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Három év nem is olyan hosszú
idő… Ma már így látják azok az
esti gimnazisták is, akik június
17-én, a szóbeli vizsgák után kezükbe vehették jól megérdemelt
érettségi bizonyítványukat.
2006 szeptemberében – amikor felnőtt
fejjel újra az iskolapadba ültek – még tá-

A szóbelin (Fotó: T. L.)

volinak, és sokak számára csak egy szép
álomnak tűnt azt, ami az elmúlt hetekben
megvalósult. Talán közülük
se gondolta mindenki komolyan, hogy a kitartó munkának előbb-utóbb meg lesz
a gyümölcse. Három évvel
ezelőtt hatvanhárman kezdték meg tanulmányaikat,
akik közül a néhány újonnan érkezettel együtt negyvenegyen maradtak az idei
tanév elejére. A Báthori István Középiskola és Szakiskola Ongai Tagintézményében az első alkalommal beiratkozottak
egyharmada időközben feladta, visszavonulót fújt vagy nem tudta sikerrel venni az akadályokat. Akik viszont maradtak, azok becsülettel és nagy lelkesedéssel

próbáltak megbirkózni a 12. évfolyam
követelményeivel.
Harmincnyolcan vették sikerrel az
utolsó előtti akadályt, és közülük harmincheten május 4-én a magyar nyelv
és irodalom írásbelivel megkezdték az
érettségi vizsgák sorát. Mindössze egy
tanuló volt, aki matematika tantárgyból nem érte el azt a szintet, ami elegendő lett volt ahhoz, hogy
szóbelizzen. A többiek – ki
jobb, ki egy kicsit gyengébb
eredménnyel – kivétel nélkül nekivághattak a júniusi szóbeliknek, ahol többen
remek eredményeket értek
el. Vizsgadrukkban és izgalomban persze nem volt hiány, mégis mindenki felül
tudott emelkedni a gondokon, és önmagukat legyőzve – legtöbbször a vizsgabizottság elismerését, dicséretét is kivívva
– számoltak be a megszerzett ismeretek-

Eredményhirdetésen (Fotó: T. L.)

ből történelem, magyar nyelv és irodalom, illetve két választható tantárgy követelményeiből.
– folytatás a 2. oldalon –

Sikeres érettségik – folytatás az 1. oldalról –

(A kötelező tantárgyak mellett 34-en a
földrajzot, 23-an a kémiát, 7-en a biológiát, 7-en az angol nyelvet, és 1–1 fő választotta a fizikát és a német nyelvet.)
Aki felnőtt fejjel munka és család mellet már ült iskolapadban, az tudja, hogy
milyen gondokkal kell szembenézni a ta-

nulás során. Csak elismeréssel szólhatunk azokról, akik ezt a mai problémákkal terhes világban felvállalták. Nem kis
dolog! Ahogy talán az sem, hogy Ongán
megteremtődött és kézzel foghatóvá vált
annak lehetősége, hogy valaki helyben
szerezzen érettségi bizonyítványt.
Köszönöm mindazoknak a segítségét,
akik tevőlegesen bármilyen kis szerepet is

vállalva segítettek, és hittek benne, hogy
ez Ongán is megvalósulhat! Az elsős végzős érettségizőinken pedig kívánom, hogy
a megszerzett tudást hasznosítsák az életben. Az érettségi bizonyítvány segítse
mindannyiuk boldogulását, előbbre lépését, a jobbak pedig ne álljanak meg félúton,
bátran gondolkozzanak a folytatáson!
– Takács László tagint. vezető –

Az érettségizők a vizsgáztató tanárokkal

Így láttuk mi a 3 évet…
• Az Ongán működő gimnáziumban eltöltött 3 év az én életemben rengeteg pozitív élményt hozott, amely úgy gondolom a további életem során mérvadó lesz.
Közösségi ember lévén, számomra a tanítási napok mindig új lehetőséget adtak az
elkövetkező hétköznapok folytatására. Az
a heti két nap (még akkor is, ha dolgozatot írtunk), mindig új és egyre érdekesebb
élményeket jelentett számomra. A magasan képzett tanári gárda minden segítséget magadott a sikeres érettségi vizsgára
való felkészüléshez, mint pedagógusként,
mint emberileg. Maximális odafigyeléssel és szakértelemmel végezték munkájukat. Nekem személy szerint a matematika oktatása (mely köztudott nem tartozik
a kedvenc érettségi tárgyak közé) volt a
mérvadó. A tanárnő nagyfokú tudása,
hozzáértése, emberi hozzáállása példamutató volt. Az is igaz, hogy a matematika elsajátítása gyakorlással, minél több
példa megoldásával lehet csak igazán sikeres. Az a véleményem, ha valaki kicsit
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is komolyan gondolja, hogy érettségi bizonyítványt szeretne szerezni, akkor mindenképpen érdemes itt elkezdeni a tanulást. Ha nem is tud mindennap valaki
eljönni, de a jegyzetek megszerzésével, az
órákra való felkészüléssel mindenképpen
sikeres lehet a felkészülés. Erre az a legjobb bizonyíték, hogy az első érettségiző
osztály 37 érettségiző tanulójából 36-an
sikeres érettségi vizsgát tettünk.
- Molnár Istvánné • Három évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, annyira távolinak látszott, hogy egy
napon kezünkben az érettségi bizonyítvánnyal fogunk állni. Ez a három év nagyon gyorsan elszaladt. Az osztály jó kis
csapattá kovácsolódott össze, megszerettük egymást és a tanárainkat. Voltak
nehéz percek, és néha azt éreztük nem
megy tovább és feladjuk, hiszen család
és munka mellett nem könnyű készülni
az órákra, a dolgozatokra. Sokszor mondogattuk mikor lesz már vége? És most,
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hogy vége van, hiányzik. Hiányzik a társaság, a közös nevetések. Nem hittem
volna, hogy a vizsgák alatt is ennyire egymás mellett fogunk állni, hiszen együtt
sírtunk és örültünk. Az, hogy eljutottunk
ide, nem csak a mi érdemünk, hanem a
tanárainké is, akik felkészítettek és bízattak minket. Köszönet jár még családtagjainknak, hiszen megértőek voltak és segítették az érettségihez való eljutásunkat.
Én mindenkit bíztatok arra, hogy ne féljen belevágni.
- Szakács Lászlóné • Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy elkezdtem és befejeztem ezt az iskolát. Ezalatt a 3 év alatt sok kedves ismerőst és barátot találtam. Jó tanáraink
voltak, ezért legtöbbünk sikeresen leérettségizett. Köszönet a tanárainknak
a felkészítésért! Aki még nem rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal annak ajánlom elsősorban az ongai tagintézményt
figyelmébe, mert itt nagy szakmai tudással rendelkező és lelkiismeretes pedagógusok oktatnak.
- Dobai Gyöngyi -

• Ongán 2006-tól lehetőség van a helyi
és környékbeli tanulni vágyó felnőtteknek
érettségizni. A Báthori István Szakközép
és Szakiskola kihelyezett tagozatán idén
végzett az első évfolyam, én is júniusban
tettem sikeres érettségi vizsgát. Milyen is
volt ez a 3 év? Visszaemlékezve kicsit furcsa volt a család és kisgyermek mellett
újra iskolapadba ülni, de a mai világban
sajnos egyre nehezebb érettségi nélkül elhelyezkedni, sőt az egyes OKJ-s szakmákhoz is elengedhetetlen követelmény. Az
első pár hét után eloszlottak kételyeim.
Szaktanáraink oktató munkája mindenkiből kihozta a benne rejlő tudást. Minden

erőbedobással azon voltak, hogy mindenkiből a
lehető legtöbbet kihozzanak. Sok órai dolgozatírással, plusz otthoni
munkával a folyamatos
tanulásra
ösztönöztek
minket. Soha nem gondoltam volna, hogy a tanulásban is lehet egy kis
öröm. Valahol újra kisdiák voltam 3 évig.

- Zsarnai Bernadett -

Zsarnai Bernadett a sikeres vizsga után (Fotó: T. L.)

Jelentkezés az esti gimnázium 2009/10-es tanévére!

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG ONGÁN!
Ongán, a Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.) épületében működő
Báthori István Középiskola és Szakiskola felvételt hirdet a 2009/20010-es tanévre, felnőttek számára esti tagozatú gimnáziumi oktatásra.
Az esti képzést hetente két alkalommal tartjuk (15.00 és 20.10 óra közötti időpontban), és olyan 16. életévüket betöltött érdeklődőknek
kínáljuk, akik munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk mellett szeretnék az érettségi bizonyítványt megszerezni.
Jelentkezni a gimnázium 10–12. évfolyamába lehet. A jelentkezéshez mindenki hozza magával személyi igazolványát és korábbi iskolai
bizonyítványait, mert az osztályba sorolás ezek alapján történik.
A beiratkozáskor egyösszegű iskolafenntartási-hozzájárulás fizetendő, amelynek összege új beiratkozóknál 8000 Ft/tanév.
Miért érdemes hozzánk beiratkozni?
• Előzetes tanulmányok beszámításával lehetőséget adunk a tanulmányi idő lerövidítésére.
• Beiratkozó diákjaink diákigazolványra jogosultak.
• 23 éves korig a családi pótlék igénybe vehető.
• Oktatógárdánk magasan kvalifikált tanárokból áll össze.
• Szükség esetén egyéni konzultációkkal is segítjük a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkózását, továbbhaladását.
A beiratkozás időpontjai:
2009. július 1–3, augusztus 3–6., ill. augusztus 24–31. 08.00–16.00-ig.
A beiratkozás helye: Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3562 Onga, Görgey A. u. 2.)
Érdeklődni és további felvilágosítást kérni Takács László tagintézmény-vezetőtől a 46/464-260 vagy a 06-30/416-2625 telefonszámom, illetve 06-42/288-034 (Tanügy-igazgatási Központ) lehet.
- isk. vez. -

Európai parlamenti választás ongai eredményei
Június 7-ei Európa parlamenti választások helyi eredményeit alább tekinthetik meg az olvasók.
1. sz. szavazókör: ONGA GÖRGEY A. U. 2. (ISKOLA)
3. sz. szavazókör: ONGA HUNYADI U. 43. (ÓVODA ÉPÜLET)
5. sz. szavazókör: ÓCSANÁLOS AKÁC U. 4.(KÖNYVTÁR)

2. sz. szavazókör: ONGA RÁKÓCZI U. 11. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)
4. sz. szavazókör: ONGA ARANY J. U. 14. (ÓVODA ÉPÜLET)
6. sz. szavazókör: ONGAÚJFALU DARVAS U. 1.

Szavazókörönkénti eredmények:
Szavazókör
1.
Érvényes szavazatok száma:
221
Fidesz
71
SzDSz
1
MCF Roma Összefogásért Párt
0
Magy. Kommunista Munkáspárt
2
MSZP
36
Jobbik Magyarországért Mozgalom
92
Lehet Más a Politika – Humanista Párt
9
MDF
10

3.
353
124
0
0
4
61
142
9
13

2.
175
61
2
5
6
23
73
2
3
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4.
316
120
4
0
2
42
130
10
8

5.
68
27
0
0
1
6
30
2
2

6.
28
15
0
0
1
5
6
1
0

összesen
1161
418
7
5
16
173
473
33
36

%
100
36,1
0,6
0,4
1,4
14,9
40,7
2,8
3,1
3

1994-ben alakult újjá a település
kézilabda szakosztálya, és 1995-től
folyamatosan tagja volt a megyei
bajnokságnak. Dobogóra ugyan
már kétszer is felállhattunk (3. hely
a 2001/2002 és a 2004/2005-ös bajnoki évadban), de a csúcsra csak
most jutott el a csapat azzal, hogy
megnyerte a megyei I. osztályú
bajnokságot, jogot szerezve ezzel
az NB. II-ben való induláshoz.
Az őszt 100%-osan záró kéziseinknek
tavasszal már nehezebben ment. Kevesebb
számú edzést tartottunk, és annak látogatottsága sem érte el az őszi szezonét. Több
sérülés is nehezítette munkánkat. Két meghatározó játékosunkra pl. az egész tavaszi
idényben nem számíthattunk, de hiány-

Bajnokok kéziseink!
már túl is léptek rajta – még nem vagyunk
„nyugdíjasok”, nem lehet leírni minket.
A csapat magja 15 éve jóban és rosszban
együtt van. Mindig igazi baráti közösség volt
a mienk. Ezt az ellenfelek is tisztelték és becsülték bennünk. A hozzánk érkezetteket is
erősen motiválta kis közösségünk összetartása. (Egyik csapattársunk emiatt utasította
el a bőcsiek fix összegű szerződését az NB. IIben, és választott inkább minket!) Az elmúlt
években sokszor és sokfelé hangzott el pozitív tartalommal, szinte önálló fogalomként
településünkön, hogy „kézisek”. A játékhoz
mindig alázattal, a társakhoz barátsággal, az
ellenfélhez megbecsüléssel, a kézilabdához
önzetlen szeretettel közelítettünk. Másképp

jos, Farkas Gábor, Gerberi Attila, Juhász József, Kascsák Máté, Kocsis Kornél, Kovács
Zoltán, Lábas József, Mészáros Bertalan,
Nagy László, Nagy László (Nyöfő), Pallos
Ádám, Popovics Pál, Prion Gábor, Takács
László, Tordai Péter és Tumik Tamás.
Köszönöm nekik, és köszönöm a korábbi évek volt csapattársainknak is az elmúlt 15 évet, annak „aranyos” megkoronázását! Köszönöm mindazok segítségét, akik
a kézilabdát és minket is szerettek annyira, hogy támogatásukkal e hosszú út végén
végre felértünk a hegyre.
- Takács László csapatkapitányNÉHÁNY VÉLEMÉNY
A CSAPAT TAGJAITÓL:
Kovács Zoltán: – Egy régi vágyam vált
valóra, amikor ebbe az egyesületbe igazolhattam! Azt éreztem, hogy hazaértem, barátok közé! Az eredmény csak hab volt a
tortán!!! Köszi mindenkinek, aki segített
ebben!
Nagy László (Nyöfő): – Az őszi alapozás meghozta gyümölcsét. Az idény végére
elfogyott a csapat. A saját magunknak kitűzött célt teljesítettük, BAJNOK csapata van
Ongának, várjuk a folytatást!
Tumik Tamás: – Gratulálok a csapatnak
az elsőségért! Sokat erősödtünk új játékosainkkal. Köszönjük a szurkolók és az önkormányzat támogatását. Remélem a jó formát a következő idényben is megőrizzük,
és meg tudjuk védeni a most kiharcolt bajnoki címünket!

A bajnok csapat (Fotó: Rácz Attila)

zott a külföldön munkát vállaló és az utolsó meccsekről eltiltott sporttársunk is. A
rájátszás utolsó mérkőzését már mezőny
cserejátékos nélkül kellett megvívnunk.
Szerencsére akkora már minden eldőlt, a
bajnokságot nem ott kellett megnyernünk!
Az ősz folyamán érkezett csapattársak új
szemlélettel, erős motivációval vértezték fel
a régieket. Néhányan kifejezetten szárnyaltak az egészséges versenyben. A csapategység, a baráti kapcsolatok mindig is erősségei
voltak az ongai kéziseknek. Szerencsére ez
nem tört meg, sőt! A nehéz pillanatokban,
a kiélezett szituációkban mindig volt valaki,
aki átlendítette a csapatot a holtponton. Hol
az újak, hol a régiek, hol az idősebbek, hol a
fiatalabbak tettek hozzá valamit a közös sikerhez. Nem játszottunk mindig jól, nem
égtünk mindig 100 százalékon, de mindig
akartuk a sikert. Szerettük volna a magunk
elé kitűzött célt, a bajnoki rájátszás első-két
helyének megszerzését idő előtt bebiztosítani. Megmutatni, hogy – bár többen is erősen közelítünk a negyven felé, sőt ketten
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nem is tudtunk volna 15 évet egymással,
egymás mellett, egymásért így végig csinálni. Az eltelt időszakban se szeri, se száma a
közös élményeknek. Ha az asztal mögött egy
sör mellett elkezdjük, hogy
„na mi volt” Abádszalókon
vagy Berekfűrdőn, milyen
csúcsot döntöttünk egy elmaradt szerencsi mérkőzés után, mit ittunk a
Tiszavasvári elleni kupameccs kispadjánál, hányan
ültünk az első győztes mérkőzésünk után egy a „Pokolba” tartó autóban, bizony nagypapák leszünk,
mire abba hagyjuk a noszIdőkérés után (Fotó: T. L.)
talgiázást. Megadatik neBűdi László: – Ha az örök klasszikus, hajkünk, hogy közösen újra és újra emlékezzünk, beszélgessünk, ne felejtsük el ezeket dani Knézy Jenőt akarom idézni, akkor azt
a szép éveket. Különösen igaz ez a bajnoki mondom, megjártuk a mennyet és a poklot. Vagyis időrendi sorrendben, a poklot és a
aranyat hozó utolsó évre.
Az aranyérmes csapat tagjai: Borissza Ró- mennyet. Ezt úgy értem, hogy már majdnem
bert, Budai Róbert, Bűdi László, Csontos La- teljesen elfogytunk, mint ongai kézilabda
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csapat, egyesület, amikor érkezett a „felmentő sereg”. Biztos, hogy már nem lenne ongai
kézilabda, ha az ongai-miskolciak nem döntenek úgy, hogy itt játszanak tovább, köszönhetően – ha jól tudom – Borissza Robi döntésének, aki a játékos-edzői szerepet is magára
vállalta. És mint látható, rögtön sikerrel, rögtön bajnoki címmel. Sokat dolgoztunk érte,
szerintem megérdemelten nyertünk!
Juhász József: – Az ongai kézilabdacsapat szerepléséről néhány mondatban nehéz
véleményt megfogalmazni, mert, ha röviden és frappánsan szeretnék értékelni, akkor lehet, hogy a lényeges dolgokat nem
tudom érzékeltetni a kívülállóval, vagy anynyira személyes lesz, hogy az már túlzás.
Mindegy. Írom a gondolataimat.
A csapat által elért helyezés egyértelmű
siker. A megyei I. osztályú bajnokság megnyerésével egyesületünk jogot nyert az NB
II-ben való indulásra, ami sporttörténeti
siker településünkön. Minden idők legjobb
ongai eredményét érte el csapatunk.
A csapat által végzett munka már nem
egyértelmű. Az előző évi csúfos szereplés
után a nyáron jelentős vérfrissítésen esett át
a csapatunk. Ami először is az életben maradáshoz volt szükséges. S rögtön kiderült,
hogy nem csak létszámban gyarapodott a
játékosállomány, hanem játékerőben és képességek tekintetében is a megyei elit ré-

sze lett az Onga KSE kézilabda szakosztálya. Az alapozó időszakban – rajtam kívül
– gyakorlatilag mindenki részt vett az edzéseken, majd az őszi szezon alatt is, és ennek
meg lett az eredménye: pontveszteség nélkül zárta a szezont csapatunk. Így önbizalmat és tekintélyt szereztünk magunknak.
Majd jött a tavasz. Ekkor már csak hozni kellet a kötelezőt. Sőt még egy-két pontvesztést is megengedett a nyolcpontnyi
előny. Ez sikerült teljesíteni, mert meg van
az áhított aranyérem.
De…
Halkan mondom, hogy „de”, de ki kell
mondani. Sajnos a végére elfogyott a csapat. Tudom, ez bizonyos mértékig törvényszerű, mert jönnek a sérülések, rosszabb
esetben esetleg eltiltás, ami szintén megtörtént, de a de nem ezért kívánkozott ki belőlem. Hanem a moralitás miatt. Akinek nem
inge, ne vegye magára!

Szomorú tény, hogy a húszfős keretből a
rájátszás utolsó mérkőzésére, már csak hat
mezőnyjátékos nevét lehetett beírni a verseny-jegyzőkönyvbe. (A kapusokra nincs
panasz, sőt őket dicsérni kell teljesítményükért, bár ne feledjük, nekik is voltak hibáik,
ami akkor bosszantó, de ez hozzá tartozik a
játékhoz.) Sajnálatos, hogy így alakult, ám
ezért én senkit nem tudok megróni, mert
ilyen a világ. De mi, az ilyen kis közösségek
tehetünk a legtöbbet azért, hogy ne ilyen legyen a világ! S ez a legfontosabb számomra.
Mi, az ongai kézilabdások egy csapat vagyunk. Mi, egy csapatként küzdöttünk meg
a pályán ezért a bajnoki címért, majd egy
csapatként ünnepeltük meg a győzelmeket,
és vitattuk meg a pályán történteket. Ezért
én büszkén és örömmel írom le: negyvenegynéhány évesen is tagja, és tevőleges
résztvevője lehettem egy bajnokcsapatnak.

A 2008/09-es megyei felnőtt férfi kézilabda bajnokság végeredménye
H.
1.
2.
3.
4.
5.

Név
Onga KSE
Felsőzsolcai VSE
Alsózsolcai KSC
Lóci DSE Ózd
MEAFC

J.
18
18
16
16
16

Gy.
14
13
8
3
3

D.
1
1
0
0
0

V. Dob. Kap.
3 488 436
4 481 387
8 414 435
13 354 388
13 332 423

P.
29
27
16
6
6

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott , Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott,
Kap. - Kapott, P. - Pontszám

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról
szóló 10/2009. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelet
Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) – a
sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 55. (6) bekezdésének alapján – a sporttal
kapcsolatos részletes feladatainak
ellátásáról, valamint a sporttevékenység támogatásáról a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ (1) E rendelet magalapozza az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint meghatározza az önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatait és a sportcélú támogatások módját.
(2) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a nagyközség közigazgatási területén élő (lévő) személyekre, továbbá a helyi
sporttevékenységben résztvevő természetes
és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre;

b) az önkormányzat által fenntartott és
működtetett sportegyesületre, sportlétesítményekre;
c) a testnevelési és sporttevékenységet
végző önkormányzati nevelési és oktatási
intézményekre.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos
feladatai
2.§ (1) Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait az
Stv. 55. (1)–(2) bekezdése alapján e rendelet, valamint Onga nagyközség hosszú távú
sportkoncepciója határozza meg.
(2) Az önkormányzat – figyelemmel a
sport országos, hosszú távú fejlesztési koncepciójára – Onga nagyközség helyi, hoszszú távú sportkoncepciójáról a Kulturális és
Sport Bizottság előterjesztésében a Nemzeti Sportstratégia közzétételét követő 60 napon belül dönt.
(3) Onga nagyközség hosszú távú sportkoncepcióját (a továbbiakban: sportkoncepció) az önkormányzat Kulturális és
Sport Bizottság választási ciklusokként fe-
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lülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.
3.§ Az önkormányzat a sportkoncepció meghatározása, valamint célkitűzéseinek megvalósítása során különös figyelmet
fordít:
- a sportszerveztek (egyesületek) utánpótlás nevelésének támogatására,
- a diáksporttal kapcsolatos feladatok
meghatározására és támogatására,
- a sportlétesítmények (sportpálya, tornaterem) többfunkciós használatának
biztosítására,
- a nagyközség tradicionális sportágai
eredményes működésének elősegítésére,
- a sporttal foglalkozó helyi szervezetek
lehetősége szerinti támogatására.
4.§ Az önkormányzat
a) biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítmények működését, állagmegóvását,
indokolt fejlesztését;
b) gondoskodik az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételekről;
c) biztosítja az általa fenntartott sport-
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létesítmények használatát a vagyonrendelet
szabályai szerint;
Az oktatási, nevelési intézmények tanórán kívüli sportfeladatai
5.§ (1) Az oktatási és nevelési intézmények testnevelési alapfeladatainak ellátásán
túl részt vesznek a nagyközség sportegyesületének utánpótlás nevelésében.
(2) Az oktatási-nevelési intézmények
együttműködnek a nagyközségi önkormányzati támogatásban részesülő sportegyesülettel a tanórán kívüli sporttevékenység szervezésében.
A sporttevékenység támogatása
6.§ (1) Az önkormányzat közigazgatási
területén folyó sporttevékenységet egyrészt
az állam által biztosított normatív hozzájárulásból, másrészt saját forrásaiból támogatja.
(2) Az önkormányzat a tárgyév költségvetési koncepciójának elfogadása előtt
az önkormányzati támogatást kérelmező
sportegyesület tájékoztatása alapján, illetőleg terveinek ismeretében alakítja ki költségvetési sporttámogatási koncepcióját.
(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről a tárgyévre vonatkozó
költségvetési rendeletében dönt.

(4) Az önkormányzat a sportcélú támogatásból biztosítja:
a) a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez szükséges, állagmegóvásához és indokolt fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételeket;
b) a sportegyesület és sporttevékenységet végző szervezetek támogatását,
c) az oktatási-nevelési intézményekben
folytatott tanórán kívüli sporttevékenység
finanszírozását.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott
sportcélú támogatásban részesülőkre, a támogatás összegére – a kérelmezők terveinek
és gazdálkodásának ismeretében a Kulturális és Sport Bizottság tesz javaslatot.
A sporttevékenység irányítása
7.§ (1) E rendeletben és külön jogszabályban meghatározott sportfeladatokkal
kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület által átruházott jogkörben – az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján – a Kulturális és
Sport Bizottság és a polgármester gyakorolja.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítmények törvényességi felügyeletét és ellenőrzését a jogszabályban meg-

Búcsú a megyei I. osztálytól
A felnőtt labdarúgó csapatnál is
véget ért a bajnoki szezon, ami a
megyei I. osztálytól való búcsút
jelentette Onga számára. A labdarúgóink teljesítményét edzőjük, Kapitány Béla értékelte.
Egész éves tájékoztatót nem tudok
adni, mert csak január 1-től vagyok a
csapat irányítója, így csak a tavaszról tartanék egy kis értékelést. A felnőtt csapat
célkitűzése egyértelműen a bennmaradás volt. Emellett célunk volt az utánpótlás fejlesztése, hatékonyabbá tétele. Helyi
fiatalokat szerettünk volna beépíteni az
első csapat keretébe, az edzések látogatottságán akartunk javítani. Most nézzük
meg, hogy honnan indultunk és mi valósult meg a célkitűzésünkből.
Az ősszel 18 mérkőzésből 3 győzelmet,
4 döntetlent és 11 vereséget ért el a csapat, így 13 ponttal rendelkeztünk. A gólkülönbség 23–60 volt. Ezt a teljesítményt
nem szeretném minősíteni, annyit viszont
elmondok, hogy mind a közvélemény,
mind a vezetés jóval jobb teljesítményt
várt volna el. Ezzel az eredménnyel a csa6

pat a 18. helyre került, és 7 ponttal maradt le a bennmaradást érő helyekről. Ez
behozhatónak tűnt, de tudtuk, hogy nehéz lesz megvalósítani. Előre szeretném
bocsátani, hogy amikor megállapodtam
a vezetéssel, tudtam mit vállalok, tisztában voltam azzal, hogy nagyon nehéz a
feladat, amiben benne lehet a kudarc is,
de akár az is, hogy elérjük a célunkat. Tavasszal 16 mérkőzésből 4 győzelmet, 8
döntetlent és 4 vereséget értünk el, ezzel 20 pontot szereztünk. A gólkülönbségünk 24–29 volt. Összességében, ha az
őszi szereplés hatékonyabb vagy jobb lett
volna, nem lehetett volna gond a kieséssel, sőt a csapat valahol a középmezőnyben végzett volna. A labdarúgásban sok
a ha, amit ezért inkább elhagynék, mert
a célkitűzésünket nem tudtuk végrehajtani. Csak magunkat hibáztathatjuk a sikertelenségért, aminek sok összetevője volt.
Amikor átvettem a csapatot, akkor az őszi
gárdából meghatározó játékosok távoztak. Aki ismeri az átigazolási szabályt –
ami véleményem szerint rossz –, az tudja, hogy évközben csak olyan embert
lehet igazolni, akinek vagy nincs szerző2009. július

határozott rend szerint az arra feljogosított
szervek végzik.
A sportrendezvényekkel kapcsolatos
előírások
8.§ (1) Onga nagyközség közigazgatási területén az Stv. előírásai alapján lehet
sportrendezvényt szervezni.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő
sportlétesítményben, a közterületen és az
önkormányzati intézményekben szervezett
sporteseményt a rendezőnek – az esemény
előtt legalább 15 nappal – a Polgármesteri
Hivatalnak be kell jelenteni.
(3) A sportrendezvény megtartásához a
jogszabályban meghatározott engedélyek,
valamint a sportlétesítmény kezelőjének hozzájárulása szükséges.
Vegyes rendelkezések
9.§ Az önkormányzat a nagyközség
sportolóinak kimagasló teljesítményét elismerésben részesíti.
10.§ A sportcélú önkormányzati támogatásban részesülők kötelesek a Stv. előírásai
és az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak alapján tevékenykedni és a támogatást a meghatározott célokra fordítani.
11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dése, illetve legalább 1 évet már az aktuális egyesületében töltött. Ilyen játékos nagyon kevés volt. Roppant szegényes volt
a választási lehetőségünk, ezért kénytelenek voltunk olyan játékosokat igazolni,
akik igaz, hogy belefértek az elképzeléseinkbe – mert a hiányposztokra érkeztek –
, de mint utóbb kiderült, nem valósították
meg elvárásainkat. A megmaradt játékosállomány morálisan, de más területen is
problémás volt. Teljesen nulláról indulva kellett felépíteni a csapatot, amihez idő
kellett volna. A munkát nem számolom,
mert az benne van a szakmai embernek
a munkakörében, de az idő az nagyon rövid volt, hiszen másfél hónapunk volt a
bajnokság kezdetéig. Már az előkészületi mérkőzéseken is lehetett tapasztalni,
hogy lesznek gondjaink.
Tehát innen indultunk. A tavaszi szezon érdekesen alakult, mert az elején két
nagyon fontos mérkőzést sikerült hazai pályán megnyernünk (Bodroghalom,
Nyékládháza), majd ikszeltünk Sajószentpéterrel is. Ezután ütközött ki, amitől én szakmailag nagyon tartottam, hogy
kevesen voltunk – szakmai berkekben ezt
úgy mondják, hogy rövid volt a kispadunk.
A kezdő csapaton kívül alig volt olyan
szintű cserejátékos, akit frissítés, vagy tak-

tikai változtatásképpen alkalmazni lehetett volna. Ez sajnos végig kísérte a teljes
félszezonúnkat. Ennek ellenére a csapat 8
mérkőzésen veretlen tudott maradni. Sajnos sok döntetlent értünk el. Fortuna elpártolt tőlünk, hiszen volt olyan mérkőzés,
hogy a 95. percben még vezettünk, aztán
egyenlített ki az ellenfél, tehát nagyon értékes pontokat veszítettünk, ami a bajnokság végén főszereplőként lépett elő. Ezek
miatt nem tudtuk a célkitűzéseinket elérni. Ennek ellenére a játékosaim teljesítményét nem bírálom, mert minden mérkőzésen éreztem, hogy mindent megtesznek a
győzelemért. De higgyék el, én 55 éve vagyok a labdarúgásban, minden mérkőzésen úgy kimenni a pályára, hogy fiúk most
nem kaphatunk ki, meg kell nyerni a mérkőzést, ez heteken keresztül borzasztó
idegölő. Az az érzésem, hogy a csapat a végére, a véghajrában – amikor frissíteni kellett volna, de ugye nem tudtunk – fejben,
idegileg teljesen elfáradt. A fő célkitűzéseinket nem tudtuk teljesíteni, ennek ellenére látok javulást, amit tényekkel is alá tudok támasztani.
Az utánpótlásban elindult valami felfelé, amit az is bizonyít, hogy 4–5 ember
odakerült a nagycsapathoz. Véleményem
szerint ők jövőre húzóemberek lehetnek, és ezek a játékosok mind ongai fiatalok (Tóth Norbert, Kovács Viktor, Mulató Milán, Papp András és Krajcz Roland).
Önkritikusan bevallom, hogy jóval többet
szoktam szánni az utánpótlásra, de most
az első csapat 100%-ig lekötötte a figyelmemet. Tény, ha itt maradok, az utánpótlásra még nagyobb figyelmet kell fektetni,
még jobban fel kell lendíteni, jobban oda
kell figyelni rá, hiszen az utánpótlás határozza meg a jövőt. Minden erővel törekedtem arra, hogy a helyi fiatalokat beépítsem
a csapatba. Nem is csalódtam bennük, hiszen meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő időkben ők fogják meghatározni
Onga minőségi sportját. Az edzések látogatottsága az őszihez viszonyítva javulást mutat (kb. 70%-os volt tavasszal), hisz
az alapozó időszakban 90–100%-os volt a
látogatottság. Későbbiekben a résztvevők
száma lecsökkent, de 50% alá sohasem
került. Azt mindenféleképpen be szerettük volna vezetni, hogy az ifjúsági csapat
tagjai látogassák az edzéseinket. Ez úgy
valósult meg, hogy azokról, akik már eddig is a felnőtt keret árnyékában voltak és
velünk edzettek, hétvégén az utánpótlás
szakemberekkel egyeztetve döntöttünk

arról, hogy melyik csapatban játszanak
(felnőtt vagy ifi). Összességében úgy ítélem meg, hogy a felfelé áramlás biztosított
volt, ezen a területen előre léptünk. Természetesen ezen finomítani, javítani mindig lehet, sőt törekedni is kell rá. Most elfogadható volt, ahogy a közös munka is.
A felnőtt csapat fegyelmi helyzete a
többi csapathoz viszonyítva jó volt. Egy
kiállításunk volt a tavaszi szezonban, de
az sem fegyelmezetlenség, hanem két sárga lap miatt. A 24 megszerzett sárgalap azt
jelenti, hogy átlagban még kettő se volt. Ez
nem jelenti azt, hogy kevesebb nem lehetett volna, de ez a szám elfogadható.
A tájékoztatómból kitűnik, hogy a főcélkitűzést nem tudtuk végrehajtani, de a
többit sikeresen megoldottuk. Alapjában
véve én minden játékosnak a teljesítményét megköszönöm. Talán három játékost
emelnék ki, akik az átlagtól jobban teljesítettek: Tóth Tibor, Tóth Norbert és Gáspár Ferenc. Tibor mind a 16 mérkőzésen
részt vett, 14-szer volt jó (ez annyit jelent,
hogy az átlagtól jobb), és kétszer volt a
mezőny legjobbja. Norbika – aki egy helyi
fiatal –, példát mutatott óriási lelkesedésével, akaratával. Természetesen tőle ezt
el is vártam, hisz több beszélgetésünk alkalmával olyan embernek ismertem meg,
aki szívvel-lélekkel harcol az utolsó leheletéig. Egyértelmű, hogy voltak túlkapásai, de ezt a fiatalságának tulajdonítom. Ő
8 alakalommal volt jó, 1 gólt szerzett, és
egyszer volt a mezőny legjobbja. A harmadik játékos – talán a gólérzékenysége
miatt – Gáspár Ferenc, aki az egész sze-

zonban 22 gólt ért el. Ősszel 13-at, tavaszszal 9-et. Ezzel nem csak a helyi gólkirály,
hanem a megyei gólkirály versenyben is
az élbolyban tartózkodott (második lett).
Mint ahogy mondtam, a többi játékossal
is meg voltam elégedve, annak ellenére,
hogy nem sikerült kivívni a bennmaradást. Úgy ítélem meg, hogy ha ez a csapat
játszik végig a bajnokságban, akkor gond
nélkül meg tudtuk volna hosszabbítani a
megye I-s státuszunkat.
Végtelenül sajnálom, hogy nem tudtunk bennmaradni, de abban nagyon bízom, hogy a főszponzor önkormányzat,
a helyi sportbarátok továbbra is igényt
tartanak arra, hogy a feljutás lehetőségét kapja meg a csapat. Azt javaslom
vagy kérem azoktól, akik erről döntenek,
hogy ennek a csapatnak adjanak lehetőséget arra, hogy visszakerüljenek a megyei első osztályba. Az sincs kizárva – annak ellenére, hogy kieső helyen végeztünk
–, hogy maradunk az I. osztályban, hiszen
vannak még olyan nyitott kérdések, amelyek segíthetnek minket. Lehet, hogy lesznek olyanok, akiket kizárnak, akiket felkérnek, és ha ezek megtörténnek, a csapat
akár a megyei I-ben is maradhat.
Azzal zárnám rövid tájékoztatómat,
hogy megköszönjem Madzin Tibor polgármester úrnak, a képviselő-testületnek azt a támogatást, amivel biztosította
a versenyzési feltételeket. Továbbá megköszönöm a játékosaimnak és mindazoknak, akik valamilyen formában segítették
a munkánkat. Köszönöm szépen.
- Kapitány Béla edző -

A bajnoki végeredmény
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csapat
Cigánd
Tállya
MVSC-MÁV TISZAVAS
Zemplén FC Kft-Encs
Tomor-Lak
Múcsony
Sajóbábony
Abaújszántó
Nyékládháza
Sátoraljaújhely
Sajószentpéter
Szalonna
Sajókaza
Tiszalúc
Felsőzsolca
Mezőcsát
Onga
Bodroghalom
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M
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
33
34
34

GY
27
22
17
17
16
14
13
13
12
11
11
12
10
10
9
9
7
5

D
3
6
9
7
5
9
12
6
7
10
9
4
10
7
9
7
12
8

V
4
6
8
10
13
11
9
15
15
13
14
17
14
17
16
17
15
21

LG
94
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77
68
62
46
62
46
75
50
67
52
56
50
40
47
31

KG
26
48
44
48
56
53
44
69
48
66
63
103
59
76
70
60
89
68

P
84
72
60
58
53
51
51
45
43
43
42
40
40
37
36
34
33
23
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Labdarúgók a bajnoki évadról
Pálinkás Szabolcs: – Véleményem szerint a tavaszi csapat nem szerepelt rosszul,
igaz a szerencse sokszor nem volt velünk,
mert sok döntetlent játszottunk. Nem szeretnék kiemelni senkit, mert úgy érzem ez
csapatjáték és mindenki arra törekedett,
hogy a legjobbat hozza ki magából. A legtöbb pontot nálam a csapatösszhang, a lelkesedés és a győzni akarás kapta, a pályán
egymás biztatása kifogástalan volt. A legrosszabb pont az az edzéslátogatottságot
illeti, ugyanis 5–6 ember vett részt folyamatosan az edzéseken, és így nehéz eredményt elérni.

Tóth Norbert: – Nagyon szomorú vagyok az idényt illetően. Szerettem volna, ha
bent maradunk, és küzdöttünk is ezért! Sajnos sok tényező játszott abban közre, hogy
így alakult! Nem szeretném ezt se őszi, sem
tavaszi szezonra bontani, mert – tisztelet a kivételnek – ezek, és azok is mi voltunk. Több lehetőséget elszalasztottunk. A
csapatról a véleményem az, hogy igazából
nem volt ez egy rossz gárda. Sajnos nagyon
kevesen voltunk, és ha sérülés vagy eltiltás miatt valaki kimaradt, azt nagyon megérezte a csapat. Annyi döntetlent értünk el,
hogy ezzel az éven majdnem rekordot állí-

tottunk be magyar szinten. Ez szomorú, de
ezek is mi voltunk! A döntő pillanatokban
hibáztunk. Örömömre szolgál, hogy megkerestek egy-két helyről, hogy igazoljak át,
de én nagyon szívesen maradnék itt, a megyei 2. osztályban is, mert a településemért
is küzdhetek. Majd kiderül mi lesz jövőre,
most még minden bizonytalan. Mindenesetre a csapat nevében szeretném megköszönni a szurkolók kitartását, és azt hogy
így is mellettünk állnak, és szeretnék elnézést kérni tőlük, hogy nem tudtuk őket
boldoggá tenni! De bármi is történjen, továbbra is HAJRÁ ONGA!- lejegyezte: V. I. -

Utánpótlás labdarúgóink értékelése
Lezárult a 2008/2009-es labdarúgó szezon. A bajnokság végeztével
szeretnénk bemutatni, hogy miképpen szerepeltek nagyközségünk
utánpótlás csapatai.
Kezdjük a legkisebbekkel. Az U7, U9,
U11-es csapataink ismételten sikeresen működtek a számukra kiírt tornákon. Ezek
résztvevői: Bőcs, Felsőzsolca, Tiszalúc és
Onga. Az U7-es csapat mind a 6 alkalommal
első lett. Az U9-es csapatunk változatosan
szerepelt, végig az első két hely között ingázott, nagy csatákat vívva a bőcsi fiatalokkal
az első helyért. Az U11-es csapat kissé viszszafogottan teljesített, náluk meg kellett elégednünk a harmadik, illetve a negyedik helylyel. A csapatokat heti két edzéssel készítette
fel Simon Imre és Varacskai István.
Korosztály szerint haladva a következő csapat az U13. Itt már bajnokság keretein belül vetélkednek a csapatok egymással.
A résztvevők: Encs, Mezőcsát, Felsőzsolca,
Borsodvolán, Nyékládháza, Tiszaújváros
és Onga. A gyerekek a 4. helyen végeztek.
Edzőjük Kajtor Csaba volt.
U16-os csapatunk a 6. helyen végzett.
Ellenfeleik: Encs, Mezőcsát, Felsőzsolca,
Borsodvolán, Holcim SE, Nyékládháza és
Tiszalúc. A szezon során sikerült sok szép
eredményt elérni – két ellenfél kivételével –
, sikerült mindenkitől legalább egyszer pontot, pontokat szereznünk. Elmondhatjuk,
hogy hazai pályán sikerült legyőznünk a
sokkal jobb erőkből álló Encs, Felsőzsolca és
a Borsodvolán csapatát is, méghozzá meggyőző fölénnyel. Nem magyarázkodásképpen, de nagyban befolyásolta a csapat eredményeit az a tény, hogy több játékosunkat is
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fel kellett vinni az ifi csapat keretébe, ami azt csapat. Az őszi szezonban sokkal kiegyensúeredményezte, hogy a gyerekeknek hét végén lyozottabb teljesítményt nyújtottak a játékokettő mérkőzést kellett vívniuk, ami sokak- sok, mint a tavaszi szezonban. Ez annak volt
nak a teljesítményére rányomta a bélyegét, betudható, hogy télen alaposan kicserélődött
mert nem bírták a megnövekedett terhe- a gárda. Sokan elmentek, és sajnos a helyüklést. A fiatalok Varacskai István vezetésével re nem érkezett senki, ezért a serdülő csapatheti három edzéssel készültek a mérkőzé- ból kellett fiatalokkal feltölteni a keretet, akik
sekre. Az edzések látogatottságával egészen nehezebben vették fel a versenyt a tőlük 4–5
a bajnokság végeztéig nem volt gond, álta- évvel idősebb játékosok ellen. Elmondhatjuk,
lában 12–16 emberrel zajlottak a felkészü- hogy a megyében talán nekünk volt a legfialések, viszont a levezető szakaszban sokan talabb átlagéletkorú csapatunk. Büszkeséggel
inkább a baráti focikat választották, vagy át- tölt el bennünket, hogy keretünkből több emadták magukat a számítógép nyújtotta „örö- bert is kiemeltek a nagycsapatba, ahol nem
möknek”. Büszkén állíthatom, hogy egy na- töltenek be még olyan meghatározó szerepet,
gyon jó társaság jött össze, akikre a jövőben mint nálunk, de idővel komoly szerepük leis lehet számítani, illetve sok szép sikerrel het a felnőttek között. A tavaszi szezonban
örvendeztethetik majd meg nagyközségünk több konfliktust is le kellett küzdenünk, ami
sportbarát embereit. Az
idény végeztével egy évzáró bankettel búcsúztak
el egymástól egy időre a
fiúk. Itt díjazva lettek az
idény legjobbjai. A csapat házi gólkirálya Krajcz
Roland lett, aki 18 gólt
ért el. Az edző szerint
Mulató Milán nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb játékot, így ő lett az
idény legjobbja. A játékostársak Simon Richárdot ítélték a legjobbnak,
Az ifisták (Fotó: Füstös Fanni)
aki e díj mellet magáénak tudhatja „a legtöbbet fejlődött játékos” ahhoz vezetett, hogy az eddig sem túl bő ketitulust is. „A legjobb fiatalkorú játékos” Bá- retünk még jobban megcsappant, sokszor 11
lint Márk lett.
emberrel álltunk ki úgy, hogy a pályaedzőnk
U19-es csapatunk a 13. helyen végzett. is játszott. Ezen a jövőben mindenképpen
Változatos idényt tudhat maga mögött a Si- változtatni kellene. Ezekhez a változásokhoz
mon Imre és Varacskai István által irányított azonban nem csak az edzőjük kell.
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A szezon végeztével a fiatalok is elkezdik jól megérdemelt szabadságukat, előtte
június 28-án egy utánpótlás napot szerveztünk, ahol kispályás tornával és egy vacsorával búcsúztunk el egymást, és zártuk le
az idei bajnokságot. A nyáron – remélem –
mindenki maximálisan feltöltődik, és sikeresebb szezont zárunk majd, mint az idén.
Végezetül szeretném megköszönni
mindazok munkáját, akik valamilyen formában segítették, könnyebbé tették a fiatalok szereplését. Külön kiemelnél Madzin
Tibor és Papp Balázs segítségét, akik nélkül a csapatok nem indulhattak volna el a
bajnokságban. Köszönjük főtámogatónk,
Tóth Tivadar segítségét, segítőkészségét,
Berta István türelmét, Dobi Péternek azt,
hogy „otthon lehettünk”, Rózsa Lászlónak az iskolai tornaterem biztosítását. Továbbá köszönjük önzetlen segítségét Gondos Andornénak, Molnárné Kis Ildikónak,
Szlifka Miklósnak, Mulató Zsoltnak, Simon
Zsoltnak, Bálint Istvánnak, Borbély Péternek, Kosnyíder Csabának és Pelles Istvánnak. Külön kitérnék a szülőkre, akik lehetővé tették, hogy a gyerekek gondtalanul
járhattak edzésre, mérkőzésekre. Reméljük jövőre is számíthatunk támogatóinkra és reménykedünk, hogy újabb emberek
állnak majd oda a csapat mellé! Végezetül pedig csak annyit mondanék: HAJRÁ
ONGA!!!
NÉHÁNY VÉLEMÉNY A
JÁTÉKOSOKTÓL A SZEZONRÓL
Miczán Benjámin (U11): – Örömünkre jó helyezést (3. helyet) értünk el, aminek
örülünk. Szeretném, ha jövőre a csapattársaimmal együtt az „átlagosnál” többet edzdzünk, úgy elérhetnénk a 2., de akár az 1.
helyezést is. Kiemelni egy embert lehetne,
aki a csapat szíve volt: Ducsai Kristóf. Ő
volt az idény legjobb játékosa. És hogy hogyan éreztem magam? Ezekben a körökben
kimondhatatlanul jól! Meg szeretném köszönni István és Simi tanár uraknak, hogy
ennyi ideig edzettek bennünket!
Tóth Viktor (U16, U19): – Az ifi és serdülő játékosa voltam. A serdülő csapatból az
idény végén kinőttem, viszont úgy gondolom,
hogy talán a legjobb szezonunk volt ez az
idei, mert olyan csapatokat tudtunk legyőzni, akik dobogó közelben voltak. Sok fiatal jó
játékosunk van! Az ifi csapattal nagyszerűen
kezdtünk, de a felnőtt gárda szereplése miatt
kicsit szétesett a csapatunk, és ezért zártunk
csak a 13. helyen. További sok sikert a serdülőnek! Remélem az elkövetkeződő idényben
többen fogják bíztatni Ongát!

Farkas Attila (U13): – Az U13 teljesítménye jó volt, mert a 4. helyen végeztünk.
A csapat legjobbjai Gulyás Pál, Gallyas Ferenc és Erdei Pali voltak. Jól éreztem magam a csapatban, mert jó volt az összhang.
Pár meccset elrontottunk, mert simán megnyerhettük volna, csak nem úgy álltunk
neki, hogy megnyerjük, hanem hogy elveszítjük. Jövőre jobb eredményt akarunk elérni; legalább a dobogó második fokát. Az
edzőnknek akarok köszönetet mondani,
hogy felkészítette a csapatot!
Vidó Dávid (U16, U19): – A szezon nem
az elképzeléseink szerint alakult, sem az ifiben, sem a serdülőben. A serdülősöknek
nagyon nehéz és küzdelmes éve volt, hiszen
a hiányzó ifistákat velünk kellett pótolni,
így a csapat fele hétvégenként 2 meccset ját-

szott és ez sokat kivett a fiúkból. Mindemellett pozitívum, hogy a tavaly még a serdülőben is csak részszerepet vállaló gyerekek
idén az ifi alapembereivé nőtték ki magukat.
Ez a munka gyümölcse és az edző érdeme.
Mint már említettem, az ifisták nagy része
serdülősökből áll, kiegészülve pár idősebbel, de az edzéshiány miatt nem tudott igazán összeszokott csapatot alkotni a megye
többi gárdájával ellentétben. Ennek ellenére úgy látom, hogy amit tudtunk, kiadtunk
magunkból és küzdöttünk. A csapat nevében szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak és az edzőnknek, valamint közelgő születésnapja alkalmából köszönteni őt:
Isten éltessen, István! Végül pedig köszönet
a szurkolóknak, akik kinéztek a meccseinkre, jövőre is számítunk rájuk. Hajrá Onga!
- Varcskai István -

Utánpótlás táblázatok a
2008/09-es megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó évadról
U19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nyékládháza
Tomor-Lak
Múcsony
Sátoraljaújhely
Zemplén FC Kft-Encs
Sajószentpéter
MVSC-MÁV TISZAVAS
Cigánd
Mezőcsát
Felsőzsolca
Tállya
Bodroghalom
Onga
Tiszalúc
Sajókaza
Abaújszántó
Sajóbábony
Szalonna

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

28
26
25
24
22
22
20
21
15
15
11
11
10
8
8
5
4
4

2
3
3
3
4
4
8
1
5
3
3
1
3
2
2
4
1
2

4
5
6
7
8
8
6
12
14
16
20
22
21
24
24
25
29
28

144
144
133
143
171
98
130
179
123
104
105
85
77
58
53
59
39
35

37
42
50
46
45
47
34
88
82
86
102
176
133
141
178
157
201
235

86
81
78
71
70
70
68
64
50
48
36
34
32
26
26
19
12
10

2
4
2
5
5
1
2
1

2
3
5
3
4
8
9
11

74
37
51
53
57
44
28
27

26
28
46
41
32
45
92
61

32
25
23
23
20
16
11
7

0
1
2
0
0
1
0

0
2
4
6
7
9
12

86
94
67
48
30
22
9

4
19
22
59
64
59
129

36
28
20
18
15
7
0

(-4 pont)

(-1 pont)

(-1 pont)
(-4 pont)

U16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encs
Borsod Volán
HOLCIM SC
Nyékládháza
Felsőzsolca
Onga
Tiszalúc
Mezőcsát

14
14
14
14
14
14
14
14

10
7
7
6
5
5
3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encs
Tiszaújváros
Felsőzsolca
Onga
Borsod Volán
Nyékládháza
Mezőcsát

12
12
12
12
12
12
12

12
9
6
6
5
2
0

U14
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Az Ongai Polgárőr Egyesület munkájáról
A polgárőrök a májusi képviselőtestületi ülésen tájékoztatták a képviselőket a 2008. évi munkájukról. A
beszámolót az újságunk hasábjain
is közzétesszük.
Egyesületünk 2008-ban is az Országos Polgárőr Mozgalom kereteiben tevékenykedett,
önálló egyesületként, az Országos Polgárőr
Szövetség, a Megyei Polgárőr Szövetség kapcsolatrendszerében, együttműködve a rendőrségi szervezetekkel, segítve nagyközségünk
önkormányzatának a bűnmegelőzést, közbiztonságot javító munkáját. Ez egyesületünk
folyamatos feladata a következő években is.
A polgárőrség működésének meghatározásában alapvető változás történt, mivel 2006-ban
megszületett az LII. számú POLGÁRŐR TÖRVÉNY /2006. 02. 13./ A törvény meghatározta
a szervezeti, az együttműködési, a tevékenységi
és a jog, illetve a hatásköri kérdéseket.
Az egyesület munkáját az elnökség irányítja, együttműködve a Felügyelő Bizottsággal és a Fegyelmi Bizottsággal. Az elnökség
rendszeresen ülésezik, az aktuális feladatok
megoldására megteszi az intézkedést.
A szolgálati tevékenység havi vezénylés
alapján szerveződik, amelynek összeállításában részt vesz a szolgálatvezető, az ifjú polgárőr tagozat vezető és a járőrcsoportok vezetői.
Egyesületünk 2008. évi taglétszáma az év
elején 30 fő volt. Ez az év során különböző
okok miatt 21-re csökkent. Folyamatosan
próbáltunk új tagokat keresni, sajnos ez a tevékenység nem mindig volt sikeres. A csökkenő létszám mellett igyekeztünk a nem kevés feladatot megfelelő szakértelemmel,
pontossággal ellátni.
Egyesületünk összetétele jól biztosítja célkitűzéseink megvalósítását, így
- a lakossággal történő együttműködést,
- nagyközségünk irányító és szolgáltató
szerveivel a kapcsolattartást,
- a feladatok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítását,
- a járőrözési, rendfenntartói, felügyeleti
és szolgálati feladatkörben.
Egyesületünk tagjai rendelkeznek munkahellyel, annál értékesebb az az áldozatkészség, amelyet feladataink teljesítése érdekében
végzünk. Munkánk a szabadidő feláldozásán
felül anyagi áldozatott is igényel, főleg a gépjármű és a saját telefon használata terén.
Egyesületünk szolgálatot vállaló tagjai rendelkeznek a szükséges alapfelszerelésekkel,
amelyeknek beszerzéséhez a forrásokat nagyközségünk önkormányzata, a Magyar Posta Zrt. biztosította, és a szolgálati használatra
rendelkezésünkre állt egy rendőrségi tulajdo-
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nú Skoda /Favorit/ személyautó. Sajnos rossz
műszaki állapota miatt már nem érte meg a
felújítása, ezért szeptember hónapban visszaadtuk. Így az év során a polgárőr társak saját
járműveikkel oldották meg a feladatokat.
A felszereléseket folyamatosan pótolni
kell, figyelemmel az Országos Polgárőr Szövetség által meghatározott, azonosíthatóságot biztosító eszközökre.
Egyesületünk tagjai ismeretbővítő oktatáson vesznek részt annak érdekében, hogy feladatainkat a törvények és előírások érvényesülésével végezzük.
A 2008. éves munkánkat alapjában a
MUNKATERV teljesítése határozta meg. A
2008. évben egyesületünk szolgálati óráinak
száma: 2100 óra. Ebből az árvízvédelemnél
360 órát, a rendőrséggel 60 órát töltöttünk.
Rendőri intézkedést igényeltünk 10 alkalommal. Tűzoltóságtól három alkalommal kértünk segítséget.
Fontosabb szolgálataink az év során:
- Márciusban és decemberben ismételten
figyelemmel kísértük a postások munkáját.

Kiszehajtás biztosításán (Fotó: T. L.)

- Iskolai farsangi rendezvények rendezésénél adtunk szolgálatot.
- Március 15-i ünnepség és a koszorúzás
rendjének biztosítása.
- Kiszehajtás útvonalának biztosítása
- Futballedzés felügyelete.
- Április 30-án az esti órákban több személyautóval a májusfa-állítókat figyeltük.
- Május 21–24-én a falunapi rendezvénysorozat biztosítása.
- Iskolai ballagás, bankett felügyelete.
- Július 18-tól az árvízvédelemnél többféle feladatot is végrehajtottak a polgárőrtársak.
- Sportbál, Katalin bál rendezvényinek
biztosítása.
- Havonta több napon postai szolgálat ellátása, a kifizetések figyelemmel kísérése.
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- Többször elkísértük a rendőröket járőrözésük során.
- A halőrökkel külön beosztás szerint havonta jártunk ellenőrizni.
Magán gépjárművet több polgárőr társunk alkalmazott, ezek közül kiemelkedő
mértékűek a következők: Mihalik Gyula,
Karabinszky Géza és Siska Zsolt. Ezen kívül
több polgárőrtársunk használt kisebb mértékben saját személygépkocsit.
Egyesületünk 2008. éves induló költségvetése 580.670 Ft volt. Ehhez kaptunk a postától 30.000 Ft támogatást.
Egyesületünk 2008. éves ráfordításai a következők voltak:
- Koszorú: 4000 Ft.
- Polgárőr nap: 2800 Ft.
- Benzinköltség: 15.000 Ft.
- Gépjármű biztosítás és a megyei szövetség éves tagdíja 13.702 Ft.
2009-re 550.331 forintot hoztunk át. A
maradvány összeg nyújt fedezetet egyesületünk 2009. év első hónapjainak kiadásaira.
Egyesületünk éves munkája egy egységes
csapatmunka eredménye, így munkánkban
résztvevő tagjaink
önzetlen tevékenységét megköszönjük.
Egyesületünk
munkáját számos
szervezet,
intézmény segíti, amely
elengedhetetlen a
szabályos, eredményes működéshez.
Ezek az együttműködések természetesen személyek munkájában valósulnak
meg, mely munkát tisztelettel megköszönünk. Megköszönjük közreműködő és segítő munkáját Gondos Andorné asszonynak. Kérjük a következő
időkben is segítse az egyesület munkáját.
Munkánk során kértük és éreztük az Országos Polgárőr Szövetség, a rendőrség, az
önkormányzat, a családsegítő szolgálat, a civil szervezetek, a könyvtár, a művelődési ház
és a Kékdaru szerkesztőség munkatársainak
segítő támogatását, amelyet ezúton is megköszönünk és kérjük további együttműködésüket.
A 2009. éves munkatervünk szerint folytatni kívánjuk egyesületünk tevékenységét,
polgárőrtársaink közreműködésével, a rendőri szervek szakmai segítségével, önkormányzatunk és nagyközségünk lakosságának támogatásával.
- Siska Zsolt -

Az önkormányzat idén eddig benyújtott pályázatai és azok eredménye, állása
Pályázat kiírója/
Operatív Program
megnevezése

Pályázat címe

Pályázat célja

Pályázat státusza

Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP)

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése

Az előírt biztonságú árvízvédelmi gát létrehozása Ócsanáloson

A kétfordulós pályázat
első fordulója támogatást
nyert, a projekt előkészítését megkezdtük

25 744 000 Ft

21 882 400 Ft

Észak-Magyarországi Operatív
Program (ÉMOP)

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Orvosi rendelő felújítása Onga
Nagyközségben

A Rózsa Ferenc úti háziorvosi körzet épületének felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, korszerű orvosi eszközökkel történő felszerelése

Befogadva, értékelésre
bocsátva

16 193 270 Ft

14 573 943 Ft

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztése

Falu- és tanyagondnoki szolgálathoz új gépjármű (VW T5 Kombi) beszerzése

Támogatott projekt, a projekt megvalósítása folyamatban van

10 097 000 Ft

8 347 000 Ft

Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP)

Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában

28 db iskolai munkaállomás (PC) tantermi
csomagokkal (interaktív táblák) kiegészítve és
egy alkalmazás szerver csomag beszerzése.

Támogatott projekt – a
megvalósításra az eredményes központi közbeszerzést követően kerül sor

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Egészségügyi Minisztérium

A kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítése

Lakossági emlőszűrés fontosságának tudatosítása, csoportos beszállítás megszervezése

Támogatott, megvalósult
projekt

104 620 Ft

104 620 Ft

Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP)

Tanulómegtartó erő növelése a pedagógiai megújulás segítségével

Közoktatási esélyegyenlőségi programban rögzített célok elérése, a program végrehajtása

Befogadva, értékelésre
bocsátva

25 604 160 Ft

25 604 160 Ft

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - Falumegújítás és fejlesztés

Közösségi ház környezetének felújítása (Ócsanálos)

Közösségi ház homlokzatának, tetőszerkezetének felújítása, külső nyílászárók cseréje, felújításra kerül a közösségi ház melléképülete,
az ingatlan új kerítést kap

Benyújtva

14 661 594 Ft

12 217 995 Ft

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - Vidéki örökség megőrzése

Református templomkert felújítása Ongán

Református templomkert kertépítészeti átalakítása, 5 db információs tábla kihelyezése,
ongai zsebkalauz kiadvány megjelentetése

Benyújtva

6 507 778 Ft

5 423 148 Ft

Önkormányzati Minisztérium

Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda: homlokzaton nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése

Forráshiány miatt
elutasítva

19 999 880 Ft

17 999 892 Ft

Önkormányzati Minisztérium

Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: homlokzaton nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése

Forráshiány miatt
elutasítva

19 999 590 Ft

17 999 631 Ft

Önkormányzati Minisztérium

Helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítása

A sport öltőző tetőhéjazatának felújítása, a
sportlétesítmény teljes körülkerítése

Forráshiány miatt
elutasítva

9 992 280 Ft

9 992 280 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)

Onga Nagyközség közbiztonsági prevencióját segítő térfigyelő rendszer
kiépítése

A nagyközség egészére kiterjedő közbiztonságot és vagyonvédelmet célzó 16 kamerából
álló térfigyelő rendszer kiépítése

Benyújtva

17 017 222 Ft

12 762 916 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)

Onga Nagyközség közbiztonsági prevencióját támogató polgárőr járőrautó beszerzése

A közterületen található értékek, a magántulajdon valamint az emberi biztonság védelmét
célzó LADA 4X4 típusú terepjáró beszerzése

Benyújtva

4 080 275 Ft

3 060 206 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)

Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak és
tetőhéjazatának cseréjéhez, a tető hőszigeteléséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése

Benyújtva

23 112 949 Ft

17 334 711 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Onga Nagyközségben Hon- és népismereti Központ és Közösségi Hely
létesítése

A Dózsa György u. 22. alatt, a Falumúzeum területén egy közel 150 m2-es hon- és népismereti oktató és információs központ kialakítása

Benyújtva

26 757 019 Ft

20 000 000 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzése

Nem építési engedélyköteles önkormányzati fejlesztésekhez (kátyúzás, óvoda kerítésének felújítása stb.) szükséges anyag és eszközbeszerzés

Benyújtva

11 722 097 Ft

8 791 572 Ft

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács - helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai (CÉDE)

Onga Nagyközség és Ócsanálos külterületi lakott hely első köztéri játszóterének létesítése

Onga első szabványos játszótereinek kialakítása a szükséges ütéscsillapító burkolattal, 14 db
játszószer elhelyezésével

Benyújtva

17 789 340 Ft

13 342 005 Ft

2009. július

Bruttó
összköltsége

Támogatás
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A trianoni emlékmű makettje
Elkészült a Berzsenyi utca páratlan oldalán
lévő fasor történelmi emlékparkká alakításának
tanulmányterve. Ennek egyik eleme lesz a jövőre – a 90. évfordulón – átadásra kerülő trianoni emlékmű, melynek makettjéről készült két
fotót ezúton közzé tesszük. (Magáról az emlékparkról, a tervekről, a trianoni és egyéb emlékművekről részletesen a következő számunkban
nyújtunk tájékoztatást. –szerk. -) Fotók: T. L.
- T. L. -

Újra nyomtatott
fotóalbum
Onga
XX. századi
története
fotóalbum
1500 Ft-os áron
újra kapható
a nagyközség
boltjaiban, illetve
megvásárolható az
általános iskolában.

Színes névjegy – 20 Ft/db

Szerkesztés – digitális nyomtatás!
www.koprinart.hu

Következő számunk
tartalmából:
Házhozmenő szelektív hulladékjáratok időpontja
Július 22. Szerda - Augusztus 26. Szerda Szeptember 23. Szerda - Október 28. szerda - November 25. Szerda - December 23. Szerda

Varázs Diszkont
Onga, Rákóczi u. 13.

Folyamatos akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Júliusi ajánlatunk:
- iskolai füzetcsomagok
- írószerek
- tanszerek
széles választékban kaphatók.
Komplett füzetcsomagok esetén
5% kedvezményt adunk!

A biztonság olcsóbb,
mint gondolná!
- riasztórendszerek
- kamera rendszerek
- klímaberendezések kedvező áron
- távfelügyelet: 2500 Ft/ hó-tól
Alarm Sensor Miskolc Kft.
FARMOSI IMRE 20/388-8467

ONGAI KÉKDARU

Az Ongai Kékdaru megvásárolható
a következő üzletekben:

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

– Ongai Pékség, Rákóczi út
– 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.

Nyomdai előkészítés: garayweb.hu • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Kiss E. u. 25. Felelős vezető: Kundráth Csilla
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• Kulturális programokkal ünnepelt a 10 éves OKE
• Bölcsőde (magán?) lesz Ongán?
• Történelmi emlékpark, trianoni és más
emlékmű tervek
• Indul-e az NB. II-ben a kézilabda csapat?
• Történelmi tanösvény és múltfeltárás Ongán
• Tervek egy helyi képzési központ, falusi
turistaszálló kialakítására
• Onga sportkoncepciója
• Kitűnő és jeles tanulók névsora
• Folytatódtak a falumúzeum munkálatai
• Önkormányzati hírek
• Hittanverseny: döntő
• Fásítás kontra falopás
• Tájékoztatás a Fogyatékosok Nappali
Intézményének működéséről
• Ongai hírfolyam
• Mások írták rólunk
• Krónika

2009. július

