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Idősek hete 
rendezvénysorozat



A 90 éven felüli lakosokat 
virággal és jókívánságokkal 
köszöntötték. Ezt követően az 
óvodások és iskolások műsora 
zárta a napot. Kedden ingye-
nes látásvizsgálatra mehettek 
az érdeklődők. Október 19-én 
délelőtt kulturális vetélkedőn 
mérhették össze tudásukat 
a szép korúak. A záró napon, 
csütörtökön az Idősek Klub-
ja és a Barátság Nyugdíjas 
Klub műsora szórakoztatta 
a nagyérdeműt, illetve polgár-
mester úr köszöntötte az idén 
50. házassági évfordulójukat 
ünneplőket. A rendezvény-
sorozat pohárköszöntővel és 
közös ebéddel zárult. 

- Bekus Bettina -

90 éven felüliek köszöntése (Fotó: Bekus Bettina)

Barátság Nyugdíjas Klub előadása 
(Fotó: Bekus Bettina)

Iskolások műsora (Fotó: Bekus Bettina)
– folytatás a 2. oldalon –
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Termelői piac a szüret és az olvasás éjszakája jegyében

Az Ongai Kulturális Egyesület az őszi termelői piacot a szüret 
és az olvasás éjszakája jegyében rendezte meg október 8-án.

Az őszi piac középpontjában a szüret 
és az olvasás állt: mustkészítéssel, sző-
lődarálással, könyv csere-bere akcióval 
készültünk. Ismert és szeretett terme-
lőink ismét friss és finom portékákat 
kínáltak: fürjtojást, lekvárt, szörpöt, 
szárított gombát, zöldséget, szőlőt,  
tehén- és kecskesajtot, gyümölcslét, 
mustot, aszalványt, mézet, füstölt húst 
és textil-terméket.
Délután vidám vándorútra hívtuk  
a gyerekeket, akik a Furulyás Palkó 
című interaktív darab során a mesehős 
bőrébe bújva a mese részeseivé váltak. 
Barnóczki Beáta népzene-pedagógus ci-
terázott, míg a mesemondó Zámborszky 
Eszter volt.

Az eddigi piacok hagyományát követve 
este, sötétedés után koncerttel marasztal-
tuk, illetve vártuk a felnőtt piacozóinkat.

- Rácz Linda -

Idősek hete rendezvénysorozat – folytatás az 1. oldalról –

Idősek Klubjának fellépése (Fotó: Bekus Bettina)
Ludas Matyi óvodások általi megelevenítése  

(Fotó: Bekus Bettina)

50. házassági évfordulók köszöntése (Fotó: Bekus Bettina) A hallgatóság (Fotó: Bekus Bettina)

Az olvasás jegyében telt a piac 
(Fotó: Bihari Ádám)

Szőlő felismerése feladatok 
kitöltése (Fotó: T. L.)
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Mustot is lehetett kóstolni (Fotó: T. L.) Interaktív mese (Fotó: T. L.)

A szőlő felismerő verseny egyik nyertese (Fotó: T. L.) Múzeumi túra holland vendégeknek (Fotó: Bihari Ádám)

Tehén- és kecskesajtok kínálása (Fotó: T. L.) Füstölt hús árusítás (Fotó: T. L.)

Esti piacozók (Fotó: T. L.) Koncerten (Fotó: T. L.)
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BŰVÖSVÖLGY
Nem, nem elírás, nem sajtóhiba a címben szereplő név, hanem egy  
a fiatalok számára létrehozott különleges hely – egyébként Budapesten, 
a Hűvösvölgyben található, és a neve: Bűvösvölgy Médiaértés-Oktató 
Központ –, amit abból a célból alapítottak, hogy megismertessék  
a gyerekeket a különböző nyomtatott és elektronikus médiumok mű-
ködésével, a filmkészítéssel, valamint az internet és az okostelefonok 
felelőtlen használatának veszélyeivel.

2016. október 20-án iskolánk ötven  
7. és 8. évfolyamos tanulója látogathatott 
el oda, hogy a médiával kapcsolatos in-
teraktív foglalkozásokon vegyen részt. 
A központ animátorainak irányításá-
val újságot, „élő rádióadást”, híradót és  

időjárás-jelentést szerkesztettek, játékfil-
met írtak és forgattak, és igazi nyomo-
zómunkát, adathalászatot végezhettek 
néhány okostelefon segítségével. 
A megszerkesztett újságot a Bűvösvölgy 
munkatársai már ott helyben kinyomtat-

ták, a megszerzett tudás és élmény kéz-
zel nem fogható eredményeit pedig már 
másnap reggel a rendelkezésünkre bo-
csátották a honlapjukon, így letölthettük, 
meghallgathattuk, megnézhettük a kész 
filmeket, híradókat és rádióműsorokat. 
Az emlékezetes pillanatok, a nagysze-
rű hangulat és az életre szóló élmények 
így újra meg újra felidézhetők, és újra 
meg újra mosolyt csalnak az arcunk-
ra. Hihetetlen élmény volt, és reméljük 
még sok 8. évfolyamnak lesz lehetősége  
a Bűvösvölgybe látogatni!

- Siskáné Bálint Zsuzsanna -

1956-os megemlékezés
„Ahol a hősöket nem felejtik mindig lesznek újak”

Az1956-os megemlékezés az idén is ha-
gyományosan településünk Turul szob-
ra előtt zajlott, ahova négy település: 
Arnót, Felsőzsolca, Szikszó és Onga is-
kolásai és jónéhány felnőtt lakosa futva 

érkezett meg, tisztelegve a hősök em-
léke előtt.

Az ünnepi program részeként előbb 
Pisák Bence játszott tárogatón, majd 
Bede Dominik szavalata következet. Vé-

Ongai diákok Bűvösvölgyben (Fotó: T. L.) Rádióműsor felvétele (Fotó: T. L.)

gül Dr. Madzin Tibor polgármester úr és 
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képvi-
selőnk osztotta meg ünnepi gondolatait. 
Az Ongai Hagyományőrző Néptánccso-
port és az Ongai Református Énekkar fel-
lépése is része volt a megemlékezésnek.
A programot az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára lét-
rehozott Emlékbizottság támogatta. 
KKETTKK-56P-04-0628.

- T. L. -

Ongai Református Énekkar fellépése (Fotó: T. L.) Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport (Fotó: T. L.)
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Polgármesteri ünnepi beszéd 1956 alkalmából
Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Vendégeink, Kedves Gyerekek,  
leendő utódaink!

Ismét itt vagyunk Borsod-Abaúj- 
Zemplén vármegye hármas határán, 
négy település és egy halhatatlan eszme 
képviseletében.

A négy település Arnót, Felsőzsolca, 
Szikszó és Onga. A halhatatlan eszme 
pedig a szabadság.

1956-ban, október 23-án, megrendül-
tek a kommunizmus alapjai. A Föld egy 
hatodát elfoglaló kommunista világrend 
megremegett. A magyar egyetemisták, 
a pesti srácok és mindenki, aki úgy 
gondolta magyar, felkiáltott: RUSZKIK 
HAZA!

A szovjet mintára épülő elnyomás, 
terror és idiótizmus a magyarság telje-
sen jogos forradalmába torkollott.

A magyar egyetemi ifjúság 16 pont-
ban fogalmazta meg követeléseit. Ez  
a 16 pont teljes egészében tükrözi az  
akkori társadalmi és politikai helyzet el-
viselhetetlenségét.

„Az összes szovjet csapatoknak azon-
nali kivonását követeljük Magyarország-
ról a békeszerződés határozatai alapján. 

A Magyar Dolgozók Pártjában alulról 
felfelé, titkos alapon új; alap-, közép-, és 
központi vezetők választását követeljük, 
ezek a legrövidebb időn belül hívják ösz-
sze a pártkongresszust és válasszanak új 
Központi Vezetőséget. 

A kormány alakuljon át Nagy Imre 
elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-
korszak minden bűnös vezetőjét azon-
nal váltsák le. 

Nyilvános tárgyalást követelünk 
Farkas Mihály és társai bűnügyében.  
Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős  

a közelmúlt minden bűnéért és az ország 
tönkretételéért, hozzák haza és állítsák  
a nép ítélőszéke elé. 

Általános, egyenlő és titkos választá-
sokat követelünk az országban több párt 
részvételével, új nemzetgyű-
lés megválasztása céljából. 
Követeljük a munkásság 
sztrájkjogának biztosítását.

Követeljük a magyar-
szovjet és magyar-jugoszláv 
politikai, gazdasági és szel-
lemi kapcsolatok felülvizs-
gálatát és új rendezését  
a politikai és gazdasági teljes 
egyenrangúság és az egy-
más belügyeibe való be nem 
avatkozás alapján.

Követeljük az egész magyar gazda-
sági élet átszervezését szakembereink 
bevonásával. Vizsgálják felül a tervgaz-
daságon alapuló egész gazdasági rend-
szerünket, a hazai adottságoknak és  
magyar népünk létérdekeinek szem 
előtt tartásával.

Hozzuk nyilvánosságra külkereske-
delmi szerződéseinket és a soha ki nem 
fizethető jóvátételek tényleges adata-
it. Nyílt és őszinte tájékoztatást köve-
telünk az ország uránérc készleteiről, 
kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. 

Követeljük, hogy az uránércet 
világpiaci áron, nemes valu-
táért Magyarország szabadon 
értékesíthesse.

Követeljük az iparban alkal-
mazott normák teljes revízió-
ját, a munkások és értelmiség 
bérköveteléseinek sürgős és 
alapvető rendezését. Kérjük  
a munkások létminimumának 
megállapítását. 

Követeljük a beszolgáltatási 
rendszer új alapokra fektetését 

és a termények okszerű felhasználását. 
Követeljük az egyénileg gazdálkodó pa-
rasztok egyenrangú támogatását. 

Követeljük az összes politikai és gaz-
dasági pereknek független bíróságon 
való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítél-
tek szabadon bocsátását, rehabilitálását. 

Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt 
hadifoglyok és polgári személyek azon-
nali hazaszállítását, beleértve a határon 
kívül elítélt foglyokat is. 

Teljes vélemény-, szólás- és sajtó-
szabadságot, szabad rádiót követelünk 
és a MEFESZ-szervezet számára nagy 
példányszámú új napilapot. Követeljük 

a meglévő káderanyag nyilvánosságra 
hozatalát és megsemmisítését.

Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság 
és politikai elnyomás jelképét, a Sztá-
lin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, 
és helyébe az 1848/49-es szabadságharc 
hőseinek és mártírjainak méltó emlék-
művet emeljenek. 

A meglévő, magyar népnek idegen 
címer helyett kívánjuk a régi magyar 
Kossuth-címer visszaállítását. A magyar 
honvédségnek a nemzeti hagyományok-
hoz méltó új egyenruhát követelünk. 
Követeljük, hogy március 15. és október 
6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap 
legyen. 

A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsá-
ga egyhangú lelkesedéssel nyilvánította 
ki teljes szolidaritását a lengyel és var-
sói munkásság és fiatalság felé a lengyel 
nemzeti, függetlenségi mozgalommal 
kapcsolatban. 

Az Építőipari Műszaki Egyetem 
diáksága a leggyorsabban felállítja  
a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatá-
rozta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) 
Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív 
össze, melyen küldöttségekkel részt vesz 
az ország egész ifjúsága. Holnap, fo-
lyó hó 23-án délután. fél három órakor  
a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága 
a Műegyetem előtti téren gyülekezik, 
onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-

Dr. Madzin Tibor ünnepi beszéde (Fotó: T. L.)

Megemlékezés az önkormányzati 
kiállítás mellett (Fotó: T. L.)
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szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával 
fejezi ki együttérzését a lengyel szabad-
ságmozgalommal. E felvonuláshoz az 
üzemek dolgozói szabadon csatlakoz-
hatnak.”

Ez a 16 pont sem a kommunista ál-
lami, sem a szabad magyar rádióban el 
nem hangzott. Egy békés tüntetés, egy 
szép gondolat, egy népi megmozdu-
lásra, a kommunista hatalom golyózá-
porral válaszolt. Az ismét eltiport nép 
fegyvert fogott. Egy csöppnyi ország,  
Magyarország állt fel, és emelte fel szavát 
kelt nyíltan birokra a Föld legnagyobb 
katonai erejével. 

Magyarország győzött!

1956 és Onga
Népünk és országunk történetének fontosabb 
eseményeit csak nagy vonalakban ismerik az 
emberek, bár történelmet mindnyájan tanu-
lunk, tanultunk. 

Az emlékezetet az idő múlása és a mindennapi élet törekvé-
sei elnagyolják ugyan, de emlékezetünk mélyén ott rejlenek 
azok az évszámok, események és személyek, amelyek, és akik 
tájékozódó pontként segítenek eligazodni az évszázadok 
történéseiben. Miért nincs ez így 1956-tal kapcsolatosan?  
Miért nem ismerik az emberek még ma sem szűkebb lakóhe-
lyük, és országunk történetének egyik legdicsőbb fejezetét:  
1956-os forradalom és szabadságharc történetét, eseménye-
it, szereplőit?

A válasz erre túl összetett, de egyik eleme mindenképpen  
a megfelelő információk hiánya, vagy azok téves volta.  
A régi hazug beidegződések a mai napig tartják magukat, 
amiket ideje lenne eloszlatni. 

Az egész világ csodálkozott, nem hit-
te, hogy az oroszok kivonultak…

Sajnos, visszajöttek. 
Tudjuk, hogy az oroszok visszajöve-

tele és a dicsőséges forradalom vérbe 
fojtása, valamint az azt követő, a világ 
közvéleménye számára is undorító le-
számolás, melyet a hőseink szenvedtek 
el a kommunisták hazaáruló tevékeny-
ségének köszönhető.

Hölgyeim és Uraim!
1956 a magyar forradalom. Világ-

történelmi jelentőségűvé vált. Ezt a  
Földön minden író-olvasó ember látja. 
A nemzeti zászlónk, piros, fehér, zöld. 
De lyukasan, az egész világ számára  

a SZABADSÁG jelképe, mert a magyar 
nemzet szabadsága mindig is szent volt. 
Megszámlálhatatlan vércseppet és köny-
nyet áldoztak érte hős elődeink. 

A huszadik század úgymond dön-
tő eseményei ‒ például a prágai tavasz,  
a lengyel szolidaritás, a Szovjetunió ösz-
szeomlása, a román forradalom ‒, nem 
történtek volna meg 1956 magyar forra-
dalma nélkül.

Tisztelet és hála a hősöknek! 
Igyekezzünk úgy élni, hogy méltóak 

legyünk emlékükhöz!

- Madzin Tibor polgármester -

Koszorúzás (Fotó: T. L.) A Turul futás résztvevői (Fotó: T. L.)
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Az Ongai Kulturális Egyesület a maga 
módján szeretné felhívni a figyelmet 
a 60 évvel ezelőtti dicső eseményekre. 
Ennek részeként az elkövetkező hóna-
pokban havi rendszerességgel újságunk 
hasábjain tájékoztatást kívánunk adni 
1956 legfontosabb helyi eseményiről. 
Ennek részeként mindig egy-egy 1956-
os Ongával kapcsolatos levéltári forrást 
tennénk közzé. E havi számunkban az 
ongai Kincses János – aki akkor épp 
katona volt – 1956-os szereplésével 
kapcsolatosan közlünk egy dokumen-
tumot. Év végén ‒ terveink szerint ‒  
a kutatás eredményeit könyv alakban is 
megismerhetik a város polgárai. 

Szándékunk tehát, hogy általá-
nossá tegyük 1956 hősi eseménye-
inek megismertetését és tiszteletét 
valamennyiünk számára. Fáradozá-
sunk konkrét célja ápolni 1956 em-
lékét, megismertetni a hatvan évvel 
ezelőtti helyi és országos történelmi 
eseményeket a város lakosságával, 
különös tekintettel fiatalokra, oly mó-
don, hogy közben ösztönözzük őket 
az önállóan és csoportosan végzendő 
helytörténeti, hagyománytörténeti 
adatgyűjtésre, forrásfeldolgozásra, ku-
tatásra. Reméljük, kezdeményezésünk 
elősegíti a település lakossága és diák-
sága számára az 1956-os események 
hitelesebb megismerését, a múlt, az 
56-os hősök tiszteletét.

Adalékok Onga 1956-os történetéhez

Honvédség, Pusztavacs. pf:6214.

Községi MSZMP vezetőségének  
(Miskolc Járási P. B. utján.
Onga

Tárgy: Kicses János volt szakaszveze-
tőről.

Az alapszervezet vezetősége tájé-
koztatni kívánja Kincses János volt 
szakaszvezető /:1934. Onga. Zsoldos 
Magdolna:) munkás származású volt 
MDP tag, aki 1956. december 10-én 
szerelt le.

Tájékoztatni kívánjuk az elvtársakat 
Kincses János volt szakaszvezetőnek 

az alakulatnál végzett tevékenységéről 
az ellenforradalom időszaka alatt.

Az ellenforradalmat megelőző idő-
szakban egy öntevékeny, becsületes 
elvtársnak ismertük meg pártvonalon. 
A pártmunkából igyekezett kivenni  
a részét, különösen katonaévének 
első idejében. Azonban megmutatko-
zott nála egy bizonyos fokú önteltség, 
vagyis éreztette harcostársaival, vala-
mint beosztottjaival, hogy Ő érettsé-
gizett. Munkáját mint szolgálat vezető 
hanyagul végezte, amiért a pártvezető-
ség több esetben megbírálta.

Az ellenforradalom időszaka alatt  
a helyi katonai forradalmi tanács tagja 
lett. Ezen belül annak intézkedéseivel 
mindenkor egyetértett, sőt a század 
személyi állományánál uralkodó szél-
sőséges (szovjet ellenes és pártellenes) 
hangoknak szószólója lett. Így kezde-
ményezője volt, melyet a Katonai For-
radalmi Tanács meg is szavazott, hogy 
a század politikai munkását, Deák  
Lajos fhdgy-ot leváltsák és eltávolít-
sák, sőt leszerelését is javasolták.

Az alakulat elhárító tisztjét Ko-
csis Imre hdgy-ot őrizetbe vegyék és  
a kecskeméti megyei börtönbe el-
szállítsák. Környező falukba az otta-
ni nemzetőrséget fegyverrel látták el. 
Hozzájárult egy provokatív jellegű 
katonai Forr. Tanács által szerkesztett 
programhoz, melyet Budapestre fel is 
terjesztettek.

Közvetlen társaival együtt, akik  
ebben az időben azonos politikai 
álláspontot foglaltak el, szervezték  
a legénységi állományt 1956. novem-
ber 4-én, hogy a szovjet csapatok ellen 
felvegyék a harcot. Mivel ebbe igen 
sokan nem egyeztek bele, javasolták, 
hogy robbantsák fel a Lőszerbázist, 
mivel a robbantás végrehajtására ön-
ként jelentkező nem volt, ezt nem tud-
ták megvalósítani. A szovjet egység 
bejövetele után propagandát folytatott 
társaival olyan irányba, hogy szovjet 
katonákkal közösen, inkább elhagy-
ják az intézetet. Ugyancsak tervezték, 
hogy nagyobb csoporttal – Nagy Lász-
ló honvéd barátjával együtt – Nyugat-
ra távoznak, melyről később a többiek 
ellenzése miatt lemondott.

Rőder Antal őrvezető segítségével 
és 3 társával a fegyverraktárt feltörték, 
így köztük Kincses is egy szolgálati 
pisztolyt, lőszerrel együtt magához 
vett és az alakulattól megszökött. Majd 
csak leszerelésre tért vissza. A fegyvert 
azonban nem szolgáltatta be. 

Társaival együtt részese volt, hogy 
erkölcsi és morális egysége az ala-
kulatnak felbomlott és a személyi ál-
lomány nagy része ebben az időben 
megszökött.

Továbbá javasolta, hogy századpa-
rancsnokát, Takács Gyula fhdgy-ot 
váltsák le, és a Kat. Forr. Tanács egyik 
tagja vegye át a parancsnokságot. 
Azonban az események folytán ezt 
megvalósítani nem tudták.

Amennyiben az elvtársaknak a fen-
ti személlyel kapcsolatban valamilyen 
kérdésük lenne, szívesen állunk a ren-
delkezésükre.

Az alapszervezet vezetősége azt ja-
vasolja az elvtársak felé, hogy vegyék 
figyelembe a fenti indokokat és ha 
megtalálja kísérelni a pártba való fel-
vételét, utasítsák el. Továbbá javasol-
juk, hogy mivel jelenlegi munkahelyét 
nem ismerjük, értesítsék az ottani 
MSZMP pártszervezetet alakulatunk-
nál végzett tevékenységéről.

Véleményünk szerint funkció betöl-
tésére az ellenforradalom alatt végzett 
tevékenysége folytán nem alkalmas.

Pusztavacs, 1957. június hó 06-án
Elvtársi üdvözlettel:
A vezetőség megbízásából:
Kovácsházi István szds. MSZMP vez. 
tag.
Deák Lajos fhdgy
MSZMP vez. titkár
Zabán Tibor fhdgy
MSZMP vez. tag

(Forrás: MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV/90. 
f. 118. ö. e. Szikszó MSZMP J. B. Fegyel-
mi ügyek 1957. ápr.–dec.)

A kutatást és az emlékező programot 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára létrehozott Em-
lékbizottság támogatja. KKETTKK-
56P-04-0665.

- szerk.: T. L. -
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Megjelenés előtt a Quintessence – 2016 
A Pálinka Világa című könyv 

2016 december elején jelenik meg a Quintessence – 2016 A Pálinka Világa c. könyv, a „Quintessence 
Pálinkás Könyvek” első kötete, mely ongai kiadásban kerül országos terjesztésre.

A kötet megjelenésével egy külle-
mében és tartalmában is elegáns, 
igényes, szakmailag megalapozott 
újszerű könyvsorozat indul el ön-
álló útján országos terjesztésben. 
A „Quintessence Pálinkás Könyvek” 
a jövőben is minden évben meg-
újulva, bővülve, idővel tematizálva 
hozzájárulnak a pálinkakultúra sok-
irányú fejlődéséhez.

Jelen ‒ múlt ‒ jövő! A könyv e 
három fejezet mentén tagolódik: 
I. Gyökerek ‒ múlt, II. Értékek – jelen, 
III. Lehetőségek – jövő.

E hármas egységben a gasztrovilág 
megszállott ínyenceitől kezdve, a pá-
linka előállításával foglalkozó szak-
embereken át, egészen e nevezetes 
hungarikumunk kultúrtörténete 
iránt érdeklődő olvasóig és az egy-
szerű pálinka fogyasztóig mindenki 
talál a maga számára érdekes, eddig 
nem ismert epizódokat, útmutatókat 
vagy épp tanácsokat. Olyan szakmai 
ismereteket, ami továbbgondolásra 
érdemes, ami pozitívan befolyásolja 
a pálinkáról alkotott összképet hatá-
ron innen és túl, ami elősegíti a mi-
nőségi pálinkakészítés és fogyasztás 
felnőttkorba lépését.

A Gyökerek ‒ múlt fejezetben a tel-
jesség igénye nélkül szerettük volna 

bemutatni azt a változatosságot, ami 
a pálinka kultúrtörténetének múltját 
feltáró forrásanyag sokszínűségére 
jellemző. Igyekeztünk úgy kiválaszta-
ni a regesztákat, hogy azok lehetőség 
szerint felöleljék a pálinka művelő-
dés-, gazdaság- és társadalomtörté-
netének egy-egy fontos epizódját. 

Az Értékek – jelen fejezetben az 
idei Quintessence Pálinkaverseny ke-
reskedelmi főzdéi által forgalmazott 
pálinkák legjavát, azok aranyérmes 
tételeit mutatjuk be, mint a jelen ér-
tékeit kiemelkedően megtestesítő, 
reprezentáló, a nagyközönség szá-
mára is hozzáférhető termékeket. 
S mivel évek óta rendszeresen, egyre 
nagyobb számban érkeznek a meg-
mérettetésre külhoni nevezések is, 
fontosnak tartottuk, hogy a pálin-
kák, párlatok értékelése angolul is 
megjelenjen. A Quintessence Pálin-
kaverseny az elmúlt években nem 
csak Magyarország, de egész Közép-
Európa legnagyobb pálinka/párlat 
megmérettetésévé nőtte ki magát. 
Újszerű kezdeményezésként a pá-
linkák, párlatok bemutatását ki-
egészítettük Magyarország örökös 
sommelier bajnokának, Szik Mátyás-
nak az ajánlásával, hogy az egyes ter-
mékeket a mai top gasztrokultúrában 
leginkább milyen ételekhez fogyasz-
szuk, hogy az aromák, illatok és ízek 
tökéletes összhangban legyenek, 
hogy fogyasztásuk semmihez sem 
hasonlítható gasztronómiai élményt 
biztosítson minden fogyasztónak. 

A Lehetőségek – jövő fejezet a szű-
kebb pálinkás szakmának, de a széle-
sebb közönségnek is konkrét szakmai 
ismereteket nyújt, hogy a pálinkák 
még jobbak legyenek, az olvasók, 
a pálinkát készítők szakmai ismere-
tei bővüljenek. Ez alkalommal a fa-

hordós érlelésről, az alma és a som 
gyümölcsök pálinkakészítés során le-
hetséges tudatosabb felhasználásáról 
tájékozódhatnak a tisztelt olvasók. 

A könyv paraméterei:
Kiadó: Ongai Kulturális Egyesület 
(3562 Onga, Görgey u. 2/A.
okeonga@upcmail.hu 
www.okeonga.hu és 
www.quintessence-palinka.hu).
Felelős kiadó: Takács László 
ISBN 978-615-80606-0-8 
ISSN 2498-8626
Szerkesztette: Takács László.
Társszerkesztő, szakmai lektor: 
Dr. Panyik Gáborné – Vértes Tibor.
Szerzők: 
Aradi Péter, 
Csendes Zsolt, 
Dúl Udó, 
Gyuris Péter, 
Takács László.
A pálinkákat ételekhez társította: 
Szik Mátyás.
Fotók: Takács József
Angol fordítás: Ujházy Rita
Nyomdai előkészítés: Borkuti Eszter 
www.biborkiado.hu
A kötet megjelenését támogatja: 
Onga Város Önkormányzata
A kötet mérete: 23x210 mm, fekvő.
Terjedelem: 256 oldal. 
Belív: 4 + 4 szín CMYK, 
műnyomó volumenizált 115 g.
Borító: 4+0 szín CMYK, fényes fólia, 
műnyomó fényes 135 g.
Előzék: 2×4 oldal színes, Ofszet 150 g.
Kötészet: egészpapír kötés, egyenes 
hát, fehér oromszegő, 2,5 mm tábla.

- Takács László szerkesztő, 
a Quintessence Pálinka- és 

Párlatverseny versenyigazgatója -

Quintessence – 2016

a pálinka világa
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Változatos és sokszínű a magyar pálinka világa. Egy igazi útvesztő, mely-
ben felelevenedő illatokkal, aromákkal, ízekkel, hozott vagy szerzett  
kulináris emlékekkel, benyomásokkal, jó vagy rossz úton haladva pró-
bál eligazodni a magyar és a külföldi pálinkabarát. Nemzeti italunkhoz  
legendák és tévhitek egyaránt kötődnek, melyek alapvetően befolyásol-
ják a pálinka ‒ mint az egyik legismertebb hungarikumunk ‒ jelenét és 
jövőjét. E könyvet mankónak szánjuk, melyet felemelve könnyebben  
tudunk eligazodni ebben a sokszínű és izgalmas útvesztőben.

A könyv három fejezetre tagolódik: I. Gyökerek ‒ múlt, II. Értékek – 
jelen, III. Lehetőségek – jövő. Reményeink szerint e hármas egységben 
a gasztrovilág megszállott ínyenceitől kezdve, a pálinka előállításával 
foglalkozó szakembereken át, egészen e nevezetes hungarikumunk kul-
túrtörténete iránt érdeklődő olvasóig és az egyszerű pálinka fogyasztóig 
mindenki talál a maga számára érdekes, eddig nem ismert epizódokat,  
útmutatókat vagy épp tanácsokat. Olyan szakmai ismereteket, ami  
továbbgondolásra érdemes, ami pozitívan befolyásolja a pálinkáról  
alkotott összképet határon innen és túl, ami elősegíti a minőségi pálin-
kakészítés és fogyasztás felnőttkorba lépését.

Gyökerek – Értékek – Lehetoségek´́
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Iskolai csengőszó
Görgey-napok: színes programsorozattal adóztunk iskolánk névadójának emléke előtt. Aktív pihenéssel 
telt a tanév első szünete. Számos program tarkítja a novemberi iskolai időszakot. Nagyon készülünk  
a decemberi ünnepekre!

Iskolánk nagy lelkesedéssel készült 
az őszi városi programokra. Min-
den bemutatkozás jó lehetőséget ad 
arra, hogy bemutassuk az intézmé-
nyünkben folyó munka eredményeit.  
A városnap után a 4. b-s néptánc 
csoportunk részt vett a szüreti felvo-
nuláson. Október az idősek hónapja.  
A városi rendezvénysorozat része-
ként 1. b és 3. b osztályos tanulóink 
látványos és érzelemgazdag műsor-
ral köszöntötték időskorú nézőiket.  
A műsor színpadra állításáért Ko-
vácsné Garadnai Éva tanító nénit és 
segítőit illeti a köszönet és dicséret. 

A pályaválasztást elősegítő prog-
ramok sora ad lehetőséget tanulók 
és szülők számára a továbbtanulás 
előkészítésében. Egyre izgalmasabb 
és érdekesebb bemutatók, üzemláto-
gatások, kiállítások, illetve előadások 
várják az érdeklődőket.

Görgey-napok prog-
ramja ‒ megőrizve korábbi 
értékeit ‒ új elemekkel bő-
vült. Ragyogó installációk 
készültek ősz témakörben. 
Az intézmény minden ta-
nulócsoportja dolgozott  
a pályamunkákon. A ki-
válóbbnál-kiválóbb ötle-
tek kidolgozásában együtt 
dolgoztak tanulók, taná-
rok és szülők. A remek-

művekből kiállítás készült. Ajánlom  
mindenki figyelmébe a kiállítás 
megtekintését. Budapesti helyszínen 
ismerhették meg tanuló-
ink a média belső világát.  
A „Bűvösvölgy” nevet 
viselő médiaprogramról 
részletesebben Siskáné 
Bálint Zsuzsanna kü-
lön cikkben számol be. 
A témahét legnagyobb 
izgalommal várt esemé-
nye a felső tagozatosok 
vetélkedője. A Görgey 
Artúr életének legfonto-
sabb eseményeire kon-
centráló feladatok megoldásában 
jeleskedtek a csapatok. A megmé-
rettetés győztesei az 5. b-sek lettek, 
felkészítőjük Busku Anita Andrea 
osztályfőnök volt. A dobogó máso-
dik fokára a 6. b, míg a harmadikra 

a 6.a osztá-
lyok csapata 
állhatott. A 6. 
b-t Szakáczki-
Ujházy Rita, a  
6. a-t Kerékgyár-
tóné Makranczi 
Ildikó készítette 
fel. A témahét 
eseményeit film-
vetítések zárták.

Október 23-án, nemzeti ünne-
pünkön iskolánk tanulói részt vet-
tek a hagyományos Turul futáson.  
A rendezvény fiatalos erőpróbája után 
minden tanuló emlékpólót kapott 
ajándékba. A program koordinátora 
Molitorisz Zoltán diákönkormányza-
tot segítő nevelő volt.

Novemberben ismételten kinyi-
totta kapuit az iskola. Nyílt tanítási  
napokon, november 15-én az alsó  
tagozat, 16-án a felső tagozat óráit le-
hetett megtekinteni. 

November végén megrendezésre 
kerül iskolánk legnagyobb házi ver-

senye. Az alsó tagozat „Szép magyar 
beszéd” versenyén több kategóriában 
mérik össze tudásukat tanulóink.  
A felső tagozat „Szépen szólj!” verse-
nye kitekint a műfaji határokon túlra 
is. Mindkét háziverseny legjobbjai  
értékes jutalomban részesülnek.  
A produkciókat szigorú zsűrik érté-
kelik. A zsűrikben szülők, társintéz-
mények dolgozói és iskolánk nevelői 
vesznek részt.

Az általános iskola szülői közössé-
ge ismét megszervezi hagyományos 
Katalin bálját. A rendezvényre tech-
nikai okok miatt december 3-á kerül 
sor. Szeretettel várjuk támogatóinkat!

- Kovács György igazgató -

A harmadikosok az Idősek hete 
rendezvényen (Fotó: Bihari Ádám)

Elsősök köszöntötték nagyszüleiket 
(Fotó: Bihari Ádám)

Görgey vetélkedőn 
(Fotó: Bekus Bettina)
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Szüreti felvonulás
Onga Város Önkormányzata 2016. október 8-án rendezte meg a hagyományos szüreti felvonulást és 
első alkalommal a Hagyományőrző Roma Napot.

A rendezvény 9 órakor kezdődött  
a Romano Teatro Kulturális Egyesület 
műsorával a művelődési ház udvarán. 
Az előadás közben a gyerekeket lufi 
hajtogató bohóc szórakoztatta. A Ha-
gyományőrző Roma Program kere-
tében fellépett Ádám János, Horváth 
Adrián, Horváth Dzsenifer, Horváth 
Patrícia, Krassai Richárd és a Roma 
Hagyományőrző Együttes is.

Tizenegy óra előtt gyülekezett  
a Kóczán kastély udvarán a felvonulá-
son szereplők apraja és nagyja, majd  
a díszes szekerekkel elindultak az első 
megállóhely felé, a Balaton utca –  
Puskás Ferenc utca kereszteződésé-
hez. Ezt követően a Dózsa György út –  
Petőfi utca kereszteződése, utána a vas-
útállomás volt soron. Az Arany János 
utca – Deák Ferenc utca kereszteződé-

sénél is láthattuk a fellépők előadását, 
majd a Nádas ABC felé vették útjukat. 
A Fő térre érkezve mindenki előadta  
a műsorát, ez alatt a gyermekek arcfes-
tésen vehettek részt, a felnőttek pedig 
egészségügyi szűrővizsgálaton. 

A felvonuláson részt vettek lovasok, 
lovas kocsik, énekesek, tánccsopor-
tok, és a kilátogatók eközben finom 
borokat kóstolhattak. 

- Bekus Bettina -

Romano Teatro fellépése (Fotó: Bekus Bettina)

Óvodások néptánca (Fotó: Bekus Bettina)

Néptánc előtti 
ostorcsapások 
(Fotó: Bekus 

Bettina)

Lovasok és lovas kocsik felvonulása (Fotó: Bekus Bettina) Romák hagyományőrző előadása (Fotó: Bekus Bettina)

Iskolások vonulás közben (Fotó: Bekus Bettina) 4. b osztály néptánca (Fotó: Bekus Bettina)
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Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport fellépése 
(Fotó: Bekus Bettina)

Bohóc a hallgatósággal (Fotó: Bekus Bettina)

Arcfestés (Fotó: Bekus Bettina) Szűrővizsgálat (Fotó: Bekus Bettina)

Indulás előtt (Fotó: K. Gy.) 

Csoportkép a vár előtt (Fotó: K. Gy.) 

Kerékpáros emlék- és teljesítménytúra 
október 23-án

A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
3. b osztálya lelkes kerékpározó, sőt kerékpár túrázó. A korábbi 
ócsanálosi, majd sóstófalvai célpontok után sokkal hosszabb útnak 
vághattunk neki. Közel 20 km-t megtéve érkeztünk meg Ónodra.

A kitartó kerékpárosokat pazar látvá-
nyával fogadta az ónodi vár, a vár tő-
szomszédságában lévő tájház és Ónod 
büszkesége, a Lorántffy Zsuzsannához 
köthető kastély. A túrázók heves roham-
mal vették be a várat. A várfalakat bát-
ran megmászva törtek fel a vár felújított 

bástyájába, ahonnan az elénk tárulko-
zó látvány, az enyhén áradó Sajó-folyó 
páratlanul szép volt. A tájház kincsei 
ugyancsak érdekesnek bizonyultak. 
Őseink eszközei, szerszámai érzéklete-
sen mutatták be a mindennapi élet küz-
delmeit.

Az ónodi kastély kiállításai segítettek 
betekintést nyújtani az ónodiak küzdel-
mes életébe. Meglepetésünkre a kastély 
egyik szobájában mézeskalács kiállítást 
is láthattunk. Nagy sajnálatunkra egyik 
süteménybe sem haraphattunk bele.

Ongai célpontunk előtt, Felsőzsolcán 
fimon pizzát ehettünk. Így pótoltuk az 
elégetett kalóriákat.

Kis túrázóink útját a szülők kerékpár-
ral és a balesetmentes közlekedés érdeké-
ben személygépkocsikkal biztosították. 
A lelkes csapat közel ötven tagja látható 
az ónodi vár bástyája alatt.

- Kovácsné Garadnai Éva osztályfőnök -
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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
– Zöldség-gyümölcs bolt, Fő tér
– Finomságok boltja, Fő tér
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Közmeghallgatásról
•  Adventi várakozás
•  Az 1956-os hősökre emlékeztek
•  Adalékok Onga 1956-os történetéhez
•  Szociális munka területén dolgozók 

találkozója Ongán
•  Téli termelői piacról
•  Könyv a pálinka múltjáról, jelenéről, 

jövőjéről 
•  Emlékmű felújítás
•  Quintessence Pálinkaverseny 

versenyfelhívása
•  Véget ért a pálinkaértékelő tréningsorozat
•  „Mi a pálya?” Pályaválasztási fesztivál
•  A rács túl oldalán – interjú egy ongai 

börtönőrrel
•  Önkormányzati hírek
•  Iskolai csengőszó

Versenyfelhívás!
QUINTESSENCE (VIII.) PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY

A verseny fővédnöke: Dr. Kövér László, 
Magyarország Országgyűlésének elnöke.
A verseny kiírója: Ongai Kulturális 
Egyesület.
A verseny meghirdetésének köre: a ha-
táron innen és a határon túli magánfő-
zők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék.
Nevezési minta: magán és bérfőzetők-
nek fajtánként minimum 2 x 0,35 liter, 
kereskedelmi főzdéknek 3 x 0,35 vagy 
2 x 0,5 liter.
Nevezési díj: 1‒2 nevezett mintaszám-
nál magán és bérfőzetőknek mintaszá-
monként 5000 Ft/minta, kereskedelmi 
főzdéknek 7000 Ft/minta, 3‒4 nevezett 
minta esetén magán és bérfőzetők-
nek mintaszámonként 4000 Ft/minta, 
kereskedelmi főzdéknek 6000 Ft/min-
ta, 5 feletti nevezett minta esetén ma-
gán és bérfőzetőknek mintaszámonként 
3000 Ft/minta, kereskedelmi főzdéknek 
5000 Ft/minta.
Nevezési határidő és a minták átvétele: 
2017. január 6. 17.00 óra, személyesen 
leadva az ongai költségalapú bérlakások-
ban kialakított versenyirodában (3562 
Onga, Gyöngyvirág u. 1. em.), illetve el-
juttatható postán az előbbi vagy az egye-

sület címére (Ongai Kulturális Egyesület 
3562 Onga, Görgey u. 2/A.).
Nevezési feltételek: A versenyen a ver-
senyszabályzat elfogadásával, a nevezési 
lap kitöltésével, a nevezési díj befi zetésével 
lehet részt venni. A párlatok leadásával egy 
időben a nevezéshez csatolni kell a neve-
zett pálinka/párlat származási igazolását. 
Ünnepélyes eredményhirdetés időpont-
ja és helye: 2017. január 20‒21. Lillafü-
red – Palotaszálló, az Ongai Kulturális 
Egyesület által szervezett pálinkagálán és 
bálon. (A versenyre nevezett személyek 
közül azok, akik több mint öt mintával 
neveztek ingyenes 2 fős belépőt kapnak 
az eredményhirdetésre és az ahhoz kap-
csolódó pálinkabálra Lillafüreden, a Pa-
lotaszállóba.)
További információk: részletes nevezési 
feltételek, versenyszabályzat, odaítélhető 

díjak, nyeremények, nevezési kategóriák, 
letölthető nevezési lap elérhető az egye-
sület honlapján 2016. november 1-től: 
http://quintessence-palinka.hu/hu/ és 
www.okeonga.hu. További felvilágosí-
tás kérhető a 06/46/780-521-es, a +36 
70/313-3216-os telefonszámon, illetve 
e-mailben az oke.quintessence@gmail.
com és az okeonga@upcmail.hu címen.
Várjuk nevezését! Szóljon ismerőseinek is!

- Ongai Kulturális Egyesület nevében: 
Takács László OKE elnök, 

versenyigazgató –

A Quintessence (korábbi Ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói
Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132
     ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266
     ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 675
     ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 191
nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306

ADVENTI TERMELŐI PIAC
December 10-én, szombaton várjuk a város apraját és nagyját 

az adventi termelői piacra, a Darvas Közösségi Ház és Múzeumba!
A fi nom ételek, sütemények és a forralt bor mellett a gyerekprogramok 

most sem maradnak el. Ezúttal az itt élő, de már országosan is híres 
Bognár Lili gyönyörű hangja előlegezi meg a karácsony ünnepi hangulatát.

- T. L. -


