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Hittanverseny Ongán
Gönc városa többek között a Károlyi Napok megrendezésével is
emlékezik egykori lelkészének, a
bibliafordító Károlyi Gáspárnak a
munkásságára. Az ehhez kapcsolódó tanulmányi versenyeknek
négyévente része az a hittanverseny, melyet a gönci Károlyi Gáspár Általános Iskola és az Abaúji
Református Egyházmegye közösen szervez.

Gagybátor, Hernádszentandrás, Ináncs,
Krasznokvajda, Onga és Szikszó) összesen 81 gyermek vett részt a versenyen,
ebből 33 volt ongai.
Természetesen ahhoz, hogy mindez
megvalósulhasson, kellett iskolánk jelentős támogatása, hiszen a református gyülekezet nem rendelkezik erre alkalmas
helyiségekkel. Rózsa László igazgató úr
gondoskodott a lebonyolításhoz szüksé-

A verseny első fordulójára április 25-én
került sor három helyszínen: Abaújszántón,
Edelényben és most
először Ongán. A választás azért is esett
Ongára, mert a környező falvak hittanosai közül a mi gyermekeink vállalkoztak
Verseny előtti eligazítás (Fotó: K. Gy.)
a legnagyobb létszámban erre a megmérettetésre. Kilenc ges feltételekről, Kovács György igazgatóhelyről (Alsóvadász, Aszaló, Baktakék, helyettes úr az alkalom megörökítéséről,
majd Kupsza Jánosné
volt segítségünkre, hogy
minden újra a helyére
kerüljön. A versenyzőket
az ongai hittanosok szülei vendégelték meg soksok finom süteménnyel.
Terítettek, kínáltak, sőt
páran a feladatok javításánál is segédkeztek, Rózsa Lászlóné és Ládiné
Molnár Ilona tanító nénikkel együtt.
Egyeztetés (Fotó: K. Gy.)

– folytatás a 2. oldalon –

Hittanverseny Ongán – folytatás az 1. oldalról –

A verseny megkezdése előtt a gyermekeket házigazdaként Csomós Lászlóné hitoktató, Rózsa László igazgató úr és Dienes
Lászlóné gondnok asszony köszöntötte, és
kívánt nekik eredményes munkát.
Az eredményhirdetés volt talán a legizgalmasabb része a versenynek, mert korosztályonként csak az első három csoport

A hittan versenyen (Fotó: K. Gy.)

vehet részt a döntőn. Büszkék lehetünk rá, hogy a 11
ongai csoportból 4 továbbjutott (3–4. osztály: Horváth Katica, Klinga Fanni és
Oszterman Anna; 5–6. osztály: Bekus Orsolya, Tirpák Orsolya és Szabó Dóra;
7–8. osztály: Vaskó Dalma,
Talmaczi Gréta, Kovács Barbara, Héjjas
Anna, Hudák
Megnyitón (Fotó: K. Gy.)
Mercédesz és
Vanyó Viktor). Két csoport tunk, mert akkor mérik össze tudásukat
elhanyagolható különbség- Göncön, a másik két helyszín legjobb hitgel maradt le, de a többiek- tanosaival. Reméljük, hogy ott is szép erednek sem kell szégyenkezni- ményeket érünk majd el!
Ezúton is köszönetet mondok a gyerük a teljesítményük miatt,
mindannyian szorgalma- mekek szorgalmas munkájáért, iskolánk
san készültek és tisztesség- támogatásáért, a pedagógusok és szülők
gel helytálltak. Így 12 gyer- odaadó segítségéért.
mek további szerepléséért
- Csomós Lászlóné még május 9-ig izgulha-

Újra „Kattints rá nagyi!”
Az Ongai Kulturális Egyesület a Budapesti Művelődési Központtal együttműködve a UPC Magyarország Kft. támogatásával
az Ongán élő nyugdíjasok számára biztosít lehetőséget a világháló
használatának helyben való megismerésére. A huszonöt órás tanfolyamra jelképes 1000 Ft-os áron jelentkezhetnek településünk nyugdíjasai. Az idei második „Kattints rá nagyi!” tanfolyam május/júniusban kerül lebonyolításra. Jelentkezési határidő 2009. május 15-e.
Jelentkezhetnek az általános iskolában nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjasok személyesen vagy telefonon (46/464-260) Kovács Györgynél,
Poroszkainé Urszin Mártánál vagy Takács Lászlónál.
- T. L. -

Újra indul (Fotó: T. L.)

Civil fórum a fiatalokról, fiatalokért, fiatalokkal (is)
Az OKE NCA által támogatott újabb
civil fórumára április 28-án került
sor. Az általános iskola média termében gyűltek össze a nagyközség
fiataljainak helyzete, szórakozási
lehetőségei, aktivizálása, közéleti
életbe való bevonása témák iránt
érdeklődő ifjabb és idősebb lakosok. A kötetlen beszélgetést, fórumot már megszokott módon az
egyesület által készített vitaindítónak szánt film vezette be (utólagosan megtekinthető a www.onga.
hu weboldal videotárában).
A riportfilm záró gondolatai között
egy olyan internetes fórumbeli felvetés
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A fórumon (Fotó: K. Gy.)

2009. május

is elhangzott, hogy szánalmasak ezek a
próbálkozások, amivel Ongán néhányan
a kulturális programok szervezéséhez, a

A legfiatalabb résztvevők (Fotó: K. Gy.)

fiatalok bevonásához közelítenek. Próbáljuk hinni, hogy a fórumozónak nincs
igaza. Habár?...
Az érdeklődés a korábbi fórumokhoz hasonlóan most sem a szívünknek tetszően alakult. Abban sem volt
változás, hogy a helyi közélet mérvadó
személyeinek többsége ezt a rendezvényünket sem tekintette olyannak, ahol
célszerű vagy hasznos lenne a megjelenésük. A mintegy két tucat érdeklődőnek csak mintegy felét sorolhatjuk
ténylegesen a fiatalabb korosztály közé,
akik között is megfogalmazódott, hogy
valójában miért kell ezt erőltetni? Véleményük szerint minden fiatal megtalálja a neki tetsző közösséget, programokat, közéleti eseményeket felsőbb
ráhatás nélkül is.
A fórumon több továbbgondolásra érdemes hozzászólás, vélemény is elhangzott. Alább kommentár, a ráadott

Véleménycsere (Fotó: K. Gy.)

válaszok nélkül – távirati stílusban –,
ezek közül válogattunk, hátha meghallja valaki…

▶ A felnőtt társadalomhoz hasonlóan
a fiatalok sem tudják az érdekeiket képviselni.
▶ Nincs
egy
klubhelyiség Ongán, ahova a fiatalok elmehetnének.
▶ A nők, a lányok részére egyáltalán nincs sportolási lehetőség a
nagyközségben.
▶ A mai fiatalok nem is akarnak
sportolni,
annak közösségformáló, szocializáló hatását nem ismerik.
▶ A gyökerek az általános iskolánál
már hiányoznak.

▶ Rejtett, titkos agymosás áldozatai
vagyunk/vagytok.
▶ Vannak jó példák, pl. Hangácson.
Miért nem nézzük meg, ők miként csinálják?
▶ A kezdeményezőkészség kiveszett a
mai fiatalokból.
▶ Az önkormányzat miért nem vesz
részt a szervezett programok alakításában? Miért ilyen passzív?
▶ A művelődésszervezőnek több feladata lenne a kérdésben, láthatatlan a tevékenysége.
▶ A meglévő, működő közösségek
Ongán zárt köröket képeznek, ahova kívülről szinte lehetetlen bejutni.
▶ Miért nem nyitnak a fiatalok felénk?
Miért nem keresnek minket elképzeléseikkel?
▶ A fiatalság aktivizálásában a családnak, az egyháznak és az iskolának van

Hozzászólás előtt (Fotó: K. Gy.)

▶ Ahol 45 évesek ülnek a pultnál, nem
akarnak a tizenévesek jelen lenni.
▶ Az ongai fiatalok nem ismerik egymást. Akik nem
Ongára jártak általános iskolába,
azok végérvényesen elvesznek a falu
közélete számára.
▶ Nézzünk
már egy kicsit magunkba! Mi felnőttek milyen példát mutatunk?
▶ Ki finanszírozza az alulról
jövő kezdeményezéseket?
▶ Egy középiskolásnak – ha rendesen
tanul, és el akar érni valamit az életben –,
nincs ideje a helyi programokra.
2009. május

szerepe. Mindenütt vannak gondok.
▶ Miért kellene egy szülőnek tizenéves
gyermekét késő este elengedni Ongán
egy szórakozóhelyre, kocsmába?
▶ Azért mennek Miskolcra a helyi fiatalok, mert ott bármit megtehetnek, nem
ismeri őket senki, nem kérik számon rajtuk a viselkedést, szemben Ongával.
▶ Nincsenek megfelelő programok,
amik vannak, azok se biztos, hogy megfelelően propagáltak Ongán. A hírek nem
biztos, hogy eljutnak a célközönséghez.
▶ Hol hirdessük?
▶ Ciki a faluban szórakozni.
▶ Miskolcon jobb programok vannak.
▶ Kinek lenne a feladata a kérdésben
előrelépést sürgetni? Hol vannak azok az
„egy emberek”, akikre számítani lehet,
akik megoldást keresnek a problémára?
- T. L. 3

Az Ongai Kulturális Napok programtervezete
Időpont: 2009. május 20–22. (A május 23-ai szombati programok – az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei és a benyújtott, de elutasított pályázatnak is köszönhetően – a képviselő-testület döntése értelmében az idén nem kerülnek megrendezésre.)
Május 20. szerda
17.45-től ünnepi megnyitó, zászlófelvonás
Ünnepi beszédet mond: Madzin Tibor polgármester
Helyszín: Főtér
18.00-tól Bozsik Imre – volt ongai lakos – fotókiállítása természetképeiből
Helyszín: művelődési ház klubterme
18.45 süteménysütő verseny eredményhirdetése
Helyszín: művelődési ház klubterme

Május 21. csütörtök
18.00-tól ismeretterjesztő előadás
Helyszín: művelődési ház klubterme
Május 22. péntek
17.00-tól
M.É.Z
együttes koncertje + ír
táncháza
Helyszín: művelődési ház nagyterem
19.30-tól Diamond
együttes rock koncertje
Helyszín: művelődési ház nagyterem

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület április 7-én
tartotta soron következő rendes
ülését.
☐ Az önkormányzat elfogadta a 2008.
évi költségvetési zárszámadásáról
szóló rendeletét 1 461 350 E Ft bevétellel, 1 342 205 E Ft kiadással és
114 825 E Ft pénzmaradvánnyal.
☐ Onga Nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete elfogadta a szociálpolitikai támogatási rendszer alakulásáról szóló beszámolót.
☐ Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervet megtárgyalta, a
Közfoglalkoztatási Tervet jóváhagyta
és a megvalósításhoz szükséges feltételeket a költségvetésében biztosítja.
☐ A képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést és a Szociális Szolgáltató
Központ Fogyatékosok Nappali Intézményének 2008. évi működéséről szóló beszámolót.
☐ A képviselő-testület a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.
(II. 20.) NKÖM rendelet alapján az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
által meghirdetett „Felzárkóztató Pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatására-2009.” c. pályázat benyújtásáról döntött. A képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a már jóváhagyott költségvetési támogatáson
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felül kiegészíti a könyvtár beszerzési
keretét 200.000 Ft-tal. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy
a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
☐ A képviselő-testület elfogadta a 2009.
évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési eljárásban eljáró Bíráló Bizottságba az alábbi tagokat jelölte: Fehér Emese, Kovács Árpád, Kovács
György, Madzin Tibor, Rózsa László,
Tompa Csaba és Zsoldos Jánosné.
☐ A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2008. évi belső
ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési és éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést.
☐ A képviselő-testület a Berzsenyi utcában kialakítandó történelmi emlékpark komplex építési beruházással
kapcsolatos tanulmányterv tervezési munkáinak végleges kidolgozásával megbízta Szél Norbert tervezőt, és
a benyújtott árajánlat alapján hozzájárult a Berzsenyi-Tompa-Petrovics utak
által határolt 666/1 hrsz.-ú területre
vonatkozó geodéziai és a vízi-közmű
tervek készítésének megrendeléséhez.
☐ A képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő 1096/18. hrsz.-ú kivett művelési ágban nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű, 298 m2
nagyságú ingatlant forgalomképessé
nyilvánította.
☐ A képviselő-testület a munkavédelmi feladatok ellátásával a Nedea Bt.
2009. május

A M.É.Z. együttes

(3562 Onga, Bem A. u. 52. sz.) ajánlattevő ajánlatát elfogadta, és 2009. április 15. napjától 2009. december 31ig megbízta a munkavédelmi feladatok
végzésével.
☐ A képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő 39/15. hrsz.-ú kivett
művelési ágban nyilvántartott udvar
megnevezésű, 510 m2 nagyságú ingatlant forgalomképessé nyilvánította.
☐ Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga, Arany J. u. 14.
számú, 628/2 hrsz. alatti ingatlanon
lévő használaton kívüli óvoda épületrészből bölcsődét kíván kialakítani.
Felkérte a polgármestert, hogy az épület bölcsődévé történő átalakítás építési
engedélyezési tervének készítéséhez a
szükséges intézkedést tegye meg.
☐ Onga Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a KEOP-7.2.1.22008-0014 azonosító számú „Onga –
Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges engedélyezési tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás tárgyában a
SAVITERV Vízügyi Tervező és Kivitelező Kft. (3530 Miskolc, Király út 6. fsz. 3.)
– pályázó ajánlatát fogadta el. A vállalási ár: 10.650.000 Ft + 2.130.000 Ft ÁFA =
12.780.000 Ft. A pályázat a projekt előkészítéséhez megkötött támogatási szerződés alapján 85%-os támogatásban részesül, az önkormányzat a megvalósításhoz
szükséges önerőt a költségvetése terhére
biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazást adott az eredmény kihirdetésére,
az elnyert pályázattal kapcsolatos aláírási és szerződéskötési feladatokkal megbízta Madzin Tibor polgármestert.
- T. L. -

Iskolai
csengőszó
Kiszehajtás! A tavaszi szünet előtt került megrendezésre a hagyományőrző kiszehajtás, mely a rossz idővel együtt a betegséget is kiűzte a faluból.
◀ ◆ ▶
Tavaszi sportnap! Több mint százötven tanuló részvételével nagyszabású
sportnapot szervezett iskolánk diákjaink
számára. A tavaszi szünet első napján ragyogó időben osztályok közötti bajnokságokra került sor atlétikában és labdarúgásban. A legügyesebbek éremdíjazásban
is részesültek.
◀ ◆ ▶
Alsós tanulóink a Miskolci Nemzeti
Színházban megtekintették a Pinocchio
c. előadást.
◀ ◆ ▶
Leendő elsőseinknek nyílt játékos napot
szervezett iskolánk, melyen jól érezték
magukat a megjelent gyerekek és szüleik.

Lillafüredi továbbképzésen (Fotó: K. Gy.)

Az elsősök beiratkozása megtörtént,
mely alapján megállapíthatóan kevesebb
létszámú tankötelessel, de továbbra is két
osztályban kezdődik a 2009/10. tanév.
◀ ◆ ▶
A Miskolci Nemzeti Színház művészei
nagysikerű hangszeres bemutatót tartottak tanítványainknak a nagyközség művelődési házában.

Hangszeres bemutató (Fotó: K. Gy.)

Kiszehajtás (Fotó: T. L.)

Nyelvtan-helyesírás: 1. hely Taksár TaA felsősök háromnegyedéves teljesítményét vizsgálták nevelőik április köze- más 3. b. Felkészítő: Kovácsné Nagy Ágpén, melyről a fogadóórán kaphattak tá- nes. 3. hely Vasas Vivien 4. a. Felkészítő:
Kiss Istvánné.
jékoztatást a szülők.
Angol: 1. Vidó Dalma 7. a, 2. Sis◀ ◆ ▶
A tantestület tagjai Országos Szakszol- ka Lőrinc 6. a, Simon Krisztina 5. b,
gálati Konferencián vettek részt a 3. Fidrus Marianna 8. a. Felkészítők:
napokban, ahol többek között az Minyó Ákosné, Szakáczki-Ujházy Rita és
Szabóné Reszegi Éva.
alábbi témákban értekeztek:
Mesemondó verseny: 1. Berta Zoltán
a) A magatartászavarok keze4. b, 2. Szabados Natália 3. b. Felkészítők:
lése a pedagógiai gyakorlatban.
b) Az iskolai konfliktusok ke- Kovácsné Gara Alice és Kovácsné Nagy
Ágnes.
zelése.
c) A tanulási motiváció fejlesztése a gyakorlatban.
◀ ◆ ▶
Az elsősök Anyák
napi ünnepi műsora május 8-án
lesz a művelődési házban.
◀ ◆ ▶
A bemutatkozik az iskola kulturális program május 15-én du.
6 órakor kezdődik.
Az iskolai sportnapon (Fotó: T. L.)
AZ ELŐZŐ IDŐSZAK
VERSENYEREDMÉNYEI:
Rajz - színes csendélet: 1. hely
Szunyogh Esztella 7. a, Szabó
Roxána 7. b, grafikus csendélet:
1. hely Kacsur Alexandra 8. b,
3. hely Forgács Ivett 6. a, 4. hely
Pálinkás Roland 7. a. Felkészítő:
Nagy Attiláné.
Történelem megyei döntő: 18.
Bekus Ágnes 8. a. Felkészítő: Takács László.
2009. május

Versmondó verseny: 1. Péli Farkas
2. b, Berta Zoltán 4. b, Horváth Zsolt 6.
b. Felkészítők: Kovácsné Garadnai Éva,
Kovácsné Gara Alice és Poroszkainé
Urszin Márta.
A versenyeket Bőcsön, Hernádnémetiben és Alsózsolcán tartották a városkörnyék iskolái részére.
Diákolimpia-labdarúgás: III. kcs. l.
hely (megyei döntős szereplés). Felkészítő: Kajtor Csaba.
- Rózsa László ig. 5

Partneri elégedettség mérése
a 2008-2009. tanévben
A Görgey Artúr Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2001 óta rendszeresen
felméri partnerei elégedettségét.
Az intézmény minőségirányítási
programjában meghatározott elvek és eljárásrend szerint a 2008–
2009-es tanévben is elvégeztük a
felmérést.
A felmérésben résztvevők köre elsősorban a szülői közösségre, a tanulókra,
az intézmény dolgozóira és természetesen egyéb partnereinkre terjedt ki. Minden negyedik szülő, minden harmadik
tanuló, valamennyi pedagógus és iskolai
dolgozó és a 25 legfontosabb külső partner kapott felkérést a véleménynyilvánításra, értékelésre. Átlagosan 87–90 százaléka érkezett vissza a kérdőíveknek.
A válaszok feldolgozását iskolánk értékelési csoportja végezte el, munkájuk alapján készült el a partneri elégedettség képe.
Az egyes területek részletes kiértékelése után készült el az összegzés, amelynek adatait az előző évek értékeivel is
összevetettük. Általánosságban megállapítottuk, hogy nincs szignifikáns változás az előző évekhez képest, de mindenki számára tanulságos lehet a vélemények
megismerése.
1. A tárgyi környezettel való elégedettség
Mérésben érintett területek: az osztálytermek rendje, tisztasága, tárgyi felszereltsége, a környezet rendezettsége.
Minden partnerünk esetében javult a
tárgyi környezet megítélése, különösen
a szülők esetében, akik legkevésbé találkoznak naponta a feltételek javulásával.
Az elmúlt két évben iskolánk tantermeinek jelentős része megújult, az évtizedes iskolai bútorzat csaknem egésze
korszerűsödött.
Ez a változás akár nagyobb elégedettséget is kiválthatott volna, de a nyitott
kérdésekre adott válaszból kiderül, hogy
a régi épületek állagával, a tornaterem
szűkösségével sokan elégedetlenek.

zási-értékelési rendszer, nevelés, kapcsolattartás, igényesség, szakmai tudás, emberség.
Évek óta ez az egyik legpozitívabb területe a partneri elégedettségmérésnek.
A nevelők saját megítélése is javult, ez talán annak köszönhető, hogy jobban odafigyelünk egymás munkájára.
A nyitott kérdésekre adott válaszokból
is kiderül, hogy az iskola egyik erőssége a
jól képzett, gyermekközpontú, emberséges tanári kar.
3. Tanórán kívüli tevékenységek
Mérésben érintett területek: rendezvények, kirándulások, felzárkóztató foglalkozások száma, szervezettsége, eredményessége, tehetséggondozás.
Kiemelkedően jó megítélést kap ez
a terület, különösen a diákok részéről.
Egyedül a kirándulások számát keveslik
a tanulók.
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2. A nevelőkkel való elégedettség
Mérésben érintett területek: osztályo6

4. Tanulókra eső terhelés megítélése
Mérésben érintett területek: a tanulásra fordított idő elemzése és a tanulókkal szemben támasztott követelmények
mértéke.
A szülők és a tanulók kicsit átlag fölöttinek érzik a terhelést, bár bevallottan
a nagy többség másfél óránál kevesebbet
készül otthon naponta.
Többen úgy gondolják, hogy a követelmények magasak az iskolában, akár
napi három óra otthoni felkészülésre is
szükség lenne a megfelelő órai teljesítményhez.
A pedagógusok inkább alacsonynak
ítélik a terhelést, különösen a diákjaik által tanulásra fordított időt. A nevelők az
otthoni felkészülésre fordított ideális és
szükséges időt 1,5 és 2 óra közöttire becsülik.

Globális elégedettség
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A művészeti iskola tevékenységét minden kérdezett szintén pozitívan értékeli.
Az eltérő képességűekkel való egyre
intenzívebb foglalkozás (felzárkóztatás,
tehetséggondozás) miatt nőtt meg a nevelői mutatók értéke.
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5. Általános elégedettség értékelése
Mérésben érintett területek: fegyelem, a tanulók elismerése, a tanítás
eredményessége, ügyintézés, az iskolai
munka szervezettsége, az iskola jó hírneve.
A szülők esetében feltűnően magasabb ez az átlag. A diákok és a pedagógusok esetében a fegyelmet sokan csak
közepesre pontozták, valamint ezzel
összefüggően a tanítás eredményességét
is javítandónak látják.
6. Globális elégedettség
Mérésben érintett területek: az általános iskola működésének átfogó minősítése.
A diákok és a nevelők esetében némi
csökkenést, a nevelők esetében halvány
növekedést látunk az előző évhez képest.
Összességében azt figyelhetjük meg,
hogy egyre egységesebb az iskola megítélése.
7. Erősségek – gyengeségek
A kérdőívek legizgalmasabb része a
nyitott kérdésekre adott válaszok elemzése. Valamennyi véleményt érdemes és
szükséges akár egyedileg is mérlegelni,
megvizsgálni.
Az iskola erősségei közt minden partner az első három közt említette a tehetséggondozást, a versenyfelkészítést és
versenyeredményeket. Hasonló módon
mindenki elismeri az iskolai rendezvények színvonalát, a hagyományőrző
programokat.
A szülők, külső partnereink és különösen az alsós diákok a pedagógusok
felkészültségét, emberségét, türelmét
értékelik.
A pedagógusok a felzárkóztató és fejlesztő tevékenységet, a diákok a tanórákat, a tanulási lehetőségeket, a szülők és a
külső partnerek az oktatás színvonalát és
a művészeti iskola képzéseit tartják elismerésre méltónak legtöbbször.
A fejlesztendő területek megítélése
egységesebb, bár itt is rendkívül sokszínű a kép.
A fegyelem, különösen a tanórán kívüli fegyelem erősítését minden partnerünk fontosnak tartja.
A régi iskolaépületek felújítását (nyílászárók cseréjét, épületkorszerűsítést,
tornaterem bővítését, udvari játékok ké-
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venné.
Újdonságként tűnik fel egyre több
esetben a tagozatok indításának az igénye, partnereink közül többen ebben látják a tanulómegtartó erő növelésének lehetőségét.
Köszönjük valamennyi megkérdezettnek a válaszadást, amivel hozzájárultak
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ahhoz, hogy reális képet kapjunk az iskolai folyamatokról, az iskolával szemben
állított elvárásokról.
Reméljük, a következő évek fejlődése
mindannyiunk javára és megelégedésére
fog szolgálni.
– Poroszkainé Urszin Márta
és Kovácsné Nagy Ágnes
intézményi minőségirányítás felelősök –
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eltérĘ képességĦek kezelése
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10 éves az Ongai Kulturális Egyesület
Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE)
hivatalosan 1999. február 25-én
alakult meg. Az egyesület alakulásakor alapvető célként többek
között a következőket határozta
meg: a helyi kulturális élet színesítése, gazdagítása, a kulturális örökség megóvása, tehetségkutatásgondozás, hagyományőrző, múlt
feltáró kiadványok megjelentetése, a helyi események képi archiválása, a nyilvánosság elősegítése és
a helyi társadalom informálása, tájékoztatása. Az eltelt tíz évben az
OKE nem csak Onga, de a régió elismert közhasznú nonprofit szervezetévé vált.
Az OKE megalakulásától minden hónapban megjelentette a helyi közéleti havi
lapját, az Ongai Kékdarut, ami évek óta
az interneten is elérhető: www.okeonga.
hu. Az OKE üzemelteti a nagyközségi civil honlapot is, de mi készítettük el a községi önkormányzat első honlapját is. A
honlapokat tartalmilag és külső megjelenésében is többször megújítottuk.

Burkolás a falumúzeumnál (Fotó: T. L.)

Az egyesület 2007-től megkezdte egy falumúzeum kialakítását a Dózsa György utcában, melyet az önkormányzat is támogat.
Az OKE állította fel az Ongaiak
Ongáért emlékművet, készíttette el a II.
világháborús zsidó áldozatok emléktábláját, kezdeményezésére és támogatásával
avatták fel Görgey Artúr domborművét
az általános iskolában. Az OKE folyamatosan gyűjti a település múltjával kapcsolatos régi tárgyi emlékeket, iratokat, forrásokat és fotókat.
Az egyesület által eddig megjelentetett
fontosabb könyvek: Bársonyosan irodalmi antológia, Onga XX. századi történetét
bemutató fotóalbum, Onga helyismereti
8

tankönyve, Onga válogatott forrásainak
gyűjteménye, Adalékok az Ongai oktatás
történetéhez iskolatörténeti monográfia,

(1956, millennium, Onga múltja stb.), tematikus nyári táborokat (7 db), „Kattints
rá nagyi!” számítógépes tanfolyamokat (4

Az OKE a 10 éves születésnapi közgyűlésen

A református templom és egyház története monográfia. Több könyvünk 2008ban már második kiadását érte meg.
Az egyesület nevéhez számos helyi és
megyei multimédiás kiadvány (összesen 8 cd- és dvd-rom) is fűződik. Ezekből kiemelkedik Onga helyismereti dvd-romja.
Az Ongáról készült könyveket,
kiadványokat az Ongai Kékdaru
minden egyes lapszámait eljuttattuk minden fontosabb megyei
közintézményhez, önkormányzathoz, a szomszédos településekhez.
Az eltelt időszakban az OKE
részt vett a helyi közélet formálásában, a kulturális élet színesítésében, rendszeresen kiállításokat tartott,
Ongai Kulturális Esték címmel neves előadóművészeket látott vendégül. Vendégünk volt a helyi és regionális előadóinkon kívül többek között (olykor többször
is): Nagy Feró, Schuster Lóránt,
Waszlavik Gazember László,
Eperjes Károly, Takaró Mihály,
dr. Csorba Csaba, dr. Kerényi Ferenc, Kerényi Imre, Szentmihályi
Szabó Péter, dr. Horváth Zita, dr.
Nagy Balázs és Erős Zsolt.
Az OKE színházlátogatásokat,
koncerteket, klub koncerteket, civil fórumokat, helyi vetélkedőket,
történelmi
megemlékezéseket
2009. május

db) és különböző képzéseket szervezett.
Részt vett a nagyközség és a régió kulturális és tudományos rendezvényeinek, színházi előadások, a helyi falu- és kulturális
napok, kulturális programok megrendezéseiben, társadalmi munkában szépítette
Onga képét, évente többször parkosítást,
faültetést szervezett a település belterületén, a Bársonyos-patak partján, a kegyeleti parkban és a tavaknál.
Az OKE kezdetektől részese a nemzetközi Trivium programnak, példaértékű
civil kapcsolatai vannak Magyarországon
kívül felvidéki és kárpátaljai magyar szervezetekkel. Képzések, tanulmányutak részeként több napot töltöttünk Kárpátalján, a Felvidéken, Nógrád megyében és a
Pest megyei Taksonyban is.
Az egyesület az általános iskolában
egy média stúdiót alakított ki. Itt készülnek a helyi és regionális eseményekről
szóló videofilmek (pl. közmeghallgatásokra, ünnepségekre, civil fórumokhoz

A zsidó áldozatok emléktábláját
is az OKE állította fel (Fotó: T. L.)

stb.), fotók, itt működteti az OKE a fotóés videotárat, ahol közel 500 különböző
formátumú videokazettánk és több mint
25 000-es fotótárunk van. Folyamatos segítséget nyújtottunk az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz is.
Az általános iskolában lévő, az OKE
által beszerzett fontosabb és értékesebb
tárgyi eszközök listája a teljesség igénye nélkül: projektor, vetítő állvány, 5
db. számítógép tartozékokkal, monitorral, nyomtatókkal, szkenerekkel, szoftverekkel, 3 db videokamera, 5 db televízió
készlék, 2 db dvd-író, video és dvd lejátszók (10 db), S-VHS video editáló, 4 digitális fényképezőgép tartozékokkal, fotó
studióba való lámpák, reflektorok, erősítő, hangfalak, kamera és fotóállványok,

Az idei fásításon (Fotó: Rácz Árpád)

fotó és kamera táskák, diktafonok, stúdió
mikrofonok, acéllétra, ceruzaakkumulátorok és akkutöltők, 7 db számítógépasz-

tal, tv állványok, 6 db szekrény,
zárható polcok, média-vágópult, 30 db szék stb. Az egyesület jóvoltából készült el többek
között a média terem függönye,
redőnye, a stúdió reluxája, teljes bútorzata. Megjegyzésként
hadd tegyük hozzá, hogy ezek
az eszközök többsége nem házi
használatra való, s ennek megVendégünk volt Eperjes Károly is (Fotó: pépé)
felelően az árfekvésük is jóval
nagyobb annál. Itt többszázezres, sőt milliós értékekről, gyakran a profi kategória alsóhatárát súroló technikai
berendezésekről van szó. Megközelítőleg összesen több mint 10 millió Ft értékről, melyek egy részével mi már működésünk első éveiben rendelkeztünk, amikor
az egyes technikai berendezések
használata (pl. projektor, digitáA helyismereti dvd-rom
lis fényképező, 3 CCD-s kamera) még drága mulatságnak számított, és közel sem volt annyira megvalósított az IHM-ITP 18-as pályáelterjedt, mint manapság.
zati projektet. Ennek részeként is komoly
Az eltelt tíz évben összesen számítástechnikai eszközökkel gyarapo141 pályázatot nyújtottunk be, dott nagyközségünk.
melyből 92 nyert. Összesen közel 20 millió Ft és 3 db számíAz OKE tízéves születésnapjához kaptógép volt az egyesület pályá- csolódó nyilvános kulturális programok
zati nyereménye. Ezeken felül várható időpontja: június 25-27.
is számos más pályázat lebonyolításában segédkeztünk, melyből kiemelkedik
a 2005-ben az önkormányzattal közösen
- Takács László OKE elnök -

Megkezdődött az érettségi az esti gimnáziumban
Három éve működik Ongán az általános iskola épületében a Báthori István Középiskola és Szakiskola
Ongai Tagintézménye, ahol a felnőttek számára folyik esti tagozatú gimnáziumi oktatás.
Az idei tanévet 105 diákkal kezdte meg az intézmény, akik közül negyvenegyen próbáltak megbirkózni a 12. évfolyam követelményeivel. Harmincnyolcan vették sikerrel az utolsó előtti akadályt, és közülük 37-en május 4-én a magyar nyelv és irodalom
írásbelivel megkezdték az érettségit. A végzősök nálunk is szerenáddal köszönték meg nevelőik segítő odaadását. Reményeink
szerint sikerrel veszik az akadályokat, és a szóbeli
vizsgák befejeztével, június közepén valamennyien
megkapják
jól megérdemelt
érettségi bizonyítSzerenádon (Fotó: T. L.)
ványukat.

A tanárokkal közösen a szerenád után (Fotó: T. L.)

Az esti gimnázium 2009/10. tanévére július és augusztus
hónapban lehet jelentkezni az általános iskola titkárságán Takács László tagintézmény vezetőnél.
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A szociális ellátásokról és a
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
rendelet módosítása
Az áprilisi önkormányzati ülésen módosításra került a
szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet a következőkkel.
Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2006.(V. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítása a
szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól
1. §.
A rendelet 5. §. (6) bekezdése és (7) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
(6) Az ellátást kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a
havi jövedelemre vonatkozó adatok az adóhatóságtól kért adatszolgáltatás, valamint szakértő igénybevételével ellenőrizhető.
(7) Ha az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a jegyző hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (1) és (2) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
vagy kétség merül fel annak valóságtartama tekintetében, elő
kell írni az általa lakott lakás illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok
benyújtását.
2. §.
A rendelet 7. §-a a következőre módosul:
(1) E rendelet értelmében a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális ellátások nyújthatóak:
pénzbeli szociális ellátások:
a.) időskorúak járadéka
b.) rendelkezésre állási támogatás
c.) rendszeres szociális segély
d.) lakásfenntartási támogatás
e.) ápolási díj
f.) átmeneti segély
g.) temetési segély
természetben nyújtott szociális ellátások:
h.) köztemetés
i.) közgyógyellátás
j.) gyógyszertámogatás
3. §.
A rendelet 9. §-a, 10. §-a, 11.§-a, 12. §-a, 13. §-a hatályát
veszti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Aktív korúak ellátása
(1) a.) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít
meg annak az aktív korú személynek, aki a Sztv. 33–37.§-aiban
foglalt feltételeknek megfelel.
(2) a.) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az
ellátásra való jogosultság kezdő napján
aa) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
ab) az 55. életévét betöltötte, vagy
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ac) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a
családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy
nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben –
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, rendszeres
szociális segélyre jogosult.
b.) az (a) pont ab) – ac) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt
szerv), a Szociális Szolgáltató Központtal (3562 Onga, József A.
u. 5.) a Szt. 37/D. § szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, amelynek keretében:
ba) az együttműködésre kijelölt szervnél az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül
nyilvántartásba veteti magát, és
bb) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodást köt a
Szociális Szolgáltató Központtal, továbbá
bc) maradéktalanul teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(3) A beilleszkedést segítő programok típusai, mely az
együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed:
– az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
– az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson,
tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,
– a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános
iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.
(4) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
(5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az érintett a (2) és (3) bekezdésekben foglaltaknak nem
tesz eleget.
4. §
Jelen rendeletben nem érintett rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben
szokásos módon.
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Bemutatkozott az óvoda!
Április 24-én került sor a hagyományos óvodás bemutatkozásra. A következő képek ott készültek. (Fotók: Kovács György)
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Krónika: május
• 1900. május 1-én hunyt el Munkácsy(Lieb) Mihály festő, a magyar
kritikai realizmus egyik legnagyobb
művésze. Három legjelentősebb alkotása az Ecce homo, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota.
• 1846. május 5-én született Henryk
Sienkiewicz lengyel író, akit 1905-ben
a Quo vadis? című regényéért irodalmi Nobel-díjjal tüntettek ki. Több jelentős regénye megjelent magyarul
is, például: a Tűzzel-vassal, az Özönvíz,
A kislovag és a Keresztes lovagok.
• 1909. május 5-én, 100 éve született
Radnóti Miklós költő, műfordító. A
Nem tudhatom…, A levél a hitveshez, az Erőltetett menet, a Negyedik ecloga című versei a magyar líra
gyöngyszemei.
• 1821. május 5-én hunyt el Bonaparte
Napóleon Szent Ilona szigetén.
• 1904-ben, ugyancsak ezen a napon
hunyt el Jókai Mór, irodalmunk leg-

•

•

•

•

•

nagyobb alakja, aki a nemzetivé tette a regény műfaját.
1926. május 8-án született Sir David
F. Attenborough brit természettudós,
író, aki felejthetetlen módon mutatja
be Földünk élővilágát mind könyveiben, mind természetfilmjeiben.
1945. május 9-én 0 óra 1 perckor lépett életbe a fegyvernyugvás, s ezzel véget ért Európa hadszínterein a
II. világháború.
1881. május 11-én született Kármán
Tódor gépészmérnök, az aerodinamika világhírű művelője, a hangsebességen felüli repülés atyja.
1944. május 14-én született Georges
Lucas amerikai filmrendező. Legnépszerűbb filmjei: American Graffiti,
Csillagok háborúja, Az elveszett frigyláda fosztogatói.
1953. május 29-én ért föl a világon elsőként a Mount Everestre Sir Edmund
Hillary és nepáli vezetője, Tenzing
Norgaj.
- összeállította: KBÁ -

Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Május 27. Szerda - Június 24. Szerda - Július 22. Szerda - Augusztus 26. Szerda Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda - November 25. Szerda - December 23. Szerda

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Labdarúgó
Szövetség megyei I. osztály felnőtt
2008/2009. évi bajnokság hátralévő mérkőzései
29. forduló 05. 09. Szombat 17:00 Onga - Abaújszántó
30. forduló 05. 13. Szerda 17:00 Mezőcsát - Onga
31. forduló 05. 16. Szombat 17:00 Onga - Sátoraljaújhely
32. forduló 05. 23. Szombat 17:00 Tállya - Onga
33. forduló 05. 30. Szombat 17:00 Onga - Cigánd
34. forduló 06. 07. Vasárnap 17:00 Sajókaza - Onga
Megjegyzés: az U-19 csapatok előmérkőzést
játszanak a felnőtt találkozó előtt 2 órával korábbi
kezdési időponttal.

B.-A.-Z. megyei férfi kézilabda bajnokság
megye I. osztály 2008–2009. évi bajnokság
tavaszi hátralévő mérkőzései
7. forduló 2009. május 09. szombat 14.00
Felsőzsolcai VSE - Onga KSE
8. forduló Szabadnap
9. forduló 2009. május 24. vasárnap 14.00
Onga KSE – Ózd Lóci DSK
10. forduló 2009. május 31. Vasárnap 14.00
Onga KSE – MEAFC
Rájátszás az NB. II-be kerülésért
a bajnokság első két helyezettjének: júniusban, később
megállapított időpontban

ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.
Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Község 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@chello.hu
Nyomdai előkészítés: garayweb.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla
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Újra nyomtatott
fotóalbum
Onga
XX. századi
története
fotóalbum
1500 Ft-os áron
újra kapható
a nagyközség
boltjaiban, illetve
megvásárolható az
általános iskolában.

Oklevél, meghívó, névjegy

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Következő számunk
tartalmából:
• Onga sportkoncepciója
• Milyen volt az esti gimnáziumi oktatás 3 éve az
érettségizőknek
• Jelentkezés esti gimnáziumba
• Fásítás kontra farlopás
• Bölcsőde lesz Ongán?
• Történelmi Emlékpark, trianoni emlékmű tervek
• Bemutatkozott az iskola
• A helyi civil szervezetek működéséről
• Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének működéséről
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi turistaszálló kialakítására
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Sírmegváltások
• Ongai hírfolyam
• Egészségmegőrző rovat
• Mások írták rólunk
• Krónika
Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:
– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– Diófa ABC
– Dózsa Gy. úti kisbolt
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy
plusz munkát vállalva, ingyen terjesztik az
Ongai Kékdaru számait.

