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Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett ongai Quintessence 
(VIII.) Pálinka- és Párlatversenyre több szempontból is rekordszá-
mú nevezés érkezett. Magyarországon eddig még soha egyetlen egy 
pálinka és párlat megmérettetésre sem neveztek 1318 mintával. 
(A korábbi abszolút rekord a tavalyi Quintessence Pálinkaverseny 
1132 nevezéséhez volt köthető.) A pálinkaverseny fővédnöke az idén 
is Dr. Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke volt.

Quintessence: 
DÖLTEK a rekordok!

Az impozáns mintaszám 
mellett rekord hazánkban 
a 433 nevezett kereskedelmi 
tétel és az is, hogy érkezett 
versenyminta Magyarorszá-
gon kívül Romániából, Uk-
rajnából, Szlovákiából, Né-
metországból, Lengyelország
ból, Törökországból és Kíná-
ból is. A nevezett pálinkák 
és párlatok 264 nevezőtől, 
151 településről származtak. 
A pálinkák és párlatok értékelésére 
január 12‒13-án került sor Ongán, az 
általános iskolában.

– folytatás a 2. oldalon –

A kétnapos zsűrizés során 
a 28 fős nemzetközi bíráló csapat kö-
zül minden versenymintát minimum 

6 szakember (bizottsági, 
gyors és szárazpróba zsűri 
tagok vegyesen) értékelt, de 
olykor 10 bíráló mondott 
véleményt a pálinkáról. A 
bíráló lapok az egyesület 
saját maga által fejlesztett 
számítógépes szoft ver prog-
ramjának segítségével bírá-
lónként kerültek kitöltésre.

Vértes Tibor (Agárd) átveszi a fődíjat Nánási Páltól 
és Takács László versenyigazgatótól (Fotó: T. J.)
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Pálinkaverseny zsűrizésén (Fotó: T. J.)
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Ha nem volt konszenzus, vagy 14 
pont felett minimum 3 pontnál na-
gyobb különbség mutatkozott a bí-
rálatok között, akkor automatikusan 
új bizottsághoz, majd szükség esetén 

a csúcszsűrihez került a versenymin-
ta: Végül a számítógépes program 
segítségével a bizottság összesített la-
pot töltött ki mintánként, egyeztetett 
vélemény alapján. Az éremhatárok  
a következők voltak: arany 18‒20 pont, 
ezüst 16‒17 pont, bronz 14‒15 pont.

A zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 195 (14,7%), ezüst 
oklevelet 349 (26,5%), míg bronz ok-
levelet 400 (30,3%) pálinka és párlat. 
A kereskedelemben kapható minták 
közül 33 champion, azaz nagyarany-
érem került kiosztásra, míg a magán- 
és bérfőzetőknél 31 kategória győztes 
minta volt. Az 1318 nevezett és lebí-
rált mintából 433 volt a kereskedel-
mi tételek száma, 552 a bérfőzők és  
333 a magánfőzők által előállított pá-
linka és párlat.

A nagyaranyérmes, 
champion pálinkák közül  
a társadalmi zsűri tagjai ja-
nuár 20-án 18.00 órától, Lil-
lafüreden, a Palotaszállóban 
választotta ki a közönségdí-
jas pálinkát. A rendezvényt 
megnyitotta: Tuzson Bence, 

a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kor-
mányzati kommu-
nikációért felelős 
államtitkára. Ezt követően 
január 20-án a kereskedel-
mi, míg január 21-én a ma-
gán és bérfőzetett tételek 
ünnepélyes eredményhirde-
tésére került sor Lillafüre-
den, a Palotaszállóban, ahol 
kiderült kik voltak a leg-
jobbak, és melyik 

főzde és pálinka lett az 1318 
minta abszolút legjobbja.  
A rendezvényt mindkét nap 
gála és pálinkabál zárta.

A verseny abszolút győz-
tese az Agárdi Pálinkafőzde, 
míg a megmérettetés legjobb 
pálinkája a Schiszler Pálin-
kafőzde Vilmoskörte pálin-
kája lett. A társadalmi zsűri 
szavazata alapján a közön-
ségdíjas pálinka címet a Sáppusztai 
Pálinkafőzde málna pálinkája kapta.

A verseny rangjáról, erejéről 
Takács László versenyigazgató el-
mondta, hogy hazánkban ilyen erős 
mezőny még soha nem gyűlt össze. 
A legnagyobb kereskedelmi főzdék 
‒ egy-két kivételt leszámítva ‒, szinte 
mind jelen voltak, és legjobb tételei-

ket nevezték. Az eredmény-
hirdetés rangját emelte az is, 
hogy Düsseldorftól kezdve 
Kínáig számos határon túli 
nevező személyesen is jelen 
volt, akiket elkápráztatott  
a Palotaszálló és maga a gála 
miliője.

A magán és bérfőzetők 
között az abszolút győztes 
a csákberényi Pataki Attila, 
míg a legjobb magán és bér-

Quintessence: DÖLTEK a rekordok! 
– folytatás az 1. oldalról –

főzetett pálinka címet 31 kategória 
győztes termék közül Pucsok Sándor 
szilva pálinkája érdemelte ki. Leg-
jobb bérfőzde címet a felsőzsolcai 
Mámor Pálinkaház Kft. kapta, míg 
városunk legjobb pálinkáját, egy Sár-
gamuskotály szőlőt Ferencz Noémi 
készítette.

A versenyben résztvevő személyek és 
cégek: 

1 Csepp Pálinka Kft., Aciu Vasile, 
Agárdi Pálinkafőzde Kft., Ágoston 
Melinda Hilda, Alexander Pálinka-
ház Kft., Antal Sándor – Meizner 
Enikő, Aradi Péter – Márton András, 
Aranyablak Kft. (Palotás Pálinkaház), 
Ari András, Árpád és Vadász pálinka, 
Árvai Zoltán, Babarczi Zsuzsanna, 
Balogh István – Becker István, Balogh 
Krisztián, Bánki Donát Szilárd, Baráth 
Péter – Ujvári Balázs, Barta Gábor, 
Bartha Sándor, Bata Ferenc, Benczkó 
Csaba, Bencs Lajos, Bene Imre – 
Kovács Tamás, Bene Tamás, Béres 
László, Berzi József – Bukovenszki 
József, Bodnár Ferenc, Bodnár Ta-
más, Bognár József – Árvai Sándor – 
Rajkóné Székely Terézia, Bolyhos és 
Fia Bt., Bottó Zoltán Mihály – Bondár  

Az eredményhirdetés megnyitása (Fotó: T. J.)

Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikációért felelős államtitkára 

és Takács László versenyigazgató (Fotó: T. J.)

A kereskedelmi champion díjas pálinkák 
társadalmi zsűrizésén (Fotó: T. J.)

Koccintás a társadalmi zsűrizésen (Fotó: T. J.)
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Mihály, Braskó Brigitta – Bodnár 
Zsolt, Braskó Sándor, Brezovszki Fe-
renc, Buczkó  Barnabás – Garamvöl-
gyi Beatrix, Buri Miklós, Bus István, 
Buzás Luca, Bükkaranyosi Pálinka 
Kft., Bürhge Zsolt Gábor, Cz 2004 Bt., 
Czeglédi Zsolt, Czetis Ház Kft., Csáky 
István – Kovács Judit, Csala Tibor, 
Császár József, Csatári Gabriella, Cse-
ke Zsolt, Cseke Zsolt – Cseke János, 
Cseke Zsolt – Salamon Róbert, Cseke 
Zsolt – Szabó Zoltán, Csurgó Gábor, 

Dankó Géza, Demecs István, Dobi 
Sándor, Dohos László – Dohos Júlia, 
Dombovits Péter, Dovicsin Erika, Dr. 
Gyenesei István – Kaszás Hajnalka, 
Dr. Kerék Dániel, Dr. Keresztes Mik-
lós, Dr. Lajer Sándor, Dúl Udó Endre, 
Erős és Társai Bt., Farkas Anita, Fél 
Attila – Méri János, Fenyőfalvi Zoltán, 
Ferencz Noémi, Fidrus Bertalan, Fó-
ris Zsolt, Freg János – Lakatos Tibor, 
Fülöp Tamás, Fűzi Rudolf, Gál Ist-
ván – Takács József, Gál János Dániel, 
Galambvári Tibor Sándor, Galántai 
János, Galovics Árpád, Garas Tibor, 
Gazdag Attila, Gévai Ferenc – Kovács 
Judit, Gőhr Katalin, Gőhr Katalin –
Gőhr Károly, Göldner Emil, Gradiens 

Termékfejlesztő Kft., Grzyb Marek, 
Gyenge Gyula, Györgyövics Károly, 
Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft., 
Gyümülcspárlat Bt. (Tuzsér), Haász 
József – Mach Gábor József, Halinka 
Péter – Polgár András, Hámori Mik-
lós, Hamvas Attila, Haraszin Csa-
ba, Hegedűs Csaba, Hegyaljai Péter, 
Hegyaljai Péter – Hegyaljai Szabolcs, 
Higem-Ker Kft., Holló László, Ignácz 
Jánosné – Ignácz Tibor, Ignácz Tibor, 
Illés Bence, Illés László, Interwald Tö-
rök és Társa, Jónyer Gergely – Jónyer 
András, Juhász Anna, Juhász 
Géza, Kalotai László, Karajz 
Ottó György, Kerék Tibor, 
Kis Balázs, Kis Tamás, Kiss 
László, Kiss Tibor, Kocsis 
Zsolt, Kókány Tamás, Kol-
lár Tamás, Kónya András, 
Koppányi Tamás – Kovács 
Judit, Kosiczki Árpád, Ko-
vács Gábor, Kovács Győző, 
Kovács István – Herkely 

Károly, Kovács Ju-
dit, Kovács Tibor, Kovács 
Zoltán, Kövesiné Homolya 
Judit, Krasnyánszki Kriszti-
án, Kurmai Gábor – Hercsig 
Dénes László, Kurmai Gábor 
– Nyilasi Béla – Szarka Nor-
bert, Kurta Mihály, Lakatos 
Tibor, Lakatos Tibor – La-
katos Miklós, Lakatos Tibor 
– Lakatos Miklósné, Laka-
tos Tibor – Lakatosné Hal-

mai Tímea, Lakatos Tibor – Szepesi 
György, Lapsánszky Viktor, Lehner 
Sándor, Lengyel Gábor, Lengyel Ist-
ván, Ligeti András, Lippai Dénes, 
Lukács Pál, Lunczer Pálinkaház Kft., 
Machlik Miklós, Madarasi 
Dániel, Madarász Péter, Ma-
riann Özuyguntas, Marosi 
Sándor, Márton Jánosné, 
Márton Pálinkafőzde, Máté 
Béla, Máté László, Máthé Gá-
bor – Nyilasi Béla, Mecsei Jó-
zsef, Medicina Hungariqum 
Kft., Mitró Judit, Molnár 
Csaba, Molnár János, Mol-
nár Márk, Muthné József, 
Müller Gábor, Nagy Norbert 

– Német János, Nagy Attiláné, Nagy 
László – Nagy Norbert, Nagy Tamás, 
Nyilasi Béla, Ongai Kulturális Egyesü-
let, Ormai Zoltán – Kovács Judit, Os-
váth István, Óvári Barna, Pach Gábor, 
Pál Sándor, Palásti Lajos, Pap János, 
Papp János, Papp Viktor, Pataki Atti-
la, Páva Péter – Páva Márk, Pavlicsek 
Csaba, Peter Jablonkay, Péter Lajos, 
Petrócziné Kovács Klára (Kovács Ju-
dit), Pintér Lajos, Pljesovszki Tibor, 
Pócsi Géza, Priegl Roland – Szőke 
Bálint, Pucsok Sándor, Rácz Attila,  

Rácz és Rácz Pálinkamanufaktúra Kft., 
Ragó Róbert, Rapcsák Attila, Rátesy 
Tamás, Réti-Tours Kft. (Réti Pálin-
kaház), Revóczi Kálmánné, Rotin 
Badacin SRL, Ruszkay Pálinka Manu-
faktúra Kft., Sáppusztai Pálinkafőzde, 
Sárosi Jánosné – Urszin László, Sás-
réti Birtok Szabadics Attila, SC Fito-
Bau SRL, Sc Potio Nobilis Srl, Sebő 
Roland – Sebő-Kovács Anikó Mari-
ann, Sebők László, Sembery György, 
Simon Attila, Skuba István, Sóvári 
Károly, Spirits-68 Kft. (Nobilis Pálin-
ka), Sreiner Andrea, Stvorecz Viktor, 
Szabados Imre, Szabó András, Szabó 
Csaba, Szabó Krisztián – Karaszi Éva,  

A Palotaszállóban (Fotó: T. J.)

Orosz György humorista fellépése (Fotó: T. J.)

Veiszer Alinda, az est háziasszonya (Fotó: T. J.)

Vacsora a gálán (Fotó: T. J.)
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Szakáczki-Ujházy Rita, Szalai Gyula, 
Szarka Ignác, Szász István, Szeghő 
Zsolt, Székely László, Szendrei Bar-
nabás, Szepesi Tibor, Szijjártó Lajos, 
Szilágyi Csaba – Szilágyi Luca, Szol-
noki Donát, Szőcs Melinda, Szőke 
András, Szőke Bálint, Szőllős Gá-
bor – Bondici József, Sztremi Zsolt, 
Szukop Sándor, Szukopné Hartmann 
Marianna, Szunyog Tibor, Szunyog 
Tibor ifj., Takács László id., Takács 
László ifj., Takács Zoltán és Bene Csa-
ba, Takaró Géza, Taxidisz Irni, Terjék 
Tibor, Teski Zoltán István, Tóth Ist-
ván, Tóth Tamás Csaba, Tóth Zoltán – 

Tóth Béla, Török Zoltán, Uno-Drink 
Plus Kft., Urszin László – Gulybán 
Judit, Vajda Nikolett – Kovács Judit, 
Varbanov Gábor, Varga Krisztina – 
Ungár Tamás, Vas Csaba, Veres Ist-
ván, Vingendorf Ervin – Nagy Nor-
bert, Vingendorf Lilla, Volcz Zoltán, 
Vostyár András – Dulichár Péter 
Béla, Vörös Tibor, Welsch György, 
Zabari Zsolt, Zakhar Tibor, Zimek 
Pálinka Manufaktúra Kft., Zsindelyes 
Kereskedőház Kft. és Zsombos-Drink 
Kft. (Schiszler Pálinka).

A nevezett pálinkák és pár-
latok helyileg 151 telepü-
lésről érkeztek: 

Agárd, Alsózsolca, Apos-
tag, Aszód, Bábolna, Badacin 
(Románia), Baja, Balaton-
almádi, Balatonőszöd, Ba-
lingen (Németország), Bal-
mazújváros, Barcs, Báta, 
Békéscsaba, Beregszász (Uk-
rajna), Biatorbágy, Bocsita 
(Románia), Bódvaszilas, 

Budapest, Bükkábrány, Bükkara-
nyos, Cibakháza, Csákberény, Csa-
roda, Csemő, Cserhátsurány, Csitár, 
Csokonyavisonta, Csongrád, Csősz, 
Damak, Debrecen, Dunaharaszti, 
Dunakiliti, Dunaújváros, Eger, Er-
dőkertes, Érpatak, Etéd (Románia), 
Felsőszentmárton, Felsőtárkány, 
Felsőzsolca, Gdansk (Lengyelor-
szág), Gencsapáti, Gödöllő, Gyo-
maendrőd, Gyömrő, Győr, Győrúj-
barát, Györköny, Gyula, Haicheng 
(Kína), Hajdúböszörmény, Hajdúdo-
rog, Hajdúszoboszló, Halmaj, Hatvan, 
Hejőpapi, Héreg, Herencsény, Hidas-

németi, Hollókő, Izmir, Izsófalva, 
Jászberény, Kaposvár, Karakó, 
Karancsalja, Karancskeszi, Kar-
cag, Kazincbarcika, Kecskemét, 
Kisbeszterce, Kisgyőr, Kistokaj, 
Komádi, Kosd, Környe, Lánycsók, 
Mátraderecske, Mélykút, Mező-
kövesd, Miskolc, Mogyoród, Mór, 
Nagybarca, Nagycsepely, Nagy-
kanizsa, Neszmély, Nyékládhá-
za, Nyíregyháza, Onga, Ónod, 
Ópusztaszer, Pécs, Perbál, Perkáta, 
Pilis, Polgár, Rákócziújfalu, Rozs-

nyó (Szlovákia), Sajólád, Sajóörös, Sa-
jópetri, Sajószentpéter, Sajóvámos, 
Sáránd, Sárisáp, Sárospatak, Sepsi-
szentgyörgy (Románia), Seregélyes, 
Siófok, Soltvadkert, Soponya, Sop-
ron, Sorkikápolna, Szár, Szarvas, 
Székelyudvarhely (Románia), Szé-
kesfehérvár, Szendrő, Szentes, Sze-
rencs, Szirmabesenyő, Szomolya, 
Szőlősgyörök, Tapolca, Tarcal, Tar-
ján, Tárnokréti, Táska, Tatabánya, 
Tiszadada, Tiszaföldvár, Tiszakeszi, 
Tiszaújváros, Tiszavasvári, Tokod-

altáró, Tömörkény, Tuzsér, Újszilvás, 
Vác, Vámosmikola, Vasad, Vecsés, 
Veresegyház, Vértessomló, Veszprém, 
Veszprém-Gyulafirátót, Zalamerenye 
és Zamárdi. 

A zsűri tagja volt: Ari András, Czakó 
Gábor, Csobolya Attila, Dezső Tibor 
(Erdély), Dúl Udó, Fabulya Attila, Fe-
hér Csaba, Főfai Krisztina, Füstös Imre 
(Erdély), Háger-Veres Zoltán, Hámori 
Miklós, Hornung József, Hornung 

Zoltán, Kaizer Gábor, Komáromi Já-
nos, Kovács Győző (Sáránd). Kovács 
Győző (Tokodaltáró), Krausz Frigyes, 
Mokrán János, Nagy Árpád, Nyilasi 
Béla, Pataki Attila, Pavlicsek Csaba, 
Pucsok Sándor, Vasas Beáta, Vörös  
Tibor és Vértes Tibor.

A zsűri döntése alapján: arany okle-
velet kapott 195 (14,7%), ezüst okle-
velet 349 (26,5%), míg bronz oklevelet 
400 (30,3%) pálinka és párlat. A keres-
kedelemben kapható minták közül 33 
champion, azaz nagyaranyérem került 
kiosztásra, míg a magán- és bérfőze-
tőknél 31 kategória győztes minta volt. 
Az 1318 nevezett és lebírált mintából 

A legjobb pálinka tulajdonosa,  
Schiszler Péter (Fotó: T. J.)

Nagy Árpád, a békéscsabai Árpád Pálinka 
tulajdonos főzőmestere (Fotó: T. J.)

A közönségdíjas málna pálinka tulajdonosa,  
a Sáppusztai Pálinkafőzde (Fotó: T. J.)

A verseny abszolút győztese, az Agárdi 
Pálinkafőzde képviseletében Vértes Tibor  

átveszi a díjat (Fotó: T. J.)
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433 volt a kereskedelmi tételek száma, 
552 a bérfőzők és 333 a magánfőzők 
által előállított pálinka és párlat.

A nevezett pálinkák, párlatok fajta 
megoszlása: áfonya 1, ágyas pálinka 
58, akácvirág 1, alma 84, ananász 1, 
banán 1, berkenye 18, birs 68, bodza 
14, bodzavirág 6, boróka 1, borpárlat 
12, borpárlat (almabor) 1, borpárlat 
(meggy) 1, borseprő 8, borzag (gya-

logbodza) 3, bourbon 1, cékla 5, cse-
resznye 41, csicsóka 1, csipke 1, erdei 
meggy 4, érlelt pálinka és párlat 50, 
faeper 7, feketeribizli 25, földieper 
3, földiszeder 1, füge 3, galagonya 2, 
grapefruit 1, gyömbér 1, hársfavirág 
1, homoktövis 1, kajszibarack 110, 
kökény 21, körte 35, likőr 10, maláta 
1, málna 20, málna (erdei) 2, meggy 
87, narancs 3, naspolya 1, őszibarack 
13, pepino gold 1, pirosribizli 2, saj-

A Starmachine zenekar Bűdi Szilárddal (Fotó: T. J.) A tombolahúzáson (Fotó: T. J.)

A Quintessence (korábbi ongai) Pálinkaversenyek összesített főbb mutatói

Összesített adatok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nevezett minta száma 41 168 346 785 1030 1021 1132 1318

ebből kereskedelmi tétel 0 33 42 89 254 309 266 433

ebből bérfőző 41 123 286 664 676 603 664 552

ebből magánfőző 0 12 18 32 100 109 202 333

nevezők száma 30 78 111 264 332 257 306 264

nevezett minták különböző tele-
pülésről való nevezéseinek száma

1 29 69 99 126 116 142 151

nevezett minták különböző 
főzdéinek száma

18 35 42 65 112 94 118 89

aranyérmes 10 18 19 36 123 103 125 195

ebből kereskedelmi 0 10 1 3 56 44 36 88

ebből bérfőzetett 10 8 18 32 61 53 72 68

ebből magánfőző 0 0 0 1 6 6 17 39

ezüstérmes 5 34 68 159 227 238 276 349

ebből kereskedelmi 0 10 5 25 79 82 77 113

ebből bérfőzetett 5 24 61 129 135 136 161 147

ebből magánfőző 0 0 2 5 13 20 38 89

bronzérmes 13 28 71 190 255 305 305 400

ebből kereskedelmi 0 5 9 30 72 92 74 132

ebből bérfőzetett 13 23 60 153 156 181 173 159

ebből magánfőző 0 0 2 7 27 32 58 109

meggy 10, sárgadinnye 2, sárgarépa 
1, som 9, sörpárlat 9, sütőtök 5, sza-
móca 8, szamóca (erdei) 1, szeder 17, 
szilva 135 (benne 32 C. Lepotica és 
22 Besztercei szilva), szőlő 183 (ben-
ne 83 Irsai Olivér szőlő), törköly 73, 
tűztövis 2, uborka 1, vadalma 11, 
vadbodza 2, vadcseresznye 11, vad-
körte 9, vadszilva 1, vegyes 47, Vil-
moskörte 49, vodka 1, zeller 2 és Zel-
nice meggy 1.

A Quintessence Pálinka- és 
Párlatverseny – 

2017 nagydíjasai:

Legjobb kereskedelmi főzde, egyben  
a verseny abszolút győztese:  
Agárdi Pálinkafőzde Kft.

A Quintessence Pálinkaverseny  
legjobb pálinkája:  
a Schiszler Pálinkafőzde  
Vilmoskörte pálinkája

Közönségdíjas pálinka:  
Sáppusztai Pálinkafőzde  
málna pálinkája

Legjobb bérfőzde:  
Mámor Pálinkaház Kft. –  
Felsőzsolca

Legjobb magánfőző: 
Pavlicsek Csaba

Legjobb bérfőzető: 
Pataki Attila

Legjobb magán és bérfőzetett párlat: 
Pucsok Sándor szilva pálinkája

Legjobb ongai pálinka: 
Ferencz Noémi Sárgamuskotály 
szőlő pálinkája

- T. L. -
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Labdarúgó ősz
Sikeres félévet zárt sportegyesületünk labdarúgó szakosztálya.  
Felnőtt csapatunk stabil középcsapat a megyei elitben, utánpótlás 
csapataink pedig jó helyről várják a tavaszi folytatást.

A szezon elején a vezetőség azt a célt 
tűzte ki a csapat elé, hogy az első hat-
ban kell végezniük a bajnokságban. 
A szezon első fele nagyon rosszul si-
került, nem tudtunk azon a szinten 
játszani, ahogy arra a fiúk ténylege-
sen képesek. Ennek köszönhetően, 
volt olyan időszak, amikor kieső he-
lyen állt a csapat. Ekkor a vezetőség 
úgy változtatta a célkitűzést, hogy az 
első nyolcban kell végezni a szezon 
végén. Szerencsére a szüreti időszak 
lezárulta után a csapatunk is elkezd-
te „szüretelni” a pontokat, így foko-
zatosan kúsztunk felfelé a tabellán. 
A félév során sajnos nem kerültek 
el minket a sérülések és többször 
előfordult, hogy munkahelyi elfog-
laltságok miatt nem tudott egy-két 
játékos a csapat rendelkezésére állni. 
Örömteli hír, hogy 4 saját nevelésű 
játékos szerepelt a csapatban, akik 
közül hárman stabil kezdőjátéko-
sok voltak. Volt olyan mérkőzés is, 
amikor az ifiből kellett kiegészíteni 
a keretet és büszkén mondhatjuk, 
hogy felnőttek a fiatalok a feladat-
hoz. A szezon legrosszabb mérkő-

zésünkre idegenben került sor, ahol 
4-1-re kaptunk ki a tokaji csapattól. 
A vereséghez hozzátartozik, hogy  
10 játékosunk volt csak hadra fogha-
tó, de természetesen ez nem ment-
ség. Szerencsére voltak nagyon jól 
sikerült mérkőzések is, mint például  
a hazai pályán elért 4-1-es siker 
Bánhorváti ellen, ami talán a szezon 
legjobb mérkőzése volt, mind szak-
mai mind szurkolói szemmel nézve.  
A legnagyobb arányú hazai győ-
zelem 6-0 volt, amit Szendrő ellen 
értünk el, a legnagyobb arányú ide-
genbeli mérkőzés pedig egy 7-2-es 
siker az MVSC ellen. A csapat házi 
gólkirályai a saját nevelésű Laka-
tos János  és a nyáron szerződtetett 
Szabó Dávid, akik 8-8 gólt értek 
el. A téli szünetben szeretnénk bő-
víteni a merítési lehetőséget, így 
szükség lenne 2-3 új arcra, viszont 
az új MLSZ szabályozás miatt saj-
nos ez anyagilag nagy összeget je-
lentene. Az új szabályozás lényege, 
hogy központilag meghatározott, 
hogy egy bizonyos korú játékosért 
mennyi pénzt kell fizetni az átvevő 

sportszervezetnek, az átadónak. Így 
lehetséges, hogy egy 25 éves játékos 
150.000 forintba kerül. Annyi kis-
kapu van, hogy ha a két egyesület 
meg tud egyezni alacsonyabb vétel-
árban, akkor azt elfogadja az MLSZ. 
Reméljük, hogy sikerül megtalálni  
a megfelelő játékosokat és sikeresen 
meg tudunk egyezni a klubjaikkal.  
A csapat edzői Varacskai István és 
Simon Imre.

U19-es csapatunk a második hely-
ről várja a tavaszi folytatást. Fiatalja-
ink hellyel-közzel kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtottak a bajnokság 
során. Hazai pályán egy mérkőzés 
kivételével (az első helyezett Edelény 
ellen kaptunk ki 2-0-ra.) minden 
meccset nyertek a fiúk. A legnagyobb 
vereség az Encsen elszenvedett  
6-0 volt, ami a szezon mélypontja 
volt. Elég korán, már a 10. percben 
emberhátrányba kerültünk és sajnos 
minden helyzetünket kihagytuk az 
első félidőben. A második játékrész-
ben az Encs teljesen felülkerekedett 
rajtunk és megérdemelten nyer-
te meg a mérkőzést. A legnagyobb 
arányú hazai győzelmünk a Karcsa 
elleni 10-1 volt, idegenben a vasutat 
sikerült 8-2-re megvernünk. A csa-
pat házi gólkirálya Lakatos Márk, aki  

A felnőtt labdarúgók (Fotó: Varacskai Roland)
Álló sor: Tóth Marcell, Berta István, Szabó Dávid, Varga Kristóf, 

Varacskai István edző, Simon Imre edző, Tóth Norbert, Molnár Csaba, 
Tóth Dániel, Matesz Attila; Ülő sor: Lengyel Martin, Bozik Sámuel, 
Lakatos János, Lövey Lajos, Tóth Roland, Szabó Zsolt, Illés Máté

U19-es labdarúgók (Fotó: Varacskai Roland)
Álló sor: Varga Ákos, Száva László, Horváth Erik, Lakatos Márk, 
Varacskai István edző, Simófi Márk, Bagány Ádám, Urszin Attila

Ülő sor: Dapsy Erik, Veres Adorján Márk, Kárpáti Balázs, Farkas Attila, 
Borza József, Siroki Krisztián Vilmos, Porkoláb Marcell, Lakatos Kevin
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16 gólt szerzett 16 mérkőzésen. Az 
őszi szezon sikerességét beárnyékol-
ja az a dolog, hogy a sikeresség elle-
nére 4 játékos is bejelentette, hogy 
nem szeretné itt folytatni a játékot. 
Van aki 16 évesen érzi úgy, hogy már 
mindent elért a labdarúgásban amit 
szeretett volna… 2 játékos pedig úgy 
érzi, hogy ők magasabb szinten ké-
pesek játszani, a felnőtt csapatban 
lenne a helyük, de mivel itt nem kap-
nak lehetőséget máshová szeretnének 
igazolni a télen. Sajnos nem tudja  
mindenki helyén kezelni a sikert.  
Az ő pótlásuk lesz a legfontosabb 
feladat a téli időszakban, hogy a me-
gyei elitben először érjen el dobogós  
helyezést csapatunk az U19-es kor-
osztályban. A csapat szakmai mun-
kájáért Varacskai István felel. 

Az U16-os csapatunk 5. helyen 
áll a tabellán, ugyanannyi pontot 
szerezve, mint a 4. helyezett Mád 
csapata. A gárda házi gólkirálya 
Kótai Ádám lett 10 góllal. A tavalyi  
2. helyezett csapatból 9 játékos öre-
gedett ki, így a nyár nagy feladata 
az volt Simon Imre edzőnek, hogy  
a kiöregedett játékosok helyére 
újabb gyerekek kerüljenek. Termé-
szetesen ez azt eredményezte, hogy 
0-ról kellett elkezdeni az építkezést. 
Pozitívum viszont, hogy így lesz 2 év 
kialakítani egy sikeres csapatot. Az 
idő nekünk dolgozik, az a cél, hogy 
minél több játékos kerüljön fel majd 
az U19, illetve a felnőtt csapatba. 

Az úgynevezett Bozsikos kor-
osztályok az U7, U9, U11, U13-as 
csapataink rendszeresen részt vet-
tek a Diósgyőrben megrendezett 
Bozsik tornákon. Az U11-es csapa-
tunk többször is első helyen végzett, 
míg U13-as csapatunk 2., 3. helyen 
zárt általában. A gyerekek mindig 
lelkesen készültek az edzésekre és  
a mérkőzésekre. Az U9, U11-es 
csapat szakmai munkáját az iskola 
felügyeli az együttműködési megál-
lapodásunk szerint, az U7, U13-as 
csapat pedig az egyesület felügyelete 
alatt készül, Varacskai István irányí-
tásával. 

Tavaly december 17-én évzáró 
rendezvényt tartottunk a helyi mű-
velődési házban. A rendezvényen 
képviseltette magát önkormány-
zatunk, egyesületünk vezetősége,  
a polgárőrség, a rendezőség, a szur-
kolóink egy része és természetesen 
játékosaink a felnőtt és az U19-es 
csapatból. Az est folyamán meg-
hallgatták a résztvevők a csapatok 
értékelését és kiosztásra kerültek 
az ilyenkor szokásos díjak, elisme-
rések. Az U19-es csapat házi gólki-
rálya Lakatos Márk lett, a legjobb 
játékos Száva László, a társak szava-
zatai alapján a legjobb játékos Varga 
Ákos lett. A felnőtt csapatban két 
házi gólkirály volt, a mostani sze-
zonban berobbant Lakatos János és 
Szabó Dávid, a legjobb játékos Mol-
nár Csaba lett, a társak Lövey Lajost 

látták a legjobbnak, illetve szintén 
Lakatos János vitte el a legjobb up. 
játékosnak járó címet. Ezután ke-
rült sor az id. Varacskai István által  
elkészített remek székelykáposzta  
elfogyasztására, majd a vacsora utá-
ni kötetlen beszélgetésekre. Min-
denki nagyon jól érezte magát és 
sikeresen megünnepeltük fiaink jó 
szereplését. Szeretném megköszön-
ni Lengyel Tamásnak és a LEN-VÉD 
Kft-nek, hogy biztosították a főzés-
hez szükséges húsmennyiséget, illet-
ve köszönet jár Majzik Tamásnak és 
feleségének Majzik Juditnak a csapat 
részére nyújtott felajánlásért.

Végezetül szeretném megköszön-
ni Onga Város Önkormányzatának, 
a képviselő-testületnek, jegyzőasz-
szonynak, polgármester úrnak az 
erőn felüli támogatást, segítséget, 
amely nélkül egyesületünk nem tud-
na működni! Köszönjük támoga-
tóink, a LEN-VÉD Kft. és a SPORT 
36 Kft. egész éves támogatását. Re-
méljük a következő évben többen 
követik példájukat! A polgárőrség és 
a rendezőség nélkül egyetlen mérkő-
zést sem tudtunk volna megrendezni, 
így hálásak vagyunk nekik is a köz-
reműködésért. Az egyesület vezető-
ségének nevében sikerekben, ongai 
gólokban gazdag új szezont várunk 
labdarúgóinktól!

Hajrá Onga!!!
- Varacskai István - 

U16-os labdarúgók (Fotó: Varacskai Roland)
Álló sor: Soltész Bence, Bozó Dániel, Kocsis István Levente, Fehér 

Szilárd, Dannanay János, Simon Imre edző, Kótai Ádám, Horéna József 
Milán, Horváth Krisztián; Ülő sor: Radics Levente, Kiss Viktor, Tóth 

Gergő, Kiss Gábor, Galvács Máté, Bűdi Bence, Tóth Zoltán

U13-as labdarúgók (Fotó: Varacskai Roland)
Álló sor: Újfalusi Dániel, Horváth Géza, Száva Renátó, Varacskai István edző, 

Horváth András, Horéna Levente, Matisz Krisztofer
Guggoló sor: Horváth Árpád, Horváth László, Hankó Levente, Horváth Róbert, 

Szendrei Iván, Horváth Dániel, Horváth József, Molnár Elemér Zoltán
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2016 képekben
Az alábbi képes beszámoló 2016-ban városunk életének – a teljesség igénye nélkül – néhány fon-
tosabb eseményeiből szemezget. Olyan fotókat válogattunk össze, amelyeket folyóiratunk hasábjain 
eddig még nem tettünk közzé.                - T. L. -

Felújításra került az 1919-es emlékmű (Fotó: Bihari Ádám) Bikini koncert a városnapon (Fotó: Bekus Bettina)

Iskolai tetőépítés (Fotó: T. L.)
Labdarúgó EB mérkőzés megtekintése  

a múzeum udvarán (Fotó: T. L.)

Szüreti felvonuláson (Fotó: Bihari Ádám) Közmeghallgatáson (Fotó: Bihari Ádám)

Villanyszerelés a múzeum udvarán kialakított 
melléképületben (Fotó: T. L.) Koszorúzás október 6-án (Fotó: T. L.)
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Habparti a múzeum udvarán a Múzeumok éjszakája 
rendezvényen (Fotó: Buzás Márta) Játszóház az egyik termelői piacon (Fotó: Bihari Ádám)

Kiszebáb égetése az óvoda udvarán (Fotó: Bihari Ádám) Kiszehajtás (Fotó: T. L.)

Forgalmi rend változás volt a Főtér és 
környékén (Fotó: Bihari Ádám) Betonozás a múzeum udvarán (Fotó: Bihari Ádám)

Kerítés készítése a tankertben 
(Fotó: Bihari Ádám)

Trianoni megemlékezés 
(Fotó: Bihari Ádám)

Október 23-ai megem-
lékezés (Fotó: T. L.)
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Az önkormányzat 2017. évi munkaterve
A képviselő-testületi ülések időpontja rendszerint az adott hónap 
2. keddje. Az állásfoglalások kialakításához a bizottsági ülések az 
ülést megelőző hétfőn tartandók.

Állandó napirendi pontok:
Polgármester tájékoztatója az előző 

képviselő-testületi ülés óta tör-
tént eseményekről, a tett intézke-
désekről

Bejelentések
Kérdések, interpellációk

2017. január
Javaslat az önkormányzat 2017. év-

ben – saját erőből történő – fej-
lesztéseinek megvalósítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Onga Város Önkormányzat Gazda-
sági Programjából (2014‒2019.) 
megvalósultak áttekintése 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat az önkormányzat és az Onga 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat közötti együttműködési meg-
állapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. február
Javaslat az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek megál-
lapítására
Előterjesztő: dr. Madzin 
Tibor polgármester

Javaslat az Önkormányzat 
2017. évi költségveté-
sének megállapítására, 
a költségvetési rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: dr. Madzin 
Tibor polgármester

Beszámoló a helyi adózta-
tásról
Előterjesztő: Farkas 
Lászlóné jegyző

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és 
a Karbantartó Csoport 2016. évi 
munkájáról
Előterjesztő: Farkas Lászlóné 
jegyző

Javaslat a polgármester 2017. évi sza-
badság felhasználási ütemezési 
tervének jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. március 
Beszámoló az Onga és Társult Tele-

pülések Szociális és Gyermekjólé-
ti Társulása és az Ongai Szociális 
Szolgáltató Központ 2016. évi 
működéséről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor pol-
gármester és az intézményvezető

Javaslat a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 12/2015. 
(VIII. 26.) önkormányzati rende-
let és a szociális étkeztetés önkölt-
ségének felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor pol-
gármester és az intézményvezető

Javaslat civil szervezetek támogatási 
igényeinek elbírálására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Onga Város Önkormányzat Esély-
egyenlőségi Programjához kap-
csolódó feladatok
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat a Bársonyos Napközi Ottho-
nos Óvoda Alapító Okiratának 
módosítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat Bársonyos Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodavezető (maga-
sabb vezető) pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Tájékoztató a 2017. évi városnapi 
program előkészületeiről
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. április
Beszámoló a Csokonai Vitéz Mi-

hály Művelődési Ház és Könyvtár 
2016. évi közművelődési tevé-
kenységéről 
Előterjesztő: Gondos Andorné 
rendezvényszervező

Beszámoló a 2016. évi óvodai és isko-
lai oktató-nevelő munkáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester 

Beszámoló az Ongai Sportegyesület 
2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Sportegyesület 

elnöke
Javaslat az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről 
szóló rendeletének módo-
sítására
Előterjesztő: dr. Madzin 
Tibor polgármester 
Javaslat az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zár-
számadási rendelet elfoga-
dására
Előterjesztő: dr. Madzin 
Tibor polgármester 

A képviselő-testület a 2014-es alakuló ülés  
után (Fotó: Melecski Zoltán)
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Beszámoló a 2016. évi belső ellenőr-
zési terv végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 
módosítására 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester 

2017. május
Beszámoló a város közbiztonsági 

helyzetéről
Előterjesztő: Felsőzsolcai Rendőr-
őrs Őrsparancsnoka

Beszámoló az Ongai Polgárőr Egye-
sület 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Polgárőr Egye-
sület elnöke

Beszámoló az Ongai Tűzoltó Egyesü-
let 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Tűzoltó Egye-
sület elnöke

Beszámoló az Ongai Horgász Egye-
sület 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Horgász Egye-
sület elnöke

Beszámoló az Ongai Kulturális Egye-
sület 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ongai Kulturális 
Egyesület elnöke

2017. június
Tájékoztató Onga Város Településren-

dezési Tervének kidolgozásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat Bársonyos Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodavezető (maga-
sabb vezető) pályázat elbírálására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Zárt ülés
Javaslat díszpolgári cím adományo-

zására

2017. augusztus 
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet módosítására. 
Tájékoztató az Önkormányzat 
2017. I. féléves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat az Ongai Bársonyos Napközi 
Otthonos Óvodában a 2017/2018. 
nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának, valamint a 
hozzá kapcsolódó pedagógus és 
technikai létszám meghatározására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester 

A Városnap programjának elfogadása 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester 

2017. szeptember 
Beszámoló az átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehaj-
tásáról 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2018. évi pályázatához 
történő csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. október
Beszámoló a város egészségügyi 

helyzetéről
Előterjesztő: háziorvosok, védő-
nők, fogorvos 

Beszámoló a pályázatok állásáról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. november
Javaslat a helyi adórendeletek felül-

vizsgálatára és módosítására
Előterjesztő: Farkas Lászlóné 
jegyző

Javaslat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Tájékoztató a 2018. évben tervezett 
közmunka programokról
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

A közmeghallgatás anyagának meg-
tárgyalása 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

2017. december
Javaslat a 2018. évben fizetendő térí-

tési díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselői részére 2018. évben a 
teljesítménykövetelmények alap-
ját képező célok meghatározására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat az önkormányzat 2018. évi 
munkatervének megállapítására
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Javaslat az önkormányzat 2018. évi 
ellenőrzési tervének megállapítá-
sára
Előterjesztő: dr. Madzin Tibor 
polgármester

Közmeghallgatás: 2017. november 
(Előre jelzett és meghirdetett  
időpontban az ongai művelődési 
házban.)

Polgármester úr és a képviselők a tavalyi 
közmeghallgatáson (Fotó: Bihari Ádám)
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Iskolai csengőszó
Félévi értesítőket osztottunk. Folytatódnak a Görgey  
emlékévek programjai. Farsangi mulatságok alsó és felső ta-
gozaton.

A tanév első felének időszaka ért 
véget január 20-án. A tanulók ered-
ményeit osztályozó értekezleten ér-
tékelte az iskola tantestülete. A félév 
intézményi szintű elemzésére félévi 
értekezlet keretében került sor. A 
számos kitűnő és jeles tanulói telje-
sítmény mellett kiváló osztályátlagok 
is születtek. A gyengébb eredménye-
ket mutató tanulókra igyekszünk 
nagyobb figyelmet fordítani annak 
érdekében, hogy elkerüljük az eset-
leges tanévvesztéseket. A félév mér-
legéhez szorosan kapcsolódnak azok 
a kiemelkedő versenyeredmények, 
amelyek felkészítő nevelőink magas 
színvonalú munkájáról tanúskodnak. 
A széles skálán mozgó tehetséggon-
dozás matematika, természetismeret, 
vers- és mesemondás, illetve a külön-
böző sportágak területein hoztak is-
kolánknak fényes sikereket.

Színes programokat kínálva indí-
tottuk a következő tanév beiskolázási 
eseményeit. Szülői értekezlet kere-
tében ismertette iskolavezetésünk  
a következő tanévre tervezett elkép-
zeléseit.

A szülőkkel folytatott megbeszé-
lés keretében számos új ötlet és meg-
oldás merült fel. Az új tanév folytatni 
kívánja a „Gyermekem második ott-
hona” programot. A program vezér-

gondolata szerint iskolánk olyan ne-
velési és oktatási környezetet biztosít 
tanulói számára, amelyben otthono-
san, biztonságban, szeretetben érez-
hetik magukat. Az egyénre szabott 
fejlesztés eredményeként sikeres élet-
út nyílik meg számukra. Lakóhelyük 
értékein felnevelkedve élvezhetik az 
otthon melegét, bizalmát, miközben 
munkájukkal, tanulmányi eredmé-
nyeikkel, versenyeredményeikkel, 
egyéni és csoportos produkcióikkal 
gyarapítják azt.

Hagyományos iskolai program-
jaink leglátogatottabb rendezvénye a 
két tagozat farsangi mulatsága. Nagy 
sikert aratott a felsős farsang minden 
produkciója. Új kezdeményezésként 
megjelenő tematikus farsangok, im-
már hagyománnyá erősödtek. Az idei 
kiválasztott terület a mesterségek vilá-
ga volt. Minden tanulócsoport önálló 
produkció keretében, sajátos meg-
közelítésben ragadott meg egy-egy 
ismert, vagy kevésbé ismert szakmát, 
mesterséget. Alsós farsangi mulatsá-
gaink szintén hagyományos keretben, 
február 16-án és 17-én kerülnek meg-
rendezésre. A látványos színpadi elő-
adásokra közel ezer látogatót várunk. 

Görgey Artúr születésének 200. 
évfordulója alkalmából meghirde-
tett emlékévek második évét kezdtük 

meg 2017-ben. Iskolánk névadójának 
példamutató életét szeretnénk minél 
jobban megismerni, illetve megis-
mertetni tanulóinkkal. Az emlékévek 
sorozat emlékezetes eseménye volt 
Görgey Gábor életrajzi drámájának 
megtekintése Egerben. 2017-ben 
tovább szeretnénk véglegesíteni a 
2018-as események körét. A koráb-
ban elindított „Iskolánk büszkeségei” 
listát 200 főre bővítjük. Reménye-
ink szerint elkészülhet a megfrissí-
tett bemutatkozó kiadványunk is. 
Az emlékévek új szlogenje: Görgey 
100+100.

Ha március, akkor nőnap és ala-
pítványi bál!

Az Ongai Általános Iskoláért Ala-
pítvány március 11-én rendezi meg 
hagyományos támogatói bálját. Az 
alapítvány támogatása nélkülözhetet-
len a tanulók tehetséggondozásában 
és az iskola technikai színvonalának 

Beiskolázás 2017/2018

A 7. b osztály közmunkásai (Fotó: T. L.) A 6. b osztály kéményseprői (Fotó: T. L.)
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Az 5. b osztály művészei (Fotó: T. L.)
Az iskolaközösség tavaly májusban, Egerben, a 
Görgeyről szóló színi előadás előtt (Fotó: T. L.)

emelésében. Az alapítvány leköszönő 
elnöke Szegedi Sándor és új elnöke 
Jónyer Gergely, Karabinszkiné Be-
cse Ágnes alapító tag, a rendezvény 
háziasszonya nagy szeretettel várja a 
program támogatóit. 

Március havában remélhetőleg 
valóban beköszönt a tavasz. A hónap 
legjelentősebb eseménye az 1848-as 
forradalom és szabadságharc ünne-
pe. Nemzeti ünnepünk alkalmára 
készült műsorunkat március 14-én 

15 órától láthatják az érdeklődők,  
a város művelődési házában. A mű-
sor szereplői a hetedik évfolyam ta-
nulói. A program felelős szervezője 
Molitorisz Zoltán tanár úr. 

- Kovács György igazgató -

Az őszi „SZÉPEN SZÓLJ” verseny helyezettjei

OlvAsás
5‒6. évfolyam

1. Máté Zsófia
2. Lapis István
3. Pósán Rebeka

7‒8. évfolyam
1. Nemes Virág
2. Galyas Mercédesz
3. Vasas Brigitta

szÖvegértés
5. évfolyam

1. Máté Zsófia
2. Kardosi Petra és Pósán Rebeka
3. Ruszkai László

6. évfolyam
1. Vercsik Boglárka
2. Horváth Dezső
3. Váradi Péter Pál

7. évfolyam
1. Scholler Ádám
2. Csorba Tamara
3. Zombori Milán

8. évfolyam
1.
2. Horváth Ákos
3. Horváth Zoltán

széPírás
5‒6. évfolyam

1. Ujfalusi Márk

2. Pósán Rebeka
3. Máté Zsófia

7‒8. évfolyam
1. Csorba Tamara
2. Nagy Letícia Vanessza
3. Dargai Dorina Csenge

rAjz
5‒6. évfolyam

1.Pósán Rebeka
2. Ujfalusi Márk
3. Horváth Rebeka és Tóth Gergő

7‒8. évfolyam
1. Horváth Fanni
2. Budai Barbara
3. Kiss György
4. Horváth Ákos

NéPdAléNeklés
1. Vasas Brigitta
2. Horváth Laura
3. Jelenfi Száva és Horváth Béla

versmONdás
5. évfolyam

1. Máté Zsófia
2. Horváth András
3. Kádár Zoltán János

6. évfolyam
1. Lapis István
2. Matisz Jázmin
3. Horváth Géza

7. évfolyam
1. Dobos Levente
Vasas Brigitta
2. Galyas Mercédes
3. Juhász Balázs
4. Horváth Fanni
Horváth Gábor

8. évfolyam
1. Dendők Tamás és Krassai Henrik
2. Horváth Ákos
3. Horváth Bianka Regina

ANyANyelvi
5. évfolyam

1. Máté Zsófia
2. Pósán Rebeka
3. Kardosi Petra

6. évfolyam
1. Lapis István
2. Száva Renátó
3. Vercsik Boglárka

7. évfolyam
1. Nemes Virág
2. Galyas Mercédesz
3.Nagy Letícia Vanessza

8. évfolyam
1.
2. Horváth Ákos
3. Horváth Zoltán
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Alapmű született a pálinka világáról
Kultúrtörténeti és fogyasztási ismereteket is tartalmaz  
a Quintessence 2016 – A pálinka világa című könyv, mely az 
Ongai Kulturális Egyesület kiadásában, Onga Város Önkor-
mányzatának támogatásával tavaly decemberben jelent meg.  
A kötet országos terjesztésbe került, a nagyobb könyvesboltok-
ban (pl. Libri, Líra könyvhálózat) Miskolctól kezdve Budapes-
ten át egészen Zalaegerszegig kapható 5800 Ft-os áron.

Az Ongai Kulturális Egyesület 
szervezésében zajló Quintessence 
Competicion (korábbi nevén Ongai 
Pálinkaverseny) az elmúlt években 
nem csak Magyarország, de egész 
Közép-Európa meghatározó pálin-
ka/párlat megmérettetésévé nőtte 
ki magát. E kétségkívül megszállott 
csapat úgy döntött, hogy tudomá-
nyos igényű, mégis olvasmányos, 
szórakoztató könyvsorozatot készít a 
pálinkákról, amely Quintessence Pá-
linkás Könyvek néven kerül piacra. 
Első kötetük a Quintessence – 2016  

A Pálinka Világa címet kap-
ta, s három fejezet; a I. Gyö-
kerek-múlt, II. Értékek – je-
len, III. Lehetőségek – jövő 
mentén tagolódik. 

E hármas egységben  
a gasztrovilág megszállott 
ínyenceitől kezdve a pálin-
ka előállításával foglalkozó 
szakembereken át, egészen 
e nevezetes hungarikumunk 
kultúrtörténete iránt ér-

deklődőkig, de leginkább a pálinkát 
szeretőkig és fogyasztókig mindenki 
talál a maga számára érdekes infor-
mációkat, tanácsokat. 

A könyv célja, hogy egy széles, 
részleteiben is izgalmas összképet 
adjon a pálinkákról, kedvet adva  
a minőségi tételek megismeréséhez, 
fogyasztásához, ételekhez való páro-
sításához, vagy akár a pálinka készí-
téséhez. Olyan szakmai ismereteket 
kíván átadni, ami továbbgondolásra 
érdemes, ami pozitívan befolyásolja a 
pálinkáról alkotott összképet határon 

innen és túl, ami elősegíti a minőségi 
pálinkakészítés és fogyasztás felnőtt-
korba lépését.

A kötet előbb Budapesten, majd 
Ongán, végül december 9-én, Mis-
kolcon, a Városházán került be-
mutatásra a nagyközönségnek.  
A 256 oldalas, kemény táblás könyv 
számos illusztrációt is tartalmaz, 
szerkesztője, Takács László egyúttal 
a Quintessence versenyigazgatója,  
a társzerzők és szakmai lektorok pe-
dig a pálinkavilág legnevesebb hazai 
szakemberei. A kiadvány a Libri és  
a Líra országos bolthálózatában, va-
lamint számos egyéb könyvesbolt-
ban, több kereskedelmi főzdében, 
azok látogatóközpontjában is meg-
vásárolható, és online is megrendel-
hető az egyesület www.okeonga.hu 
és a www.quintessence-palinka.hu 
weboldalán.

A megjelent könyv

A szerzők egy csoportja a budapesti könyvbemu-
tatón a Könyvbár és Étteremben (Fotó: T. J.)

Dedikálás Budapesten (Fotó: T. J.) Az ongai könyvbemutatón (Fotó: Rácz Attila)
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A kötet megjelenésével egy kül-
lemében és tartalmában is elegáns, 
igényes, szakmailag megalapozott 
újszerű könyvsorozat indul el ön-
álló útján. A „Quintessence Pálin-
kás Könyvek” a jövőben is minden 
évben megújulva, bővülve, idővel 
tematizálva hozzájárulnak a pálin-
kakultúra sokirányú fejlődéséhez.

A Gyökerek ‒ múlt fejezetben  
a teljesség igénye nélkül szerettük 
volna bemutatni azt a változatos-
ságot, ami a pálinka kultúrtörténe-
tének múltját feltáró forrásanyag  
sokszínűségére jellemző. Igyekez-
tünk úgy kiválasztani a regesztákat, 
hogy azok lehetőség szerint felölel-
jék a pálinka művelődés-, gazdaság- 
és társadalomtörténetének egy-egy 
fontos epizódját. 

Az Értékek – jelen fejezetben az 
idei Quintessence Pálinkaverseny 

kereskedelmi főzdéi által forgalma-
zott pálinkák legjavát, azok arany-
érmes tételeit mutatjuk be, mint  
a jelen értékeit kiemelkedően meg-
testesítő, reprezentáló, a nagykö-
zönség számára is hozzáférhető  
termékeket. S mivel évek óta rend-
szeresen, egyre nagyobb számban 
érkeznek a megmérettetésre kül-
honi nevezések is, fontosnak tar-
tottuk, hogy a pálinkák, párlatok 
értékelése angolul is megjelenjen. 
A Quintessence Pálinkaverseny az 
elmúlt években nem csak Magyar-
ország, de egész Közép-Európa 
legnagyobb pálinka/párlat megmé-
rettetésévé nőtte ki magát. Újsze-
rű kezdeményezésként a pálinkák, 
párlatok bemutatását kiegészítettük 
Magyarország örökös sommelier 
bajnokának, Szik Mátyásnak az 
ajánlásával, hogy az egyes termé-

keket 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 szűkebb pálinkás szakmának, de 
a szélesebb közönségnek is konk-
rét szakmai ismereteket nyújt, hogy  
a pálinkák még jobbak legyenek, az 
olvasók, a pálinkát készítők szakmai 
ismeretei bővüljenek. Ez alkalom-
mal a fahordós érlelésről, az alma és 
a som gyümölcsök pálinkakészítés 
során lehetséges tudatosabb felhasz-
nálásáról tájékozódhatnak a tisztelt 
olvasók. 

- Takács László 
szerkesztő -

Könyvbemutató Miskolcon, a Városházán (Fotó: T. J.)
Koccintás az aranyérmes pálinkákkal a miskolci 

könyvbemutatón, a Városházán (Fotó: T. J.)

Az ongai könyvbemutató hallgatósága (Fotó: Rácz Attila) Aranyérmes pálinkák kóstolása Ongán (Fotó: Rácz Attila)
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1956-os komplex megemlékezési 
projekt Onga városában

Az Ongai Kulturális Egyesület még a tavalyi évben sikeresen pályá-
zott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért Közalapítványhoz „1956-os komplex megemlékezési projekt 
Onga városában” című pályázatával.

Projektünk konkrét célja volt: ápol-
ni 1956 emlékét, megismertetni  
a hatvan évvel ezelőtti helyi és orszá-
gos történelmi eseményeket a város 
lakosságával, különös tekintettel fi-
atalokra, oly módon, hogy közben 
ösztönözzük őket az önállóan és 
csoportosan végzendő helytörténeti, 
hagyománytörténeti adatgyűjtésre, 
forrásfeldolgozásra, kutatásra. A pro-
jekt elősegíti egy település lakossága 
és diáksága számára az 1956-os ese-
mények hitelesebb megismerését,  
a múlt, az 56-os hősök tiszteletét.

Miért nem ismerik az emberek 
még ma sem szűkebb lakóhelyük, 
és országunk történetének egyik 
legdicsőbb fejezetét: 1956-os törté-
netét, eseményeit, szereplőit? A vá-
lasz erre túl összetett, de egyik eleme 
mindenképpen a megfelelő informá-
ciók hiánya, vagy azok téves volta.  
A régi hazug beidegződése a mai na-
pig tartják magukat, amiket el kell 
oszlatni. A projektünk alkalmas arra, 

hogy helyi szinten ezen változtatni 
tudjunk, és méltó helyére kerüljön 
1956 dicső történelmi öröksége az 
ongaiak emlékezetében, azok a min-
dennapi életük részévé váljanak. Fon-
tosnak tartottuk továbbá, hogy végre 
az 1956-os helyi eseményekben tevé-
kenyen szerepet vállalók is ismertté 
váljanak városunkban, maguk az itt 
lezajlott események is végre feltárásra 
kerüljenek, azokat mindenki megis-
merhesse.

Ennek részeként többek között  
a helyi újságunkban (Ongai Kékdaru) 
tájékoztatást kívánunk adni (ahogy 
tettük ezt már a múltkori számunkban 
is). 1956 legfontosabb országos, illetve 
különös tekintettel a Miskolc környéki 
és ongai helyi eseményekről, azokhoz 
kapcsolódó forrásokról. Másrészt el-
készült és a nyomdában van az Ongai 
Kulturális Füzetek újabb köteteként 
Onga 1956-os forrásait tartalmazó és 
azt bemutató 130 oldalas forrásgyűjte-
mény, melynek ünnepi bemutatójával 

és átadásával zárulna a megemlékező 
projekt február 27-én.

A mostani összevont számunkban 
a megjelenés előtt álló könyvből köz-
lünk egy rövid történeti összefoglalót 
és egy forrást. 

A projekt részeként vetélkedőt 
hirdetünk a város lakossága számá-
ra. Az újságunk utolsó oldalán kilenc 
megválaszolandó kérdést teszünk fel, 
amire a válaszokat be kell küldeni.  
A helyesen válaszolók között 1956-
tal kapcsolatos könyveket, kiadvá-
nyokat sorsolunk ki.

A komplex emlékező programot 
a Közép- és Kelet-európai Történe-
lem és Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára lét-
rehozott Emlékbizottság (KKETTKK-
56P-04-0665) támogatja.

- T. L. -

Az 1956-os forradalom és Onga
A magyar történelem 1948-as sztá-
linista fordulata után a vezető szerep 
Ongán is a kommunisták kezébe ke-
rült. 1948 júniusában a helyi képvi-
selő-testület tagjai közül már 15 volt 
kommunista, 4 kisgazda és 5 személy 
képviselte a szakszervezeteket. Az új 
testület kiállt az iskolák államosítá-
sa mellett. Feleslegesnek és károsnak 
tartotta a lakosok templomba járását. 
A képviselő-testület nagy ünnepséget 
rendezett november 7-e tiszteletére, 

majd november 10-én 
vallásellenes megnyilvá-
nulással hívta fel magára 
a figyelmet. Felesleges-
nek és károsnak tartotta 
a lakosok templomba 
járását.1

A magyar országgyű-
lés 1949. augusztus 18-
án fogadta el a Magyar 

1 Takács, 1998. 277.
A megjelenés előtt álló 1956 ongai  

eseményeit bemutató könyv borítója
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Népköztársaság alkotmányát, ami 
lényegében az 1936-os szovjet alkot-
mány „másolata” volt. Az alaptörvény 
rögzítette, hogy a népköztársaság  
„a munkások és dolgozó parasztok 
állama”, és ennek megfelelően „min-
den hatalom a dolgozó népé”. Ezzel 
az időközben lezajlott kommunista 
hatalomátvétel befejezett ténynek  
tekinthető. A régi önkormányzati 
formákat megszüntetve októberben 
került sor az első tanácsválasztá-
sokra. Az új községi vezetés, a for-
málisan választott bizottsággal, élén  
a tanácselnökkel és tanácstitkár-
ral, teljesen elvesztette önállóságát. 
Ahogy az elnevezés is utal rá, végre-
hajtója és kiszolgálója lett a pártál-
lamnak. Az első tanács Ongán 1950. 
október 22-én alakult meg 51 rendes 
és 26 póttaggal.2

A kommunista fordulat után létre-
jött diktatórikus rendőrállam Ongán 
is sok ember életét keserítette meg az 
1950-es években. A politikai vezetés 
minden eszközzel azon volt, hogy az 
egyéni gazdákat tsz-be kényszerít-
se. Az erőszak alkalmazása ellenére 
sokáig eredménytelenül. A szocia-
lizmusban az egyéni helyett a közös 
kollektív gazdálkodást helyezték 
előtérbe. 1948-ban Ongaújfaluban 
szerveztek állami gazdaságot, majd 
1949-ben Új Barázda néven a köz-
ségben alakult termelőszövetkezeti 
csoport, ami 1956-ban felbomlott.  
A falu lakóinak többsége – az agitá-
lások ellenére – kívül maradt a tsz-en 
és egyéni gazda maradt. Helyi szinten 
is államosították az iskolát, a község 
kiskereskedelmét, iparát. Az életszín-
vonal egyre csökkent, a jövőbe vetett 
hit a ködbe veszett. Az ötvenes évek 
‒ más településekhez hasonlóan ‒  
Ongán is a történelem legsötétebb 
helyi fejezetei közé tartozik.3

Az 1956-os év forrásai, a helyi 
pártvezetőség, a tanács- és VB ülések 
jegyzőkönyvei hemzsegnek a szocia-

2 Takács, 1998. 277.
3  Takács, 2001. 64‒65. ill . Takács, 2003. 

117‒118. 

lista frázisoktól (munkaverseny, osz-
tályharc, község dolgozóinak nevelése 
stb.) és leginkább a párt elvárásainak, 
és a felsőbb terveknek, a begyűjtési 
számok elérésének kényszerű meg-
felelési kötelezettségéről tudósítanak 
minket.4 1956. szeptember 12-én 
például a következőket rögzítették 
a kidolgozott intézkedési terv jegy-
zőkönyvébe: „A községi tanács vb-  
a naponként hangos híradón hívja fel  
a lakosságot a betakarítási és vetési 
munkák végzésére és arra, hogy mind 
addig míg ezen munkák be nem feje-
ződnek, addig semmiféle más munkát 
nem lehet végezni. … A vetési kötele-
zettségüket teljesítő dolgozó parasztokat  
a községi tanács végrehajtóbizottsága 
hangoshíradón naponként népszerű-
sítik és nótával köszöntik. Úgyszin-
tén az úttörők is nótával köszöntik.  
A párt és a tanács népnevelői felke-
resik mindazokat a dolgozókat, akik  
a munkálatokban le vannak maradva 
és jó agitációs munkán keresztül felhív-
ják a dolgozókat a hazafias kötelezett-
ségük teljesítésére.”5 

Az intézkedési tervet három nap-
pal később a tanácsülés elfogadta. 
Az igazi komoly kérdések azonban 
sem ekkor, sem máskor nem kerül-
nek, kerülhettek elő.6 Három nappal  
a forradalom kitörése előtt, az októ-
ber 20-ai tanácsülés alkalmával ké-
szült jegyzőkönyvben nincs semmi 
nyoma a forradalmi változásoknak, 
az egyre feszültebb politikai lég-
körnek. A megszokott langyos me-
derben folytak a helyi események.7  
Ebben hozott változást az október 
23-án Budapesten kitört forradalom.

Ongán legelőször az állami gaz-
daságban volt foganatja a fővárosi 
eseményeknek. 1956. október 26-án 

4 Takács, 2003. 117‒128.
5  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 86. f. 5. 

csop. 16. ö. e.
6  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 902/a. 1. 

doboz. 1/11. dosszié. Intézkedési terv.
7  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 902/a. 1. 

doboz. 1/11. dosszié. Tanácsülési jegy-
zőkönyv 1956. okt. 20.

az ongaújfalusi Állami Gazdaság dol-
gozói feltörték a gazdaság pártiro-
dáját, az ott talált iratokat kiszórták,  
a vörös csillagot leverték, a vörös zász-
lót elégették. Ezután megválasztották  
a 13 tagú üzemi munkástanácsukat, 
melynek elnöke H. István lett.8 Az 
eseményekben fontos szerepe volt 
Sándor Barnabásnak, aki az Állami 
Gazdaságban üzemegység vezető volt. 
Ő szervezte meg az ott dolgozók tün-
tetését, melyben maga is részt vett. 
Utána a gazdaságban tagja lett a mun-
kástanácsnak és fellépett a gazdaság 
volt kommunista vezetői ellen (ha kel-
lett pisztollyal megfenyegetve őket).  
A „Szabad Európa” rádió információit 
folyamatosan közölte a dolgozókkal, 
máskor röplapok készítésében vett 
részt, melyet a dolgozók között osztot-
tak ki.9

Október végén, a Miskolcon dol-
gozó lakosok kezdeményezésére 
Ongán megválasztották a 15 tagú 
községi munkástanácsot is, amely-
nek elnöke Németh Károly, 21 éves 
paraszti származású géplakatos lett, 
elnökhelyettesnek a 60 éves Mikola 
Bélát választották, aki segédmunkás-
ként dolgozott, míg a titkár a 44 éves 
értelmiségi származású bérelszámoló,  
a volt jegyző, Négyesi Pál lett. További 
tagok: Dankó Károly, id. Hódi Ber-
talan, id. Mészáros Sándor, ifj. Papp 
András, id. Rácz Dániel, Illés László, 
ifj. Bráz András, Lóska János, Éhik 
László, Vingendorf Ferenc, Szabó 
Bertalan és Szegő Bertalan.10

A megválasztott munkástanács-
ban a parasztság kapott nagyobb 
szerepet, hisz a megválasztott elnök 
8 Demkovics, 2006. 56.
9  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d. 

95. doboz. Szikszói járás. Régi jelzet: 
XXXV/90. f. 1/8. ö. e. Szikszó MSZMP 
J. B. Fegyelmi ügyek.

10  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 1. 11. 
d. MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bizottságának iratai – Borsod 
Megyei Rendőrkapitányság Politikai 
Nyomozó Osztály összefoglaló jelen-
tése Borsod megye területén lezajlott 
eseményekről. 514‒516. fol.



18 2017. január-február

is paraszti származású volt és rajta 
kívül még hat tag tartozott ehhez a 
társadalmi csoporthoz. 46,7% volt az 
arányuk. A tagok között volt három 
értelmiségi (20%), két középparaszt 
(13,3%), két munkás (13,3%) és volt 
egy kulák „származású” is (6,7%).  
A tagok többsége 44 és 64 év közötti 
volt, de szerepet kaptak benne a fia-
talok is, hisz maga a munkástanács 
elnöke alig múlt 20 éves.11

A helyi munkástanács a rend vé-
delmére nyolctagú Nemzetőrséget 
választott. A Nemzetőrség tagjai 
az alábbi személyek közül kerültek 
ki: Bukovenszki Pál parancsnok, 
Krisztihn Jenő, Nagy Károly, Harhai 
László, Valánszki István, Kincses 
Mikós, Luterán István és Szegvári 
István tagok.12

A nemzetőrségben is megfigyel-
hető a paraszti származásúak vezető 
szerepe, bár többségük munkásként 
dolgozott ebben az időben. Korukat 
tekintve itt a fiatalabb nemzedék ka-
pott szerepet, hisz többségük 20 és 45 
év közötti volt. A megalakuló mun-
kástanács célja közé tartozott, hogy  
a községben lévő termelőszövetke-
zetet feloszlassa. Ennek érdekében 
többször támadták a tsz elnökét, va-
lamint a tsz tagokat, és követelték az 
állatok szétosztását. 13 A forradalom 
idején az ongai Új Barázda termelő-
szövetkezet fel is bomlott.14

A munkástanács az első intézke-
dései között leváltotta Szabó Ferenc 
VB elnököt, Réti Ferenc VB titkárt és 
átvette a község vezetését.15

11 Demkovics, 2006. 57.
12  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 1. 11. 

d. MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bizottságának iratai – Borsod 
Megyei Rendőrkapitányság Politikai 
Nyomozó Osztály összefoglaló jelen-
tése Borsod megye területén lezajlott 
eseményekről. 514‒516. fol.

13 Demkovics, 2006. 57.
14  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d. 95. 

doboz. Szikszói járás iratai között.
15  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d. 95. 

doboz. Szikszói járás iratai között.

A forradalom november 4-ei, a 
második szovjet beavatkozás után ki-
látástalan helyzetbe került. Csak idő 
kérdése volt, hogy mikor következik 
be a bukás. A reménytelen ellenállást 
az óriási katonai túlerővel szemben 
sokáig nem lehetett fenntartani. Ér-
dekes módon Ongán az események 
ekkor kezdtek felgyorsulni, radi-
kalizálódni, a lakosok ekkor váltak 
igazi forradalmárokká. Kezdték ezt 
azzal, hogy tiltakoztak Szabó Ferenc 
tanácselnök visszaállítási kísérlete 
ellen, ezért november 10-én új ta-
nácselnök megválasztására került sor 
a községben. Népgyűlést tartottak, 
amelyen a lakosság Németh Károly-
nak adott bizalmat, így a feloszlott 
munkástanács elnöke lett a közsé-
gi tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke is. Tisztségében a lakosság 
döntése értelmében november 15-én 
a Szikszói Járási Tanács Végrehajtó 
Bizottsága is megerősítette, amely 
ezzel párhuzamosan Szabó Ferencet 
november 30-ával felmentette tiszt-
ségéből.16

A szovjet csapatok november 4-ei 
bevonulása után az a hír terjedt el  
a községben, hogy a szovjetek magyar 
fiatalokat szállítanak a Szovjetunió-
ba. Ennek megakadályozására Né-
meth Károly november 6-án felvette 
a kapcsolatot telefonon a miskolci 
annabányai munkástanács elnöké-
vel, Dér Lajossal, és robbanóanyagot 
kért tőle, hogy az Onga melletti vas-
út felrobbantásával akadályozza meg  
a fiatalok elhurcolását. Dér 25 kg ba-
uxitot, 100 db gyutacsot és 10 karika 
gyújtózsinórt adott ki, ami Papp Sán-
dor ongai vasutas által lett kihozva  
a bányából. Németh a robbanóanya-
got a tanácsházán helyezte el, azon-
ban mivel nem bizonyosodott meg  
a deportálásról, nem használta fel.17

Papp Sándor MÁV kocsikísérő 
volt, aki motorkerékpárral hozta a 

16  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d. 95. 
doboz. Szikszói járás iratai között.

17  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
1267/1957. ill. Kiss, 2016. 197.

robbanóanyagot Ongára, Németh 
Károly utasítására. Ezen tettéért 
1957. július 24-én tartóztatták le, 
utóbb az annabányai munkástanács 
(Dér Lajos és társai) perében VIII. 
rendű vádlott lett. A Miskolci Megyei 
Bíróság népi demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló mozga-
lomban való tevékeny részvétel miatt 
8 hónap börtönbüntetésre ítélte, ez-
zel egy időben, 1958. február 11-én 
szabadlábra helyezték. A Legfelsőbb 
Bíróság hatályon kívül helyezte az el-
sőfokú ítéletet és megszüntette ellene 
az eljárást.18

November 25-én, a járási munkás-
paraszt bizottság elnöke jelenlétében 
a község lakossága újfent megválasz-
totta a tanács vezetőit. A vb elnökévé 
1005 szavazattal ismét Németh Ká-
rolyt (indult Hódi Bertalan és Papp 
Lajos is), míg titkárává 1038 szava-
zattal Négyesi Pált választották (in-
dult K. István és K. Sándor). Ennek 
megfelelően a járási tanács vb elnöke  
november 26-án újfent megszüntette 
Réti Ferenc vb titkár munkaviszonyát, 
és az elnöki teendőkkel Németh Ká-
rolyt bízta meg.19 

1957. január 12-én a déli órákban 
megérkeztek a szikszói járási tanács 
küldöttei, hogy részt vegyenek a köz-
ségi tanács újjáválasztásán, melynek 
célja a forradalom előtti régi veze-
tők ismételt pozícióba állítása. Egy 
órakor a községi hangos híradón ke-
resztül választásra hívták a vb tago-
kat, azonban a felhívásra a lakosok is 
megjelentek. Az itt élők közül többen 
– köztük Éhik László juhász – beron-
tottak a vb ülésre, és kérdőre vonták 
a járásról érkezőket. A lakosok több 
régi, helyi vb-tagot egyszerűen ki-
dobtak az ülésről, és a járási küldöt-
teket kiutasították a község területé-
ről. A járási küldöttek nagy nehezen 
végül ismertették jövetelük célját  
a tömeggel, majd általános ismerte-

18  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
1267/1957. ill. Kiss, 2016. 205.

19 Demkovics, 2006. 58.
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tést adtak az „ellenforradalom”-ról. 
A lakosok egy része követelte, hogy  
a tanács helyett állítsák vissza a mun-
kástanácsot. A lakosság erélyes fellé-
pésének köszönhetően az új községi 
tanács napokig nem tudta megkezde-
ni működését.20

Az eseményekről készült ké-
sőbbi tanúkihallgatások egyik 
jegyzőkönyvben az egyik járási 
küldött így emlékezett vissza az ese-
ményekre: „Megjegyezni kívánom, 
hogy megérkezésünk alkalmával a 
Végrehajtóbizottság tagjai még nem 
voltak jelen, még várakoznunk kel-
lett, közbe kimentem az utcára, ak-
kor hallottam hogy Németh Károly 
utasítása alapján a hangoshíradóba 
közölték, hogy a Végrehajtóbizottság 
tagjai, név szerint Forgács Imre, Réthy 
Ferenc, Horváth Károly, Papp Lajos és 
Molnár Bertalan vb. tagok megjelen-
tek a községi tanácson, ugyanakkor 
vélük egyidőbe gyülekeztek a községi 
tanács épülete előtt. Mivel a vb. tag-
jai jelen voltak bementünk a hivatalos 
helyiségben, hogy feladatunk célját kö-
zöljük a megjelent vb. tagokkal. Tár-
gyalásunk megkezdése előtt Németh 
Károly tanácselnök kijelentette azt, 
hogy nem hajlandó részt venni a vb. 
ülésen, azért mert véle a járási párt-
bizottság titkára, valamint a Jár. Tan. 
elnöke már előzőleg közölte, hogy 
neki el kell távoznia funkciójából. Én  
Némethtel közöltem azt, hogy jelenleg  
Ő a tanács elnöke, maradjon ott  
a gyűlésen. A fenti beszélgetésben arra 
lettem figyelmes, hogy a szomszéd szo-
bából az ajtót kinyitották, a sarkából 
levették és kb. 30−40 fős tömeg bevo-
nult az irodába, az ajtóba megjelen-
tek, Éhik László ongai lakos, kezébe 
egy juhász kampós bottal, felindulva, 
káromkodva azt hangoztatta az ott 
jelenlévő Forgács Imre vb. tag felé, 
„Maga mit keres itt, vén disznó, rög-
tön hagyja el a helyiséget magának itt 
helye nincs.” Ő utána a jelenlévő Réthy 

20  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
151/1957. Éhik László peres ügyiratai.

Ferenc volt vb. titkár felé azt hangoz-
tatta, „Takarodj ki te is, mivel neked 
itt semmi helyed nincs, a községet 
tönkre tetted.” Utána a jelenlévő Hor-
váth Károly vb. tag felé azt a kijelen-
tést tette, „Maga is takarodjon innen 
ki, köpönyegforgatóra nincs szükség”. 
A fentiek után Forgács Imre felkelt 
helyéről és indult kifelé, Éhik László, 
amikor mellette eltávozott hátulról 
meglökte és a jelenlévő tömeg felé ki-
áltva „Üssétek”, láttam azt, hogy töb-
ben a jelenlévő tömeg közül Forgácsot 
többször kézzel oldalba lökték, távo-
zása alkalmával. Utána Réthy Ferenc 
is távozott, kit szintén a fenti módon 
oldalra lökdöstek, sőt azt is láttam, 
hogy a jelenlévők közül, akit megne-
vezni sem tudok, utána rúgott Réthy-
nek. A fentiek után Éhik László felénk 
fordulva azt a kijelentést tette, „Ma-
guk is hagyják el a helyiséget, de még 
a községet is”. Mi nem távoztunk el 
nevezett hangoskodására, hanem to-
vábbra is benn maradtunk a helyiség-
ben, hogy jövetelünk célját elintézzük. 
A fentiek után a jelenlévők arra hívták 
fel figyelmünket, hogy gyerünk át egy 
nagyobb helyiségbe és ott a tömeg előtt 
hangoztassuk jövetelünk célját, mivel 
őket érdekli ez. Erre mi átmentünk, 
hol Németh Károly jelenlegi tanácsel-
nök nyitotta meg az ülést, hol hang-
súlyozta a tömeg előtt azt, hogy Bojkó  
a jár. tan. vb. elnöke nem mert ki-
jönni, mert ki is kapott volna és ezek 
után sem lesz véle tárgyalni hajlandó. 
Utána én ismertettem a jelenlévők 
előtt jövetelünk célját, hol a jelenlé-
vők közül többen, emlékezetem szerint 
Jónyer ongai lakos szólt hozzá, hang-
súlyozza azt, hogy Budapesten jelenleg 
is a vér folyik, mi pedig a régit akarjuk 
vissza állítani. Én megválaszoltam rá 
neki, mivel a jelenlévők egyet értettek, 
utána szép rendbe eltávoztak. Elmon-
dani kívánom még azt, hogy jelenlévő 
tömeg közül elhangzott olyan kijelen-
tés, hogy a régi kormány megbukott, 
mely az 1954-es tanácsot megválasz-
totta, ők választották a munkásta-
nácsot, ezt pedig még azt életükkel is 

megvédik, ők azt hangsúlyozták, hogy 
a jelenlegi kormányt nem ismerik el. 
Hogy ezek a kijelentések kiktől han-
goztak el a jelenlévők közül név sze-
rint megmondani nem tudom, mivel 
mint már említettem is a helyiségben 
jelenleg ezen alkalommal 100-an tar-
tózkodtak, sőt egy általam ismeretlen 
idősebb ember, mutatva ránk „Magok 
is spiclik”. Nekem a fenti helyen az 
volt a meggyőződésem, hogy a jelen-
legi tanács nemcsak a volt vb. tagokat 
értesítette, hanem a község összlakos-
ságát, mit igazol az is, hogy a szom-
szédos községből, Ócsanálosról, mely 
közigazgatásilag Ongához tartozik, az 
ottani vb. taggal egy időben két szekér-
rel érkeztek emberek a fenti gyűlésre.”21

A tanácsvezetők elleni lakossági 
fellépés nem maradt visszavágás nél-
kül. Ifj. Várhegyi Miklós korábbi bíró 
és a falu első tanácselnöke az ongai 
Tóth András társával több provoká-
ciót követően nem teljesen tisztázott 
körülmények között rálőtt az új VB 
titkárra. Az esetet Németh Károly 
bejelentette az MSZMP-nél, azonban 
azt a választ kapta, hogy „az ügy nem 
tartozik rájuk”.22

Ezt követően Németh Károlyt az 
egyik éjszaka katonák keresték fel, és 
arra próbálták rávenni, hogy álljon 
közéjük, ő azonban ellenállt, majd 
1957. január 16-án erélyes kommu-
nisták elleni fellépésével hívta fel ma-
gára a figyelmet Szikszón, a járási VB 
ülésen, így nem kerülhette el a meg-
torlást.23 A járási tanács VB ülésének 
jegyzőkönyve szerint Németh Károly 
elsőként szólalt fel az ülésen, és adta 

21  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
151/1957. Éhik László peres ügyiratai.

22  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-
iratai között a járási tanács szikszói VB 
üléséről készült jegyzőkönyv. 1957. ja-
nuár 17.

23  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-
iratai között a járási tanács szikszói 
VB üléséről készült jegyzőkönyv. 1957. 
január 17.
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meg az ülés parázs, forradalmi alap-
hangját: „Kifogásolom, hogy a Bojkó 
elvtárs az itt megjelentekhez az elvtárs 
szót használja. Mi nem vagyunk ma-
gának elvtárs, csak a kommunisták-
nak szólhat úgy, hogy elvtárs, mi nem 
vagyunk kommunisták …

Tudomásom szerint még a 
Vöröscsillagot fel nem tették, addig 
soha nem volt elvtárs szó. ... a jelen-
legi Szocialista Munkás-Párt-ba nem 
bízunk, nem vagyok az MSZMP.-nek 
ellene, de addig nem lehet benne bíz-
ni, míg olyan aljas emberek lesznek az 
élén, mint Mallák, Várhegyi és a töb-
biek. Olyan emberek, mint Várhegyi 
és Tóth, akik Onga községben rálőttek 
az új titkárra, akik most is spiclik, be-
súgók, ilyenek most is a Párt tagjai, 
vagy Mallák, aki éjszaka küldött rám 
embereket, katonákat, hogy álljak kö-
zéjük, hagyjam ott Onga községet, azt 
gondolták, hogy talán megijedek és 
rögtön közéjük állok, ilyen emberek 
most is a párt tagjai, ilyen embereknek 
a pártban nincs helyük. Ezért gyűlölik 
meg az emberek az újonnan alakított 
pártot, mert a régiek mocskolják be  
a pártnak a nevét. … nem akarnak 
hallani sem arról Onga községben, 
hogy a régi vezetők a község élére áll-
janak, olyan vezetőkre nincs szükség, 
akik a nép vagyonát elsikkasztották.”24

Két nap múlva, 1957. január 18-
án, az ongaújfalusi Szőlőhegyen, ahol 
akkor lakott, letartoztatták Németh 
Károlyt, aki ekkor még hivatalosan 
is a községi tanács elnöke volt. A 
letartóztatás helyszínén Juhász Pál 
helyi lakos a karhatalmi közegeket a 
letartóztatással kapcsolatban számon 
kérte, mire azok gumibottal ütlegelni 
kezdték, végül eltávolították a havas 
útról több ongai lakossal egyetem-
ben. A lakosok ezt követően is ki-
álltak Németh mellett, hangot adtak 
becsületességének, de természetesen 

24  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-
iratai között a járási tanács szikszói VB 
üléséről készült jegyzőkönyv. 1957. ja-
nuár 17.

ennek nem lett foganatja.25 Hosszú 
per következett, melynek végén izga-
tás és lőszerrejtegetés vádjával négy-
évi börtönbüntetésre ítélték.26

Németh károly párjával  
az 1950-es években  

(Fotó: Németh László tulajdona)

Némethet a börtönévei alatt új-
fent perbe fogták. A robbanóanyag 
ügyében VI. rendű vádlott lett az 
annabányai munkástanács (Dér La-
jos és társai) perében, ami jogtalanul 
történt, hisz az 1951. évi III. tv- 6§-a 
értelmében a már jogerősen elbírált 
bűncselekmény miatt ugyanazon 
személy ellen újabb büntető eljárás-
nak – a perújítás és a törvényesség 
érdekében használt perorvoslatnak 
esetét kivéve ‒ nem lehet helye. Az 
újabb perben előbb első fokon a Mis-

25  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-
iratai. Németh Károly letartóztatásáról 
készült jegyzőkönyv. 1957. január 18. 
ill. Jegyzőkönyvi kivonat Németh Ká-
roly járási VB ülésen tett kijelentései-
ről. 1957. január 19.

26  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. Németh Károly peres ügy-
iratai. Németh Károly elleni fellebbe-
zési tárgyaláson hozott ítélet. 1957. 
március 11.

kolci Bíróság egy évre ítéltre, majd 
jogerősen a Legfelsőbb Bíróság ha-
tályon kívül helyezte az ítéletét, és 
az ügyben megszüntették ellene az 
eljárást. Németh Károly 1959. április 
8-án szabadult.27

Miután 1957. január 18-án letar-
tóztatták Németh Károlyt, egy ide-
iglenes időszak következett Onga  
életében, amikor Mikola Béla töltöt-
te be az elnöki tisztet, mivel a tanács 
élén sem elnök, sem titkár nem állt. 
Február 9-én Mikola Bélát leváltot-
ták, majd február 16-án a járási VB 
tanács Koleszár Andrást nevezte ki  
a községi tanács elnökének.28

Éhik Lászlót külön perben szintén 
a Miskolci Megyei Bíróság elé állítot-
ták, és végül izgatásért három év hat 
hónapi börtönbüntetésre, mint fő-
büntetésre ítélték.29

A miskolci forradalmi esemé-
nyekben tevőlegesen vett részt az 
ongai Kincses József. Kincses a MÁV 
alkalmazottjaként a miskolci fűző-
házban dolgozott, mint géplakatos. 
1956. október 26-án a miskolci sor-
tűz hírére a megyei főosztály épületé-
hez ment. A Malinovszky utcába épp 
akkor érkezett, amikor Gáti Gyula 
az egyik bérházba menekült be.  
A tömeggel együtt ő is utána eredt, 
és a bíróság megállapítása szerint 
egy nála lévő kalapáccsal fejbe ütötte  
a tisztet, majd akkor is részt vett bán-
talmazásában, amikor Gátit az utcá-
ra vonszolták. Gáti Gyula a miskolci 
forradalmi eseményekhez kötődő 
lincselések egyik áldozata volt, akit 
utóbb a Zenepalota előtt ‒ egyébként 
akkor már holtan ‒ felakasztottak. 
Kincses Józsefet október 29-én tar-
tóztatták le, majd a Balázs Géza és 
társai ügy XIX. rendű vádlottja lett. 
A bíróság előtt a gyilkosság vádjá-
ban nem érezte magát bűnösnek, 
bár azt elismerte, hogy dicsekedett 

27  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
2208/1957. ill. Kis, 2016. 197‒198.

28 Demkovics, 2006. 60.
29  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 

151/1957. Éhik László peres ügyiratai.
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azzal, hogy megütötte Gátit. A Bu-
dapesti Fővárosi Bíróság gyorsított 
különtanácsa a Magyar Népköztár-
saság megdöntésére irányuló cse-
lekmények által elkövetett bűntett, 
valamint 1 rendbeli tettestársként 
elkövetett gyilkosság miatt halálra 
ítélte. Cselekményét a Legfelsőbb 
Bíróság Népbírósági Tanács népi de-
mokratikus államrend megdöntésére 
irányuló mozgalomban való tevékeny  
részvétel és 1 rendbeli tettestárs-
ként elkövetett gyilkosság bűntet-
teként határozta meg, és büntetését 
életfogytiglani börtönre változtatta. 
1972. március 9-én szabadult. 30

A szikszói MSZMP J. B. fegyelmi 
ügyei között még egy ongai vonat-
kozású ügy található a forradalmi 
időkből. Ez az ongai Kincses János 
szakaszvezetőről szól, aki az „ellen-
forradalom” időszaka alatt Puszta-
vacson a helyi katonai forradalomi 
tanács tagja lett, s a század személyi 
állományánál uralkodó szovjet elle-
nes és pártellenes hangoknak a szó-
szólója volt. Kezdeményezője volt, 
hogy a század politikai munkását, 

30  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 1. 2/41. 
öe. 16. dosszié 333‒373. fol. ill, Kis, 
2016. 153. Kincses József 1930. októ-
ber 17-én született Ongán, és itt is halt 
meg 1989-ben.

Deák Lajos hadnagyot leváltsák és el-
távolítsák, az alakulat elhárító tisztjét, 
Kocsis Imre hadnagyot őrizetbe ve-
gyék és a kecskeméti megyei börtön-
be elszállítsák. A környező falvakban 
működő nemzetőrségeket fegyverrel 
látta el. Közvetlen társaival együtt 
szervezték a legénységi állományt 
1956. november 4-én, hogy a szov-
jet csapatok ellen felvegyék a harcot.  
Mivel ebbe nagyon sokan nem egyez-
tek bele, javasolták, hogy robbantsák 
fel a lőszerbázist, mivel a robbantást 
végrehajtására önként jelentkező 

nem volt, ezt nem tudták végrehaj-
tani. A szovjet egység bejövetele 
után propagandát folytatott társai-
val, hogy szovjet katonákkal közösen 
hagyják el az intézetet. Ugyancsak 
tervezték, hogy nagyobb csoporttal 
nyugatra távoznak, melyről később 
a többiek ellenzése miatt lemondott. 
Rőder Antal őrvezető segítségével 
és három társával a fegyverraktárt 
feltörték, ahonnan fegyvert vittek el 
és az alakulattól megszöktek. „Tár-
saival együtt részese volt, hogy erköl-
csi és morális egysége az alakulatnak 
felbomlott és személyi állomány nagy 
része ebben az időben megszökött”.31

A forradalmi események után csak 
1957. május 27-én ült össze újra a he-
lyi tanács. Ahogy az országos, úgy az 
ongai forradalmi eseményekre sem 
találunk ekkortól semmilyen utalást 
sem ezen az ülésen, sem a későbbi 
ülések jegyzőkönyveiben. Igaz ez a VB 
ülések jegyzőkönyveire is. A megtor-
lások megtették a hatásukat. Az embe-
rek féltek és hallgattak, nem beszéltek  
a közelmúltról. A Kádár-korszak  
ellentmondásoktól nem mentes évti-
zedei következtek Ongán is.

31  MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. d. 
95. doboz. Szikszói járás. Régi jelzet: 
XXXV/90. f. 118. ö. e. Szikszó MSZMP 
J. B. Fegyelmi ügyek.

Balázs géza és társai, köztük kincses józsef a bíróság előtt  
(A fotót közli: Kis, 2016. 79.)

katonák 1956-ban (Fotó: OKE tulajdona)
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Forrásjegyzék

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 2. Magyar 
Nemzeti Levéltár, Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Levéltár, Al-
sózsolca, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Tanács VB iratai.

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXIII. 902. Ma-
gyar Nemzeti Levéltár, Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Levéltár, Alsó-
zsolca, Ongai Községi Tanács iratai.

Onga 1956-os forrásaiból:

A falunak fegyverrel való rettegésben tartásáról  
készült rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyve

1957. január 17.
Onga Községi Tanács 
Végrehajtóbizottsága
Telefon: Onga 1.

Jegyzőkönyv
Készült Ongán, 1957. évi január hó 
17.-én a községi tanács VB. Hivatali 
helyiségében a községi tanács rendkí-
vüli ülésén.
Jelen vannak alulírottak.
A falunak fegyverrel való rettegésben 
tartása tárgyában.

A községi tanács a falu hangula-
tát figyelve megállapítja, hogy egy 
bizonyos idő óta Várhegyi Miklós ifj. 
és Tóth András ongai lakosok akik 
közül ifj. Várhegyi Miklós a szikszói 
pártbizottságban van alkalmazásban, 
Tóth András pedig a 10-es honvéd 
utcai őrzászlóaljban teljesít szolgá-

latot, több cselekményükkel – meg-
próbálták kiprovokálni, hogy a falu 
dolgozói velük szembehelyezkedjen 
és tetlegességre kerüljön a sor. En-
nek ellenére a községi tanács a köz-
ség nyugalmát és békéjét megőrizve 
felhívta a szikszói járási tanács és 
szikszói járási pártbizottság figyelmét 
a fentnevezettek magaviseletére és 
szabálytalan provokációs cselekede-
teikre. Ennek ellenére sem a szikszói 
járási tanács szem a szikszói járási 
pártbizottság semmiféle intézkedést 
nem tett ezeknek a szabálytalan pro-
vokációknak a megszüntetésére, ha-
nem ennek ellenére megtűrte azt is, 
hogy 1957. január 16-án délután ifj. 
Várhegyi Miklós és vele együtt egy fő-
hadnagy tudomásunk szerint a szik-
szói kiegység parancsnoka és velük 

együtt még 6 egyén kiszálltak Onga 
községébe és a községben nyomozá-
sokat is végeztek ifj. Várhegyi Miklós 
és nevezett főhadnagy ittas állapot-
ban voltak. Megjelentek több helyen 
érdeklődni a községi tanácselnök Né-
meth Károly politikai magatartása fe-
lől. Mikor ezt befejezték mindnyájan 
megjelentek Onga községi tanácshá-
zán Németh Károly tanácselnököt 
kritizálni a működéséért. A nevezett 
főhadnagy amikor megjelent az el-
nök irodájába be sem mutatkozott, 
hanem a legdurvább támadással  
támadta Németh Károly tanácsel-
nököt, mire a tanácselnök felhívta  
a figyelmét, hogy egy hivatalos helyi-
ségben nem így szoktak megjelenni, 
hanem mint emberhez illően a meg-
bízatás tekintetében igazolással lenni 

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21. Magyar 
Nemzeti Levéltár, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltár, Alsózsol-
ca, Miskolci Megyei Bíróság iratai.

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 1. Magyar 
Nemzeti Levéltár, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltár, Alsózsol-
ca, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Bizottságának iratai.

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 86. Ma-
gyar Nemzeti Levéltár, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 
Alsózsolca, az MDP Szikszói Járási 
Bizottsága, alsóbb szerveinek, szer-
vezeteinek iratai.

MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXXV. 90. Ma-
gyar Nemzeti Levéltár, Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Levéltár, Alsó-
zsolca, az MSZMP Szikszói Járási 
Bizottsága és szervezeteinek iratai.
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és emberhez illően tárgyalásba bo-
csátkozni. Ezek után véletlenül Miko-
la Béla tanácstag megjelent a tanács 
elnöki irodában, amikor látva azt, 
hogy ott 8 személy kérdezi az elnököt 
és füle hallatára kérdezték a tanácsel-
nöktől, hogy „Magának nem tetszik 
a Kádár kormány” erre a tanácselnök 
úgy nyilatkozott, hogy erre a kérdés-
re nem vagyok hajlandó a nézetemet 
kifejezni, de azonban ha úgy kivánja 
a főhadnagy bajtárs fáradjunk át 
egy másik helyiségbe és ottan haj-
landó vagyok négyszemközt önnek 
nyilatkozni. Mikola Béla megjelent 
tanácstag ezek után megkérdezte  
a megjelentektől, hogy legyenek szí-
vesek mondják meg mi járatban van-
nak. Erre föl azt válaszolták, hogy 
már elintéztük az elnök kartárssal. 
Közben azonban ifj. Várhegyi Mik-
lós Mikola Bélát is megkérdezte, 
hogy magának tetszik a Kádár kor-
mány, melyre Mikola Béla azt vá-
laszolta tudomásul veszem. Ezek 
után a tanácsházáról eltávoztak ifj. 
Várhegyi Miklós kivételével. Ifj. Vár-
hegyi Miklós még tovább maradt  
a tanácsházán egyéni megbeszélése-
ket tartva. Ezek után Mikola Béla is 
eltávozott a tanácsházáról és Várhegyi 
Miklós Németh Károly tanácselnök-
kel együtt maradtak a tanácsházán,  
majd a helyzet oda alakult ki, hogy 
Németh Károly és ifj. Várhegyi Mik-
lós az előbben megtörtént provo-
kációk után baráti kezet nyújtottak 
egymásnak. Ezek után ifj. Várhegyi 
Miklós kapacitálta Németh Károly 
tanácselnököt, hogy a kibékülés 
után menjenek és költsenek el az 
italboltban egy pohárka italt. Ez meg 
is történt.

Miután Németh Károly tanácsel-
nök az italboltból eltávozott, azonban 
ifj. Várhegyi Miklós tovább maradt 
az italboltban és pisztolyát kivette 
és kezdett fenyegetőzni, hogy álljon 
elébe az aki neki ellenség. Kivette 
fegyvertartási igazolványát is amelyet 
megmutatott, hogy ő joggal használ-

ja a fegyverét azokkal az emberekkel 
szemben akik neki ellensége. Aki az 
italboltba bement mindenkinek fi-
zetett és közbe mindig fegyvertartási 
engedélyére hivatkozva fegyverével 
fenyegetőzött. Ezek után még ezzel 
sem elégedett meg kezében tartva 
pisztolyával elindult a községbe Né-
meth Károly tanácselnököt keresni 
és meg is jelent Németh Károly laká-
sán és megkérdeztette, hogy odahaza 
van-e, mire Németh Károly nagy-
mamája kijött a lakásból és vállalta, 
hogy az unokája nincsen odahaza, 
mire Várhegyi Miklós eltávozott, 
kisidő múlva megjelent a tanács-
házán Juhász Győzővel akit lakás-
ból kényszeritve magával vitt, abból  
a célból, hogy az elnököt megkeresse, 
azonban a tanácsházán nem találta 
az elnököt, hanem Földesi Katalin 
védőnőt és vőlegényét a tanács által 
kijelőlt helyiségben találta, és ekkor 
ifj. Várhegyi Miklós a nevezetteket 
igazolásra szólította fel a nevezet-
tek személyazonossági igazolvány-
nyal igazolták magukat, azonban 
ifj. Várhegyi Miklós ezzel nem volt 
megelégedve parancsolta nekik, hogy 
öltözzenek fel és ő előtte az elnök la-
kásáig vele együtt jelenjenek meg az 
elnök lakásán. Mikor megérkeztek az 
elnök lakása elé a magával kényszerí-
tett Juhász győzőt arra szólította föl, 
hogy nézze meg, hogy az elnök oda-
haza van-e már. Erre Németh Károly 
nagymamája kinyitotta az ajtót akart 
kijönni értésére adni, hogy odaha-
za van-e vagy nincsen, azonban az 
történt, hogy mikor az ajtó kinyílott 
Várhegyi Miklós ifj. pisztolyából lö-
vést adott le a lakás udvarára. A tör-
téntek után Onga község tanácsa kéri 
a megyei tanács végrehajtószervét 
vagyis a végrehajtószervének el-
nökét, hogy ezen sérelmes ügyet 
vizsgálják felül s ennek elkövetőjét 
méltó felelősségrevonással állítsák  
a törvény elé.

Ezen eset már a második volt amit 
fentebb előadtunk. Ezt megelőzőleg  

a továbbiakat is elkövették ifj. Magos 
András és Négyesi Pál ongai lakosok 
az ongai állami gazdaságból 1957. 
évi január hó 4-én este háromnegyed 
nyolc és nyolc között az Ongaújfalui 
gazdasági központból kerékpáron 
indultak hazafelé, a tanyát ahogy el-
hagyták lövöldözésekre lettek figyel-
mesek megcsengették a kerékpárt, 
nehogy az út felé lőjjenek erre a távo-
labb lévő és kivilágított gépkocsiban 
a világítást eloltották s közben elmel-
lőzték fentnevezettek. De alighogy 
elmellőzték a gépkocsiba kigyúlt  
a világítás és már be is kapcsolták és 
indultak a kerékpárosok után majd 
egy rövid idő múlva elmellőzték  
a két kerékpárost s alig haladtak el 
100 méter körüli távolságra visz-
szalőttek és a nyomjelzéses lövedék 
nevezett két kerékpárostól fejmagas-
ságban alig 1 méter – 1 méter 20 cen-
timéterre repült el. Pillanatok alatt 
súlyos sőt halálos szerencsétlenség 
lehetett volna. Ezt is előbb nevezett 
Tóth András és ifj. Várhegyi Miklós 
követték el.

Ezek már a falu nyugalmát telje-
sen felkorbácsolták. A tanács a tör-
téntek után a béke és a nyugalom 
megtartása érdekében nem vállal-
hat felelősséget ha a nevezett fenti 
szervek sürgősen nem intézkednek 
és nem akadályozzák meg a további 
provokációkat.

Kmft.

Németh Károly tanácselnök, Mi-
kola Béla, Mészáros Sándor, Tamás 
Ferenc, Papp András, Bukovenszki 
Pál, Tóth Ferenc, id. Hódi Bertalan, 
Négyessi Pál, Németh László, Dankó 
Károly, Forgács Gyula, Tóth Bertalan, 
Rácz Dániel

(MNL. B.-A.-Z. M. Lt. XXV. 21/b. 
187/1957. 

Németh Károly peres ügyiratai. 
1957. január 17-én kelt rendkívüli 

tanácsülés jegyzőkönyve.)



24 2017. január-február

DARU
O
N
G
A
I KÉK

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
– Dohánybolt, Nádas u. 1.
Köszönjük az üzleteknek, boltoknak, hogy plusz munkát 

vállalva, ingyen terjesztik az Ongai Kékdaru számait.

Következő számunk 
tartalmából:

•  Megjelent Onga 1956-os törté-
netét bemutató könyv

•  Önkormányzati hírek (januártól 
márciusig)

•  Farsangok
•  Az 1956-os hősökre emlékez-

tek
•  Adalékok Onga 1956-os törté-

netéhez
•  Tavaszváró
•  Nőnap
•  Iskolai csengőszó

Onga és 1956 – KÉRDÉSEK

Az Ongai Kulturális Egyesület 1956-os komplex 
emlékező programjának részeként vetélkedőt hir-
detünk a város lakossága számára. Kilenc megvá-
laszolandó kérdést teszünk fel, amire a válaszokat 
be kell küldeni az egyesület címére. A helyesen vá-
laszolók között 1956-tal kapcsolatos könyveket, 
kiadványokat sorsolunk ki.

A projektet a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság (KKETTKK-
56P-04-0665) támogatja.

Meghívó
„1956-os komplex megemlékezési 

projekt Onga városában”

Az Ongai Kulturális Egyesület 
tisztelettel meghívja az

„1956-os komplex megemlékezési 
projekt Onga városában” 

záró rendezvényére

2017. február 27. (hétfő) 18.00 óra 
Görgey A. Általános Iskola és 

AMI média terme

Ápoljuk közösen 
Onga 1956-os hőseinek emlékét!

Kiállítás Onga 1956-ban készült fotóiból 
A kiállítást megnyitja: Kis József levéltáros 

1956-os forradalom és Onga
Onga 1956-os forrásait tartalmazó és azt bemutató 

130 oldalas forrásgyűjtemény ünnepi átadója
A könyvet bemutatja: 

Takács László szerkesztő, szerző

A megemlékező projekt összegzése, 
ismertetése, állófogadás.

„A programot  
Közép- és Kelet-európai Történelem és  

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,  
az 1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság  
(KKeTTKK-56P-04-0665) támogatja”

kérdések:
Hogyan kapcsolódnak 
1956-hoz a következő 
fogalmak, személyek:

1. MEFESZ
2. 16. pont
3. Petőfi  szobor
4. Nagy Imre 
5. Losonczy Géza
6. Donáth Ferenc
7. Bibó István
8. Kádár János
9. szuezi-válság

Beküldendő: 
2017. február 27-ig
Ongai kulturális 
egyesület 
3562 Onga, 
görgey u. 2/A. 

- szerk.: T. L. -


