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Készült az Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. június 7-én
a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi üléséről.

Jelen vannak:
Benedek  Mihály  polgármester,  dr.  Bárdos  Balázs,  Bárdos  István,  Battyányi
József, Bertáné Várnay Ilona, Boda István, Chodkiewicz Károly, Erdősi János,
Fazekas  Zoltán,  Filipcsin  Károly,  Gallyas  Bertalan,  Halászné  Berecz  Tünde,
Kiss Sándor, Kovács Béla, Kovácsné Keller Ildikó, Nagybalyi Géza, Obbágy
Csaba,  Rontó  József,  Soós  József,  Strohmayer  László,  Tartó  Lajos,  Varga
György, Zsolnai Piroska képviselők

Távol volt:
dr. Horogh Lajos, Nyerges Tibor és Szabóné Ottmájar Zsuzsanna képviselő

Jelen van továbbá:
dr. Csiszár Miklós jegyző
dr. Fejér Levente aljegyző
Kispap Károly PH Pénzügyi Ügyosztály vezetője
dr. Babus Magdolna PH Vagyongazd. és Vállalk. Üo. vez.
Vasas Ágostonné PH Szervezési Ügyosztály vezetője
dr. Almási Csaba PH Igazgatási Ügyosztály vezetője
Malinkó János PH Művelődési és Sport Ügyoszt. vez.
dr. Pallagi Istvánné PH Szoc. és Egészségügyi Ügyoszt. vez.
Sződi Pálné PH Humánpolitikai vezetője
H. Szőke Marianna kabinetvezető
Berki Lajos ÓVCKÖ elnöke
dr. Sztanik Zoltán Ózd város rendőrkapitánya
Lipárdiné Ország Erzsébet Ózdi Közélet főszerkesztője
Szerencsés János Ózd Városi Televízió főszerkesztője
Krokavecz György szlovák kisebbségi szószóló
Kovács István Észak-magyarország újságírója
Fábián László Csíkszentsimon-Csatószeg polgármestere
Veres Gergely Nyárádszentsimon és Havad polgármestere
valamint a velük érkezett delegáció tagjai
Borbás Lajos kitüntetett
Pásztor Imre kitüntetett
Sulyok István kitüntetett
Szentjóbi Attila kitüntetett
dr. Tamás Piroska kitüntetett
Ózd város díszpolgárai, intézmények, gazdálkodó és civil szervezetek vezetői,
érdeklődő állampolgárok kb. 10 fő
Kovács Lászlóné jegyzőkönyvvezető



A Himnusz elhangzása után

József  Attila:  Ars  Poetica  című  versét  Ternai  Viktória,  a  József  Attila
Gimnázium tanulója mondja el.

dr.  Bárdos  Balázs köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  ülés
határozatképes.  Külön  köszönti  Fábián  Lászlót,  Csíkszentsimon-Csatószeg
polgármesterét, Veres Gergelyt, Nyárádszentsimon és Havad polgármesterét és
a  velük  érkezett  külföldi  vendégeket,  Benedek  Mihály  polgármestert,  Kiss
Sándor  alpolgármestert,  Berki  Lajost,  az  Ózd  Városi  Cigány  Kisebbsági
Önkormányzat elnökét, dr. Csiszár Miklós jegyzőt, dr. Fejér Levente aljegyzőt.
Elmondja,  hogy  immár  7.  alkalommal  került  megrendezésre  az  Ózdi  Napok
Rendezvénysorozat. Ezen az ülésen itt van mindenki, akinek része volt és van
abban,  hogy Ózd városnak van mit  ünnepelni.  A Képviselő-testület  tagjai,  a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézményvezetők, a társadalmi szervezetek
és  egyházak  képviselői,  a  vállalkozók  képviselői  és  mindenki  aki  jelen  van,
tisztességes munkájával a városért dolgozik. 
Felkéri Benedek Mihály polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására.

Benedek Mihály polgármester úr ünnepi köszöntője 1. sz. mellékletben.

Fábián László  Csíkszentsimon-Csatószeg polgármestere megköszöni a meghí-
vást, hogy részesei lehetnek a 7. Ózdi Napoknak. Elmondja, hogy településük
Erdélyben, Hargita megyében fekszik, a Hargita lábánál. Két településből  áll,
összesen 3540 fő lakja. Ennek 90 %-a magyar 9 %-a roma kisebbség és 1 %-a
román. Közigazgatási  területe 7600 hektár.  A honfoglalástól  kezdve a kárpát
medencében laktak. A székelyek eredetéről Szádeczki Lajos is írt. Függetlenül
eredetüktől mindig magyarnak vallották magukat. Idéz a Fenyő a Hargitán című
versből. Őseik megtanulták, hogyan lehet megélni a Hargitán. A székelyek, ha
élni akarnak a kőből is kenyeret kell kiszorítani. A község első írásos dokumen-
tuma 1232-ből származik. Ma már a székelység alkalmazkodik a piacgazdaság-
hoz. A megélhetésük alapja a mezőgazdaság, az állattenyésztés, a fakivágás és a
kereskedelem. Minden ilyen út alkalmával a szerzett tapasztalatokat próbálják
székely földön kamatoztatni, és a helyi viszonyokhoz képest gyümölcsöztetni a
mindennapi életben. Most, amikor Európa nagy változások előtt áll az ózdiak
tapasztalata nagy segítségükre lehet. Minden lehetőséget ki kell használni. Ezer
éve várják az időt, ami egyre kevesebb és ez tette őket erősebbé, összetartóbbá,
hogy eljöjjön, amit őseik megálmodtak és érte hősi halált haltak. Ez az európai
egység a magyar nemzet határain innen és túl, ahol a jövő generációja számára
csak  emlékek  lesznek.  A  székelyek  hisznek  a  nemzetben,  a  hazában,  a
magyarság feltámadásában. A kint rekedt magyarság részeként, még akkor is,
ha  Trianon  sebei  nem  gyógyultak  be,  együvé  tartozónak  érzik  magukat  a
magyarsággal.  Erdély  szent  hegyei  között  a  székelyek  a  magyar  nemzetért
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élnek, és ha kell meghalnak. Az idő kerekét visszafordítani képtelenség, ezért
nemet mondanak a múltra, és igent a jelenre. Örülnek, hogy Magyarország az
Európai Unió tagja lett, ugyanakkor szomorúak, hogy a határ ott van, ahol van.
Bízik abban, hogy ez 2007. után talán megváltozik és majd megtalálják a nagy
magyar közösséget valahol Európában. Kíván mindenkinek becsületes, kitartó
munkát,  jó  egészséget  családjuk  körében,  hogy  elképzeléseiket  megvalósít-
hassák. 

Veres  Gergely Nyárádszentsimon  és  Havad  polgármestere  megköszöni  a
lehetőséget, hogy ezen a napon ők is jelen lehetnek, ott állhattak a leleplezett
kőszobor mellett, amelyen nagy örömükre a székely rovásírás szerepel. Ez azt
jelenti,  hogy a gondolataik ugyanazok, csak meg kell  próbálni  összegyűjteni,
erősíteni. Elmondja, hogy ő Havad község polgármestere, amelyhez összesen 5
község tartozik, így Nyárádszentsimon is. Külön megköszöni Kovács Bélának
Szentsimon képviselőjének, hogy összehozta a három Szentsimon lakosait és az
erdélyi  Szentsimon  küldötteivel  együtt  lehettek.  Ez  az  alapja  annak,  hogy
egymásra  találjanak,  megpróbáljanak  többször  találkozni,  elmondani
gondjaikat,  mint  a  gyermek,  ha  hazalátogat,  miután  elköltözött  a  szüleitől.
Elmondja,  hogy szombaton  egy és  ugyanazon  percben  szólaltak  meg Erdély
magyar  lakta  települései  templomainak  harangjai  és  a  Budapesti
Nagyboldogasszony templom harangjai, amit a televízió képernyőjén láthattak.
Ezzel Magyarország trianoni határait látták szétrepedezni és ez nagyon jó érzés
volt. Nagyon fontos, hogy megismerjék közösen az anyaországot is. Olyan ez,
mintha  a  kirakós  játékot  megpróbálnák  közösen  összeilleszteni,  és  minden
összeillik.  Elmondja,  hogy  nekik  nagyon  nehéz  volt,  különösen  az  elmúlt
időben. Akik az anyaországiakkal együtt harcoltak a világháborúban és elértek
a Donig, miután letelt az 5-6 év orosz fogság és mikor hazajövet kezet fogtak
egyik lépett át romániába, másik az anyaországba. Úgy érzi ők most is a fronton
vannak.  Még most is  vállvetve kell  harcolni  a fennmaradásért  és azért,  hogy
ápolni tudják a szokásaikat. A feladat továbbra is ez, ezért kell harcolni és nem
feladni. Arra kéri az önkormányzati képviselőket és a pedagógusokat,  hogy a
felnövő nemzedéknek is tanítsák meg, hol húzódott régi és a trianoni határ, és
hogy ott  pontosan kik élnek,  hogy ugyanazt  a nyelvet  beszélik és ugyanaz a
gondolkodásmódjuk. Már ők is az Európai Unió kapuja előtt állnak, és tudja,
hogy  ott  fogják  várni  őket.  Az  idős  embereknek,  akik  hajdan  magyar
állampolgárok voltak, mindig a szívük mélyén az Európa szó kimondása mellett
ott  van,  hogy egyszer  lesz  még  Európa  is  Magyarország.  Nyárádszentsimon
nagyon kicsi  település, 96 lélekszáma van. Gyönyörű szép helyen fekszik, és
szeretettel  várja  az  ózdiakat  is.  Vannak,  akiket  elcsábított  a  gazdagabb
megélhetési mód, de amikor hazajönnek és felmennek a hegytetőre, ránéznek a
festői  tájra,  ahol  születtek,  könnybe lábad a szemük. Azt kívánja,  hogy lelki
gazdagságunkat  próbáljuk  meg  gyarapítani,  hiszen  közösek  az  őseink.  Az
Európai  Unióhoz  való  csatlakozás  közelebb  hoz  bennünket  egymáshoz,
szabadabb lesz  az átjárás,  de mindig gondoljunk arra,  hogy nem így kellene

3



átmenni.  Megköszöni  a  lehetőséget,  hogy  itt  lehetett  a  nyárádszentsimoni
képviselők nevében, és kívánja, hogy még sokszor mondhassa, hogy a jó Isten
éltesse  önöket  sokáig.  Legyen  béke  közöttünk  és  növelje  Isten  a  baráti
szeretetet.

dr. Bárdos Balázs megköszöni a hozzászólásokat. Elmondja, hogy az Ózd Város
Közszolgálatáért kitüntető díjak átadása következik. A díjakat Benedek Mihály
polgármester  adja  át.  Felkéri  Tóth  Veronikát,  ismertesse  a  kitüntető  díjak
indokolását.

Tóth  Veronika ismerteti  az  „Ózd  Város  Közszolgálatáért”  kitüntető  díjak
indokolását. (2. sz. melléklet)

Benedek Mihály polgármester úr átadja a díjakat.

dr.  Bárdos  Balázs valamennyi  kitüntetettnek  szívből  gratulál,  megköszöni  az
eddigi munkájukat, erőt és jó egészséget kíván ahhoz, hogy tovább öregbítsék
városunk jó hírnevét, és segítsék fejlődését.

dr. Tamás Piroska külön megtiszteltetésnek tartja, hogy a kitüntetettek nevében
köszönetet  mondhat.  Az, hogy a kitüntető  díjat  éppen nekik ötüknek ítélte  a
testület a néhány ezer közszolgálatot becsületesen ellátó dolgozó közül, nagy
megtiszteltetés  számukra.  A közszolgálat  csoportmunka,  ezért  az  elismerés  a
munkatársaknak is szól, nélkülük egyikük sem dolgozhatott volna eredménye-
sen. A nevükben is köszöni az elismerést. A közszolgálati munkaviszonya van
közülük akinek már megszűnt, van aki még aktív. Neki most van megszűnőben.
A jól  végzett  munka természetes,  azért  nem jár köszönet,  de nagyon jólesik.
Személy szerint nem számított rá, hogy a közszolgálatért Ózdtól megkapja ezt ,
mivel  az  utóbbi  15  évben  tisztifőorvosként  munkájából  adódóan  sokszor
kritikusan kellett kezelni az önkormányzatot és intézményeit. Elmondja, hogy ő
nem a  várossal,  hanem a  városért  szállt  vitába.  Ezek  szerint  a  város  is  így
értékelte.  Köszöni  a  megértésüket.  Kívánja,  hogy  minél  több  tenni  akaró,
konfliktust is felvállaló hasznos közszolga jöjjön utánuk, legyen eredményes a
munkájuk  és  legyen  szerethető  a  város,  létesüljön  minél  több  munkahely.
Virágoztassák fel  a várost  valójában, és átvitt  értelmében is.  Mindenkinek jó
egészséget  és  boldogságot  kíván,  kéri,  hogy  őrizzék  meg  őket  jó
emlékezetükben. Köszöni a megtisztelő elismerést.
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A kitüntetetteket a Barock Trió köszönti műsorával.

dr. Bárdos Balázs megköszöni a Barock Trió színvonalas műsorát. Felhívja a
figyelmet  az  elkövetkezendő  napok  valamennyi  eseményére,  melyre  ezúton
szeretettel meghív mindenkit. A Szózat elhangzását követően minden vendéget
állófogadás vár a Holdfény Rendezvényházban, kéri fáradjanak át.
Ezzel az ünnepi ülést bezárja.

A Képviselő-testület ülését a Szózat zárja.

k.m.f.

dr. Csiszár Miklós Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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