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A Darvas Közösségi Ház és Múzeumot a valódi közösségi 
élmények helyszínévé szeretnénk tenni, ezért idén először 
csatlakoztunk az országszerte június 20-án megrendezésre 
kerülő Múzeumok Éjszakája rendezvényhez. 

nek Uzsoki Zsóka mesepedagógus 
mesélt. Az ongai Görgey Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lában tanító Gál Péter vezetésével 
jazz-t, fi lmzenéket és slágereket ját-
szott a Miskolci Nemzeti Színház 
és a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
rézfúvósaiból álló Th eaterBrass Mis-
kolc zenekar. Bővelkedtünk néptánc-
ban, bemutatta műsorát a Görgey 

Artúr Általános Iskola és AMI 
néptánc csoportja, valamint az 
Ongai Hagyományőrző Néptánc-
csoport. A két műsor között az 
ongai illetőségű Tóth Zoltán, alias 
Totya és két zenésztársa által 
alakított akusztikus formáció, a 
Jamie és a csodalámpa biztosított 

2015. június-július – DUPLA SZÁM

Sikeres Múzeumok Éjszakája és 
termelői piac Ongán

A „Falumúzeumban” – ahogyan 
mi helyiek nevezzük – Onga tör-
téneti kiállítása, emlékszoba, 
pálinkáspohár gyűjtemény, sza-
badtéri mezőgazdasági kiállítás 
látható. Az este folyamán tartott 
tárlatvezetések olyan nagyon nép-
szerűek voltak a kicsik és nagyok 
körében – az utolsó látogatók éj-
jel fél tizenegykor jöttek Miskolc-
ról ‒, hogy Takács László tárlatve-
zető/helytörténész, helyi pedagógus 
szinte ki sem tette a lábát a múzeum-
ból. Pedig színes programok zajlottak 
ám az udvaron!

Népi játszóházat tartott a gyere-
keknek Szabadosné Hornyák Anikó 
népi játék, néptánc-pedagógus és 
hagyományismeret oktató, a kicsik-

– folytatás a 4. oldalon –

A látogatók (Fotó: Melecski Zoltán)

(Fotó: Melecski Zoltán)
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A trianoni béke diktátum aláírásának 95. évfordulója al-
kalmából Onga Város Önkormányzata 2015. június 4-én  
17.00 órakor várta a Történelmi emlékpark Trianon emlék-
műve elé Onga város polgárait. A Jobbik június 5-én tartotta 
megemlékezését ugyancsak a Trianon emlékműnél. 

éppen ellenkezőleg, mert oktatóik  
a tudatlanság boldog állapotában tar-
tották őket, megvető fölénnyel há-
rítják el maguktól a provokatív-
nak tartott szót, s legszívesebben, 
mint fölöslegest, kitörölnék a ma-
gyarság kollektív emlékezetéből. 
Szerencsére ezen is túljutottunk,  
és ma már szabad és lehet Tria-
nonról beszélni.

Trianon halálra ítélt minket. 
Halálra ítélt, de mégis élünk.Va-
jon miért történhetett ez meg? 
1914 júniusában, Szarajevóban meg-
gyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörö-
köst és emiatt a Szerbiának küldött 
ultimátummal gyakorlatilag megkez-
dődött az I. világháború. Magyaror-
szág nem akarta a háborút és egyet-
len államférfiként Európában gróf 
Tisza István miniszterelnök ellenezte 
a bécsi koronatanácson a döntést. A 
háború alatt a magyar csapatok ki-
tűntek bátorságukkal szinte minden 
fronton. 1918 nyarára kimerültek  
a központi hatalmak, békét kötnének, 

de a kegyelemdöfést számunkra 
a hátországban végbement Kár-
olyi hatalomátvétel adja meg. No-
vember 1-jén Károlyi rendeletet 
ad ki, hogy a magyar csapatok te-
gyék le a fegyvert, de a vezérkar 
főnöke a parancsot visszatartja és 
azt csak november 2-án este to-
vábbítja. Közben a padovai tár-
gyalásokat befejezik és november 
3-án kihirdetik a Diaz-féle fegy-

verszünetet, amely demarkációs vo-
nalként Magyarország eredeti hatá-
rait jelöli meg számunkra. Károlyi 
küldöttsége azonban Belgrádban no-
vember 13-án aláír egy hazánkat je-
lentősen megcsonkító másik béke-
szerződést Franchet d’Esperey tábor-

nok előtt, melyet jellemez a küldött-
ség egyik tagjának Hatvani-Deutsch  
Lajos emlékiratában a tábornok-
tól elhangzott mondat: „Hát ilyen 
mélyre süllyedtek?” Hazánk háborús 
vesztesége ~661.000 halott, ~734.000 
hadifogoly és 743.000 sebesült. A vi-
lágháborút lezáró béketárgyalások 

1918. január 18-án kezdődnek Ver-
sailles-ban, a Nagy-Trianon palotá-
ban, számunkra megalázó feltételek-
kel, szöges ellentétben a Wilson féle 
önrendelkezési jogban foglaltakkal. 
Hiába volt minden beadvány, tilta-
kozás, hiszen az ország megmara-
dása volt a tét. Az iratot aláírhatat-
lannak minősítő, a békeküldöttséget  
vezető gróf Apponyi Albert bejelen-
ti a békeküldöttség lemondását 1920. 
május 19-én. A békeszerződést ezért 
dr. Benárd Ágost népjóléti és mun-
kaügyi miniszter és Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ (író) és meg-
hatalmazott miniszter látta el kézje-
gyével 1920. június 4-én a kormány 
megbízásából. A két politikai érte-
lemben jelentéktelen magyar aláíró 
személye szimbolizálta, hogy Ma-
gyarország csak a kényszer hatásá-
ra írja alá a szerződést, de valójában 
nem fogadja el azt. 

A történelem soha nem látott még 
ilyen „békét”, amire inkább a „kivég-
zés és hullarablás” kifejezés lenne  
a találó. Minden további kommentár 
nélkül álljanak itt a puszta tények: 

Trianonban az összes szomszédos 
nép részesedett az ezer éve fennálló 
Magyarországból. Még a baráti Len-

Trianonra emlékezett a város

Alább polgármester úr ünnepi beszé-
dét olvashatják a tisztelt olvasók.

Ma a trianoni békediktátum 95. 
gyásznapjára emlékezünk, gyászol-
juk elveszett országrészeinket, az 
egykor hatalmas és erős hazánkat ért, 
igazságtalan döntés miatt. Gyászolni 
igen, de temetni nem kell hazánkat. 
Ahogy azt Ady Endre mondotta volt:

„Van e nagy, ős küldetésünknek neve?
Vagy elvérzünk névtelenül,
Mint kóbor tigrisek serege?”

Trianon már jó néhány éve nem 
tartozik a tabuk közé. Nyíltan le-
het róla beszélni, bár gondolom ma 
is vannak olyanok, akik nem tud-
ják mit jelent ez a szó, hogy Trianon,  
s ha esetleg tudják, fogalmuk sincs  
arról, hogy ez a szó lényegében mit 
jelentett és mit jelent. Miért sápad-
nak bele egyesek, másoknak mi-
ért lehetett vörös posztó, olyan téma, 
amelyről jobb hallgatni, mert sokak  
érzékenységét sérti. Amikor ezt mon-

dom, nem csak „Trianon alkotóira és 
haszonélvezőire” gondolok, a franci-
ákra, az angolokra, a csehekre, a szlo-
vákokra, a románokra vagy éppen az 
érzelgős Wilson amerikájára, hanem 
azokra a hazai magyarokra, akik vagy 
azért, mert nagyon sokat tudnak, vagy 

Polgármesteri beszéd 
(Fotó: Bihari Ádám)

Az emlékműsor egy pillanata 
(Fotó: Bihari Ádám)
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gyelország, a távoli 
Olaszország, sőt a há-
borúban szintén vesz-
tes Ausztria is. Tehát 
az első világháborút 
lezáró békerendszer 
alapján az őshonos 
magyar népesség 5, 
a mai állapot szerint 
pedig 8 államban ta-
lálta magát, és vele 
együtt történelmi és 
kulturális emlékhe-
lyeinek nagy részét is. 
De elsősorban nem 
ezért tekinthetjük Tri-
anont a világ legigazságtalanabb „bé-
kéjének”. Az ország elveszítette terü-
letének több mint 71%-át, hegyeinek, 
erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek 
és vasútvonalainak zömét. Odalett a 
lakosság 64%-a, és ami még fájóbb, 
az új határok mélyen 
belevágtak a magyar 
nemzet testébe. Ide-
gen fennhatóság alá 
került a Kárpát-me-
dencében élő ma-
gyarság egyharmada, 
azaz minden harma-
dik magyar, ráadásul 
több mint a felük az 
új határ tőszomszéd-
ságában, egybefüggő, 
színmagyar területe-
ken élt. 

Ez azt jelenti, hogy 
lehetett volna az etni-
kai, nemzetiségi elvnek megfelelő, 
igazságosabb határokat húzni, de  
a győztesek, és főleg csatlósaik étvá-
gya csillapíthatatlan volt. 

Mindezeken felül kötelezték szét-
zilált gazdaságunkat tetemes jóvá-
tételre és minimálisra korlátozták 
hadseregünket. Feltételezhetően a 
minden vesztes fél között is a legna-
gyobb büntetés, Magyarországot, a 
tárgyalások ideje alatt lezajlott bol-
sevik hatalomátvétel miatt érte. De 
közrejátszott a Németországtól való 
félelem is, akit meg akartak foszta-
ni erős szövetségesétől. A nemzet-

áruló „vörös gróf ” 
Károlyi, Kun Béla, 
Szamuely Tibor és 
társaik, és összessé-
gükben a kommu-
nista hatalomtól való  
európai gyűlölet is 
közrejátszott a nagy-
hatalmak döntésében.

Tévednénk, ha azt 
gondolnánk, hogy 
csak azért köthető 
ennyi gyászos és kiáb-
rándító tartalmú ér-
zés Trianonhoz, mert 
bennünket, ma-

gyarokat sújtott leginkább. Bizony 
tévedés lenne ezt hinnünk, hiszen 
a túloldalon állókat, a nyerteseket 
is sújtotta, máig görcsbe rántja, 
félelmekkel tölti el őket, és nekik 
is rossz éjszakáik vannak tőle, 

mégha más okból 
is, mint nekünk, 
magyaroknak. A 
mi Trianon-gör-
cseink egyértelműek, 
mint a pofon: akit 
megcsonkítottak, an-
nak hiányzik a vég-
tagja. 

De a csonkolók 
lelkileg sokkal bo-
nyolultabb helyzet-
ben vannak, mint az 
áldozat, mert folya-
matosan hazudniuk 
kell, hogy ők bizony 

nem csonkoltak, hanem gyógyítot-
tak. Igazságot tettek. Bizonygatniuk 
kell cselekedetük helyes voltát és jo-
gosságát, rejtegetniük kell az igazi 
céljaikat.

1920-ban a nagyha-
talmak amerikai segít-
séggel keresztre feszí-
tették az országunkat. 
1947-ben Párizsban 
megerősítették ezt. 1956-
ban Amerika megegye-
zett a megszállókkal és 
veszni hagyott minket. 
1989 óta igyekeznek 

gyarmattá tenni országunkat. Mit 
várunk tehát másoktól, Amerikától, 
az Európai Uniótól? Nekünk a saját 
keresztény védelmi rendszerünkre 
van újra szükségünk, nemzeti aka-
ratra, hiszen nekünk nem kell senki 
földje, de nem is adhatjuk a miénket 
sem soha föl. 

Ha tudjuk ésszel és nemzeti po-
litikával, akkor meg kell mutatni a 
világnak revíziós igényünket, amely 
a jelenlegi geopolitikai és szövetségi 
rendszer tükrében az elcsatolt te-
rületek magyarságának autonómia 
igényévé finomodott. Tudatnunk 

kell, hogy él még a magyar és nem 
adja fel hazáját, a keresztény Ma-
gyarországot. 

Hit és erkölcs nem válhat külön, 
ezt követeli tőlünk szentjeink és ke-
resztény dicső őseink sora, a véráztat-
ta magyar föld jajkiáltása és gyerme-
keink jövője egyaránt. Ezért soha nem 
mondhatunk le őseink vérrel átitatott 
földjéről és egyetlen magyar ajkú test-
vérünkről sem. Nem, nem, soha! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
hazában, hiszek egy isteni örök igaz-
ságban, hiszek Magyarország feltá-
madásában! Ámen!

- Madzin Tibor -

Az önkormányzat képvisele-
tében koszorúzó polgár- 

mester és alpolgármester  
(Fotó: Bihari Ádám)

A helyi Fidesz képviselője is 
koszorúzott (Fotó: Bihari Ádám)

A helyi Jobbik képviselője is  
koszorúzott (Fotó: Bihari Ádám)

A hallgatóság (Fotó: Bihari Ádám)
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kellemes hátteret a kora esti beszélge-
tésekhez. Nagy sikere volt az együtt-
koccintásnak, a poharakba a nedűk  
a Quintessence Pálinkaverseny ér-
mes pálinkáiból kerültek. Az este vé-
gén a budapesti M!lfunktion zenekar 
funk-rock koncertjére ropták a tán-
cos lábúak. 

A Múzeumok Éjszakája legfon-
tosabb eseményeként megnyitottuk 
városunk termelői piacát a múzeum  
udvarán, ahol magas minőségű, 
egyedi, különleges termékeket kí-
náltak az ongai és a környéken élő 
termelők. Kapható volt sajt, fürjto-
jás, méz, füstölt hús, lekvár, szörp, 
gyümölcslé, textiltermék. Látva  
a piac sikerét, a résztvevők örömét, 
szeretnénk a piacot minden hónap-

ban megrendezni kísérőprogramok-
kal színesítve, hogy a Darvas Kö-
zösségi Ház és Múzeum Onga igazi  
közösségi színterévé válhasson.

Töltsük együtt az estét július 18-
án is! 17.00 órakor nyit a piac, ismét 
jó programokkal és nagy szeretettel 
várjuk Önöket.

- Rácz Linda -

Sikeres Múzeumok Éjszakája és
termelői piac Ongán

– folytatás az 1. oldalról –

Játszóház (Fotó: Melecski Zoltán) Nézelődők (Fotó: Melecski Zoltán)

Margó néni is árult (Fotó: Melecski Zoltán) Szörpöket is lehetett venni (Fotó: Melecski Zoltán)

Füstölt termékekben sem volt hiány (Fotó: Melecski Zoltán) Sajtot is lehetett kóstolni (Fotó: Melecski Zoltán)
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Gyerekeket is érdekelte  
a múzeum (Fotó: Melecski Zoltán)

A komolyzene is jelen volt 
(Fotó: Melecski Zoltán)

Az Ongáról szóló könyvek is kaphatók 
voltak (Fotó: Melecski Zoltán)

Iskolások néptánca (Fotó: Melecski Zoltán) A hagyományőrzők fellépése (Fotó: Melecski Zoltán)

M!lfunktion zenekar (Fotó: Melecski Zoltán) Tárlatvezetésen (Fotó: Melecski Zoltán)

Mézek kóstolása (Fotó: Melecski Zoltán) Egészségünkre (Fotó: Melecski Zoltán)
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Az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport immár harmadik 
alkalommal rendezte meg bemutatkozó műsorait június 5-én 
és 6-án, pénteken a művelődési házban, szombaton pedig 
Ócsanáloson a közösségi házban láthatta a kedves közönség 
Lakodalmas műsorunkat és az éven tanult új táncainkat.

Minderre szeptember óta, heti rend-
szerességgel és szorgalommal ké-
szültünk és bíztunk benne, hogy el-
nyeri majd a közönség tetszését.  
Előadásunkat színesítették a Bárso-
nyos Hagyományőrző Óvodások, 
akik évzáró műsorukból adtak elő 
egy kis részletet, Bognár Lili népdal-
énekes, aki franciaországi szereplésé-
ből hazatérve próbált velünk és dal-
csokraival kápráztatta el a nézőket,  
illetve ez alkalommal élő zenei kísére-
tünk is volt Csehovics Gábor tároga-
tós és Molnár Béla tangóharmónikás 
személyében.

A lakodalmas műsor összeállí-
tásánál figyelembe vettük az ongai 
hagyományokat és visszaemlékezése-
ket, és ez alapján elevenítettük meg, 

melyben nagy segítségemre volt Sza-
bó Lajosné. Szeretném megemlíteni 
Kovalcsik Erzsike nénit is, aki több 
tárgyat ajánlott fel a csoport részére. 
Gyönyörű, szép viseleteink varrásá-
ban, hímzésében Hornyák Tiborné 
(édesanyám) és Lőrincziné Szaniszló 
Edit (csoportunk aktív tagja) mun-
kálkodott sok-sok napon keresztül, 
mely látványosan emelte az előadás 
színvonalát.

Tánccsoportunkkal rendszere-
sen fellépünk különféle kulturális és 

de őszintén bevallom, hogy ez nem 
könnyű dolog, mégis azt gondolom, 
a három év alatt szépen megtelt min-
dig a nézőtér és bízom benne, hogy ez 
a jövőben is így lesz. Ócsanáloson is 
mindig szívesen látnak minket, és ezek  
a műsorok szépen mutatnak abban  
a környezetben. Többféle finom sütivel 

várták fellépőinket, Farkasné Ircsitől 
pedig csizma és ruha felajánlást kapott 
csoportunk. További támogatóink 
voltak: Máté pékség, Goots Market, 
Majzik és Majzik Bt., Orchidea virág 
és ajándék bolt. Szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik megtisz-
teltek minket jelenlétükkel és a belé-
pőjegy megvásárlásával támogatták 
csoportunkat. További fellépéseinkre 
is szeretettel várunk mindenkit, illet-
ve várjuk a további felkéréseket, tár-
gyi felajánlásokat (régi népviseleteket 
stb.) kérem, hogy ezügyben engem 
keressenek! 

Tel.: 20 213 7739
- Szabadosné Hornyák Anikó

csoportvezető -

Hagyományőrzők bemutatkozása

egyéb rendezvényeken, fesztiválo-
kon, nemcsak Ongán, hanem a me-
gyében és az ország külön-
böző pontjain is. Július 4-én 
a monoki Babfesztiválon,  
augusztusban a híres, hagyo-
mányőrző buzsáki búcsúban 
öregbítjük városunk hírne-
vét. Szeretnék köszönetet 
mondani Dr. Madzin Tibor 
polgármester úrnak, Farkas 
Lászlóné jegyző asszony-
nak és a képviselő-testület 
tagjainak, hogy támogatják 
törekvéseinket. Mi továbbra is ha-
sonlóképpen szeretnénk őrizni ha-
gyományainkat, táncainkat. Óvodai 
hagyományőrző programunk támo-
gatását köszönöm szépen óvodaveze-

tőnknek, Trízsi Józsefnének, 
hiszen ez azaz életkor, amikor 
megszerettethetjük a gyere-
kekkel népi kultúránkat, hogy 
mindez természetes legyen 
számukra. Fontosnak tartom, 
hogy említést tegyek a csalá-
dom, barátaim és a csoport 
tagjainak valamint Gondosné 
Erzsike és Kozma János segít-
ségéről, hiszen egy-egy ilyen 
műsorhoz nem kevés időre, 

türelemre és munkára van szükség, 
ami nélkülük bizony nehezen menne, 
mindehhez összetartó csapat-
ra van szükség és önzetlen se-
gítségüket köszönöm.

Mindkét műsor jól sikerült, 
rengeteg tapsot, biztató szót 
kaptunk és sok új vendégünk 
volt jelen. A hagyományőrzés 
mellett ez is célunk lenne, hogy 
minél több ongai, ongaújfalusi 
és ócsanálosi lakost tegyünk 
érdeklődővé műsoraink iránt, 

(Fotó: Bihari Ádám)

(Fotó: Bihari Ádám)

(Fotó: Bihari Ádám)
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A tavasz legszebb hónapja iskolai hagyo-
mányaink ápolása szempontjából is na-
gyon jelentős. A hó elején iskolánk elsősei 
színpadi műsor keretében köszöntötték az 
édesanyákat és nagymamákat. A hó végén 
nyolcadikosaink járták búcsú keringőiket.

Május elsősorban a „Bemutatkozik az 
iskola” programunk köré rendeződött. A 
tanév legszínvonalasabb produkciói mel-
lett búcsúzó nyolcadikosaink keringői 
hatalmas érdeklődést váltottak ki. A vá-
ros művelődési háza zsúfolásig megtelt 
nézőkkel. Néhány kép segítségével sze-
retnénk felidézni a műsor hangulatát.

Pedagógusnapi elismerés
Június első vasárnapján ünnepeltük a pe-
dagógus napot. A tankerület ünnepé-
lyes köszöntő műsort rendezett az Avasi 

Gimnáziumban. Pedagógus nap alkalmá-
ból több évtizedes, rendkívül eredményes 
munkája elismeréséül Kovácsné Nagy Ág-
nes elismerő oklevélben részesült. Általá-
nos iskolánk kiváló dolgozója elismerését 
a tankerület igazgatójától vehette át.

Pályázati hírek
Iskolánk sikeresen pályázott az úgyneve-
zett „Innovatív iskolák támogatására”. A 
pályázati program keretében (TÁMOP-
3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 
2. ütem) eszközfejlesztésre és magas szín-
vonalú kulturális programok szervezésé-
re egyaránt lehetőség nyílik. 

Ballagás és tanévzárás
Az ongai Görgey Artúr Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási 

ünnepségét 2015. június 13-án szomba-
ton 10 órától tartotta. A tanévzáró ün-
nepségre, illetve a bizonyítványok kiosz-
tására június 22-én hétfőn került sor.

A tanév fáradalmait feledtető, kelle-
mes nyarat kívánok minden tanulónk-
nak és dolgozónknak.

- Kovács György igazgató -

Alsó tagozat
1. helyezést értek el:
Szabó Gergely 1. b (angol nyelvi sza-
valóverseny, Miskolc) felkészítő neve-
lő: Reszegi Éva; Szondy Kíra 2. b (Aprók 
szava, Kisgyőr) felkészítő nevelő: Durda-
Tomorszki Marianna; Szondy Kíra 2. b 
(Szabó Lőrinc megyei versmondó, Mis-
kolc) felkészítő nevelő: Durda-Tomorszki 
Marianna; Máté Zsófia 3. b (matemati-
ka verseny, Bőcs) felkészítő nevelő: Buzás 
Zoltánné; Rácz Boróka 4. b (mesemon-
dó, Alsózsolca) felkészítő nevelő: Kovácsné 
Garadnai Éva; csapatversenyben Kerék-
gyártó Zsombor 2. b, Jelenfi Száva 3. b, 
Rácz Boróka 4. b (Állatok világnapja al-
kalmából rendezett környezetismeret ver-
seny, Szikszó) a csapat felkészítő nevelője: 
Máté Béláné.
2. helyezést értek el:
Horváth Sztella 3. b (mesemondó, 
Alsózsolca) felkészítő nevelő: Máté Béláné;
Rácz Boróka 4. b (versmondó, Sajólád) fel-
készítő nevelő: Kovácsné Garadnai Éva.
3. helyezést értek el: 
Kardosi Petra 3.b (matematika verseny, 
Bőcs) felkészítő nevelő: Buzás Zoltánné; 
Matisz Jázmin 4. b (Szabó Lőrinc me-
gyei versmondó, Miskolc) felkészítő neve-
lő: Kovácsné Garadnai Éva; Matisz Jázmin 
4. b (mesemondó, Alsózsolca) felkészítő 
nevelő: Kovácsné Garadnai Éva.
Különdíjasaink: 
Kerékgyártó Zsombor 2. b (Vidéki ze-

nészpalánták találkozója, Sajólád) felké-
szítő nevelő: Taskovics Orsolya; Engi Zita 
1. b (Aprók szava, Kisgyőr) felkészítő ne-
velő: Kovácsné Nagy Ágnes; Nagy Flórián 
2. b (Aprók szava, Kisgyőr) felkészítő neve-
lő: Durda-Tomorszki Marianna.
4. helyezést ért el: 
Rácz Boróka 4. b (nyelvtan-helyesírás ver-
seny, Onga) felkészítő nevelő: Kovácsné 
Garadnai Éva.
6. helyezést ért el: 
Nagy Flórián 2. b (angol versmondó, Mis-
kolc) felkészítő nevelő: Minyó Ákosné.

Felső tagozat
1. helyezést értek el:
Farkas Gábor 7. b (kistérségi matematika 
verseny, Szikszó) felkészítő nevelő: Reszegi 
Éva.
3. helyezést értek el: 
Vasas Brigitta 5. b (kistérségi népdal-
éneklő verseny, Kistokaj) felkészítő nevelő: 
Kerékgyártóné Makranczi Ildikó; Nemes 
Virág 5. b (megyei rajzverseny, Miskolc) 
felkészítő nevelő: Nagy Attila Albertné; 
Kerekes Dominik 7. a (megyei rajzver-
seny, Miskolc) felkészítő nevelő: Nagy At-
tila Albertné.
Különdíjban részesültek:
Horváth Diána 7. (kistérségi népdalének-
lő verseny, Kistokaj) felkészítő nevelő: 
Kerékgyártóné Makranczi Ildikó; Dendők 
Tamás 6. b (Szabó Lőrinc megyei versmon-
dó, Miskolc) felkészítő nevelő: Siskáné Bá-

lint Zsuzsanna; Dendők Tamás 6. b (vers-
mondó verseny, Sajólád) felkészítő nevelő: 
Siskáné Bálint Zsuzsanna; Krassai Henrik 
6. b (versmondó verseny, Sajólád) felkészí-
tő nevelő: Siskáné Bálint Zsuzsanna;
4. helyezést értek el: 
Csorba Tamara 5. b (kistérségi mate-
matika verseny, Szikszó) felkészítő neve-
lő: Kovácsné Tóth Melinda; Nemes Vi-
rág 5. b (Kazinczy Ferenc „Szép kiejté-
si verseny”, Miskolc) felkészítő nevelő: 
PoroszkainéUrszín Márta; Horváth Zol-
tán 6. b (atlétika-távolugrás, Miskolc) fel-
készítő nevelő: Thür Antal; csapatban 
Dargai Dorina Csenge 5. b, Nemes Vi-
rág 5. b, Scholler Ádám 5. b, Juhász Ba-
lázs 5. b, Galyas Róbert 5. b (Szép szó csa-
patverseny, Alsózsolca) felkészítő nevelő: 
PoroszkainéUrszín Márta.
5. helyezést értek el: 
Scholler Ádám 5. b (kistérségi matema-
tika verseny, Szikszó) felkészítő nevelő: 
Kovácsné Tóth Melinda; Siroki Vilmos 8. 
a (atlétika-távolugrás, Miskolc) felkészí-
tő nevelő: Thür Antal; Horváth Csaba 8. b 
(atlétika-súlylökés, Miskolc) felkészítő ne-
velő: Thür Antal.
6. helyezést értek el: 
Ducsai Milán 5. b (kistérségi matema-
tika verseny, Szikszó) felkészítő nevelő: 
Kovácsné Tóth Melinda; Horváth György 
Károly 7. b (atlétika, Miskolc) felkészítő 
nevelő: Thür Antal.  

- K. Gy. -

Iskolai csengőszó

Anyák napján (Fotó: T. L.)

Iskolai versenyeredmények
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„Az, aki sodortatja magát az árral,
aki nem irányítja életét magasabb rendű meg-

fontolások alapján,
akinek nincsenek ideáljai, sem meggyőződései,
az nem emberi lény, csupán mozgásban lévő 

tárgy – nem hang, csupán visszhang…”
(Henri Frederic Amiel, filozófus, költő)

Ballagási ünnepségünk meghitt pilla-
nataiban talán villámként csapnak le 
és túl merésznek tűnhetnek az meg-
idézett gondolatok. Bátran állítha-
tom, hogy tanulóink általános iskolai 
tanulmányainak befejezéséhez köze-
ledve több esetben is azonosulhattak 
döntéseik súlyával. Mihez is lesz ele-
gendő a megszerzett tudás és tapasz-

talat? Képesek lesznek-e ma még ki-
csiny életük irányítására?

Bátran állíthatjuk, hogy ballagó 
diákjaink erősek lesznek hitben és el-
tökéltségben. Nevelői tapasztalataink 
ezt támasztják alá. Igen, tudjuk, látjuk 
és reméljük, hogy képesek lesznek a 
ma tapasztalható gonosz erőket nem-
csak felismerni, de ellenállni is nekik. 
Képesek lesznek úgy tanulni válasz-
tott középiskoláikban és később dol-

gozni munkahelyeiken, hogy életcél-
jaik maradéktalanul megvalósulhas-
sanak. Lesznek a hang, a jó és szép 
hang, ami harmóniává nemesedik.
Kedves Ballagó Diákok!

A belső hangok nem egyszerűen 
és könnyedén válnak nemessé és gaz-
daggá, mások által is elismerten szép-
pé. Nem! Tudnotok kell, hogy csak a 
szorgalmas munka és a kitartó figye-
lem, közös értékeink tisztelete és bel-
ső értékké nemesítése teszi életeteket 
teljessé és boldoggá. 
Kedves Szülők!

Az eltelt nyolc év, amelyet gyer-
mekük közös nevelésével töltöttünk 
el tudom, hogy az önök számára 
is hihetetlen gyorsasággal illant el. 
Bízom abban, hogy választott isko-
láikban derekasan megállják majd 
helyüket. Bízom abban, hogy nemes 
céljaikat kivétel nélkül mind elérik. 
Kérem önöket, hogy gondoskodá-
sukkal támogassák gyermekük fel-
nőtté válását abban az időszakban, 
amely talán a legnehezebb. Segítsék 
őket igazi hangjuk megerősítésében. 
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!

A világ dolgai bennetek dőlnek 
el. Soha se feledkezzetek meg arról, 
hogy szüleitek és nevelőitek tanácsa-
ikkal a javatokat szolgálják. Tudno-
tok kell, hogy életetek csak akkor le-
het teljes, és nem visszhangoktól ter-
hes, ha a következő gondolatok belső 
hangotok dalává változnak:

„Hiszek az otthonban, mint a társadalom 
alappillérében.

Hiszek a minden fiú és lány előtt ott álló mér-
hetetlen lehetőségekben.

Hiszek a képzeletben, a bizalomban, a re-
ményben és ideálomban, 

amelyek ott lakoznak minden gyermekszív 
mélyén.

Hiszek a természet, a művészet, a könyvek és 
a barátság szépségében.

Hiszek az elégedetten végzett kötelességben.
Hiszek a mindennapi élet apró meghitt örö-

meiben.” 
(Ozora Stearns Davis, teológus)

Életetek így legyen teljes és való-
ban boldog! Isten veletek!

- Kovács György ig. -

Kitűnők: 1. a: Horváth Szilvia. 1. b: Engi 
Zita, Fürjes Evelin, Horváth Zita, Kiss 
Bendegúz, Maglódi Milán, Nagy Nándor. 
2. b: Csorba Rebeka, Gergely Hunor, Kar-
dos Bence, Kerékgyárttó Zsombor, Rátkai 
Dávid, Szondy Kíra. 3. b: Kardosi Petra, 
Máté Zsófia, Pósán Rebeka. 4. a: Glonczi 
András, Váradi Péter Pál. 4. b: Rácz Bo-
róka, Száva Renátó. Elt. 7: Horváth Leon.
Jelesek: 1. a: Horváth Nelli, Kirn Frida. 
1.b: Czinege Fanni, Nádasdi Lara Zoé, 

Szabó Laura. 1. c: Horváth Ronaldó. 2. 
a: Horváth Tifani. 2. b: Kádas Bettina, 
Nagy Flórián, Tirpák Patrícia. 3. a: Kirn 
Mirella. 3. b: Ruszkai László, Tóth Gergő. 
4. b: Hajdú Lara, Horváth Dezső, Hor-
váth Géza, Lapis István, Petró Kriszti-
na, Tóth Petra Katalin, Vercsik Boglárka. 
5. b: Csorba Tamara, Galyas Mercédesz, 
Nagy Letícia Vanessza, Scholler Ádám. 
Elt. 7: Horváth Rozália.
Művészetoktatás – zongora: 2. b. Ká-

das Bettina, Kerékgyártó Zsombor, Nagy 
Flórián.
Onga Város Önkormányzatának jutal-
ma: Horváth Zoltán, országos diákolim-
piai döntőbe jutásért, kiemelkedő sport 
teljesítményéért. Rácz Boróka, kimagas-
ló és példaértékű versenyeredményeiért.
Scholler Ádám, kimagasló és példaérté-
kű versenyeredményeiért.
Országos sportverseny: Horváth Zol-
tán 6. b.

- K. Gy. -

A tanév legeredményesebb diákjai

Búcsú a nyolcadikosoktól

Ballagás az iskolában  
(Fotó: Melecski Zoltán)

Igazgatói köszöntő  
(Fotó: Melecski Zoltán)

A szülőket egy szál virággal  
köszöntötték a ballagók  
(Fotó: Melecski Zoltán)
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Az idén május 22-án került sor az általános iskola és művészeti tanszakainak hagyományos, a nagyközönség előtti be-
mutatkozására. A következő képek ott készültek. 

- szerk -

Bemutatkozott az iskola!

Bohócok (Fotó: T. L.)

Néptáncosok (Fotó: T. L.)

Velencéből, a karneválból (Fotó: T. L.)

A pedagógus énekkar (Fotó: T. L.)

A Távol-Keletről érkeztek (Fotó: T. L.)

Bajorok a sörfesztiválról (Fotó: T. L.)

Negyedikesek keringője (Fotó: T. L.)

Nyolcadikosok keringője (Fotó: T. L.)
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Új rovatunk a legkisebbek szemszögéből kíván feldobni néhány, a gyerekeket érdeklő témát, amire a na-
gyobbak is hátha felfigyelnek. E sorokat olvasva bízunk benne, hogy a felnőttek elgondolkoznak, hogy 
minek is van igazán értelme életünkben… távol a politikától, a pénz utáni hajszától, a mindennapi ta-
posó malomtól. 

Rácz Boróka vagyok, 10 éves, ongai 
kislány. Minden hónapban egy olyan 
témáról írok, ami foglalkoztat engem 
vagy megtörtént velem. 

Egy hónapja kaptam meg a sünit. 
Ha jobban visszagondolok, arra is 
emlékszem, ahogy kioktatom az osz-
tálytársamat, mert nem jegyezte meg, 
hogy a süni egy afrikai fehérhasú tör-
pesün, és arra is emlékszem, ahogy 
találgatom a megfelelő nevet neki, 
meg arra, hogy mennyi türelem kel-
lett hozzá; de kezdjem az elején!

Május 16-a volt. Szépen sütött a 
nap, de én csak az érkező Maszatra 
tudtam gondolni. Eljött lassan, komó-

Az osztállyal Bánkútra mentünk ki-
rándulni. Reggel Ongán a bolt előtt 
gyülekeztünk.

Miskolc után Ómassára utaztunk. 
Villamossal és busszal is utaztunk. 
Amikor megérkeztünk Bánkútra, 
mindenki nagyon örült, mert még 
hó is volt. Oda- és visszafelé 14 km-t 
gyalogoltunk. A túra fárasztó, de egy-

tosan az a perc, amire mindig vártam, 
de nem olyan volt, amilyennek kép-
zeltem. Nem láttam a fejét, sem az ar-
cát. De láss csodát, június van, és már 
a hasát, a fejét és a hátát is úgy simo-
gatjuk a húgommal, mintha egy nyu-
godt, békés kiskutyát dédelgetnénk. 
Igaz, éjszaka élénk, nappal pedig al-
szik a piros polár takarója alatt, vi-
szont esténként kijöhet a ketrecéből, 
és kézbe veszem. A kézhez szoktatás 
nem egyszerű feladat. Először vastag 
kesztyűvel emeltem ki, hogy ne szúr-
jon. Azonban ma már nem kell kesz-
tyű, kezes jószág lett, csak úgy járkál 
a karomon, egyikről a másikra. Eteté-
se egyszerű és olcsó, szereti a macska-
tápot, a gyászbogárlárvát és a lisztku-

kacot. Már adtam neki epret is, mert 
elvileg szereti, de Maszat azt nem ette 
meg. Tejet nem szabad adni, mert a 
sünikék laktóz érzékenyek.

Maszat nagyon cuki, kicsi süni, 
sokat fotózom, mert nem tudok be-
telni vele.

- Rácz Boróka –

ben vicces is volt. A túra közben na-
gyon sok hóvirágot láttunk. Ami-
kor megtettünk hét kilométert, meg-
pihentünk egy turistaházban. Egy 
szánkót is találtunk, de sajnos nem 
tudtunk szánkózni, mivel a szánkó 
törött volt. Miután egy kicsit szusz-
szantunk, felmentünk a kilátóra. Ne-
kem nem volt tériszonyom, ezért én 
felkapaszkodtam majdnem a legfelső 
emeletre. A legfelső fokra senki nem 

tudott felállni, mivel három deszka 
törött volt.

A kilátó után elindultunk hazafe-
lé, és újabb 7 km várt ránk. Visszafe-
lé már nehezebb volt az út. Sajnos né-
hány fa ki volt dőlve, ezért egy veszé-
lyesebb úton kellett átkelnünk. A túra 
végén mindenki nagyon elfáradt.

Nagyon örültem, hogy ilyen szép 
helyen voltam az osztálytársaimmal.

- Galyas Mercédesz -

Szép napos reggel volt. Egész éjszaka 
nem aludtam, annyira vártam a kirán-
dulást. Otthon már annyira izgultam, 
hogy korábban elindultam. Még csak 
hét óra tíz perc volt és hét óra húsz 
percre kellett menni. Anyukám is jött 
velem. Odamentünk a buszmegálló-
ba és a többiekkel vártuk a buszt. Alig 
fértünk fel a buszra. Bent a Búza téren 
Zoli bácsi várt minket. Villamossal 

utaztunk egy darabig, utána busszal 
mentünk Ómassáig. Ómassáról gya-
log indultunk tovább. Az erdei út szép 
lassan emelkedett. Fák alatt bújtunk, 
másztunk át. A vízben köveken csúsz-
káltunk. Én egyszer bele is léptem a 
vízbe. Gyalogoltunk, közben sokat ne-
vettünk egymáson, hogy csak csetlet-
tünk-botlottunk. Felértünk Bánkútra. 
Ott volt büfé, ettünk-ittunk, nevet-
tünk. Megpihentünk, aztán mentünk 
egy kilátóhoz. Sokan felmentek, én 

nem mentem, mert tériszonyom van. 
Ott fent Bánkúton még hó is volt. 

Elindultunk lefelé, nagyon lejtős 
volt az út. Lefelé láttunk pár kidőlt 
fát. Átmászni nem tudtunk rajtuk, 
tehát ki kellett kerülnünk. Vissza-
értünk Ómassára és onnan megint 
busszal indultunk haza.

Nagyon fáradt voltam, és nagyon 
gyorsan el is aludtam itthon. Ez egy 
felejthetetlen nap volt.

- Nemes Virág -

Maszat (Fotó: Rácz Boróka)

Gyerekszemmel

Maszat

Bükki kirándulás

Kirándulás Bánkúton
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Az Ongai Kulturális Egyesület és a Lovassy Pálinka-Technológiák 
2015-ben egy 5-ször két napos tematikus, intenzív pálinkabí-
ráló tréningsorozatot indított.

mölcs- és borpárlatok érzékszervi 
minősítéséről, fajtajellegéről, a cef-
rézés és a pálinkafőzetés minőségja-
vító lehetőségeiről, a pálinkák szak-
szerű bírálatáról, a bírálati rendsze-
rekről, melyet a gyakorlatban hasz-
nosítani tudnak, ismereteik elmé-
lyülhetnek, érzékszervi bírálatuk fi-
nomodhat. A képzés végén a leg-
jobbak sikeres vizsga után bekerül-
hetnek a Quintessence Competition 
(Ongai Pálinkaverseny) bővebb zsű-
ri keretébe. 

A képzést Lovassy György okleve-
les élelmiszeripari mérnök, nemzet-
közi pálinkabíráló vezeti. A gyakor-
ló feladatok összeállításában Takács 

László, a Quintessence Competition 
(Ongai Pálinkaverseny) versenyigaz-
gatója vesz részt.

Az összesen 10 napból álló képzés-
re alkalmanként is részt lehet venni, 
de a képzéssorozaton való részvétel-
ről kiállított tanúsítványt sikeres vizs-
ga után csak az kaphat, aki minimum 
7 alkalommal részt vett a képzésen.

A tréningsorozat következő idő-
pontjai: október 2‒3., október 16‒17. 
és november 6‒7. A vizsganap: no-
vember 7.

A képzésekre jelentkezni lehet 
és információ kérhető Takács Lász-
lótól, az Ongai Kulturális Egyesü-
let elnökétől. E-mail cím: okeonga@
upcmail.hu
További információ: 

www.okeonga.hu
- T. L. -

Pálinkabíráló tréningsorozat

Az első foglalkozás 25 fővel még má-
jus 15‒16-án lezajlott, ahol az alma-
termésűek kerültek terítékre, majd 
június 19. és 20-án következtek a tré-
ning csonthéjasokkal foglalkozó kép-
zési napjai, közel 30 fővel. A részt-
vevők köre határon innen és hatá-
ron túli pálinkás, neves főzdékhez 
kötődő szakember, akik nagytöbb-
sége élelmiszeripari mérnöki, illetve 
pálinkamester egyetemi diplomával 
rendelkezik. 

A tréningsorozat célja, hogy a 
pálinkafőzésben érdekeltek, a minő-
ségi pálinkát fogyasztók és készítők 
olyan gyakorlati és elméleti isme-
reteket kapjanak a pálinkák, a gyü-

Illatfelismerő teszt a májusi tréningen (Fotó: T. L.)

Érzékszervi bírálat (Fotó: T. L.)

Lovassy György tréningvezető (Fotó: T. L.)

Terítéken a csonthéjasok (Fotó: T. L.)
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A tavalyi szezon alapján a vezetőség 
azt a célt tűzte ki a 2014/2015-ös baj-
nokságra, hogy alakítsunk ki egy sta-
bil középcsapatot, amely a bajnokság 
során az 1‒10. hely valamelyikét fog-
lalja el. A célkitűzést sikeresen telje-
sítettük. A tavaszi szezonban külö-
nösen jól szerepelt a csapat, mert az 
eredmények alapján, a tavaszi tabel-
lán a 2. helyet szereztük meg. A leg-
eredményesebb játékos 11 góllal Var-
ga Zsigmond lett, holtversenyben 
Román Richárddal. A szezon során 
sikerült néhány nagyon jó eredményt 
elérni, mint például az Edelény FC – 
Onga SE 0-1, Onga SE – Felsőzsolca 
VSE 2-1, Onga SE ‒ Sárospatak 8-0. A 
szakmai vezetés szerint a csapat leg-
jobb játékosa Berta István lett.

A következő szezonra szeretnénk 
egyben tartani a csapatot, mivel az 
átlagéletkor nagyon alacsony, sok fi-
atal tehetséges játékos van a keret-
ben. Hazai nevelésű játékosok kö-
zül egyre többen kaptak szerepet a 
szezon során. Ilyen volt Szakács Dá-
vid, Orosz Róbert, Illés Máté, Dapsy 
Erik, Novák László, Száva László és 

Juhász Ádám. Reméljük, minél ha-
marabb stabil tagok lesznek a felnőtt 
csapatban. 

Az U19-es csapatunk az 5. helyet 
szerezte meg, amellyel a megyei I. osz-
tályban a legjobb ongai ifjúsági ered-
ményt érték el a fiúk. Az ősszel a 11. 
helyen álltak fiataljaink, majd tavasz-
szal produkáltak egy elképesztő, 10 
meccses győzelmi sorozatot, amely-
nek köszönhetően sokáig esélyük volt 
felkapaszkodni a dobogóra. Sajnos 
ez nem jött össze, a bajnokság végére 

pár játékos fejben elfáradt, illetve nem 
tudták a helyén kezelni a sikert, emiatt 
jöttek a felesleges kiállítások, eltiltá-
sok. A nem megfelelő koncentráltság 
miatt, az üres kapuba sem tudtunk be-
találni. Ennek ellenére megérdemlik a 
dicséretet a fiúk. A csapat legeredmé-

nyesebb játékosa Lakatos Márk lett 17 
góllal. A legjobb játékos a szakmai ve-
zetés szerint Orosz Róbert. A legjobb 
nem U19-es korú játékos Török Sza-
bolcs lett. A 2015/2016-os bajnokság-
ban a korosztályváltás miatt több fiatal 
játékost kell bevonni a csapat életébe, 
ennek ellenére a következő szezonban 
cél a dobogós helyek valamelyikének a 
megszerzése lesz. 

Labdarúgó évértékelő
Véget ért a 2014/2015-ös Arany Fácán megyei I. küzdelme. 
Városunk felnőtt csapata a 8. helyen fejezte be a szezont, 
amely helyezéssel stabil középcsapattá vált. 

A felnőtt labdarúgók (Fotó: Kovács Tamás)

Az ifi csapat (Fotó: Kovács Tamás)
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Az U17-es csapat sajnos már évek 
óta problémás korosztály a létszám-
hiány, a hozzáállás és a gyermek-
anyag miatt. A bajnokságban a 9. he-
lyet szerezték meg a fiúk. A gólkirály 
Lakatos Márk lett 8 góllal. A követ-
kező szezonban ezt a korcsoportot 
megszünteti az MLSZ, helyette létre-
hozták a már régen is sikeresen mű-
ködő U16-os csapatot, amelyben sze-
rencsére már minőségileg és mennyi-
ségileg is jól áll egyesületünk. 

Az U15-ös csapat a 4. lett, ezzel 
egyesületünk legjobb helyezést elért 
csapata lett. Ha az első fordulóban 
nincs egy adminisztrációs hiba, ak-
kor a megszerzett pontok alapján a 2. 
helyezést szerezték volna meg a fiúk. 
A legeredményesebb játékos Siroki 
Krisztián Vilmos lett 23 góllal. A kö-
vetkező évben ez a csapat szerepel 
majd az U16-os korosztályban.

Az úgynevezett Bozsikos korosz-
tályoknak is véget értek a megpró-
báltatások. Összességében elmond-
ható, hogy nagyon jól szerepeltek. A 
legjobb eredményeket az U11-es csa-
pat hozta. Az U11‒U13-as korosztály 
Bőcsön játszott kéthetente szomba-
tonként, az U9‒U7-esek Felsőzsolcán. 
A gyermekek edzéseit az egyesület és 
az iskola közösen oldotta meg egy na-
gyon jól működő partnerkapcsolat 
keretein belül. Hasonló a rendszer az 

óvodában is. Nagyon biztató a jövő-
re nézve, hogy az óvodás korosztály-
ban 34 gyerek jelentkezett az edzések-
re, belőlük 16-an állandó jelleggel lá-
togatják az edzéseket.

Szakosztályvezetőként úgy értéke-
lem, hogy egy sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött, különösen a tavaszi 
eredményeknek köszönhetően. Re-
méljük, a következő szezon is hason-
lóképpen alakul, és akkor minden te-
kintetben ki tudjuk szolgálni város-
unk sportszerető lakosságát. Nagyon 
örömteli az, hogy a jó eredmények-
kel párhuzamosan kezdett emelkedni 

a mérkőzések látogatottsága is, amely 
reméljük, az ősz folyamán még tovább 
is nőhet. Végezetül szeretném megkö-
szönni egyesületünk fő támogatójá-
nak, Onga Város Önkormányzatának, 
Dr. Madzin Tibor polgármester úrnak, 
Farkas Lászlóné jegyzőasszonynak, a 
képviselő-testület volt és jelenlegi tag-
jainak azt, hogy erőn felül támogat-
ják egyesületünket, lehetőséget bizto-
sítva így városunk fiatalságának a kul-
turált sportolásra, illetve a sportszere-
tő lakosság részére szórakozást bizto-
sít minden második héten. Továbbá 
szeretném megköszönni az egyesület-

nek nyújtott segítségét, támoga-
tását a Len-véd Kft-nek, Gon-
dos Andornénak, Kozma János-
nak, Tóth Tivadarnénak, Ko-
zák Istvánnak, Szakács László-
nak, Sebestyén Gézának, Kimás 
Gábornak, Zsoldos Jánosnak és 
a helyi polgárőröknek, a rende-
zőségnek, id. Varacskai István-
nak és Varacskai Istvánnénak 
és mindenkinek, aki valami-
lyen formában segítette mun-
kánkat. Reméljük, jövőre is ma-
gunk mellett tudhatjuk őket, 
és minél többen csatlakoznak 
hozzájuk. Jövőre találkozunk!  
Hajrá Onga!!! 

- Varacskai István -

A 2014/2015-ös Arany Fácán megyei I. oszt. végeredménye (Forrás: Észak-Mo. 2015. 06. 29. 10. o.)

A felnőtt labdarúgók (Fotó: Kovács Tamás)
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Az idén V. alkalommal ke-
rült megrendezésre a páros 
pontyfogó versenyünk, a kö-
zel 12 hektáros, VII. számú 
tavunkon. 

Ebben az évben is 34 párost tudtunk egy-
más zavarása nélkül, a horgászállásokra 
leültetni. A verseny gördülékeny lebo-
nyolítását 13 fős rendezői csoport végez-
te. Az egyesület a versenyre 3q 4‒6 kg kö-
zötti és 7q 1,7 kg átlagsúlyú halat telepí-
tett a VII. számú tavunkba. 

A verseny megszervezése rendkívül 
összetett feladat elé állította a szervező-
ket. Ezúton is szeretném megköszönni 
áldozatos munkájukat. Külön köszönet-
tel tartozunk a támogatóknak, akik anya-
gi támogatásukkal segítették a verseny le-
bonyolítását. Itt kell megemlítenem őket: 
Onga város Önkormányzata, Dr. Madzin 
Tibor, a Len-Véd Kft. képviseletében 
Lengyel Tamás és Lengyel János, Tisza-
Fisch Kft. - Mészáros János, Dovit Kft., 
Ongai Kulturális Egyesület, Sporigó hor-
gászbolt, P-KOLOR Kft., CÁPA Bisztró, 
100 Ft-os bolt - Kinik Sándor, Becse és 
Társa Bt. - Becse Szabolcs, UNI COOP 
Zrt. és Máté János.

2015. június 13‒14-én megrendezett 
V. Ongai Pontyfogó horgászversenyünk 
összedíjazása: 250.000 Ft volt.

Az időjárás kegyeibe fogadta a ver-
seny résztvevőit. A mostanában már 
megszokott extrém időjárási körülmé-
nyek elkerültek minket. A déli szél vi-
szont nem kedvezett a halfogásnak.

Reggel 8 órakor kezdődött a rendez-
vény. A regisztráció után Onga város pol-
gármestere nyitotta meg a horgászver-

senyt, majd az elnöki 
köszöntő és a sorsolás 
következett. A verseny-
szabályzat ismertetése 
után a horgászhelyek el-
foglalása, a táborok fel-
építése, etetés esemé-
nyei követték egymást a 
tényleges verseny előtti 
időszakban.

Június 13-án 12 óra-
kor elindult a V. pontyfo-
gó horgászversenyünk. 
Versenyzőink hatalmas elánnal kezdtek. 
A halállománnyal viszont nem sikerült 
megbeszélni a versenyt, mert úgy döntöt-
tek, hogy távol tartják magukat a részvé-
teltől. 18.00 órakor a szervezők kihordták 
a horgászállásokra a vacsorát, ami vad-
disznó pörkölt volt tarhonyával és sava-
nyúsággal. A remek vacsora után min-
denki újult erővel fogott neki a halfogás-
nak. Sajnos a tó nyugati felében horgászók 
nem igazán kapkodtak a botok után, de a 
tó többi részén sem fogtak a versenyzők. 
Az éjszaka folyamán sem indult meg a ha-
lak kapókedve, és a horgászok se úszták 
meg szárazon.

Több versenyzőnk kiépített táborá-
nál 5‒10 fős baráti társaság gyűlt össze, 
rendkívül jó hangulatot teremtve. A ver-
seny résztvevői zömében B.-A.-Z. me-
gyéből érkeztek, de volt budapesti ver-
senyzőnk is.

Az éjszaka folyamán Váradi Sándor 
versenyzőnk egy 8,16 kg pontyot terelt a 
merítő hálójába, mint később kiderült ez 
lett a verseny legnagyobb hala.

A reggel 6.00 órai összesítők alapján 
úgy tűnt, hogy a helyezésekért nagy harc 

folyt. A döntés az utolsó 1 órára maradt. 
Körömrágós pillanatok következtek. Az 
utolsó mérlegelés előtt az első és a máso-
dik hely között másfél kilogramm volt a 
különbség. 

Összesen 59 db hal került horogvég-
re, 177,24 kg súllyal. Mondanom sem 
kell, hogy mind az 59 db hal visszanyer-
te szabadságát, és mérlegelés után azon-
nal vissza lettek engedve éltető elemük-
be. Rekordot most nem döntöttünk. A 
részletes mérlegelési táblázat és a fény-
képfelvételek megtalálhatóak a www.
ongaihorgasz.hu honlapon.

A verseny befejeztével a horgászház-
nál ebéddel várták a szerevezők a me-
zőnyt. Halászlé és bukta volt a menü, 
amit mindenki jóízűen elfogyasztott. 

Gratulálunk a versenyzőknek! Talál-
kozzunk jövőre ugyanitt!

Az Ongai Horgász Egyesület Veze-
tősége nevében köszönetünket fejezzük 
ki a résztvevő csapatoknak a sportsze-
rű versenyzésért, a szervezőknek a lelkes 
munkáért, a támogatóknak az önzetlen 
anyagi támogatásért.

- OHE vezetősége -

A V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny díjazottjai az 
alábbi csapatok, ill. személyek voltak:

Helyezés Csapat Név Eredmény
I. Koma Team Lakatos Ernő 41,5kg

Váradi Sándor 11 db
II. Mika Fisching 

Gold Boys Team
Bóni Károly 35,96 kg
Mikulák Mihály 12 db

III. Yoko Fishing 
Team

Kaposvári József 18,88 kg
Nagy Árpád 4 db

Legnagyobb halat fogó Váradi Sándor 8,16 kg

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!
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Az alábbi fotók az V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny néhány emlékezetes pillanatát örökítették meg. (Fotók: Fekete Kornél)

Képriport az V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászversenyről
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Kovács György
Békéscsabán születtem 1963. szep-
tember 25-én. Középiskolai tanul-
mányaimat szülővárosomban foly-
tattam. A vizualitás, majd később a 
kreatív szövegalkotás világába osz-
tálytársaimmal közös elhatározás-
ból, egymást segítve és támogat-
va léptünk. A tanítóképző főisko-
lán, Debrecenben – ahol tanítói és 
könyvtárosi képesítést szereztem ‒ 
is fontos szerepet játszott a „mű-
vészkedés”. 

A főiskola befejezése után az 
ongai általános iskolában helyezked-
tem el. Sorsom nagy szerencséjének 
tartom, hogy Ongán a jó pedagógiai 

szakmai műhely mellett alkotói mű-
helyre is leltem. Az általános iskolá-
hoz köthető alkotóközösség kiállítá-
sokat szervezett, kiadványokat jelen-
tetett meg. Nem volt kérdéses szá-
momra, hogy ezekben a tevékeny-
ségekben részt vegyek. Büszke va-
gyok arra, hogy alapító tagja lehet-
tem a Kovács Zsolt által fémjelzett 
ONGART művészeti egyesületnek. 

Alkotó tevékenységem nem köt-
hető sem egyetlen technikához, sem 
egyetlen irányzathoz. Módomban állt 
több művészeti ágban kipróbálni ma-
gam. Az „alkotásaimban” az általam 
látott világ, vagy talán az általam látni 
kívánt világ leképezésére törekedtem. 

Alkotói elképzeléseim valódi mozga-
tó rugóival be kell vallanom, nem va-
gyok tisztában. Mindazonáltal igyek-
szem mindenben az egyediségre tö-
rekvés mellett a klasszikus szabályok 
betartására.

- szerk.: T. L. -

Ongai képzőművészek bemutatkozása: 
Kovács György

Az Ongai Kulturális Egyesület idei tervei között szerepel egy he-
lyi képzőművészeti album megjelentetése, ahol a művészetek iránt 
fogékony, városunkból elszármazó vagy most is itt élő alkotók 
mutatkoznának be alkotásaikkal. Addig is, amíg az album nem  
készül el, új rovatot indítottunk, melyben hónapról hónapra be-
mutatunk egy-egy Ongán élő vagy Ongához kötődő képzőmű-
vészettel (is) foglalkozó művész embert és néhány alkotását. Ez 
utóbbiakat sajnos újságunk hasábjain csak fekete-fehérben tudjuk 
közzé tenni, de az albumban mindenki számára színesben is meg-
csodálhatók lesznek a műalkotások.

Kovács György (Fotó: T. L.)

Csönd
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Debrecen

Barátság Tenger

Holocaust
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Májusban, a szerelem hónapjában tartotta előadását Dr. 
Pankucsi Márta jogász – szociológus, a Miskolci Egyetem 
Szociológiai Intézetének oktatója. Előadónk az Ongai Kul-
turális Esték alkalmából újszerű megközelítésben tárta elénk  
a szerelmet.

gadás, elismerés, pozitív visszajelzés, 
a szeretet! (A másik a létfenntartás-

hoz nélkülözhetetlen 
anyagi javak megléte.) 
A gondolatot tovább-
folytatva Heidegger 
neve és az ő állítása 
került középpontba: 
korunk emberének 
alapvető létélménye, 
hogy az élet túl nehéz. 
Miért is érezhetjük 
ezt így mindannyian? 
Azért, mert túl sok a 
gondozásra váró tárgy 

(könyvek, gombok, polcok, cipők) 
és a gondoskodásra vágyó ember kö-
rülöttünk. Életünk fo-
lyamatos tevés-vevés, 
lótás-futás, igyekvés, 
törekvés. S bizony sok-
szor érezzük úgy, hogy 
nem tudunk eleget 
tenni a környezetünk 
felénk támasztott elvá-
rásainak. 

Kikhez igazodunk, 
kiknek akarunk mi 
megfelelni? Magunk-
nak, másoknak? „Az 
ember nem csinálja ezt. Az ember azt 
úgy oldja meg. Az ember szerint ez a 
helyes.” Mondogatjuk sokszor, önma-
gunknak. Ki is az az ember? Igazából 
egy elvont senki, akihez mindenki 
próbál igazodni. S miért hordozhat 
nehézségeket, veszélyeket, ha az el-
vont senkihez igazodva élünk? Azért, 
mert elmulasztjuk megélni saját iga-
zi életünket. Mert mindannyian egy 
megismételhetetlen, pótolhatatlan 
világot alkotunk, különleges csodák 

vagyunk! A ránk jellemző világun-
kat ki kell teljesíteni, szélesíteni. És 
megmutatni. Megmutatni a szerel-
münknek. A szerelmes ember szá-
mára a szerelme megismételhetetlen, 
pótolhatatlan, külön világ, egy csoda. 
A szerelem kölcsönös behatolás egy-
más világába. Szerelmünk szemében 
olyannak látjuk magunkat, amilyen-
né válni szeretnénk. A szerelem arra 
inspirál, bíztat, hogy megvalósítsuk 

a legjobb énünket, tegyük azt, amire 
hivatottak vagyunk. 

Természetesen ez hatalmas ki-
hívás tömegtársadalmunkban, ahol 
minden és mindenki azt sugallja, 
hogy pótolhatóak, helyettesíthetőek 
vagyunk. Ha a Pankucsi Márta által 
tolmácsolt szemléletet átvesszük, el-
kezdhetünk igazán élni és szeretni, 
amihez az erőforrásunk a szerelem.

- Rácz Linda -

A szerelem, mint az igazi emberi életre 
inspiráló erő

Márta beszédét Parsons rendszerel-
méletének ismertetésével indította, 

miszerint társadalmunkban az egyik 
funkció a társadalmi integráció, az 
összetartozás, ami közösségek, társas 
kapcsolatok révén valósulhat meg, és 
aminek fontos tényezője a befolyás. 
Itt arról a befolyásról van szó, amikor 
mi magunk hatunk másokra, illetve 
személyek, akik hatással vannak ránk. 
Az embernek két alapvető szükségle-
te közül az egyik a mások általi elfo-

Dr. Pankucsi Márta  
volt a vendég (Fotó: T. L.)

Közvetlen hangulatú előadás volt (Fotó: T. L.)

A hallgatóság egy része (Fotó: T. L.)

Élénk figyelemmel (Fotó: T. L.)
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Onga régi térképeken (1898)
A 2013. novemberi számunktól el-
kezdtük a település 1898-as tér-
képszelvényeinek közzétételét, ami 

a Darvas Közösségi Ház és Múze-
um történeti anyagában lelhető fel. 
A most közölt térképszelvényeken 

Várady György és Kóczán Józsefné 
szántóit, a Benehalma és a belterület 
terület egy részét láthatjuk.

- T. L. - 
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ONGAI KÉKDARU
Megjelenik minden hónap 10-12. között.

Az Ongai Kulturális Egyesület időszaki kiadványa
Onga Város Önkormányzatának támogatásával.
Szerkesztők: Kovács György, Takács László

Felelős kiadó: Takács László
Szerkesztőség: 3562 Onga, Görgey út 2/A.

Az újság elérhető az interneten is:
www.okeonga.hu

okeonga@upcmail.hu
Nyomdai elők.: Bíbor Kiadó • Nyomda: MAXIMA CS-A Kft. Miskolc, Zamenhof u. 1. Felelős vezető: Kundráth Csilla

Az Ongai Kékdaru megvásárolható 
a következő üzletekben:

– Mini Diszkont, Lévai utca
– Nádas ABC
– 433. sz. COOP bolt, Berzsenyi út
– MAXI COOP bolt, Fő tér
– Varázs Diszkont, Rákóczi út
– Máté Pékség, Berzsenyi út
– Hajas kocsma, Dózsa Gy. út
– Fodrászat, Nádas út
– Pékség, Fő tér
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Józsi-Gina Kft ., Berzsenyi u.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

• Óvoda felújítás?
• Tornaterem bővítés elhalasztásáról
• Önkormányzati hírek
• A tavak hasznosításáról
• Tanévkezdés
• Nyári felújítások
• Gyerekszemmel
•  A helyi civil szervezetek 

munkájáról
• Falumúzeumi munkákról
•  Ongai képzőművészek 

bemutatkozása
• Onga régi térképeken (1898)
• Ongai hírfolyam
• Iskolai csengőszó
• Hirdetések

Dupla szám 
szeptemberben

Tájékoztatjuk 
a tisztelt olvasókat, 
hogy az augusztusi 

lapszámunk 
összevontan, 

dupla számmal 
jelenik meg 

szeptemberben. 

Vállalkozói fórum
Június 5-én egy vállal-
kozói konzultációra, fó-
rumra invitálta városunk 
vállalkozóit, civil szerve-
zeteit, intézmény vezető-
it Dr. Mengyi Roland or-
szággyűlési képviselőnk.

Az estnek helyet adó 
művelődési házban a 
résztvevők felvilágosítást 
kaptak az érvényben lévő 

fejlesztéspolitikai 
tervekről, a kiírandó 
pályázatokról, töb-
bek között a Terület- 
és Településfejleszté-
si Operatív Program 
részleteiről.

- T. L. - 

Dr. Mengyi Roland 
tájékoztatója (Fotó: T. L.)

Szakemberektől hallhattak tájékoztatást (Fotó: T. L.)

Polgármesteri köszöntő (Fotó: T. L.)

A fórumon (Fotó: T. L.)


