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Honismereti tanösvény – Onga állomásai

A Hősök szobra és az 1848-as 
emlékmű 

Görgey Artúr domborműve a 
Főtéren

Ongaiak Ongáért dombormű

Díszkút a Főtéren

A Hernád

Történelmi tanösvény

Onga néveredete emlékmű

Görgey Artúr domborműve az 
iskolában



Onga 5000 fős nagyközség B.-A.-Z. megyében, 
Miskolctól 8 km-re keletre. A település határának 
ÉNy-i részén Miskolc–Kassa irányban halad át a 

3. sz. főút, illetve délen a Miskolc–Sátoraljaújhely felé vezető 
37. sz. főút. A nagyközséget átmetszi a Miskolc–Kassa vasúti 
szárnyvonal is.
Onga az őskortól lakott település. Jelentősek a faluban ta-
lált bronzkori régészeti leletek. A község első név szerinti 
említése 1222-ből ered. A középkorban kicsiny falut a török 
1588-ban felégette, de a lakosok hamarosan újra felépítet-
ték. A török elleni felszabadító háború, majd a Rákóczi-sza-
badságharc küzdelmei Ongát sem kímélték. A falu azonban 
átvészelte a nehéz időszakokat, a XVIII. század közepén a 
falu földesúri famíliája, a Darvas család jóvoltából református 
magyarokkal újra telepítették, akik főleg a sókereskedelemből 
és állattenyésztésből éltek. A nagy történelmi személyek 
közül megfordult itt II. Rákóczi Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály. 
Mészáros Lázár és Görgey Artúr jelentős ütközeteket vívtak a 
település határában 1848/49-ben.
A XIX. század második felétől Onga a megye legdinamiku-
sabban fejlődő települései közé tartozott. A megépült a 
vasút, Miskolc közelsége, gazdasági fejlődése kedvező 
hatással volt Ongára. 1945 után, de főleg a rendszerváltást 
követően a növekedés felgyorsult.
A település műemléke a XIV. századi eredettel rendelkező re-
formátus templom. Nevezetességei közé tartozik még a régi 
galíciai út mentén épült ártéri hídsor, az 1931-ben felállított 
Turul szobor, a trianoni emlékmű, a Főtér emlékművei és két 
kastély. A Darvas Közösségi Ház és Múzeumban helytörténeti 
és pálinkáspohár-történeti kiállítás tekinthető meg, és ott ta-
lálható a Wass Albert szülőfaluja melletti patakból származó 
kőből készült Onga néveredete emlékmű is.
Pihenésre, szórakozásra az 1911-től folyamatos kavics-
bányászat révén létrejött bányatavak adnak kitűnő alkalmat.

Honismereti tanösvény
állomásai

1. Darvas Közösségi Ház és Múzeum
 The Darvas Public House and Museum
2. Római katolikus templom
 The Roman Catholic church
3. Tavak
 Onga lakes
4. Ártéri hídsor
 The bridges of flood area
5. Református templom
 The Calvinist Church
6. Kóczán kastély
 The Kóczán Mansion
7. Állami oktatás épületei
 State educational buildings
8. Főtér és emlékművei
 Main Square and its monuments
9. Bársonyos-patak és a Kegyeleti park
 The Bársonyos stream and the Kegyeleti park
10. Ongaújfalui kastély
 Mansion of Ongaújfalu
11. Turul emlékmű
 The monument of Turul
12. Történelmi emlékpark
 Historical monument park 
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Onga is a large village with a population of 5000 in Bor-
sod-Abaúj-Zemplén county. It is situated  10km-s from 

Miskolc. Road number 3 is on the North-West part of the village on  
the way to Kassa, and road number 37 is on the South part of the 
village ont he way to Sátoraljaújhely. The village is cut through by 
the Miskolc-Kassa railway line.
Onga is an inhabited village from the prehistoric age. The arche-
ologistical finds found in the Bronze Age are very important. The 
name of the village originates from 1222. The small village was 
burnt down by the Turkish in the Middle Ages in 1588, but the in-
habitants rebuilt it soon. Neither the liberated war against the Turk-
ish nor the fights of Rákóczi War of independence were consider-
ate towards Onga.The village survived these difficult times in the 
middle of the XVIII century thanks to the Darvas landowner family, 
who  resettled the village with reformed hungarians. These people 
earned their living from animal husbandry and salt trade. Some 
very important historical people in Onga like II. Rákóczi Ferenc, 
Csokonai Vitéz Mihály, Mészáros Lázár and Görgey Artúr fought a 
battle at the boundary of the village in 1848/49.
Onga was one of the most dynamically developing settlement of 
the county from the second part of the XIX century.The railway was 
built, and the closeness of Miskolc,  its economical development 
produced a good effect on Onga. After 1945 but mainly following 
the change of the regime the increase became faster.
The Calvinist Church is the monument of the settlement, originat-
ed from the XIV century. The places of interest are the bridges built 
on the old Galic way, the statue of Turul established in 1931, the 
monument of Trianon, the monuments of the Main square and two 
mansions. There is a local historical and pálinka glasses exhibition 
in the Darvas Public House and Museum. We can find an Onga 
name origin  monument  there made of stone from the stream 
nearby the home village of Wass Albert.
The mine lakes set up by pebbels mining from 1911 give an excel-
lent possibility to relax and to have fun.


