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MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLETMEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Janiczak Dávid, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltje lett Ózd  város polgármestere az október 13-ai 
önkormányzati választáson. Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület képviselőjelöltjei nyolc körzetben, a Fidesz-KDNP 
színeiben induló jelöltek két egyéni választókerületben szereztek mandátumot. Kompenzációs listáról három 
Fidesz-KDNP-s, és egy az Ózdiakért és Ózdért Egyesület által támogatott jelölt ülhetett be a képviselő-testületbe.                 
Az alakuló ülésen egy alpolgármestert választottak, Farkas Péter Barnabás személyében.
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ÓZDON IS LEZAJLOTT AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉNT
ÚJABB ÖT ÉVRE JANICZAK DÁVID MARAD A POLGÁRMESTER.

Ahogyan országszerte minden települé-
sen, úgy Ózdon is lezajlott az önkormány-
zati választás október 13-án. A város 37 
szavazóköre nyitott ki reggel hat órakor, 
és egészen este hétig várták a választói 
névjegyzékében szereplő mintegy 27 ezer 
főt. Végül a voksolásra jogosultak 42,83 
százaléka járult az urnákhoz, ez a részvé-
teli arány valamelyest elmaradt a 48,58 
százalékos országos adattól. A voksolás 
napján a dr. Mustos Lajos vezette Helyi 
Választási Bizottságnak nem kellett 
érdemi kifogást elbírálnia, ahogyan 
rendkívüli eseményekről sem érkezett 
hozzájuk bejelentés.

A választójogukkal élő ózdiak többsége, 
55,81 százaléka az előző ciklusban is polgár-
mesterként dolgozó Janiczak Dávidnak, az 
Ózdiakért és Ózdért Egyesület jelöltjének 
szavazott bizalmat, aki ezzel megelőzte a 
szavazatok 38,9 százalékát birtokló 
Fidesz-KDNP-s Eke Istvánt. A két független 
jelölt közül Vitális István 4,29 százalékot, míg 
Pap Ferenc 1,01 százalékot kapott.

Fellebbezést egyébként csak a 7. számú válasz-
tókerület eredményével szemben nyújtottak be 
a Területi Választási Bizottsághoz. A TVB 
azonban elutasította a jogorvoslati kérelmet, 
helybenhagyva a Helyi Választási Bizottság 
határozatát. Ezzel minden mandátum gazdára 
talált, és elhárultak az 
akadályok az alakuló ülés 
megtartása elől.

A polgármesteren és a 
képviselőkön kívül az 
ózdiak a megyei közgyűlés 
tagjaira is szavazhattak. 
Ezeket a voksokat termé-
szetesen megyei szinten 
összesítették. Abban a 
testületben 29-ből 18 

mandátumot a Fidesz-KDNP jelöltjei szerez-
tek meg, a Jobbik-MSZP-Momentum-Min-
denki Magyarországa közös listájának 8, míg a 
DK-nak 3 képviselői hely jutott. Ózdról Farkas 
Péter Barnabás, dr. Csuzda Gábor és Kiss 
Sándor lehet tagja a grémiumnak.

Azok, akik valamely nemzetiséghez tartozónak 
vallották magukat, Ózdon a roma és a német 
testület tagjait választhatták meg. Az Ózdi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot Váradi 
József elnök és Seres Géza elnökhelyettes 
vezetése mellett Berki Lajos, Harkály Vilmos és 
Mikó László alkotja. Az Ózdi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat munkájában Göncfalvi Éva, 
Urbán István és Czene Józsefné vesz részt.

JANICZAK DÁVID

EKE ISTVÁN

VITÁLIS ISTVÁN

PAP FERENC

VÁLASZTOTT A VÁROS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Lendvai Zsolt
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– HOGYAN ÉRTÉKELI
A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉT?

– Nagy hálával tartozom a lakosságnak. 
Hatalmas dolognak tartom azt, hogy nem 
tudták az ózdiakat befolyásolni, még azzal a 
kiadvánnyal sem, amelyik most már 4 éve 
minden héten ott van a postaládákban, s 
aminek a legfőbb mondanivalója a polgár-
mester lejáratása. Úgy gondolom, hogy 
országos szinten is büszkék lehetünk, hiszen 
az emberek most már el tudják kerülni azt a 
propagandagépezetet, ami arról szól, hogy 
hatalmon tartsa, vagy a hatalomra visszajut-
tassa azokat, akik jelenleg is vezetik az orszá-
got. Úgy gondolom, az ózdiak jól látják azt, 
hogy nekik olyan vezetésre van szükségük, 
ami valódi, emberközpontú és demokratikus. 

A választás eredménye reálisnak tűnik.           
Az ózdiak ezzel fejezték ki azt a megbecsü-
lésüket, ami irányomban tapasztalható 
részükről a hétköznapokban is. Tudják, hogy 
hozzám mindig, bármikor fordulhatnak 
ügyes-bajos dolgaikkal. Ez így lesz a jövőben 
is. Folyamatosan azon leszek, hogy ezt a 
bizalmat megszolgáljam, és városunknak 
minél szebb jövőképet teremtsünk.

– A SIKER NEMCSAK A POLGÁRMESTER 
SZEMÉLYÉT TEKINTVE VOLT NAGY, 
HANEM A VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN IS.

– Igen. Tíz képviselői körzetből nyolcat 
sikerült megnyernie az Ózdiakért és Ózdért 
Egyesületnek. Meglátásom szerint ennek 
két összetevője van. Az egyik, hogy megfe-
lelő képviselőjelölteket találtunk, akik 
tényleg gondozni fogják a területüket. 
Olyan embereket kerestem, akik beleille-
nek abba a típusú városvezetésbe és 
önkormányzatba, amit Ózdon meghonosí-
tottam. Akik nyitottak, akiket biztos, hogy 
meg lehet találni. Olyan képviselők lesznek 
ők, akik szimpatikusak, kedvesek és mind-
emellett nagy teherbírással is rendelkez-
nek. Van idejük, és van elszántságuk arra, 
hogy a területüket, az ott lakók érdekeit 
megfelelőképpen képviseljék. A második 
összetevő pedig az volt, hogy leraktuk a 
pártzászlót. Egy önkormányzatban, úgy 
gondolom, nincsen szükség pártoskodásra. 
Egy nagyon jó csapat állt össze, akik együtt 
dolgozva is sikerre fogják vinni a várost a 
következő öt esztendőben.

– A PÁRTZÁSZLÓK BIZTOS, HOGY LENT 
MARADNAK? MÁR HALLANI, HOGY 
EGY-EGY TÉMA KAPCSÁN FOG LÁTSZANI, 
HOGY KI MSZP-S ÉS KI JOBBIKOS.

– Az önkormányzatban nincsenek ilyen 
témák. A városban egy a cél, hogy az 
intézményrendszer megfelelően működ-
jön, az itt lakók kéréseit teljesíteni tudjuk, 
és tovább tudjuk fejleszteni a várost. Az 
Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben 
civilként ülünk az önkormányzatban.

– EZEN EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁNAK 
AZ VOLT A CÉLJA, HOGY A FIDESZ 
HELYBEN NE KERÜLJÖN HATALOMRA?

– Mi más lehetne a célja valakinek, aki 
elindul a választáson, mint az, hogy ne a 
másik nyerjen? Az egyesület három évvel 
ezelőtt alakult. Akkor még senki nem 
tudta, hogy sikerül összehozni, és sikerül 
letenni a pártzászlót. Az egyesülettel egy 
olyan csapat jött létre, akik együtt tudnak 
gondolkodni a város, Ózd érdekében.                   
Itt akkor még nem volt szó arról, hogy valaki 
önkormányzati képviselő is lehet. A tavalyi 
év óta érlelődött az a dolog, hogy akár az 
egyesület jelölő szervezetté is válhatna.

– NYILVÁN A SIKER EGYIK KULCSA
AZ ÖSSZEFOGÁS VOLT, HISZEN ÍGY
NEM OSZLOTTAK MEG ANNYIRA A 
SZAVAZATOK SOK-SOK JELÖLT KÖZÖTT.

– Hogyne, sokat jelentett az, hogy ezek a 
pártok nem indítottak önálló jelölteket. 
Nyilván nehezebb lett volna úgy a siker, ha 

Október végén tartotta meg alakuló ülését 
Ózd Város Önkormányzatának új képvise-
lő-testülete. Az őszi helyhatósági válasz-
táson mandátumot szerzett képviselők 
közül többen ekkor vehették át megbízó-
levelüket is. A tanácskozáson dr. Mustos 
Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
ismertette a voksolás eredményeit, majd 
először a képviselők, utána pedig Janiczak 
Dávid polgármester tette le esküjét.

Az ülésen számos személyi kérdésben is 
döntés született. Az előző ciklussal ellen-
tétben ebben az öt évben nem két, hanem 
egy alpolgármestere lesz Ózdnak. Ezt a 
tisztséget Farkas Péter Barnabás tölti be, 
aki szintén esküt tett az alakuló ülésen.

Felálltak továbbá az önkormányzati 
bizottságok is: ezek száma változatlan 
marad a korábbi évekhez képest, így 
továbbra is négy szakbizottság vitatja 

meg az egyes előterjesztéseket, mielőtt 
azok a képviselő-testület elé kerülnek. 
Létszámuk egységesen kilenc fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot Kiss 
Sándor vezeti, helyettese Angyal Béla, a 
tagok dr. Csuzda Gábor, Csák Árpád, 
Váradi József, Kiss György, Révai Józsefné, 
Pálovics Tamásné és Dulai Tamás.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke Kellóné Mezőtúri Márta, elnökhelyet-
tese Garami György, tagjai Obbágy Csaba, 
Zsuponyó Anett, Váradi József, Tóth Károly, 
Váradi Aladár, Féder József és Demjén Éva.

Megváltozott néven működik tovább az 
Ügyrendi és Rendészeti Bizottság Garami 
György vezetésével. Az elnökhelyettes 
Csák Árpád, a tagok pedig Csutor László, 
Angyal Béla, Fidrus Péter, Nyitrai Zoltán, 
Szolnocsán Róbert, Heltovics Miklósné 
és Szabó György.

Szintén változott az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság neve. Elnöke Zsuponyó 
Anett, elnökhelyettese dr. Vámos Henriet-
ta, tagjai Kellóné Mezőtúri Márta, Dulai 
Nikolett, Fidrus Péter, Seres Géza, Sivák 
Tamásné, Joó Istvánné és Döbör Attila.

Megalakult az új testület

Alpolgármestert választottak és bizottsá-
gokat is alakítottak az új ciklus első testü-
leti ülésén

Megtartotta alakuló ülését a város új 
képviselő-testülete. Az október 13-án 
megválasztott képviselők a hónap végén 
ültek össze először ebben a formában. A 
tanácskozáson számos személyi kérdés-
ről is döntöttek.

Október végén tartotta meg alakuló ülését 
Ózd Város Önkormányzatának új képvise-
lő-testülete. Az őszi helyhatósági válasz-
táson mandátumot szerzett képviselők 
közül többen ekkor vehették át megbízó-
levelüket is. A tanácskozáson dr. Mustos 
Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
ismertette a voksolás eredményeit, majd 
először a képviselők, utána pedig Janiczak 
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döntés született. Az előző ciklussal ellen-
tétben ebben az öt évben nem két, hanem 
egy alpolgármestere lesz Ózdnak. Ezt a 
tisztséget Farkas Péter Barnabás tölti be, 
aki szintén esküt tett az alakuló ülésen.

Felálltak továbbá az önkormányzati 
bizottságok is: ezek száma változatlan 
marad a korábbi évekhez képest, így 
továbbra is négy szakbizottság vitatja 
meg az egyes előterjesztéseket, mielőtt 
azok a képviselő-testület elé kerülnek. 
Létszámuk egységesen kilenc fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot Kiss 
Sándor vezeti, helyettese Angyal Béla, a 
tagok dr. Csuzda Gábor, Csák Árpád, 
Váradi József, Kiss György, Révai Józsefné, 
Pálovics Tamásné és Dulai Tamás.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke Kellóné Mezőtúri Márta, elnökhe-
lyettese Garami György, tagjai Obbágy 
Csaba, Zsuponyó Anett, Váradi József, 
Tóth Károly, Váradi Aladár, Féder József és 
Demjén Éva.

Megváltozott néven működik tovább az 
Ügyrendi és Rendészeti Bizottság Garami 
György vezetésével. Az elnökhelyettes 
Csák Árpád, a tagok pedig Csutor László, 
Angyal Béla, Fidrus Péter, Nyitrai Zoltán, 
Szolnocsán Róbert, Heltovics Miklósné és 
Szabó György.

Szintén változott az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság neve. Elnöke Zsuponyó 
Anett, elnökhelyettese dr. Vámos Henriet-
ta, tagjai Kellóné Mezőtúri Márta, Dulai 
Nikolett, Fidrus Péter, Seres Géza, Sivák 
Tamásné, Joó Istvánné és Döbör Attila.

Lendvai Zsolt

ez nem így lett volna, de úgy gondolom, 
minden ózdinak az az érdeke, hogy béke 
legyen a városban. Abban bízom, hogy a 
Fidesz-KDNP is partner lesz abban, hogy 
békében vezethessük Ózdot az elkövetke-
zendő öt esztendőben. Ezt meg lehet 
tenni együtt, sokkal eredményesebben, 
marakodásmentesen. Ehhez a kapuk 
nálam nyitva állnak.

– HA MEGNÉZZÜK AZ ARÁNYOKAT, 
AKKOR 2/3-OS TÖBBSÉGRŐL 
BESZÉLHETÜNK AZ ÖNÖK JAVÁRA.

– Igen, bízom benne, hogy így könnyebb 
lesz a ciklus. Leginkább, hogy nem fognak 
politikai elvek miatt beakasztani. Sajnos 
korábban többször előfordult, hogy 
költségvetést, zárszámadást, hasonló 
minősített többséget igénylő döntéseket 
azért nem tudtunk meghozni, mert a 
Fidesz-KDNP politikai okokból nem 
szavazta meg. 2/3-os többséggel azt 
gondolom, hogy nem lesz akadálya a 
gördülékeny munkának. Már most felaján-
lottam a Fidesz-KDNP megalakuló frakci-
ójának, hogy szeretnék velük is egyeztetni 
az előterjesztésekről az ülések előtt. Már 
amennyiben részükről is fogadókészség 
lesz erre, és lesz olyan tárgyalópartner, 
akivel ezeket meg lehet tenni. Most az 
látszik, hogy a szavazatszámok miatt erre 
egyáltalán nincs is szükség, de akkor is úgy 
gondolom, hogy a 15 főnek együtt dolgoz-
va kell a városért tennie.

– HA A VÁROST NÉZZÜK, AKKOR 
MELYEK A LEGSÜRGETŐBB FELADATOK?

– Az elkövetkezendő időben elsőként a 
mostani választási programom, ígéreteim 
megvalósításával kívánok foglalkozni. 
Ebből már két dolgot el is kezdtünk.                        
Az egyik a város közvilágítási helyzetének 
javítása. Felmértük az irányokat, hogy 

kikkel lehet felvenni a kapcsolatot.                         
A másik prioritás a kóbor kutyák helyzeté-
nek felmérése. Itt is kijelöltem már a 
felelős személyt, aki elkezd ezen dolgozni, 
és felveszi a kapcsolatot a városban a 
segítőkkel, a szervezetekkel. Fontos a 
város gazdasági helyzetének felmérése. 
Az Ipari Park építését is megkezdjük, a 
terület feltöltése már el is kezdődött a 
betelepítéssel kapcsolatban.

– VANNAK MÉG FOLYAMATBAN LÉVŐ 
PÁLYÁZATOK IS.

– Igen sok projekt van még folyamatban. 
Ebből ami a legnehezebb, a csatornaberuhá-
zás. Ez nagyon sok problémát okoz a lakosság 
körében, amit én ugyanúgy megtapasztalok, 
mint bárki más, hiszen én is az egyik érintett 
területen élek. Nagyon sok gond van a kivite-
lezőkkel. Nem azért, mert nem akarják 
megcsinálni, hanem mert nincsen megfelelő 
munkaerejük, akikkel a feladatokat megfelelő 
minőségben el tudnák végeztetni. Van, ahol 
sikerül eredményeket elérni, ahol megfelelő 
alapossággal, a lakosság megelégedettségé-
vel tudják befejezni a munkát. Sok helyen 
viszont tényleg tarthatatlan a helyzet. Bízom 
abban, hogy ez is rendeződik, hiszen a kivite-
lező is folyamatosan cserélgeti azokat az 
alvállalkozóit, akik nem megfelelő munkát 
végeznek. A lakosságtól azt kérem, amennyi-
ben lehet, legyenek türelmesek, de nyilván 
ennek van egy határa.

Nagyon sok projektünk van folyamatban. 
A Petőfi úti és a Csépány úti iskoláknak az 
energetikai korszerűsítése most kezdő-
dött. Úgy látom, hogy nagyjából jövő év 
végéig minden projekt lezárul. Sok látvá-
nyos beruházás lesz még a közterülete-
ken is, ugyanis vannak olyanok, amelyeket 
civil szervezetek valósítanak meg. Pozití-
van tekintek a jövőbe, hiszen nagyon sok 
szép változás vár még erre a városra.

– interjú Janiczak Dávid
újraválasztott polgármesterrel

MEGALAKULT
AZ ÚJ TESTÜLET
ALPOLGÁRMESTERT VÁLASZTOTTAK
ÉS BIZOTTSÁGOKAT IS ALAKÍTOTTAK
AZ ÚJ CIKLUS ELSŐ TESTÜLETI ÜLÉSÉN

Lendvai Zsolt



– HOGYAN ÉRTÉKELI
A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉT?

– Nagy hálával tartozom a lakosságnak. 
Hatalmas dolognak tartom azt, hogy nem 
tudták az ózdiakat befolyásolni, még azzal a 
kiadvánnyal sem, amelyik most már 4 éve 
minden héten ott van a postaládákban, s 
aminek a legfőbb mondanivalója a polgár-
mester lejáratása. Úgy gondolom, hogy 
országos szinten is büszkék lehetünk, hiszen 
az emberek most már el tudják kerülni azt a 
propagandagépezetet, ami arról szól, hogy 
hatalmon tartsa, vagy a hatalomra visszajut-
tassa azokat, akik jelenleg is vezetik az orszá-
got. Úgy gondolom, az ózdiak jól látják azt, 
hogy nekik olyan vezetésre van szükségük, 
ami valódi, emberközpontú és demokratikus. 

A választás eredménye reálisnak tűnik.           
Az ózdiak ezzel fejezték ki azt a megbecsü-
lésüket, ami irányomban tapasztalható 
részükről a hétköznapokban is. Tudják, hogy 
hozzám mindig, bármikor fordulhatnak 
ügyes-bajos dolgaikkal. Ez így lesz a jövőben 
is. Folyamatosan azon leszek, hogy ezt a 
bizalmat megszolgáljam, és városunknak 
minél szebb jövőképet teremtsünk.

– A SIKER NEMCSAK A POLGÁRMESTER 
SZEMÉLYÉT TEKINTVE VOLT NAGY, 
HANEM A VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN IS.

– Igen. Tíz képviselői körzetből nyolcat 
sikerült megnyernie az Ózdiakért és Ózdért 
Egyesületnek. Meglátásom szerint ennek 
két összetevője van. Az egyik, hogy megfe-
lelő képviselőjelölteket találtunk, akik 
tényleg gondozni fogják a területüket. 
Olyan embereket kerestem, akik beleille-
nek abba a típusú városvezetésbe és 
önkormányzatba, amit Ózdon meghonosí-
tottam. Akik nyitottak, akiket biztos, hogy 
meg lehet találni. Olyan képviselők lesznek 
ők, akik szimpatikusak, kedvesek és mind-
emellett nagy teherbírással is rendelkez-
nek. Van idejük, és van elszántságuk arra, 
hogy a területüket, az ott lakók érdekeit 
megfelelőképpen képviseljék. A második 
összetevő pedig az volt, hogy leraktuk a 
pártzászlót. Egy önkormányzatban, úgy 
gondolom, nincsen szükség pártoskodásra. 
Egy nagyon jó csapat állt össze, akik együtt 
dolgozva is sikerre fogják vinni a várost a 
következő öt esztendőben.

– A PÁRTZÁSZLÓK BIZTOS, HOGY LENT 
MARADNAK? MÁR HALLANI, HOGY 
EGY-EGY TÉMA KAPCSÁN FOG LÁTSZANI, 
HOGY KI MSZP-S ÉS KI JOBBIKOS.

– Az önkormányzatban nincsenek ilyen 
témák. A városban egy a cél, hogy az 
intézményrendszer megfelelően működ-
jön, az itt lakók kéréseit teljesíteni tudjuk, 
és tovább tudjuk fejleszteni a várost. Az 
Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben 
civilként ülünk az önkormányzatban.

– EZEN EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁNAK 
AZ VOLT A CÉLJA, HOGY A FIDESZ 
HELYBEN NE KERÜLJÖN HATALOMRA?

– Mi más lehetne a célja valakinek, aki 
elindul a választáson, mint az, hogy ne a 
másik nyerjen? Az egyesület három évvel 
ezelőtt alakult. Akkor még senki nem 
tudta, hogy sikerül összehozni, és sikerül 
letenni a pártzászlót. Az egyesülettel egy 
olyan csapat jött létre, akik együtt tudnak 
gondolkodni a város, Ózd érdekében.                   
Itt akkor még nem volt szó arról, hogy valaki 
önkormányzati képviselő is lehet. A tavalyi 
év óta érlelődött az a dolog, hogy akár az 
egyesület jelölő szervezetté is válhatna.

– NYILVÁN A SIKER EGYIK KULCSA
AZ ÖSSZEFOGÁS VOLT, HISZEN ÍGY
NEM OSZLOTTAK MEG ANNYIRA A 
SZAVAZATOK SOK-SOK JELÖLT KÖZÖTT.

– Hogyne, sokat jelentett az, hogy ezek a 
pártok nem indítottak önálló jelölteket. 
Nyilván nehezebb lett volna úgy a siker, ha 

ez nem így lett volna, de úgy gondolom, 
minden ózdinak az az érdeke, hogy béke 
legyen a városban. Abban bízom, hogy a 
Fidesz-KDNP is partner lesz abban, hogy 
békében vezethessük Ózdot az elkövetke-
zendő öt esztendőben. Ezt meg lehet 
tenni együtt, sokkal eredményesebben, 
marakodásmentesen. Ehhez a kapuk 
nálam nyitva állnak.

– HA MEGNÉZZÜK AZ ARÁNYOKAT, 
AKKOR 2/3-OS TÖBBSÉGRŐL 
BESZÉLHETÜNK AZ ÖNÖK JAVÁRA.

– Igen, bízom benne, hogy így könnyebb 
lesz a ciklus. Leginkább, hogy nem fognak 
politikai elvek miatt beakasztani. Sajnos 
korábban többször előfordult, hogy 
költségvetést, zárszámadást, hasonló 
minősített többséget igénylő döntéseket 
azért nem tudtunk meghozni, mert a 
Fidesz-KDNP politikai okokból nem 
szavazta meg. 2/3-os többséggel azt 
gondolom, hogy nem lesz akadálya a 
gördülékeny munkának. Már most felaján-
lottam a Fidesz-KDNP megalakuló frakci-
ójának, hogy szeretnék velük is egyeztetni 
az előterjesztésekről az ülések előtt. Már 
amennyiben részükről is fogadókészség 
lesz erre, és lesz olyan tárgyalópartner, 
akivel ezeket meg lehet tenni. Most az 
látszik, hogy a szavazatszámok miatt erre 
egyáltalán nincs is szükség, de akkor is úgy 
gondolom, hogy a 15 főnek együtt dolgoz-
va kell a városért tennie.

– HA A VÁROST NÉZZÜK, AKKOR 
MELYEK A LEGSÜRGETŐBB FELADATOK?

– Az elkövetkezendő időben elsőként a 
mostani választási programom, ígéreteim 
megvalósításával kívánok foglalkozni. 
Ebből már két dolgot el is kezdtünk.                        
Az egyik a város közvilágítási helyzetének 
javítása. Felmértük az irányokat, hogy 

kikkel lehet felvenni a kapcsolatot.                         
A másik prioritás a kóbor kutyák helyzeté-
nek felmérése. Itt is kijelöltem már a 
felelős személyt, aki elkezd ezen dolgozni, 
és felveszi a kapcsolatot a városban a 
segítőkkel, a szervezetekkel. Fontos a 
város gazdasági helyzetének felmérése. 
Az Ipari Park építését is megkezdjük, a 
terület feltöltése már el is kezdődött a 
betelepítéssel kapcsolatban.

– VANNAK MÉG FOLYAMATBAN LÉVŐ 
PÁLYÁZATOK IS.

– Igen sok projekt van még folyamatban. 
Ebből ami a legnehezebb, a csatornaberuhá-
zás. Ez nagyon sok problémát okoz a lakosság 
körében, amit én ugyanúgy megtapasztalok, 
mint bárki más, hiszen én is az egyik érintett 
területen élek. Nagyon sok gond van a kivite-
lezőkkel. Nem azért, mert nem akarják 
megcsinálni, hanem mert nincsen megfelelő 
munkaerejük, akikkel a feladatokat megfelelő 
minőségben el tudnák végeztetni. Van, ahol 
sikerül eredményeket elérni, ahol megfelelő 
alapossággal, a lakosság megelégedettségé-
vel tudják befejezni a munkát. Sok helyen 
viszont tényleg tarthatatlan a helyzet. Bízom 
abban, hogy ez is rendeződik, hiszen a kivite-
lező is folyamatosan cserélgeti azokat az 
alvállalkozóit, akik nem megfelelő munkát 
végeznek. A lakosságtól azt kérem, amennyi-
ben lehet, legyenek türelmesek, de nyilván 
ennek van egy határa.

Nagyon sok projektünk van folyamatban. 
A Petőfi úti és a Csépány úti iskoláknak az 
energetikai korszerűsítése most kezdő-
dött. Úgy látom, hogy nagyjából jövő év 
végéig minden projekt lezárul. Sok látvá-
nyos beruházás lesz még a közterülete-
ken is, ugyanis vannak olyanok, amelyeket 
civil szervezetek valósítanak meg. Pozití-
van tekintek a jövőbe, hiszen nagyon sok 
szép változás vár még erre a városra.

4
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MEGELÉGELT ELNYOMÁS
1956. október 23-a az egyik legismertebb dátum a magyarok számára hazánk törté-
nelméből. Ezen a napon Budapesten a fiatalság megelégelte az elnyomást és felvet-
ték a harcot a szovjetekkel. Az ezt követő pár napban az összecsapások során több 
ezren vesztették életüket, sokakat kivégeztek vagy bebörtönöztek. A segélykérések 
ellenére nem érkezett segítség nyugatról, így az 56-os forradalmat és szabadsághar-
cot pár hét alatt leverték a megszállók.

Kultúr-sok(k)Langy szél lengette a lyukas zászlót az Antal-
köz téren, nemzetőr Dzsó átszellemült arccal 
markolta a rudat, miközben a kivezényelt 
rendőrök a sarkon beszélgettek a polgárőrök-
kel, a huszárok árnyékában. Kik jöttek el, 
forgolódtam, mint falusi öregasszonyok a 
ravatalozónál, de csak a szokásos arcok.
 
Szereplők, koszorúzók, azok hozzátartozói, 
egy osztálynyi diák és persze a politikusok, 
főként a győztesek. A nagy vesztesek most 
otthon maradtak, holott korábban szinte 
mindenütt ott voltak, s egyszer sem mulasz-
tották el megjegyezni, hogy Ózd a mi közös 
ügyünk. Az aradi vértanúkat még megtisztel-
ték, merő véletlenségből hét nappal az önkor-
mányzati választások előtt. Ha az 56-osok 
nem tétlenkednek annyit, s két héttel koráb-
ban robbantják ki a forradalmat, ők is a mi 
közös ügyünk részesei lehettek volna.

Ellenben Béri főrendező büszkén szemlélte 
társulatát, akik hozták a mára már termé-
szetesnek vett színvonalat, na jó, a bonvi-
ván kissé megint kiabált, meg is repedtek 
az egészségbiztosító ablakai, de őt már így 
szeretjük. A beszéd most az alpolgármes-
ter reszortja volt, mély átéléssel, hitelesen 
szónokolt, szinte ott meneteltünk a hős 
fölkelők között, maroknyi seregünk 
kiüldözte a tankokat a hétesi híd felé.

Jól jött ez a munkaszüneti nap a hét közepén, 
verőfényes napsütésben le lehetett mosni 
az autót, kisétálni a hobbitelekre, kirándulni 
közel-távolra, fürdőben áztatni fáradt tagja-
inkat. Hogy a szabadságunkért – tudniillik, 
hogy például szabadidőnkben bármit csinál-
hatunk – kik harcoltak hatvanhárom éve, s 
nem kevesen az életüket is adták, az most 
nem számít. A tévé úgyis leadja, majd 
megnézzük, ez nem a mi közös ügyünk.

Dzsó, az élő zászlótartó – tehát nem a 
várkonyi templom faláról mászott le 
fölszentelve – mindeközben talán azon 
gondolkodott, hogy miért lyukas a zászló, 
amit éppen tart, mint egy rendíthetetlen 
ólomkatona (pedig én tanítottam neki 
történelemórán, vagy tán épp ezért). Láttam 
a tekintetén, hogy megfejtette: valaki kivágta 
róla az ÓKÜ emblémát, mert néhány hete 
Ózd már nem a mi közös ügyünk…

Lyukas ünnepünk
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Erre a napra, ezekre az időkre és a hősökre 
emlékeztek az ózdiak az Antalköz József 
téren, a „Lyukas zászlónál” október 23-án. 
A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző 
Egyesület bevonulását és hazánk Himnu-
szát követően Farkas Péter Barnabás 
mondott beszédet, aki kiemelte, milyen 
fontos, hogy mi és a jövő generációi 
megemlékezzenek az ilyen és ehhez 
hasonló történelmi tettekről.

„Rákosi és társai megmutatták, hogy meddig 
képesek elmenni a hatalomvágy érdekében. 
A történelem tanúsítja, hogy a személyi 
kultusz mekkora őrületet tud rászabadítani a 
társadalomra. Az egypártrendszeri diktatú-
rában egy zavaros elme ragaszkodása a 
hatalomhoz, mindenféle erkölcsi gát nélkül 
mekkora károkat tud egy nemzet számára 
okozni. A demokrácia és a hagyományos 
értékrendek sárba tiprása, a nép valódi 
szükségleteinek semmibe vétele” – mondta 
Farkas Péter Barnabás.

A beszéd után a történelmi egyházak képvi-
selői könyörögtek és imádkoztak a résztve-
vőkkel együtt a szabadságharcban elesettek 
lelki üdvéért. Tóth Melinda evangélikus 
lelkész a megemlékezőkkel közösen imád-
kozta a Mi atyánkat, míg a többi felekezet 
képviselői rövid imákkal állítottak emléket. 

A könyörgések után az ÓMI Zenés Színház 
produkciója következett. A társulat tagjai: 
Rási Zorka, Szaka Attila, Dobos Eszter, 

Kurtán Laura és Berki Alex, Béri László 
művészeti vezető irányításával több 
verset és dalt adtak elő.

Az ünnepség végén a „Lyukas zászló” előtt 
helyezték el a koszorúkat a résztvevők. 
Fejet hajtott Ózd Város Önkormányzata 
nevében Janiczak Dávid polgármester, 
illetve több civil szervezet is. A nemzetisé-
gi önkormányzatok mellett pedig a helyi 
politikai pártok is elhelyezték a kegyelet 
virágait az emlékmű előtt. Ezt követően 
díszlövéssel, a Szózattal és a Székely 
himnusszal zárult az október 23-ai törté-
néseknek emléket adó esemény.
    Farkas Nándor

Szepesi Dániel



Üzemek Finomhengermű Gyárrészlegénél, később alapítóként a 
Finomhengermű Munkás Kft.-nél tevékenykedett. Dolgozott MEO 
ellenőrként, volt művezető, diszpécser, főművezető, üzemvezető, 
osztályvezető, valamint kereskedelmi- és marketingvezető is. 
1973-tól 1975-ig a határőrségnél teljesített szolgálatot, ahol a 
„Határőrség kiváló katonája”, illetve rajparancsnoka lett, onnan 
őrmesterként szerelt le. Feleségével 45 éve házasodtak össze. 
Egy fiuk és egy lányuk született, akik hat unokával örvendeztették 
meg őket. 1994-től 2010-ig Uraj és Susa önkormányzati képvi-
selője volt, 2010 óta a választókerületek bővülésével a Petőfi 
útért és annak térségéért, illetve Szennáért is felelt. A jelenlegi 
ciklusban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot elnökként irányí-
totta, de az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságnak is 
oszlopos tagja volt. Az Ózdi Néptánc Egyesület munkáját már a 
kezdetektől figyelemmel kísérte, 2014-től 2017-ig pedig elnök-
ként is egyengette útjukat. 2019. október 5-én a susai temetőben 
kísérték utolsó útjára. Tartó Lajos 44 éves közéleti, illetve 25 éves 
képviselői munkájára kegyelettel emlékeznek az ózdiak. 

Hatvanhét éves korában, 
méltósággal viselt hosszú 
betegség után, 2019. 
szeptember 24-én hajnalban 
elhunyt Tartó Lajos önkor-
mányzati képviselő. Tartó 
Lajos 1952. január 7-én szüle-
tett Ózdon, és egész életében 
Susán lakott. Általános iskolai 
tanulmányait is itt kezdte 
meg, később Urajra, majd az 
Ózdi Petőfi Sándor Általános 
Iskolába járt. Miskolcon kohá-
szati technikusként végzett. 

Munkavédelmi oktatói, vendéglátó, majd üzletvezetői képesítése-
ket Ózdon szerzett. A marketing-, reklámügyintézői, valamint a 
felsőfokú kereskedelmi menedzseri ismereteket pedig Budapes-
ten sajátította el. 1970-től nyugdíjazásáig az Ózdi Kohászati 

ELHUNYT TARTÓ LAJOS
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„Sokat utaztam rajta gyerekkoromban.” / 
„Ezzel jártunk az arlói és a borsodnádasdi 
tóra fürdeni.” / „Gyerekként senki sem 
molesztált minket jegykezeléssel.” – 
emlékeznek vissza az idősebbek az Ózd-Ná-
dasdi keskeny nyomtávú iparvasútra az egyik 
legnagyobb közösségi oldalon. Történetét 
leginkább id. Vass Tibor: Az ózdi iparvasút 
története” (Közlekedési Múzeum, Budapest, 
2001), vagy Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek… 

ÜZENET A MÚLTBÓLÜZENET A MÚLTBÓL

Alabán Péter

Bánréve és a vasút 1871-1965 (2014) című 
művei alapján követhetjük nyomon.

Miután az ózdi vasgyár megközelítése érdeké-
ben a Rimamurányi Vasmű Egyesület tervbe 
vette a Bánréve-Ózd-Nádasd (a mai Borsod-
nádasd) közötti 1000 mm-es nyomtávolságú 
vasút megépítését, 1872-73-ban megindult a 
forgalom. A második világháborút követően 
ugrásszerűen megnőtt napi bejárók száma 

miatt a Hódos-völgy lakossága kérte, hogy 
vasúti személykocsikat is helyezzenek üzembe 
be- és hazajárás érdekében. A vonalon 
1953-ban ennek megfelelően szerveztek 
gőzmozdonyvontatású személyforgalmat a 
munkások szállítására, négy óránként, napi hat 
indulással reggel 6 óra 30 perctől számítva. A 
gyárvezetés – autóbusz hiányában – a 
személyszállítást akkor még kiselejtezett 
villamoskocsik vásárlásával oldotta meg: a 
Budapesti Közúti Vaspályatársaság (BKVT) 
418-as D típusú, hatablakos szekrényű, tetővi-
lágítású villamosa ONV 16-os pályaszámú 
személykocsiként üzemelt az Ózd-Nádasdi 
vasút vonalán. 1905-1906 között az összes C, 
D, D', E, E', M kocsit átalakították beálló tenge-
lyűre, a kétmotoros villamosok pedig megkap-
ták a Q típusjelet. Rónaföldi adatai szerint a 
személyforgalom lebonyolítása érdekében – 
ezen Q kocsik közül – tíz darab 5400-as 
sorozatú pótkocsi került a vasútra (valószínű-
leg ONV 9-16-os számon), amelyek közül 
nyolcat vettek üzembe 1954-ben, azonban 
1966-ig további tizennyolc darab, más típusú, 
főleg a 19. század végén készült, majd átalakí-
tott személyszállító járművet vásároltak. 
Egyesek visszaemlékezése szerint télen, a fagy 
és a hideg idején a kocsikat szenes kályhával 
fűtötték, miközben a vonatok tele voltak 
emberekkel, gyári munkásokkal.

Az autóbuszjáratok bővülésével az iparvasút 
utasforgalmát később visszafejlesztették, az 
utolsó személyvonatot Borsodnádasdról 
Ózdra 1972. június 9-én indították. Ebben az 
évben szűnt meg Ózdon a nosztalgikus 
korszakot idéző Béke kert is, és a hozzájuk 
fűződő megannyi élményszerű emlékkép.

ÓNV személyvonat indul Ózdról Borsodnádasdra. Ózd, kb. 1966.
(Forrás: Ózdi Muzeális Gyűjtemény.)



Tóth Alexandra
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NEGYVENÉVES JUBILEUM

ÚJRA EGYÜTT

A szomorú vég ellenére az egykori dolgozók 
2019. október 5-én, vagyis negyven évvel 
később újra találkoztak. Ebből az alkalomból 
76-an gyűltek össze, hogy felidézzék a közös és 
egyéni szép emlékeiket. Délelőtt a Gyártörténeti 
Múzeumba látogattak el. Délben megtekintet-
ték volt épületüket, ahol emléktáblát avattak, 
valamint bejárták egykori munkahelyüket is.                 
A program a Digitális Erőműben zárult, ahol 
egykori főnökük, Kóka Lajos összegezte az 
együtt töltött éveket. Körmendi János és Kovács 
Sándor egykori osztályvezetők is elmondták 
személyes tapasztalataikat. Kerekes Edvin 
pedig ismertette az 1995 óta az ÓAM-nál 
történt informatikai célú fejlesztéseket.                             
A múltidézés kötetlen beszélgetéssel ért véget.

például egy vállalati képújság rendszert is 
kidolgozott: a vezetők irodáiban lévő 
teletextképes tévékészülékek jelenítették 
meg a vezetői információs rendszer 
oldalait, ez a megoldás országosan is újnak 
számított. Tanfolyamokon készítették fel a 
városi iskolák tanárait az iskolai számító-
gépek használatára, később szakköröket is 
tartottak a diákoknak.

GAZDASÁG

A személyi számítógépekre való átállás 
fokozatosan zajlott. Az adatok rögzítése már 
azok keletkezési helyén történt, ez pedig 
jelentősen csökkentette a hibalehetősége-
ket. Ebben az időszakban az Ózdi Kohászati 
Üzemek Leányvállalataként önálló cégként 
funkcionáltak. Rövid időn belül pedig az 
anyavállalatból több kisebb egység is 
kiszakadt, ilyen volt például a  Finomhenger-
mű Munkás Kft. Ez rájuk kedvező hatást 
gyakorolt gazdasági szempontból, hiszen az 
új cégeknek saját rendszerekre volt szüksé-
gük. Piacuk bővült, és nem csak Ózdon, 
hanem a környékbeli településeken is sikerült 
értékesíteni szolgáltatásaikat. Megnyitották 
kiskereskedelmi egységüket, a PC ABC nevű 
boltot, valamint elkezdték a műholdas 
tévécsatornák vételéhez 
szükséges parabolaanten-
na-rendszerek telepítését 
kisközösségek és egyéni vevők 
részére. Azt a személyzetet, 
akik csak az R22-vel foglalkoz-
tak, nem tudták megtartani.                          
A rendszerváltás szele 
megcsapta az ott dolgozókat, 
akik kiléptek, és önálló vállalko-
zásba kezdtek. A létszám egyre 
fogyatkozott, és a piac is erősen 
pangott, a kis cégek fizetéskép-
telenné váltak. Ennek eredmé-
nyeképpen az anyavállalat 
becsődölt, ezért őket is felszá-
molták. Végül 1995-ben 
megszűnt az egyetlen olyan 
szervezet Ózdon, amely ilyen 
sokrétű számítástechnikai 
tevékenységet folytatott. 

A KEZDET

A ma már csak Csokipalotaként emlegetett 
épület szomszédságában álló, kék színű 
létesítmény korábban az Ózdi Kohászati 
Üzemek Számítóközpontjának adott 
otthont. 1979. október 3. jeles nap volt a 
város életében, ugyanis Pethes András 
vezérigazgató akkor avatta fel és adta át 
számítástechnikai célra az épületet, 
valamint az úgynevezett R22-es gépeket. 
Maga a helyszín az akkori kor technológiai 
színvonalának csúcsát képviselte: fémvázas, 
háromszintes, klimatizált, egyszerű, modern 
kinézetű volt. A beruházás akkoriban 130 
millió forintba került. Mintegy száztíz fővel 
indultak. Az adatrögzítés két műszakban 
történt, a gépteremben az operátorok, 
programkönyvtárosok, valamint a hardvere-
sek három műszakban dolgoztak. A szerve-
zők, programozók létszáma harminc főre 
volt tehető. Mivel a szakembergárda csak az 
átadásra állt össze, így idő és tapasztalat 
sem volt, hogy a kialakítandó számítógépes 
programrendszereket helyben dolgozzák ki, 
ezért még korábban külső szerveket bíztak 
meg ezek tervezésével.

A RENDSZER

A szakmai stáb termelés- és vállalatirányí-
tási rendszert dolgozott ki, amely magába 
foglalta többek közt a vevői rendelések 
feldolgozását, a gyártáskövetést, készlet-, 
bér- és létszámgazdálkodást, valamint az 
export elszámolást. Ezen felül olyan 
programokat is készítettek, amelyek egy 
speciális munkaterületet érintettek, mint 
például az acélműi adatlapok adatainak 
nyilvántartása az Acélmű és a Minőség-el-
lenőrzési Főosztály részére, vagy henger-
gazdálkodás a Finom-, Durva- és Rúd-Drót 
Hengermű számára. De készültek a város-
nak is programok. Ilyen volt a lakáskérel-
mek nyilvántartó és elbíráló rendszere, 
vagy éppen az órarend program a középis-
koláknak. A 80-as évek közepén megjelen-
tek a személyi számítógépek, először a 
Commodore 64-es, 128-as gépek.                                  
Az egyik csapat Commodore tekintetében 
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Dávid és Góliát
Harmadszor is legyőzte Dávid Góliátot – így 
gratulált az országos Jobbik-vezetés a 
régi-új ózdi polgármesternek, amikor még a 
pezsgő sem pukkant, de már mindenki 
elkönyvelte az eredményt. Azt nem tudni, 
nekik mennyit köszönhet, s mennyit a többi 
pártnak, ez mérhetetlen.

Hogy Góliát alatt mit értettek vagy kit, azt is 
csak találgatni lehet. A főmérnök urat-e, aki 
valóban hórihorgas – ha nincs is három méter, 
mint a Bibliában –, vagy magát a rendszert, 
netán a birodalom fejét, aki pedig egyáltalán 
nem nevezhető sudár termetűnek, még a 
legnagyobb jóindulattal sem.

Az egykori kohászváros megint fekete füstöt 
fújt a NER képébe, pedig óriásplakátokon 
sulykolták, csak akkor lesz fejlődés, ha az erős 
gazdaság erős emberére szavaz minden ózdi, 
aki bejegyzéseiben hirdette: magabiztos.                    
A vereség felismerésekor orvosnak mondta 
magát, hogy csak ő segíthetett volna a beteg 
városon, ellenben a győztes egy doktornak 
öltöztetett pojáca, ha nem is pont ezekkel a 
szavakkal. Ilyenkor úriemberek gratulálni 
szoktak, nem a helyi televíziót okolni. Vélhető-
en nem nézi az M1 műsorait, mert akkor nem 
mondott volna olyat, hogy a másik oldal nem 
kap elég megjelenési felületet.

Senki nem vitatja, remek szakember lehet a 
maga területén, érti a dolgát, ám a nép, az 
istenadta nép máshogy döntött. Hiába pózolt 
bölcs vezérünkkel az összes föllelhető buszme-
gálló oldalán. Néhányan még a buszt is 
lekésték, addig gyönyörködtek a műalkotásban, 
amilyet még maga Székely Bertalan sem tudott 
volna festeni. Az egyszerű polgár pedig vak, 
nem olvasta eleget az ország mértékadó 
hetilapját, ahol városunk egyetlen Táncsics-díjra 
méltó publicistája – álnéven, persze – minden 
héten fölnyitotta az ózdiak szemét: csak a 
plakáton látható két ember mentheti meg 
Ózdot a teljes pusztulástól, az összefogás 
jelöltjei ellenben semmihez nem értenek, csak 
álmokat szövögetnek meg ígérgetnek.

A slepp néhány tagja már látta magát öltöny-
ben, nyakkendőben reményei filmvásznán, 
ahogy szolgálataikért, a kampány során végzett 
munkájukért elfoglalják a hűbért. A közösségi 
médiában tolták a szekeret, önmaguk karikatú-
rájaként emeltek piedesztálra és tiportak sárba 
embereket. Akik máshogy gondolkodnak mint 
ők. Utolsó puskaporuk volt: félmeztelen mutat-
ni – mintha helyi „kisborkai” lenne – az ellensé-
get. Az Olvasó nyilván most fölszisszen, nem 
ellenfelet kellett volna-e írni. Sajnos nem.                   
Ez lett a vesztük. A gyűlöletpolitizálás, a gőg, a 
túlzott magabiztosság. Hogy erővel, pénzzel 
mindent el lehet intézni. 

Kár, hogy a város számára minden választás 
után elveszik a polgárok fele. Mert a most 
vesztes oldalon is van rengeteg modern 
gondolkodású, a várost szerető, intelligens 
ember, akik nagy hasznára lehetnének egy 
zászlók, színek, táborok nélküli Ózdnak.              
Ahol a tettek számítanának, nem a szavak. 
Álomvilág…

 8.

Farkas Nándor

Alabán Péter

A világ vezető társadalom- és gazdaságtör-
téneti intézete (IISH) önálló intézményként 
működik Amszterdamban. Itt tartották meg 
szeptember közepén az Európai Munkástör-
ténet Konferenciasorozat (ELHN) immár 
harmadik alkalommal megrendezett találko-
zóját, ahol a közép-európai szekciót magyar 
kutatók szervezték. Az előadások között a 
rendszerváltozás utáni időszak hatásvizsgá-
lata kapcsán ózdi vonatkozású prezentációt 
is bemutattak. Igaz, Nagy Péter 19. század 
második felének munkaerő-kínálatáról szóló 
előadása már az előző, két évvel ezelőtt 
Párizsban megtartott eseményen is jelezte, 
Ózd a társadalomtörténeti kutatások egyik 
fontos kiindulópontjává vált.

Az idén októberben százéves holland 
légitársaság (KLM) gépén utazva máris a 
kulcsfogalmak jártak a fejem-
ben a társadalmi átalakulás 
legfontosabb kérdéseiről. 
Látva az előadások témáját és 
az előadók személyes bemu-
tatkozását arra is gondolhat-
tunk, hogy sokaknak Európa 
inkább csak a nyugatot jelenti. 
Az érdeklődés is ezt támasz-
totta alá. Görög, lengyel és 
holland kollégákkal beszélget-
ve viszont még világosabbá 
vált, hogy az 1980-as évektől 
Ózdon lezajlott történések 
kiváló összehasonlítási alapot 
jelentenek, de hasonló nehéz-
ségek, problémák adódtak a 
környező országokban is a 
rendszerváltozás menetében.

Ahogy a névváltoztatásra készülő ország-
nak (Hollandiából Néderland) a tulipán, a 
fapapucs vagy a szélmalom, úgy fővárosá-
nak a csatorna és a kerékpár lehet a jelképe. 
A város vegyes etnikumú arcai, a szinte csak 
afrikai gyökerű bevándorlók által lakott 
egyes negyedei és a belváros függöny 
nélküli polgári- és kereskedőházai között 
sétálva, megízlelve a holland ginnek is 
nevezett genevert eszünkbe jut, hogy 
2016-ban Hollandia volt a negyedik leggya-
koribb célország a kivándorló magyarok 
között, ám az uniós csatlakozás nem 
jelentette a munkaerőpiac azonnali megnyi-
tását számukra (sem). Bartha Eszterrel, az 
ELTE BTK docensével és Valuch Tiborral, az 
Eszterházy Károly Egyetem tanárával 
megtartva közel fél-félórás előadásainkat, 
egy, a magyartól „egészségesebb társada-
lomképet” láthattunk magunk előtt, amely-
ben a más politikai és társadalmi közeg 
eleve az élhetőbb, befogadóbb és fejlett 
állam képét mutatja.

Az utolsó nap esti fényeiben megkóstolva 
a híres Puccini csokoládékat a szálloda felé 
tartunk. A bárpulttal ellátott csónakázás 
bár kimaradt, mégis értéket teremtő, 
tényfeltáró kutatási eredményeket vittünk 
magunkkal, amelyekért cserébe szakmai 
és idegenként is emberi élményeket 
kaptunk mind a szervezőktől, mind a 
várostól. Ezek után: Irány Ózd!
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A hátrányos helyzetű települések, illetve 
településrészek életében kiemelt jelentő-
séggel bírnak a szociális rehabilitációt 
elősegítő programok. Újtelepen és Kiser-
dőalján jelenleg két projekt is folyamatban 
van: az egyik a konkrét városrehabilitáció, a 
másik pedig a folyamatot kísérő programo-
kat, tanácsadásokat foglalja magába.

Utóbbi a TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 
jelű pályázatnak köszönhetően valósul 
meg Ózdon. Az ilyenfajta programoknak 
azért is nagy jelentőségük van, mert segítik 
az adott városrészben élők alkalmazkodá-
sát a megváltozott lakókörnyezethez, és 
segítik őket az életmódváltásban. Célul 
tűzték ki többek között a hátrányos helyzet 
újratermelődésének megakadályozását, a 
fiatalok tanulmányi eredményeinek javítá-
sát, iskolai karrierjük támogatását. Ehhez 

folyamatos korrepetálá-
sokat biztosítanak, és 
szakkörök keretein belül 
nyújtanak, nyújtottak 
betekintést a művésze-
tek, a fotózás, a filmezés 
és a színjátszás világába.

A hátrányos helyzetű 
gyerekeknek szüleik önerő-
ből nem tudnának lehető-
séget biztosítani tágabb 
környezetük megismeré-
sére. A pályázat ebben is 
segít, hiszen az egy-egyna-
pos kirándulások mellett 
többször szerveztek ötnapos tábort is.

Ugyancsak kulcskérdés a kiugró egészség-
ügyi kockázatok mérséklése, az egészséges 
életmódra való nevelés, orientálás. Ennek 
egyik legjobb módja, ha olyan programokat 
kínálnak az érintetteknek, ahol ők maguk is 
kipróbálhatják a különböző mozgásformá-
kat, szűrővizsgálatokkal átfogó képet 
kaphatnak szervezetük állapotáról, és 
egészséges ételeket kóstolhatnak, sőt 
tanácsot is kapnak a kiegyensúlyozott 
étrend kialakításához.

A program azonban nemcsak az egyén, 
hanem a közösség szintjén is próbál segíte-
ni. Így a családok szakértőktől kapnak 
életvezetési tanácsokat, hasznos tippeket a 
gazdálkodáshoz, lakásuk karbantartásához. 
Ha pedig a családnál is nagyobb közösségre 
gondolunk, számos közösségi akció 
valósult már meg a 2017-es indulás óta. 
Felújították az Óvoda úti játszóteret, 
szemetet szedtek Kiserdőalján, de minde-
mellett a kikapcsolódásra, szórakozásra is 
jutott energia. A helyi Roma Napon például 
több, országosan is ismert és elismert 
előadónak tapsolhatott a közönség.

A projekt teljes ideje alatt öt szociális 
munkás tevékenykedik a területen. Ők 
folyamatosan tartják a kapcsolatot a 

lakossággal, és várják a megkereséseket. 
Minden lehetséges módon segítséget 
nyújtanak a rászorulóknak a problémáik 
megoldásában. A szakmai stáb munkáját 
továbbá roma koordinátor, programszerve-
ző, kertészeti szakértő, foglalkoztatási 
koordinátor, tanulási sikerességi program-
vezető, fejlesztőpedagógusok, szociális 
munkások és védőnő is támogatják.

Az „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész 
szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű 
komplex programok” című projekt egyéb-
ként 156 millió forintból valósul meg, és 
2020. szeptember 30-ig tart. Konzorciumi 
tagként Ózd Város Önkormányzata, a helyi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint az Abaújrakezdés Közhasznú 
Egyesület vesz részt a megvalósításban.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KULCSKÉRDÉS A FELZÁRKÓZTATÁS
NEMCSAK A LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA,
DE AZ ÉLETMÓD TERÉN IS SZÜKSÉG VAN A FEJLŐDÉSRE.

Lendvai Zsolt
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Kultúr-sok(k)Virág Gedeon vidéki hírlapíró álmosan ébredt. 
Sokáig nézte a választási műsorokat, majd sétált 
egyet a Vasvár úton, ahol egy sereg embert látott 
ujjongani, sikoltozni, talán még pezsgő is 
pukkant. Egy fiatalembert ünnepeltek, a nevét 
skandálták, boldogan vonultak. Valamivel 
kevesebben, mint öt évvel korábban.
A rendőrséggel szemközti utcából is jöttek polgárok, 
hatalmas autókban, terepjárókban, de az ő arcuk 
nem tükrözte az iménti boldogságot. Inkább 
csalódottak voltak. Nem fogták még fel, hogyan 
történhetett mindez. Ünnepre készültek, de az élet 
kegyetlen. Ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat. 
A firkász nem értette őket, ahogy az előbbi társaság 
féktelen diadalát sem. Ezen gondolkodott hajnalig.
Találkoztam Virág Gedeonnal azon a vasárnap délután, 
mondjuk úgy, hogy spicces volt, mint rendesen. Szürke 
kardigánt viselt, alatta tiszta, ha nem is frissen vasalt 
ing, csokornyakkendővel. Megadta a módját. A felesége 
is menni akart vele voksolni, de lebeszélte róla. Még be 
kell ugrani a teszkóba egy izzóért, szabadkozott, ami 
valójában azt jelentette, hogy várják a kocsmában egy 
kis politizálásra. Azt nem tudjuk, hogy Margitka végül 
szavazott-e és hogyan.
Épphogy elérte a kórházi járatot, ami zsúfolásig 
tömve volt diákokkal, akik akkor még talán nem is 
tudták, ki lett a polgármester, s valljuk be, többségü-
ket ez nem is érdekelte. Élnek a maguk világában, 
telefonnal a kezükben beszélgettek, unott arccal, a 
hétfő reggel mindenkit megvisel. A kenyér sem lett 
olcsóbb, a buszjegyért is ugyanannyit kell fizetni, az 
élet megy tovább a maga medrében.
A postánál a szokásos dugó, a busz alig tudott kikanya-
rodni a Munkás út irányába, reggelente mindenki siet, 
ideges. A megállónál ismerős házaspár szállt föl, nem 
kis meglepetésükre egy szemüveges, fekete pulóveres 
fiú átadta a helyét. Látja, Gedeon, ilyen is van, sóhajtott 
az asszony. Mit szól az eredményekhez?
Virág Gedeon hirtelen nem is tudta, hogy mit szóljon. 
Épp eleget olvasott arról, hogy most aztán majd elzárja 
a kormány a pénzcsapot, ellehetetlenítik a város 
működését. Motyogott valamit arról, hogy a többség 
így akarta, meg hogy megbosszulta magát a dölyfös 
magabiztosság. Az embereknek elegük van a lejárató 
kampányokból, a hazug mocskolódásból. De azt, hogy 
ő maga kire szavazott, még nekem sem árulta el. 
Akkor, a kettes buszon még nem tudta, hogy neki 
tulajdonképpen mindegy, ki nyerte a választást. Nem 
számít, hogy milyen arányban állt föl az új képvise-
lő-testület az alakuló ülés után. Mindez nem fontos. 
Gyalog indult hazafelé a kórháztól. Már egyáltalán nem 
jutott eszébe a sunyi, kétszínű, legtöbbször mocskos 
politika. Az élet apró rezdülései nagyítódtak föl hirtelen. 
Egy mosoly, egy kellemes illat a pékség előtt sétálva, a 
színes falevelek, a cirógató októberi napsütés. 
Akkor tudta meg, hogy nincs tovább. Menthetetlen. 
Lehet még hátra két hónap vagy jobb esetben fél év. 
Aztán vége. Az urnát lezárják, mint október 13-án. 
Nem is Virág Gedeon lett volna, ha nem ilyen morbid 
hasonlat jut az eszébe, miközben arrébb passzolt egy 
kavicsot az Ív úti templom kapujánál…

A virágnak megtiltani… 8.
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Október 26-27-én pedig a franciaországi 
Albiban próbált szerencsét a 24 órás futó 
világbajnokságon a magyar válogatott 
tagjaként, ahol egy nap leforgása alatt 
mintegy 276 kilométert sikerült össze-
gyűjtenie. Ezzel, amellett, hogy új országos 
csúcsot állított fel, a dobogó második fokát 
is elfoglalhatta. A magyar csapat ezüstér-
met szerzett a versenyen.

Elsöprő sikert aratott Bódis Tamás a 
Spartathlon elnevezésű 246 kilométeres 
ultrafutó versenyen Görögországban.                   
A sportoló májusi Ultrabalatonon nyújtott 
teljesítménye is bizakodásra adott okot, 
hiszen már akkor is mindenkit maga mögé 
utasított. Ám a görög megmérettetésen 
elért eredménye minden képzeletet 
felülmúlt. A helyi kötődésű fiatalember már 
tavaly is rajthoz állt a viadalon, akkor a 
negyedik helyen zárt, most viszont az első 
helyen ért célba az ultrafutás olimpiájaként 
is emlegetett nemzetközi futóversenyen, a 
mintegy 376 főt számláló mezőnyben. 
Tamás amellett, hogy saját magát überelte, 
megdöntötte a Bogár János által 1991-ben 
felállított legjobb magyar időt is. 23 órára és 
29 percre volt szüksége ahhoz, hogy 
Athénból indulva megérinthesse Spárta 
főterén Leónidasz király szobrának lábát. 
Eredményének köszönhetően a Spárta 
főutcáján található, a nyertesek névsorát 
őrző emléktáblára is felvésik majd a nevét. 
Bódis Tamást a 36. győztesként jegyzik.

ELSÖPRŐ SIKER

Tóth Alexandra
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Hosszú hónapok szervező- és tervező-
munkája, díszletépítés és lázas előkészü-
letek – a háttérben rengeteg feladat várt 
az Ózdi Városi Televízió munkatársaira, 
amikor belevágtak eddigi legnagyobb 
produkciójukba. A póZdium elindításának 
lehetőségét egy pályázat teremtette meg, 
mára pedig már túl vagyunk az első 
pódiumbeszélgetésen is.

A műsor – merthogy minden egyes 
alkalom egyben tévéfelvétel is – alapkon-
cepciója szerint tíz hónapon keresztül 
havonta egyszer városunkba érkezik 
egy-egy országosan ismert és elismert 
személyiség. Mellettük pedig mindig 
lehetőséget kapnak tehetséges helyi 
fiatalok is, akik valamilyen produkcióval 
kedveskednek a közönségnek.

Az első alkalommal Ábel Anita színésznő, 
televíziós műsorvezető életébe és karrierjébe 
tekinthettek be az érdeklődők. A helyi közre-
működő az ÓMI Zenés Színház társulatából is 
jól ismert Rási Zorka volt, aki a sztárvendég-
hez hasonlóan maga is kisgyerekként szere-
tett bele a színház világába. Zorka ezúttal két 
musical egy-egy betétdalát énekelte el.

Ábel Anita beszélgetőpartnere Bukovinsz-
ky Zsolt, a helyi televízió ügyveze-
tő-főszerkesztője volt. A mintegy egyórás 
társalgás igen jó hangulatban zajlott.                    
Szó esett többek közt arról, mennyire 
befolyásolta a színésznőt a pályaválasz-
tásban az a tény, hogy édesapja és 
édesanyja is kötődött a média, valamint a 
filmezés világához. Kendőzetlenül beszélt 
arról, hogyan élte meg azt a több mint egy 
évtizedet, amikor a Szomszédok Mágen-
heim Julcsijaként ismerte az ország, miként 
tudta kezelni az ezzel járó népszerűséget.

Kiderült, milyen fordulatot hozott életében 
az első televíziós munka, továbbá hogy 
mennyire tudott kiteljesedni műsorvezető-
ként. Bukovinszky Zsolt arról is faggatta, 
milyen folyamatok álltak egyes döntései, a 
csatornák közötti váltások hátterében, és 
hogy mely feladat 
jelentette a legnagyobb 
kihívást, mely a legkel-
lemesebb, leginkább 
testhezálló szerepet. 
Bár Ábel Anita ügyel 
arra, hogy magánélete 
valóban magánügy 
maradhasson, azért 
néhány ilyen jellegű 
kérdésre is válaszolt, 
betekintést engedve 
mindennapjaiba.

Az első póZdium több 
mint száz érdeklődőt 
vonzott az Olvasóba.                  
A belépés egyébként 
ezúttal is – ahogyan a 
jövőben minden 
alkalommal – ingyenes 
volt, csupán előzetes 
regisztrációra volt 
szükség ahhoz, hogy a 
nézők nemcsak a 
beszélgetésnek, hanem 
egy igazi tévés produk-
ciónak is részesei lehes-
senek. Az Ózdi Városi 
Televízió januárban               
tűzi műsorára a póZdi-
um első felvonását.

A folytatásban is érdemes lesz belépőt 
igényelni az Olvasó jegypénztárában, 
hiszen november 25-én Palya Bea énekes, 
dalszerző, előadóművész lesz a produkció 
vendége. Helyi zenekarként pedig a Várko-
nyi Csibészek közreműködik.

Lendvai Zsolt

IGAZI SZTÁROK
A PÓZDIUMON

NAGY ÉRDEKLŐDÉS MELLETT
RAJTOLT EL AZ ÓZDI VÁROSI TELEVÍZIÓ
EDDIGI LEGNAGYOBB PRODUKCIÓJA

Minden eddiginél nagyobb fába vágta a 
fejszéjét az Ózdi Városi Televízió 
szerkesztősége. Egy pályázati lehető-
ségnek köszönhetően igazi sztárokat 
hoznak el Ózdra, az Adorján Lajos 
teremben tartott pódiumbeszélgetése-
ken pedig tehetséges ózdi fiatalok is 
megmutathatják magukat. A póZdium 
első vendége Ábel Anita volt.


