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ONGAI KÉK DA RU
Meg je le nik min den hó nap 10-12. kö zött.

Az Ongai Kul tu rá lis Egye sü let idő sza ki ki ad vá nya 
Onga Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val.

Szer kesz tők: Kovács György, Takács László
Felelős kiadó: Takács László

Szer kesz tő ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a.
Az új ság el ér he tő az interneten is:

www.okeonga.hu
okeonga@chello.hu

Nyom dai elő ké szí tés: koprinart.hu • Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lős ve ze tő: Kundráth Csil la

Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó 
a kö vet ke ző üz le tek ben:

– Ongai Pék ség, Rá kó czi út
– Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca
– Ná das ABC
– Dió fa ABC
– Dó zsa Gy. úti kis bolt
– 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– 100x100 bolt, Dózsa Gy. út
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi u.
Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy 
plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az 
Ongai Kék da ru szá ma it.

Kö vet ke ző szá munk 
tar tal má ból:

•  Bál az óvodáért
•  A karbantartó csoport munkájáról
•  Farsangok
•  Önkormányzati hírek
•  Onga múltja honlap
•  Az Ongai Kulturális Egyesület 2009. 

évi tevékenységéről
•  Az OKE közhasznúsági jelentése
•  Tervek egy helyi képzési központ, 

falusi turistaszálló kialakítására 
•  Régi fotók Ongáról
•  Ongai hírfolyam
•  Hirdetések, felhívások

Házhoz menő 
szelektív hulladékjáratok időpontja

Társaságunk, a CIRKONT Zrt. 2010-ben is 
folytatja a „házhozmenő zöldzsákos” sze-
lektív hulladékgyűjtési szolgáltatását a 
településen. Az elmúlt évnek megfelelő-
en társaságunk elkészítette a 2010. évre 
vonatkozó házhozmenő szelektív hulladék-
gyűjtési menetrendet, ami a következő.

Február 24. szerda • Március 24. szerda

Április 28. szerda • Május 26. szerda

Június 23. szerda • Július 28. szerda

Augusztus 25. szerda • Szeptember 25. szerda

Október 27. szerda • November 24. szerda

December 22. szerda

Kérjük hulladékaikat a fenti időpontba a 
már megszokott helyre és feltételekkel 
kihelyezni szíveskedjenek.

„TAPOSSA LAPOSRA!”
- CIRKONT Zrt. -

Felhívás a falumúzeum támogatására

A Dózsa György úton kialakításra kerülő Darvas Közösségi Ház és Múzeum támoga-
tására szólítunk fel minden ongait! Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha bármivel 
hozzá tud járulni a relikviák bővüléséhez, azokat ajánlják fel a múzeum számára, 
vagy bocsássák rendelkezésére. Várunk fotókat, terítőket, régi ruhákat, bútorokat, 
szerszámokat, konyhai eszközöket, hasznavehetetlennek hitt régi lomokat, kaca-
tokat, mezőgazdasági gépeket, ekéket, cséphadarót, szőlőműveléshez használatos 
eszközöket stb.
Várjuk továbbá mindazok 
segítségét, akik adománya-
ikkal, akár építőanyaggal, 
élő munkával tudnak segíte-
ni abban, hogy egy szép és 
impozáns múzeummal gaz-
dagodjon településünk. Min-
dennemű felajánlással Takács 
Lászlót vagy Zsarnai Berna-
dettet kell keresni az általános 
iskolában.

1%-os felhívás!
Munkánkhoz 2010-ben is támogatásukat, segítségüket kérjük!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező 
nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum kialakításának mun-
kálatait, az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga nagyközség kulturális, 
hagyományőrző, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 
Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: 
Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: 18430983-1-05
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat az egyesület vezetősége ezúton 
is köszöni, és továbbra is számít rájuk!

Az ONGAI HORGÁSZ EGYESÜLET beszámoló közgyűlést tart 
2010. február 27-én, 17 órától az ongai kultúrház termében.

Nonstop autómentés (nemzetközi is)
Járművek, kisgépek szállítása és tárolása igény szerint 3,5 tonnáig.

Raklapos, darabáru
Tel.: 30/562-6318 Kosnyíder Csaba

A majdani múzeum épülete (Fotó: T. L.)
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Tar ta lom ból:
•  Bölcsőde helyett családi 

napközi
•  Színvonalas programok a 

Magyar Kultúra napján!
•  Honismereti tanösvény 

Ongán
•  Megjelent Onga új 

fotóalbuma
•  Könyv bemutató
•  Sikeres volt az 1. Ongai 

pálinka verseny
•  „Szervezők és nyertesek”
•  Rendkívüli önkormányzati 

ülés
•  Kedvezőbb adózás a nyerges 

vontatók, a tehergépjármű-

vek (pótkocsik) és az autó-

buszoknál
•  Kémények biztonságos 

használata
•  Tombola felajánlók
•  Czirók Zoltán: 

Repülőszázadok Ongán 

– 1919 (4., befejező rész)
•  Házhoz menő szelektív 

hulladékjáratok időpontja
•  OKE hírek, felhívások
•  Hirdetések

Színvonalas programok a Magyar Kultúra napján! 

Új fotóalbum Ongáról! 
Január 22-én, a Magyar Kultúra 

napján került sor Onga XX. szá-

zadi története fotók tükrében II. 

könyv ünnepélyes bemutatójára, 

az Ongai Kulturális Egyesület Nor-

vég Civil Alap által támogatott 

programsorozatának részeként. 

Sor került az egyedülálló Honisme-
reti tanösvény átadására is. A kialakítás 
alatt lévő Darvas Közösségi Ház és Múze-
um udvarán előbb dr. Ódor Ferenc ország-
gyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei Köz-
gyűlés elnöke osztotta meg 
a hallgatósággal ünnepi kö-
szöntő gondolatait, majd dr. 
Veres László, a Herman Ottó 
Múzeum igazgatója adta át 
a tanösvényt. A forralt bor-
nak és teának köszönhető-
en átmelegedett érdeklődők 
számára a tanösvény bejárá-
sa következett egy rövidített 
útvonalon. Az ötödik állo-
másnál, a református temp-
lomban ünnepi műsorral fo-
gadták a szervezők a nagyközönséget.  

Az általános iskolában – a tanösvény he-
tedik állomásán – Somorjai Lehel, a B.-A.-
Z. Megyei Levéltár igazgatója mutatta be a 
nagyközönségnek az új Ongáról szóló képes 
könyvet, majd Takács László OKE elnök a 
Honismereti tanösvény és múltfeltárás 
Ongán címmel, a Norvég Civil Támogatá-
si Alap által támogatott projekt eddigi ered-

ményeit ismertetette, és bemutatta az „Onga 
múltja” honlapot, a tanösvényhez készült 
nyomtatott és elektronikus kiadványt. 

Az 1. Ongai pálinkaverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése következett, ahol dr. 
Oroszné dr. Prekop Erzsébet, a Miskolci 
Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, a zsűri el-
nöke értékelte a versenyt.

A rendezvényt a fentebbi megyei intéz-
ményvezetők és vendégek mellett többek 
között megtisztelte jelenlétével dr. Orosz 
Gábor, Regionális Államigazgatási Hiva-
talok Észak-Magyarországi Regionális Ál-

lamigazgatási Hivatal Miskolci Kirendelt-
ségének vezetője, Kmotrik Péter, a Gömöri 
Ifj úsági Társaság elnöke, Szidiropulosz Ar-
chimédesz, a Trianoni Szemle szerkesztője, 
Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság 
alelnöke, a sajtó képviselői és számos más 
vendég, érdeklődő.

Az ünnepi eseménysort állófogadás 
zárta. - T. L. -

Támogatóink:

A tanösvény átadásán (Fotó: Totya)
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Január 22-én átadásra került a he-

lyi honismereti tanösvény, me-

lyet dr. Veres László, a megyei 

Hermann Ottó Múzeum igazgató-

ja méltatott.

Az Ongai Kulturális Egyesület 1999-es 
megalakulása óta azon fáradozik, hogy a 
helyi hagyományőrzést felkarolja, Onga 
helytörténeti múltjának tudományos igé-
nyű feltárását lehetőség szerint teljessé 
tegye. Számtalan könyv és kiadvány fém-
jelezte már eddig is az egyesület honis-
mereti munkáját, ami a Norvég Civil Tá-

mogatási Alaptól nyert pályázat révén 
tovább bővült. Kialakításra került egy 
11 állomásból álló egyedi honismereti/
történelmi tanösvény, melyhez nyomta-
tott és multimédiás kiadvány is készült, 
ami az interneten is elérhetővé vált: www.
okeonga.hu

Közös munkával, sokak segítségé-
vel a település történelmileg neveze-
tesebb helyszínein 
alakítottuk ki a hely-
ismereti tanösvény út-
vonalát és a főbb cso-
mópontjait. Minden 
fontosabb építészeti, 
történelmi vagy ter-
mészeti értéket fel-
vonultató épülethez, 
helyhez időjárásálló 
ismertetőtáblákat he-
lyeztünk ki, amit – 
bővített változatban 
– nyomtatott és elek-
tronikus formában is 
megjelentettünk. A 
munka révén lehető-
ség nyílt a kiegészítő 
levéltári/történeti ku-
tatások által napvilág-
ra került új adatoknak/
információknak meg-
felelően Onga múlt-
jának pontosítására, 
kiegészítésére, ha kel-
lett átdolgozására. A 
kialakított honisme-
reti tanösvény – mely 
tudomásunk szerint 
az egész országban az 
első ilyen úttörő kez-
deményezés – lehető-
séget ad a helyismere-
ti tananyag bővítésére, 
pontosítására, a he-
lyi iskolai pedagógi-
ai programba való be-
illesztésre, hon- és 
népismereti tanórák 
színesebbé, gyakorla-
tiasabbá tételére. Hisz-
szük és valljuk, hogy a 
történelmi tanösvénnyel Onga nagyköz-
ség olyan új értékkel gazdagodott, mely 
elősegíti Onga gyarapodását, turisztikai 
fejlődését is. Segíti az itt élőket és az idelá-
togatókat, hogy jobban megismerjék a te-
lepülés múltját, lássák és óvják értékeit, el-
igazodjanak a múlt útvesztőjében.

A tanösvény egyes állomásai: 1. Népi 
építészet, a lakóházak (falumúzeum), 2. 
Katolikus templom, 3. Kavicsbányászat 
és a tavak, 4. Ártéri hídsor, 5. Reformá-

tus templom, 6. A Kóczán család és a kas-
tély, 7. Az állami oktatás és épületei, 8. A 

főtér és emlékművei, 9. A Bársonyos és a 
Kegyeleti park, 10. Ongaújfalu, 12. A Tu-
rul és környéke.

Reményeink szerint lesz módunk rá, 
hogy a közeljövőben újabb állomásokkal 
bővítsük a tanösvényt, tovább erősítve a 
múlt-jelen-jővő helyi közösségmegtar-
tó erejét, segítve Onga élhetőbbé tételét 
Abaúj legdélibb csücskében.

- Takács László az 
Ongai Kulturális Egyesület elnöke -

Honismereti tanösvény Ongán

Dr. Veres László ünnepi beszéde (Fotó: Totya)

Dr. Ódor Ferenc, országgyűlési képviselő 
a 2. állomás előtt (Fotó: Totya)

Ünnepi műsor a református templomban (Fotó: Totya)

Az átadásra gyülekezve forralt borral (Fotó: Totya)

A tanösvény túrán (Fotó: Totya)



32010. február

Az Ongai Kulturális Egyesület 

1999-es megalakulása óta kere-

si a szülőföld, az ősök, a múlt, a 

hagyomány tisztelete felé vezető 

igazodási pontokat. Ezen az úton 

egy újabb lépés Onga XX. száza-

di története fotók tükrében II. al-

bum, mely a 2000-ben megje-

lent Onga XX. századi története 

című fotóalbum szerves folytatá-

sa, bizonyos szempontból kiegé-

szítése. Akkor azt írtuk a beveze-

tőben: „Terveink szerint a jövőben 

az Ongai Kulturális Füzetek egy 

újabb köteteként megjelentetjük 

az album kiegészítő kötetét új, 

fellelt fotókkal.” 

Tíz évnek kellet eltelnie ahhoz, hogy az 
akkori tervünk, ígéretünk valóra váljon. 
Mindehhez szükség volt egyesületünk 
elkötelezett, azóta is töretlen múltfeltá-
ró-gyűjtő munkájára, a volt és jelenlegi 
ongai lakosok, diákok segítségére, és nem 
utolsó sorban a Norvég Civil Támogatási 
Alap támogatásával megvalósuló „Honis-
mereti tanösvény és múltfeltárás Ongán” 
című projektre, melynek részeként lá-
tott napvilágot ez a fotóalbum. A könyv 
megjelenésének anyagi fedezetét jórészt e 
projekt által tudtuk biztosítani, melyet az 
egyesület saját bevételeiből egészített ki. 
Mindezen felül más támogatókra is szük-
ség volt, hogy 1000 példányban, ebben a 
formában jelenjen meg az album. Önzet-
len segítségüket, támogatásukat ezúton is 
nagy tisztelettel köszönjük!

A XX. század Ongán is nagy idők tanúja 
volt. A korábbi időszakokhoz képest óriá-

si előnye e száz évnek, hogy az események, 
történések fényképeken részben meg lettek 
örökítve. Míg a pillanatból idővel sajátosan 
önszerveződő érzet és emlékezet válik, ad-
dig a fényképnek megvan az a sajátossága, 
hogy kimerevíti az időt és megőrzi a pil-
lanatot, mivel a fotók konkrét tartalommal 
töltik meg a múlt emlékképeit. Most is úgy 
véltük, továbbra is érdemes megmutatni 
azt, amit elvben mindenki láthatott. 

Az összegyűjtött mintegy 3000 kép-
ből közel 550 fotó került be a kötetbe. A 
számok közöt-
ti különbség is 
jelzi, hogy nem 
volt könnyű a 
válogatás. Szá-
mos szívünk-
nek kedves kép 
kellett, hogy ki-
maradjon, hisz 
az anyagi lehe-
tőségek behatá-
rolták az album 
terjedelmét.

A könyv ké-
pei – hason-
lóan az első 
kötethez – tíz nagyobb fejezetbe rende-
ződnek. A fejezetek egy-egy nagyobb 
téma, gondolatkőr köré csoportosulnak. 
Az egyes képekhez az album végén itt is 
képjegyzék tartozik, ahol a fotó tulajdo-

nosának, készítőjének, gyűjtőjének és – 
amennyiben azokat azonosítani tudtuk 
– a képen látható személyek nevét olvas-
hatjuk. A kép keletkezésének tudott idő-
pontja maguknál a képeknél szerepel. 
Hibák most is lehetnek, hiszen csak az 
emberi emlékezetre hagyatkozva nagy a 
tévedés lehetősége. A lakosoktól szerzett 
egyes képekhez kapcsolódó adatok már 
a gyűjtés során számtalan ellentmon-
dást eredményeztek, de reméljük, hogy 
ezek feloldását a lehető legjobban oldot-
tuk meg.

Az album a 2000-ben megjelent első 
résszel együtt ad teljes képet településünk 
XX. századi történetéről. Az ott vagy más 
Onga múltjával kapcsolatosan megjelent 
könyvekben szereplő fotók e kötetbe nem 
vagy csak a legszükségesebb mértékben 
kerültek be. Ez olykor hiányérzetet kelt-
het az olvasóban, mégis hasznosabbnak 
véltük a nagyközönség által eddig egyál-
talán nem ismert képek közlését, bízva 
abban, hogy olvasóink könyvespolcára 
előbb-utóbb mindkét kötet felkerül, me-
lyek egymást kiegészítve próbálnak vala-
mit feleleveníteni Onga lakosainak XX. 
századi történetéből.

Reméljük 10 év múlva lesz módunk 
újabb fotókkal és kötettel kiegészíteni az 
első két albumot. Addig azonban ehhez 
a fotóalbumhoz kívánok az Ongai Kul-
turális Egyesület valamennyi tagja nevé-
ben minden Kedves Olvasónak kellemes 

lapozgatást és időtöltést, emlékezetes ba-
rangolást a múltban, az emlékekben.

- Takács László szerkesztő, 
az Ongai Kulturális Egyesület elnöke -

Megjelent Onga új fotóalbuma

A könyv borítója

Somorjai Lehel, levéltár igazgató 
bemutatja a könyvet (Fotó: Totya)

A bemutató közönsége (Fotó: Totya)
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Onga XX. századi története fo-

tók tükrében 2. című fotóalbumot 

Somorjai Lehel, a B.-A.-Z. Megyei 

Levéltár igazgatója mutatta be ja-

nuár 22-én. Ünnepi gondolatait 

alább olvashatják.

Kedves Hölgyeim, Uraim!
Január 22, a magyar kultúra napja. 

Egyetemes magyar kultúránk ünnepe. A 
magyar kultúra napját 1989 óta ünnepel-
jük e napon, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte 
be Szatmárcsekén a Himnusz című versét.

Bár nem piros betűs ünnep, de e nap-
pal kapcsolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb fi gyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományaink-
nak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi ér-
tékeinket.

Mi sem természetesebb, hogy szer-
te az országban számos helyen ünnepi 
programokat szerveznek. Nincs ez más-
képp Ongán sem. Azon a településen, 
ahol már meg szokhattuk, hogy jó érte-
lembe véve „mindig történik valami”. S 
hála istennek nemcsak egy-egy ilyen je-
les nap tiszteletére. Onga közösségi éle-
te hagyományosan erős és színes. Ennek 
a kulturális közösségi pezsgésnek szerve-
zője, motorja, az Ongai Kulturális Egye-
sület, amely múlt évben ünnepelte 10 
éves évfordulóját. 

Az egyesület alakulásakor alapvető 
célként többek között a következőket ha-
tározta meg: a helyi kulturális élet színe-
sítését, gazdagítását, a kulturális örökség 
megóvását, tehetségkutatást, gondozást, 
hagyományőrző, múltfeltáró kiadvá nyok 
megjelentetését, a helyi események képi 
archiválását, a nyilvánosság elősegítését 

és a helyi társadalom informálását, tá-
jékoztatását. Az eltelt tíz évben az egye-
sület munkája eredményeképp nemcsak 
Ongán, hanem a tágabb térségben is is-
mert, elismert civil szerveződés lett.

Ezen egyesület példamutató mun-
kásságának egy újabb ékes bizonyítékát 
van szerencsém most az önök fi gyelmé-
be ajánlani: Onga XX. századi története 
fotók tükrében című kiadvány II. kötetét. 
Ez a fotóalbum szerves folytatása és ki-
egészítője a 2000-ben megjelentetett első 
kötetnek, és ahogy az egyesület elnöke – 
talán nem veszi rossz néven ha azt mon-
dom: barátom –, Takács László tájékozta-
tott: lehet, hogy nem is az utolsó kötet. 

Ez a kiadvány a „civil kurázsi” kiváló 
példája. Azt mutatja meg, – mint ahogy 
az egyesület 10 éve is –, létezik még kö-

zösségi akarat, kö-
zösségi erő, tenni 
akarás. Ebben a kö-
tetben nemcsak az 
a szép, hogy a tör-
ténelem idézőjelbe 
tett névtelen, isme-
retlen apró, emberi 
fogaskerekeinek állít 
emléket, hanem az 
is, hogy ezt a kötetet 
valóban egy egész 
közösség szerkesz-
tette. Hiszen a fény-
képes anyag gyűjté-

sétől, a fényképeken látható személyek, 
időpontok beazonosításáig, mint szer-
kesztőbizottság szinte az egész telepü-
lés részt vett. Elég csak megnézni a kötet 
képjegyzékét, hány helyről, hány tulajdo-
nostól származnak a kiadványban publi-
kált felvételek. 

Ez a kötet egy idő-
utazás is. Bepillantás 
a múltba, fényképe-
ken keresztül ellesett 
időpillanatok. Nem 
hadvezérekről, állam-
férfi akról, királyok-
ról, politikusokról, 
hanem hétköznapi 
emberekről. Egy kö-
zösség mikro törté-
nelmének alakítóiról. 
S minthogy a nagy 
egész sok kis mozaik-

ból áll, úgy Onga mikro történelme is szer-
ves darabja hazánk történelmének. 

A kötet 10 tematikus részre oszlik. A 
fejezetek címei a lakókörnyezet, közélet, 
katonaság, harcok, az egyházi élet, mun-
ka, megélhetés, hétköznapok, gyermek-
kor, ifj úság, iskola, lakosok, család rokon-
ság, hagyományok, kultúra, szórakozás és 
a sport, szabadidő. E részek köré csopor-
tosítva láthatjuk a település XX. századból 
származó fotóinak gyűjteményét. A képe-
ken idősek, fi atalok, gyerekek, katonák, 
szüreti mulatságon résztvevők, munká-
sok, földművelők, férjek, feleségek, nagy-
mamák, unokák tűnnek fel, mind azok, 
akikből ez a közösség állt és áll. Mind-
azok, akik ennek a közösségnek szerves 
részesei voltak, vagy jelenleg is azok. 

A háborúkat nem a politikusok vív-
ták, hanem Molnár János, ifj abb Olasz 
Lajos, Palkó András vagy az a pilóta, aki-
ről 1919-ből fénykép maradt fenn, amint 
gépével felszáll az ongai Patai rétről. Az 
első világháborúban az olasz fronton 
vagy a második világháborúban, a Don 
kanyarban sok százezer Molnár János, 
Olasz Lajos, Palkó András harcolt, akik 
halálukkal, vitézségükkel, fogságban töl-
tött éveikkel mégis történelemformáló 
alakok lettek.

A munkát nem a pártitkárok, járási, 
megyei korifeusok végezték, hanem Ro-
mán Imre a körmös traktorral, Bajusz 
Dezső a postás vagy Szobota Béláné a 
csavargyárban.

Emberek és az emberek mögött sor-
sok, életek tekintenek ránk e kiadvány 
lapjairól. Jó hogy látjuk Onga történel-
mének névtelen alakítóit, akik nélkül 
mégsem lett volna közösség, település. A 
Palkó családot 1949-ből, Szalay Borbá-

Könyvbemutató

Könyv ismertető (Fotó: Totya)

A hallgatóság egy része (Fotó: Totya)
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TRIANONI ELŐADÁSSOROZAT

Az idén június 4-én lesz a trianoni béke 
aláírásának 90. évfordulója. A nemze-
ti katasztrófára emlékezve a nagyközség 
önkormányzata emlékművet állít a Ber-
zsenyi utcai történelmi sétányon június 4-
én, pénteken. Az OKE egy tudományos-
történelmi előadássorozattal kívánja a 
szomorú emlékezést felvezetni, az akkor 
történtekkel megismertetni a lakossá-
got. Az első előadásra március 8-án, hét-
főn 18.00-tól kerül sor az általános isko-
la média termében Raff ay Ernő történész 
és Szidiropulosz Archimédesz, a Trianoni 
Szemle szerkesztője részvételével. 

TAGGYŰLÉS

Január 12-én, az OKE éves rendes tag-
gyűlésén többek között elfogadta a 2009-
es évről szóló beszámolót, a 2010. évi 
munkatervet, az egyesület 2009. évi gaz-
dasági beszámolóját, a Felügyelő Bizott-
ság jelentését a 2009. évi gazdálkodásról, 
a 2009. évi közhasznúsági jelentést, az 
egyesület 2010. évi költségvetését.

FOTÓALBUM 2.

Onga XX. századi története fotók tükré-
ben 2. könyv 2000 Ft-os áron kapható az 

egyesület tagjainál és az általános isko-
lában, illetve hamarosan a település na-
gyobb boltjaiban.

KITÜNTETÉS AZ OKE ELNÖKÉNEK

Dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Ön-
kormányzat elnöke január 22-én, az 
egyesület Magyar Kultúra Napja alkal-
mából szervezett programsorozatán adta 
át Takács Lászlónak, az OKE elnökének a 
Megyénk Kultúrájáért Díjat eddigi kultú-

raszervező mun-
kájáért.

1%-OS 

FELHÍVÁS!

M u n k á n k h o z 
2010-ben is támo-
gatásukat, segítsé-
güket kérjük!
Tisztelettel kérjük 
Önöket, hogy adó-
bevallásuknál az 
1%-ról rendelke-
ző nyilatkozatuk-
ban támogassák 
az ongai falumú-
zeum kialakításá-
nak munkálatait, 

az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga 
nagyközség kulturális, hagyományőrző, ér-
tékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. 
Nyilatkozatukban a következőket legye-
nek szívesek megjelölni: Ongai Kulturá-
lis Egyesület. Adószám: 18430983-1-05
Az eddigi felajánlásokat, támogatásokat 
az egyesület vezetősége ezúton is köszö-
ni, és továbbra is számít rájuk!

- T. L. -

lát 1920-ból, a Molnár családot 1954-ből, 
vagy a Fagyas családot a Szegfű utcából.

Örvendetes az, hogy a települések saját 
történelmükről, múltjukról minél többet 
szeretnének megtudni. Mégis úgy gon-
dolom, hogy egy kellő színvonalon, gon-
dos kutatással elkészített településmono-
gráfi a sem képes a teljességet visszaadni. 

Amire a betű, az írott szó nem képes, AZ 
VAN BENNE EBBEN A KÖTETBEN. A 
fényképeken keresztűl megőrződött kol-
lektív és egyben egyéni emlékezet. 

Azt kívánom az Ongai Kulturális Egye-
sületnek, hogy ne kelljen tíz évet várni 
egy újabb ilyen albumra, hiszen az elő-
szóban olvastam: a 3000 összegyűjtött fo-

tónak csak egy kis része került bele ebbe 
a kiadványba, szám szerint 544 darab. Jó 
szívvel ajánlom a könyvet az ongaiaknak, 
hisz ők készítették, róluk, nekik szól, és 
jó szívvel ajánlom a nem ongaiaknak is: 
ha másért nem azért, hogy lássák: ÍGY 
KELL EZT CSINÁLNI!

- Somorjai Lehel, levéltár igazgató -

OKE hírek, felhívások!

A díjátadó és a díjazott (Fotó: Totya)

A felállítandó trianoni emlékmű látványterve Az emlékmű faalapanyagával Ekker Róbert szobrász
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Az Ongai Kulturális Egyesület szer-

vezésében januárban került sor az 

I. Ongai pálinkaverseny lebonyolí-

tására. A verseny célja az volt, hogy 

a pálinka kulturált fogyasztását 

népszerűsítsük, az ongaiak pálin-

káját megmérettessük, a minőség 

javítását propagáljuk a bérfőze-

tők saját eredményeinek közlésén 

keresztül, a pálinkával kapcsola-

tos fogyasztói szemléletet pozitív 

irányban befolyásoljuk, a minősé-

gi pálinkát főzető ongai lakosok 

munkáját elismerjük.

Mindezeken túl már a kezdet kezde-
tén azt a célt is magunk elé tűztük, hogy 
a verseny ne legyen öncélú, azt hosszabb 
távon váljon regionálissá, nemzetközivé. 
Ennek érdekében jóval a verseny meghir-
detése előtt felvettük a kapcsolatot az or-
szágos pálinkaverseny szervezőivel, és az ő 
útmutatásaikat is fi gyelembe vettük a ver-
senykiírás megalkotásakor. A mintavétel 

begyűjtésénél és a nyilvános zsűrizés lebo-
nyolításakor is maximálisan törekedtünk 
a magasabb szintű verseny szabályok be-
tartására, ami olykor ellenkezett a helyi la-
kosok elképzelésével. Nem került kiírásra 
például vegyes pálinka verseny, de ragasz-
kodnunk kellett a névre szóló bérfőzető 
lap másolatához és egy jelképes nevezési 
díjhoz is. Azt sem gondolták sokan, hogy 
a zsűri tényleg szakavatott emberekből fog 
állni, akiknek nem csak, hogy nem volt 
szabad ongaiaknak lenniük, hanem pl. a 
zsűri elnökének hivatalos pálinkazsűri-
zésben járatos, a nyilvántartott zsűri tagok 
névsorában szereplő személy közül kellett 
kikerülnie. A zsűri elnöke dr. Oroszné dr. 
Prekop Erzsébet, a Miskolci Likőrgyár Zrt. 

vezérigazgatója volt, aki az országos pálin-
kaverseny képzett zsűri és a 22 fős országos 
pálinkatanács elnöke és nem mellékesen 
2009-ben az év pálin-
kája címet is ők nyer-
ték el az országos ver-
senyen, Gyulán, gönci 
barackpálinkájukkal. 
A zsűri másik két tagja, 
Veres Pál (a Földes Fe-
renc Gimnázium igaz-
gatója) és Gergely Zsolt 
(a megyei közgyűlés al-
elnöke) is szakavatott 
személynek számíta-
nak. Utóbbinak a for-
rói pálinkafőzdében 
vannak családi kapcsolatai.

A nyilvános érzékszervi zsűrizésre ja-
nuár 20-ára vártuk a versenyzőket és az 
érdeklődőket. 

Az érzékszervi zsűrizés 20 pontos bí-
rálat alapján történt, melyeket az alábbiak 
szerint osztottunk fel: 

� Illat tisztaság: 
max. 3 pont.

� Illat karakter: 
max. 5 pont.

� Íz tisztaság: max. 
3 pont.

� Íz karakter: max. 
5 pont.

� Harmónia, tartós-
ság: max. 4 pont.

A bíráló lapok egy 
példányban kerültek 
kitöltésre bírálókként, 
majd a bizottság össze-

sített lapot töltött ki mintánként, egyez-
tetett vélemény alapján. 

Az éremhatárok a következők voltak: 
◆ arany 18,0–20,0 

pont között,
◆ ezüst 16,0–17,0 

pont,
◆ bronz 14,0–15,0 

pont.
Onga legjobb bérfő-

zetője pontszámítása: 
• Minden, a ver-

senyre benevezett, és 
a szakmai zsűritől mi-
nimum 10 pontot ka-
pott, de nem érmes 
pálinkáért:1 pont 

• Minden bronzérmes pálinkáért: 3 
pont 

• Minden ezüstérmesért: 5 pont 

• Minden aranyérmesért: 8 pont 
• Onga legjobb pálinkájáért 15 pont 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a 

Magyar Kultúra napján az egyesület ál-
tal szervezett programsorozat keretében 
került sor.

Nevezett: 41 pálinka, 30 fő.
Nevezett pálinkák fajta megoszlása: 

alma: 4 db, körte: 1 db, vilmoskörte: 1 db, 
birsalma: 1 db, eper: 1 db, szeder: 2 db, 
meggy: 1 db, barack: 4 db, őszibarack. 1 
db, szilva: 18 db, vörösszilva: 1 db, ágyas 
szilva: 1 db, szőlő (sárgamuskotály): 1 db, 
törköly: 3 db és bodza: 1 db.

Arany oklevelet kapott: Berecz Sán-
dor (ágyas szilva 1990), Berecz Sán-
dor (törköly 1997), Juhász József-Takács 
László (birsalma 2009), Juhász Vince 
(törköly 2009), Kerekes Gabriella-Kovács 
Árpád vörösszilva (2009), Péli Tibor (ba-
rack 2009), Póti Sándor (szilva 2009), Póti 
Sándor (alma 2008), Szűcs Józsefné (szil-
va 2009) és Tóth László (szilva 2009).

Sikeres volt az 1. Ongai pálinkaverseny

Az ópálinka győztes Berecz Sándor átveszi a díjat (Fotó: Totya)

A zsűri munka közben (Fotó: T. L.)

A nyílvános zsűrizésen (Fotó: T. L.)
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Ezüst oklevelet kapott: Farkas László 
(szilva 2009), Juhász József-Takács Lász-
ló (alma 2003), Olchváry László (szil-
va 2009), Takács László (szilva 2009) és 
Zsoldos János (szilva 2009).

Bronz oklevelet kapott: Bári József-
Kiss Csaba (szilva 2009), Buzás Zoltán 
(szilva 2009), Bűdi István Ádám (szilva 
2009), Czövek Károly (szilva 2009), Farkas 
László (szilva 2002), Farkas László (sze-
der 2007), Jónyer Lajosné (barack 2009), 
Juhász József (szilva 2009), Juhász József-
Barna Ottó (barack 2005), Sallay Róbert 
(szilva 2009), Rácz Attila (szilva 2009) és 
Rácz Árpád-Barna Ottó-Juhász Vince-Ju-

hász József (sárgamuskotály szőlő 2009).
A fődíjat, Onga legjobb pálinkája cí-

met és egy 5 literes, erre az alakalomra 
készült, egyedi tölgyfa pálinkáshordót 
Juhász József-Takács László (birsalma 
2009) kapta. 

A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat kü-
löndíját a legjobb ongai ópálinkáért, 
erre az alakalomra készült 5 literes, egye-
di tölgyfa pálinkáshordóval egyetemben 
Berecz Sándor (ágyas szilva 1990) kapta. 

Onga nagyközség polgármesterének 
különdíját a legjobb 2009-es ongai pá-
linkáért, erre az alakalomra készült, 
egyedi 3 literes tölgyfa pálinkáshordóval 

egyetemben Tóth László 
(szilva 2009) kapta. 

Onga nagyközség 
jegyzőjének különdí-
ját a legjobb ongai szil-
va pálinkájáért, erre az 
alakalomra készült, egye-
di 3 literes tölgyfa pálin-
káshordóval egyetemben 
Szűcs Józsefné (szilva 
2009) kapta. 

Az ongai szeszfőzde 
különdíját, az idei évre 

egy felöntés cefre ingyenes kifőzését a 
legjobb Ongán főzetett pálinkáért Póti 
Sándor (szilva 2009) kapta

Onga legjobb bérfőzetője 2010-ben 
(23 ponttal) Juhász József-Takács Lász-
ló lett. 

Mindannyiuknak gratulálunk!
A verseny színvonalát és tisztaságát 

remélhetőleg mindenki megelégedésére 
biztosítani tudtuk, amit mi sem bizonyít 
jobban, hogy a verseny lebonyolítását el-
lenőrző országos pálinka verseny szerve-
zői a tapasztaltak alapján jelezték, hogy 
nincs akadálya, hogy aláírjuk azt a szer-
ződést, amelynek értelmében Onga ré-
szese lehet az országos pálinkaverseny 
sorozatnak, annak minden kedvezmé-
nyével egyetemben. Ha ez megtörténik, 
akkor jövőre már regionális versenynek 
adhatunk helyet, és még magasabb szin-
ten mérettetnek meg az ongai pálinkák.

Köszönjük mindazok támogatását, 
akik bármiben is segítették a verseny si-
keres lebonyolítását, és külön köszönjük 
a nevező személyek bátorságát, hogy pá-
linkájukkal vállalták a megmérettetést! 

Jó egészséget a pálinkájukhoz! Mér-
tékletes fogyasztást!                      - T. L. -

Mindenkitől bocsánatot kérek, aki 

úgy érzi, hogy megsértettem, vagy 

nem úgy viselkedtem, ahogy az 

neki elfogadható. Jót akartunk, és 

hisszük, hogy jó dologban tettünk 

valamit, ami sok ongait megszólí-

tott, és arra buzdított, hogy tegyen 

egy lépést a közösségért. Nem ma-

gyarázkodni akarok, de kérem a 

tisztelt újság olvasót, hogy gon-

dolja magát a szervezők helyébe! 

Meg akartuk szólítani azokat az ongai 
lakosokat, akik évről-évre egyre gondo-
sabban foglalkoznak cefréjükkel, és ön-
kéntelenül is a kulturált pálinkafogyasztás 
hirdetőivé váltak az elmúlt néhány évben. 
Meg akartunk felelni az elvárásoknak, meg 
akartunk felelni a magasabb szintű ver-
senyszabályoknak, meg akartuk mutatni, 
hogy pártatlanul folyik az értékelés, hogy 
képesek vagyunk megszervezni egy ilyen 
eseményt. Ugyanakkor szerettük volna, 
hogy a saját pálinkáinkat is megmérettes-
sük az első ongai pálinkaversenyen. 

A megmérettetés túl jól sikerült! A dí-
jak közül a legjobb pálinka: Juhász – Ta-
kács: birs 2009; Onga legjobb bérfőzetője: 
Juhász – Takács. 

Nem akarom megmagyarázni, és tu-
dom, hogy nem is lehet. De ha szó nélkül 
hagyjuk, akkor azt mondhatják rosszin-
dulatú emberek, hogy lapítanak, mert el-
csalták a versenyt, 
ha viszont túl sok 
érvet próbálnánk 
felhozni eredmé-
nyünk alátámasz-
tásának érdeké-
ben, akkor meg 
azt hallanánk, 
hogy mindig az 
kiabál a leghango-
sabban, akinek a 
háza ég. 

Ezért csak any-
nyit kérek, hogy 
akit foglalkoztat a 
pálinkaverseny, az itt elért helyezések, és 
ennek a versenynek a várható folytatása, 
az bátran és nyíltan érdeklődjön tőlünk, 
vagy olyan személytől, akiben megbízik, 
és részese volt a versenynek!

Végezetül, de nem utolsó sorban. A 
zsűri hozzáértésének és pártatlanságá-

nak megkérdőjelezése felvetődhet bárki-
ben, de az, akinek ilyen gondolat fordul 
meg a fejében, az nem volt ott a nyilvá-
nos bírálaton, az nem hallotta a zsűri el-

nökének értékelését a díjkiosztón, és nem 
ismeri azokat az embereket, akik az ér-
tékelés nem könnyű feladatát önzetlenül 
elvállalták az Ongai Kulturális Egyesület 
felkérésére, és nem utolsó sorban nem is-
meri a szervezőket.

- Juhász József -

„Szervezők és nyertesek”

Az eredményhirdetésen (Fotó: Totya)

Tóth László átveszi a polgármesteri különdíjat (Fotó: Totya)
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Január 5-én a képviselő-testület 

rendkívüli önkormányzati ülésen 

döntött két pályázattal kapcsola-

tos közbeszerezési kérdésben, el-

fogadva a Közbeszerzési Bíráló Bi-

zottság által javasoltakat.

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK 
BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE

Onga Nagyközség Önkormány-
zati Képviselő-testülete a CÉDE c/
ÉM/2009/241. azonosító számú pályá-
zathoz kapcsolódóan „ Onga Nagyközség 
és Ócsanálos külterülteti lakott hely első 
köztéri játszóterének létesítése - játszóté-
ri eszközök beszerzése, telepítése” tárgyá-

ban az M&M-Pack Termelő, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft . (9700 Szombathely, 
Székely B. u. 27.) – pályázó ajánlatát fo-
gadta el. A vállalási ár: 5.398.000,- Ft + 
1.349.500,- Ft ÁFA = 6.747.500,- Ft. A 
pályázat 75%-os támogatásban része-
sül, az önkormányzat a megvalósításhoz 
szükséges önerőt a 62/2009. (V. 29.) sz. 
képviselő-testületi határozatában költ-
ségvetése terhére biztosította.

TÉRFIGYELŐ RENDSZER 
KIÉPÍTÉSE, ESZKÖZBESZERZÉS, 

TELEPÍTÉS
Onga Nagyközség Önkormány-

zati Képviselő-testülete a TEKI b/

ÉM/2009/730. azonosító számú pályá-
zathoz kapcsolódóan „Onga Nagyköz-
ség közbiztonsági prevencióját segítő 
térfi gyelő rendszer kiépítése – eszköz-
beszerzés, telepítés” tárgyában a WBS 
Rendszerház Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft . (6500 Baja, Petőfi  Sándor u. 26.) 
– pályázó ajánlatát fogadta el. A vállalá-
si ár: 7.997.700,- Ft + 1.999.425,- Ft ÁFA 
= 9.997.125,- Ft. A pályázat 75%-os tá-
mogatásban részesül, az önkormányzat 
a megvalósításhoz szükséges önerőt az 
59/2009. (V. 29.) sz. képviselő-testületi 
határozatában költségvetése terhére biz-
tosította.

- T. L. -

Nedea Edét, az ongai családi 

napközi vezetőjét kérdeztük ar-

ról, hogy mikor indul a bölcsőde 

Ongán?

– Bölcsőde helyett családi napközit 
alakítottunk ki, ahol csoportonként 7 fő-
ben maximalizáltuk a létszámot. Minden 
csoportnak egy óvónője és egy kisgyer-
mek felügyelője lesz. Három csoportot 
indítunk, amit 20 hetes kortól 14 éves 
korig lehet igénybe venni. A jelentke-
zők nagy része Miskolcról fog kijárni, 
Ongáról sajnos csak 3–4 gyermek jelen-
léte biztosított. 

Az alapellátás ára 45.000 Ft/fő + az ét-
kezés + egyéb szolgáltatások. Az ételt a 
Kóczán kastély napközijében fogják ké-
szíteni. A főétel megegyezik majd az óvo-
dáéval és az iskoláéval, a tízórai és az 
uzsonna viszont más, tartalmasabb és 
színvonalasabb lesz.

A gyerekeknek és a szülőknek számos 
alapellátáson túli szolgáltatásra és prog-
ramra van lehetősége. 

– Játszóház a szülőkkel együtt, délelőtt 
és délutáni időpontokban, esetleg hétvé-
gén is. 

– Időszakos gyermek-
felügyelet, amikor a szü-
lő nyugodtan intézheti 
ügyes-bajos dolgait 

– Gyermekzsúrok akár 
teljes lebonyolítása.

– Baba-mama klub. 
– Napköziben és tanu-

lószobában a felsős tanu-
lókat várják pedagógu-
sok, akik délutánonként 
segítenek a házi feladatok 
elkészítésében.

– Korrepetálás.
– Angol és német nyelvvizsgára való 

felkészítés.
– Logopédus, pszichológus szolgálta-

tás.
– Zeneoktatás, Mobil babysitter.
– Nyári napközi.
– Nyári táborok.
Mindehhez 2010. január 26-án a 

működési engedélyeket megkaptuk a 
felsőzsolcai önkormányzattól, s ugyan-
ezen a napon az ÁNTSZ is megadta a 
szakmai hozzájárulását. Tűzvédelmi 
szempontokból január 27-én a tűzoltó-
ság ellenőrizte az intézményt. Jelenleg a 
program végső elbírálását várjuk Eger-
ből, s ha az megérkezik, akkor február 
elején beindul az ongai családi napközi. 

- Zs. B. -

Rendkívüli önkormányzati ülés

Megkérdeztük: hogy áll a bölcsőde?

A csoportszoba (Fotó: Zs. B.)

Az öltöző helyiség (Fotó: Zs. B.)
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Kémények 
biztonságos 
használata

Kémények biztonságos használatának három leg-
fontosabb alapfeltétele:

1. A kéményseprő szolgáltatás évi egyszeri igény-
bevétele /lehetővé tétele/.

2. Kémények használatával kapcsolatos változta-
tás /kémény átépítése, üzembe helyezése, kéményre 
új berendezés kötése/ esetén kéményseprő szakvéle-
mény megkérése.

3. Nyílászárók cseréje vagy szigetelése, valamint 
bármilyen levegőt használó berendezés beépítése /
ventilátor, szagelszívó, kandalló, cserépkályha stb./ 
esetén a kéményseprő értesítése abban az esetben, ha 
az összenyíló /ajtóval határolt/ tereken belül ún. nyílt 
égésterű /hagyományos/ gázkészülék üzemel.

Amennyiben bármilyen okból a lakótérbe füst-
gáz áramolhat, úgy a helyzetet életveszélyesnek kell 
tekinteni. A füstgáz ugyanis nagy valószínűséggel 
szén-monoxidot tartalmaz, amely rendkívül súlyos, 
gyorsan ölő méreg.

Füstgáz visszaáramlás oka lehet:
– a kémény eldugulása,
– a gázkészülék hőátadó felületének eltömődése 

vagy egyéb hibája,
– a nem megfelelő levegőellátás,
– szélsőséges időjárás, mindenek előtt erős szél.
Füstgáz visszaáramlásának észlelése:
Amennyiben a lakótérben tartózkodók egyidejű 

rosszulléte jellemző: fejfájás, gyengeség, hányinger je-
lentkezik, úgy mindenképpen gondolni kell – mint le-
hetséges okra – füstgázzal való szennyezettségre.

További jelek, ha a gázkészülék kilángol, ha a ké-
szülék felülete túlmelegszik, a festés elszíneződik, iz-
zad, az ablakok párásodnak.

Gyanús jel észlelése esetén a készüléket ki kell 
kapcsolni, szellőztetni kell, illetve orvoshoz fordul-
ni, valamint értesíteni a gázszerelőt vagy a kémény-
seprőt.

Tipikus veszélyforrások:
– régen használt kémény engedély nélküli üzem-

be helyezése,
– bármilyen készülék engedély nélküli csatlakoz-

tatása,
– ablakok cseréje vagy szigetelése, ha a lakótérben 

működik nyílt égésterű gázkészülék,
– légfogyasztó berendezések utólagos beszerelése 

kéményseprővel való konzultáció nélkül.
További fi gyelmeztetés: szén, vagy vegyes tüzelésre 

gyártott kazán vagy kályha kizárólag fával történő tü-
zelés esetén kéménytüzet okozhat!

- TERMOMENT Kft . -

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Tör-
vény (Gjt.) 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint 2010. január 1-től vál-
tozik a nyerges vontatók, a tehergépjárművek (pótkocsik) és az autóbu-
szok adómértéke.

Az adó mértéke a Gjt. 6.§ (2)–(3) bekezdései szerint adóalap minden 
megkezdett 100 kilogrammja után:

a) tehergépjármű, autóbusz esetén 1200,-Ft;
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380,-Ft
A nyerges vontató, tehergépjármű (pótkocsi) vagy autóbusz légrugó-

val vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel való rendelkezésének té-
nyét az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál:

1. a közlekedési hatóság által kiadott bizonyítvánnyal,
2. az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakvéleményével, vagy
3. „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemu-

tatásával jelenti be. (Gjt. értelmező rendelkezések 19. pont).
Tekintettel arra, hogy az adózás alapjául szolgáló nyilvántartás a gép-

járművek e jellemzőjét nem tartalmazza, ezért a kedvezőbb adómérték 
alkalmazására kizárólag az adózó határidőben történő bejelentése és iga-
zolása alapján nyílik lehetőség. Annak hiányában az általános, b) pont 
szerinti adómértéket kell alkalmazni.

A bejelentést a megfelelő igazolással mielőbb megtenni szíveskedjenek.
- Farkas Lászlóné jegyző -

Tombola felajánlók
Tisztelt Olvasók!
A januári számból kimaradt a Katalin-bál tombolafelajánlóinak 

listája, ezt szeretném most pótolni.
Felajánlók: Polgármesteri Hivatal, Farkas Lászlóné, dr. Nevelős 

Szabolcs, Rózsa László, Éva fodrászat, Farkas Jánosné, Olasz Lajos, 
Majzik és Társa Bt., Dobos Állateledel- és Horgászbolt, Varázs Disz-
kont, Enikő Bolt, Pálff y gumis, Mihalik Gyula, Takarékszövetkezet, 
Halaczu R. Éva, Baktainé Ilike, Máté Béla, Czifrusné Erika, Répási 
János, Ongai Kulturális Egyesület, Péli Tibor, Szegedi Sándor, Joker, 
Papp Balázs, AAA Trans Kft ., Zsoldos János, dr. Rosta Balázs, Viktória 
Szépségszalon, Vernyik László, Siegel Húsbolt, Szilágyi Jánosné, Fü-
löp Miklósné, Nyisztorné Jolika, Vanyó László, Ronyecné Hódi Éva, 
Mulatóné Terike, Molnár Zsuzsa, Dobai Kinga, Soós Gergely, Nádas 
Bisztró, Kovácsné Nagy Ágnes, Galyas család, Pálinkás István, Bárso-
nyos Óvoda, Klemáné Árvai Erika és Molnárné Szűcs Melinda.

Még egyszer köszönet a felajánlásokért!
- Szabadosné Hornyák Anikó SZMK elnök -

Kedvezőbb adózás 
a nyerges vontatók, 
a tehergépjárművek 

(pótkocsik) és az 
autóbuszoknál
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Czirók Zoltán: Repülőszázadok Ongán – 1919
4. (befejező) rész

Talán kevesen tudják, hogy 1919-ben Ongán, a Patai réten repülőtér működött. Erről írt történelmi tanulmányt Czirók Zol-
tán történész, melyet a múlt havi számainkban kezdtünk el közölni. Most a 4., utolsó résszel folytatjuk a barangolást a múlt ese-
ményeiben! 

A 6. repülőszázad repülőgép-állománya 1919. június-július:

1919. június

VI. 1. VI. 2. VI. 3. VI. 5. VI. 8. VI. 9. VI. 10. VI. 11.

UFAG C.I
161.183 --- UFAG C.I

161.183
UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.203

LVG
7711(5)/18

8987/18

Brand. C.I
169.203

LVG
7711/18

LVG C.VI
7711/18
8987/18

LVG C.VI
7711/18
8987/18

javítás alatt

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.153
161.180

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.153
161.180

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.153
161.180

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.182

UFAG C.I
161.183

VI. 12. VI. 14. VI. 17. VI. 18. VI. 19. VI. 20. VI. 21. VI. 22.

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
8987/18

LVG C.VI
7711/18
8952/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
8951/18

javítás alatt

Brand. C.I
169.182

LVG C.VI
8952/18
8987/18
UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.182

LVG C.VI
8952/18
UFAG C.I
161.183

Brand. C.I
169.182

LVG C.VI
8987/18

Brand. C.I
169.182

(Albertfalván)
LVG C.VI
8987/18

Brand. C.I
169.182

(Albertfalván)
LVG C.VI
8987/18

LVG C.VI
8987/18

LVG C.VI
8952/18
8987/18

LVG C.VI
7711/18
8952/18
8987/18

VI. 23. VI. 24. VI. 25. VI. 26. VI. 28. VI. 29. VI. 30.

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
8951/18

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
8951/18
8952/18

javítás alatt LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18
7713/18

LVG C.VI
7713/18

1919. július

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

LVG C.VI
8951/18
8952/18

LVG C.VI
7711/18
8951/18

LVG C.VI
7711/18
8951/18

LVG C.VI
7711/18
7713/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
8952/18

LVG C.VI
8952/18

javítás alatt
LVG C.VI
7711/18
7713/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8951/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8951/18
8952/18

LVG C.VI
7711/18
7713/18
8951/18

LVG C.VI
7711/18
7713/18
8951/18

VII. 9. VII. 10. VII. 11. VII. 12. VII. 13. VII. 14. VII. 15. VII. 16.

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7711/18

javítás alatt

LVG C.VI
7713/18
8951/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8951/18

LVG C.VI
7713/18
8951/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18
8966/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18
8966/18

VII. 17. VII. 18. VII. 19. VII. 20. VII. 21. VII. 22. VII. 23. VII. 24.

LVG C.VI
7711/18
8966/18

LVG C.VI
7711/18
8966/18

LVG C.VI
7711/18
8966/18

LVG C.VI
7711/18
7713/18
8966/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
7711/18
8966/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
7711/18
8966/18

LVG C.VI
7711/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
7711/18
8952/18

Aviatik D.I
92.131

javítás alatt
LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
7713/18
8952/18

LVG C.VI
8952/18

LVG C.VI
8952/18

LVG C.VI
8952/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
8952/18
8966/18

javítás alatt

VII. 25. VII. 26. VII. 27. VII. 28. VII. 31.

LVG C.VI
7711/18
8952/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
7711/18
8952/18

Aviatik D.I
92.131

LVG C.VI
7711/18
8952/18

LVG C.VI
7711/18
7646/18

Brand. C.I
269.??
269.??
269.??

LVG C.VI
7711/18

LVG C.VI
7646/18

LVG C.VI
7646/18

A 6. repülőszázad ismert repülései Ongáról:
Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat
VI. 6. Bodó Béla Schuff Alfréd Onga-Kassa-Sátoraljaújhely-Onga felderítés

VI. 7. Maurer József Örvös Pál 161.183 Onga-Kassa-Sároskőszeg-Korompa-Onga
Sároskőszegről a további felderítést az alacsonyan fekvő sötét esőfelhőtől tovább folytatni nem lehetett. S: 9.25   L: 10.50 felderítés

VI. 8.
Tauth Géza Örvös Pál 8987/18 Onga-Tiszadob-Tiszaluc-Bűdszentmihály-Tiszalök-Nyíregyháza-Rakamaz-Onga

Nyíregyházázát elhagyva a gép három srapnell lövést kapott, amelyek 200 m-re robbantak. S: 17.05   L: 18.45 felderítés

Kimmel Mihály Schuff Alfréd 169.203 Onga-Sátoraljaújhely-Csap-Ungvár-Sátoraljaújhely-Kassa-Onga
Tornára benzinhiány miatt  nem jutott el. Az egész berepült útvonalon röpcédulákat dobtak el. S: 17.05   L: 19.00 felderítés

VI. 9. Bauer Andor Zachariás György Onga-Kassa-Abos-Margitfalu-Korompa-Kassatárnok-Kassabéla-Aranyida-Jászó-Szepsi-Miskolc-Onga felderítés

VI. 10.
Bauer Andor Örvös Pál 7711/18 Onga-Kassa-Kassabéla-Margitfalva-Korompa-Hernád völgye-Onga. S: 6.45   L: 8.25 felderítés
Maurer József Schuff Alfréd 169.203 Onga-Ruttka-Poprád-Kassa-Onga. Nem érkezett vissza. Kényszerleszállt, eleje elégett. S: 16.25 felderítés

VI. 11. Breier Lajos Kristofil Antal Onga-Nyíregyháza-Csap-Onga felderítés

VI. 12. Lipcsey Miklós Kristofil Antal 8987/18 Onga-Sátoraljaújhely-Királyhelmet-Csap-Ungvár-Nagymihály-Köketerebes-Sátoraljaújhely-Királyhelmet-
Nagymihály-Onga. Kedvezőtlen felhőviszonyok miatt csupán kevés megfigyelést tehetett. S: 14.00   L: 16.30 felderítés
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VI. 14. Renner Valdemár Zachariás György LVG
Onga-Szerencs-Sátoraljaújhely-Ungvár-Onga (61.)
Alacsony felhőtakaró miatt és erősen párás és sötét látási viszonyok miatt feladat nem végrehajtható, Szerencsnél 
visszafordult. S: 17.50   L: 18.10

felderítés

VI. 15. Renner Valdemár Zachariás György 8987/18 Onga-Nagymihály-Ungvár-Csap-Királyhelmec-Onga (62.). S: 7.05   L: 9.25 felderítés

VI. 16. Renner Valdemár Kristofil Antal 8987/18 Onga-Tisazdob-Budszentmihály-Hajdúnánás-Hajdúdorog-Hajdúböszörmény-Debrecen-Nyíregyháza-Rakamaz-Onga
Erősen felhős, rossz látási viszonyok. S: 18.00   L: 20.30 felderítés

VI. 17. Tauth Géza Reviczky István 7711/18 Onga-Tiszalúc-Szederkény-(Csap-Debrecen)Kisfaludy puszta-Tiszapolgár-Hajdnánás-Kisszentmihály-Rakamaz-
Tiszalök-Tiszadada-Tiszadob-Onga. S: 17.15 felderítés

VI. 18.
Kimmel Mihály Schuff Alfréd 8952/18 Onga-Kassa-Onga felderítés

Bauer Andor Zachariás György 7711/18 Onga-Tokaj-Balsa-Karád-Szentmáriamajor-Rakamaz-Onga
Szentmáriamajornál a motor melegfutása miatt az útirány nem volt tartható, visszafordult. S: 19.10   L: 20.15 felderítés

VI. 21. Kimmel Mihály Schuff Alfréd 7711/18 Onga-Sátoraljaújhely-Tőketerebes-Nagymihály-Onga (68.)
A sűrű köd és a motor megbízhatatlansága miatt a gép visszatért, leszállásnál könnyebben megsérült. S: 14.30   L: 17.30  felderítés

VI. 22. Breier Lajos Reviczky István Onga-Miskolc-Nagyrőce-Csetnek-Rozsnyó-Szomolnok-Szepesremete-Onga (69.) S: 6.55   L. 9.05 felderítés
VI. 23. Maurer József Örvös Pál 8951/18 Onga-Sátoraljaújhely-Tőketerebes-Gálszécs-Varannó-Nagymihály-Onga (70.) S: 16.00   L: 18.55 felderítés

VII. 1. Bodó Béla Kristofil Antal 8952/18

Onga-Taktakenéz-Tiszadada-Tiszapolgár-Csege-Balmazújváros-Debrecen-Hajdúböszörmény-Hajdúdorog-
Hajdúnánás-Bűdszentmihály-Tiszalök-Onga (71.)
Hajdúnánás déli részétől elhárító üteg tüzelt a gépre, a légcsavart valószínűleg találat érte, amely elrepült és a gép 
Csanálos Sóstó mellett kényszerleszállást végzett. S: 10.00   L: 12.20

felderítés

VII. 5. Lipcsey Miklós Diószeghy László 8951/18 Onga-Tiszapolgár-Debrecen-Nyíregyháza-Rakamaz-Onga. Leszállásnál a gép összetört. S: 8.10   L: 10.10 felderítés

VII. 6. Bodó Béla Zachariás György 7711/18 Onga-Szabolcs-Tiszafüred-Rakamaz-Csőszhalom-Tszaeszlár-Debrecen-Nyíregyháza-Balmazújváros-Orosháza-Onga 
(73.). S: 15.30   L: 17.15 felderítés

VII. 10. Bauer Andor Schuff Alfréd 7711/18 Onga-Szerencs-(Losonc-)Tokaj-Vencsellő-Tiszaeszlár-Onga (74.) S: 7.00   L: 8.32 felderítés
VII. 11. Kimmel Mihály Reviczky István 7711/18 Onga-Tiszaeszlár-Vencsellő (Rakamaz, Királytelek)-Onga (75.) S: 7.05   L: 8.20 felderítés
VII. 12. Maurer József Beregszászi Béla 7711/18 Onga-Tokaj-Tímár-Szabolcsbalcsa-Királytelek-Nagyfalu-Rakamaz-Onga (76.) S: 6.35   L: 7.25 felderítés

VII. 13. Breier Lajos Kristofil Antal 7711/18 Onga-Tokaj-Tímár-Rakamaz-Nagyfalu-Szederkény-Tiszaeszlár-Onga (77.)
Rakamaz felett erősen lőtt az elhárító üteg, 2 találat a bal szárnyfelületen. S: 7.25   L: 8.45 felderítés

VII. 15.
Bodó Béla Diószeghy László 7711/18 Onga-Tokaj-Szabolcskavatluj-Rakamaz-Tiszaeszlár-Onga (79.) S: 5.50   L: 7.20 felderítés

Bauer Andor Kristofil Antal 7711/18 Onga-Tokaj-Rakamaz-Balsa-Tímár-Tokaj-Onga (80.)
Ellenséges elhárító üteg Rakamaztól keletre erősen lőtt. S: 16.20   L: 17.35 felderítés

VII. 18. Tauth Géza Örvös Pál 7711/18 Onga-Rakamaz-Nyíregyháza-Debrecen-Onga (81.)
A távoli felderítés párás időjárás miatt nem volt elvégezhető. S: 7.30   L: 9.30 felderítés

VII. 19. Renner Valdemár Beregszászi Béla 8966/18 Onga-Rakamaz-Tímár-Szabolcs-Balsa-Nagyfalu-Onga (82.)
Tokajnál az erős tüzérségi tüzelés a további felderítést, a köd a fényképezést akadályozta meg. felderítés

VII. 20. Breier Lajos Örvös Pál 7711/18 Onga-Tiszapolgár-Hajdúnánás-Nyíregyháza-Balsa-Rakamaz-Onga (84.) S: 18.55   L: 20.25 felderítés

VII. 21.
Bodó Béla Diószeghy László 8966/18 Onga-Tiszalök-Tiszadada-Hajdúnánás-Nyíregyháza-Tokaj-Onga (85.) S: 7.40   L: 9.10 felderítés
Jäger Dezső Antal László 7711/18 Onga-Tarcal-Nagyfalu-Rakamaz-Tímár-Balsa-Vencsellő-Onga (86.) S: 10.50   L: 12.50 felderítés
Tauth Géza Zachariás György 7711/18 Onga-Balsa-Vencsellő-Gáva-Tiszanagyfalu-Gémeskút-Tiszaeszlár-Tiszalök-Onga (87.) S: 18.10   L: 19.10 felderítés

VII. 23. Bauer Andor Örvös Pál 7711/18 Onga-Tokaj-Rakamaz-Nagyfalu-Nyíregyháza-Kisvárda-Csap-Onga (89.) S: 11.00   L: 13.30 felderítés

VII. 24.
Kimmel Mihály Reviczky Istvám 7646/18 Onga-Tarcal-Újszántóhalom-Királytelek-Onga (90.) S: 17.05   L: 19.10 felderítés
Renner Valdemár Diószeghy László 7711/18 Onga-Csap-Gara-Tiszalök-Onga (91.) S: 18.30   L: 19.05 felderítés

VII. 25.
Breier Lajos Zachariás György 7711/18 Onga-Bodrogkeresztúr-Karád-Káva-Csőszhalom-Rózsástanya-Onga (92.) S: 7.30   L: 8.55 felderítés
Bodó Béla Örvös Pál 7711/18 Onga-Níregíháza-Csap-Onga (93.). Zivatar miatt sikertelen. S: 17.00   L: 17.50 felderítés

VII. 28.
Tauth Géza Kristofil Antal 7711/18 Onga-Dorogma-Tisza vonala-Tokaj-Onga (94.). Tiszadadánál ellenséges üteg egyetlen egy lövést adott le. S: 10.30   L: 12.10 felderítés
Renner Valdemár Reviczky István 7648/18 Onga-Mezőcsát-Szeged-Tisza vonala Tokajig-Onga (95.) S: 15.00   L: 16.35 felderítés

VII. 29.

Jäger Dezső Zachariás György Onga-Takta-Párkány-Kenéz-Tiszaluc-Onga (96.). S: 7.25   L: 8.10 felderítés
Bauer Andor Kristofil Antal 7946/18 Onga-Tiszadada-Tiszaeszlár-Onga (97.). S: 7.40   L: 8.40 felderítés
Tauth Géza Reviczky István 7711/18 Onga-Tiszadob-Tiszadada-Taktakenéz-Szabolcs-Kenézlő-Balsa-Rakamaz-Onga (98.). S: 6.00   L: 7.15 felderítés
Bauer Andor Zachariás György 7646/18 Onga-Szederkény-Kisfaludipuszta-Tiszafalbomja-Tiszapolgár-Rakamaz-Onga (99.). S: 6.40   L: 7.40 felderítés

Jäger Dezső Zachariás György 7711/18 Onga-Miskolc-Zsolca-Diósgyőr-Onga (100.). Debrecen felől Onga, Miskolcon át Izsó irányába repülő francia 
hárommotoros repülőgép üldözésére indultunk. Miskolc felett a gép a felhők felett eltűnt. S: 10.40(11.05)   L: 11.50

ellenséges
gép üldözése

Bauer Andor Kristofil Antal 7711/18 Onga-Tiszakies-Tisza vonala-Tokaj-Balsa-Onga (101.). S: 15.35   L: 17.15 felderítés
VII. 30. Jäger Dezső Zachariás György 7711/18 Onga-Taktaszada-Plhrugy-Tokaj-Zárold-Mezőzombor-Taktaharkány-Taktakenéz-Tiszaluc-Onga. S: 9.00   L: 9.50 felderítés
VII. 31. Bauer Andor Kristofil Antal 7711/18 Onga-(Tiszadada-Tokaj) Taktakenéz-Pthrugy-Báj-Csobaj-Tardos-Tiszalök-Rakamaz-Onga. S: 7.45   L: 10.00 felderítés

S: start L: leszállás

3. repülőszázad

A július 20-án megindított tiszai off enzíva támogatására Ongára helyezték a 3. repülőszázadot is. A század előbb Mezőtárkányra 
települt, majd július 25-e körül átköltözött Ongára. Az egység tevékenységéről fennmaradt kevés dokumentum egyike Sidó Ist-
ván és Bencze István július 26-i bevetéséről számol be. A két repülő azt a feladatot kapta, hogy derítse fel és bombázza az ellensé-
ges csapatok Kisköre melletti tiszai átkelési pontját. Két bombával eltalálták a pontonhidat, de a másik kettőt – két légvédelmi üteg 
erős tüze miatt – itt nem tudták ledobni. Erre az ütegre csaptak le és arra dobták bombáikat. Ezután Szolnok felé folytatták útju-
kat és végiggéppuskázták a szolnok-debreceni műúton haladó csapatokat, végül pedig Debrecent elérve géppuskával lőtték a vas-
útállomást, majd közel ötórás repülés után tértek vissza támaszpontjukra.1 Nagy-Józsa György két nappal későbbi repülésének sa-
ját bevallása szerint nem sok haszna volt, mivel ellenséget nem igen láttak.2 Pár nappal később pedig összeomlott az arcvonal és 
erre a századra is a menekülés várt.

A 3. repülőszázad ismert repülései Ongáról:
Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat
VII. 26. Sidó István BenczeIstván Onga-Kisköre-Szolnok-Debrecen-Onga bombázás
VII. 28. Kremo Ambrus Nagy-Józsa György 49.02 Onga-Tiszafüred-Onga felderítés

– Czirók Zoltán –

1 Winkler László archívumából.
2 HL, Personáliák. Nagy Béla hagyatéka. Nagy-Józsa György visszaemlékezése. 106. d.


