaállítása 
a községekben nem lehetséges, mert 
csak a nép által megválasztott vezetők 
lehetnek a község vezetésében.

Hozzászólásában elmondja, hogy 
a forradalmi események alatt Felsőva-
dász községben a szövetkezeti boltot 
feltörték, a betörés során több értékes 
cikk elveszett, kéri, hogy a betörést a 
rendőrség kellő nyomozással vizsgálja, 
mert eddig az ügyben kellő intézkedés 
nem történt.˗

A földrendezés kérdését minél ha-
marabb meg kell oldani a községek-
ben, a Járási Tanács Mezőgazdasági 
Osztályáról szakembereket küldjenek 
ki, hogy a községekben a földrendezés 
mielőbb befejezést nyerjen.˗

Butykai István Kiskinizs Községi 
Tanács Vb. elnöke.˗

Kifogásolja hozzászólásában, hogy 
a járási tanács részéről kiküldött dolgo-
zók a régi vezetők visszaállítását akar-
ják, kiszállásaik alkalmával minden 
esetben felkeresik Juhász Imre elnököt 
és a titkárt, s ott nagy italozást folytat-
nak.

Miért akarják a régi vezetőket a 
község élére visszahelyezni, mikor Kis-
kinizs község lakossága ezt nem fogja 
engedni.˗ Nekik elegük volt a régi ve-
zetőkből.-

Kéri, hogy a földrendezés mielőbb 
megoldást nyerjen a községekben, a 
Járási Mezőgazdasági Osztályon ke-
resztül kérjünk segítséget a Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóságtól, hogy a 
községekben a földrendezés mielőbb 
megoldást nyerjen.

Több hozzászólás nem volt. Bojkó 
elvtárs a feltett kérdésekre, hozzászó-
lásokra megválaszolt, a válasz a kérdé-
sekre megfelelő volt.˗
kmft.˗
Bojkó József sk.
vb. elnök.-

(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-

iratai.)
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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
– Dohánybolt, Nádas u. 1.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Önkormányzati hírek 
•  Pályázatok állása
•  Bársonyos medertisztításáról
•  Oktatási intézmények 

önkormányzati beszámolója
•  Ballagás előtt
•  Adalékok Onga 1956-os 

történetéhez
•  Bemutatkozott az iskola
• Tévében...
•  Iskolai csengőszó

óvoda vezetői pályázati felhívás
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bársonyos 
óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői meg-
bízás határozott időre, 5 évre, 2017. 08. 16-tól 
2022. 08. 15-ig-ig szól. 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, 3562 Onga, Hunyadi utca 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: Az intézmény 
szakmai vezetése, törvényes, szakszerű műkö-
désének biztosítása, pedagógiai munka szer-
vezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai 
program megvalósításának biztosítása, mun-
káltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcso-
lattartás az önkormányzattal, egyéb intézmé-
nyekkel, intézményi költségvetés betartása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
–  főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai 

végzettség és szakképzettség, 
–  óvodapedagógus munkakörben szerzett – 

Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
–  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
–  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség, 
–  pedagógus szakvizsga keretében szerzett in-

tézményvezetői szakképzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
–  fényképes szakmai önéletrajz; 
–  intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai 

helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelé-
seket is tartalmazó vezetési program; 

–  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okiratok másolatai; 

–  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány; 

–  nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

–  nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 
41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlen-
ség nem áll fenn, 

–  nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálá-
sát nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Farkas Lászlóné jegyző nyújt, a 
46/543-000 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Onga Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete címére történő 
megküldésével (3562 Onga, Rózsa utca 18.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: óvodavezető. 
Személyesen: Farkas Lászlóné jegyző (3562 
Onga, Rózsa utca 18.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.) 
EMMI rendelet 189-191. §-ában, a 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatá-
rozott szervek véleményezik, melyet követően a 
pályázatokról Onga Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete dönt a júniusi ülésén. A képvi-
selő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje: Onga Város Önkormányzatának honlap-
ja és hirdetőtáblája - 2017. március, Oktatási és 
Kulturális Közlöny.
A munkáltatóval kapcsolatban további infor-
mációt a www.onga.hu honlapon szerezhet. 

Az OKe 1 %-os felhívása!
Az Ongai Kulturális Egyesület 

munkájához 2017-ben is 
a város lakosságának támogatását, 

segítségét kéri!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 

adóbevallásuknál az 1 %-ról 
rendelkező nyilatkozatukban 

támogassák az egyesület céljait, 
törekvéseit. Az 1%-os felajánlások 

által a Darvas Közösségi Ház és 
Múzeum új épületének átalakításához, 

felújításához kérjük segítségüket! 
A SZJA adóbevallásuknál 

nyilatkozatukban a következőket 
legyenek szívesek megjelölni: 
Ongai Kulturális egyesület. 

Adószám: 18430983-1-05
Az eddigi felajánlásokat, 

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


