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A Himnusz elhangzása után

Babits Mihály: „Hazám” című versének részleteit elmondja: Szente Árpád 
Csaba 

dr.  Bárdos  Balázs megköszöni  Szente  Árpád  Csabának,  a  József  Attila 
Gimnázium tanulójának Babits  Mihály:  Hazám című versének tolmácsolását, 
valamint  Maczó  Henrikné  tanárnőnek  a  szavaló  felkészítését.  Ózd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi ülését megnyitja. Köszönti a IX. 
Ózdi Napok alkalmából rendezett ünnepi ülés minden résztvevőjét kiemelten Dr. 
Tóth  István  országgyűlési  képviselő  urat,  Dr.  Balás  Istvánt,  az  Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét, dr. Kovács Jánost az 
Észak-magyarországi  Regionális  Közigazgatási  Hivatal  BAZ  Megyei 
Kirendeltségének  vezetőjét,  Benedek  Mihály  polgármestert,  Kiss  Sándor 
alpolgármestert, Dr. Csiszár Miklós jegyzőt, valamint Ózd Város díszpolgárait, a 
leendő kitüntetetteket, és minden kedves meghívottat. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes.  Felkéri Benedek Mihály polgármester urat ünnepi beszédének 
megtartására.

Benedek Mihály szóbeli kiegészítése:
„Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Nagy  tisztelettel  és  szeretettel  köszöntöm  Önöket  városunk  jeles  napján,  az 
immáron kilencedik alkalommal megünnepelt Ózdi napok alkalmából.
Visszapillantásra, s egyben előretekintésre is késztet bennünket ez az esemény. 
Számba vehetjük, hogy mi minden történt velünk a tavalyi ünnep óta, mit kell 
elvetnünk,  vagy  épp  megőriznünk  azokból  a  tapasztalatokból,  amelyek 
felhalmozódtak bennünk.
Engedjék meg, hogy értékelésemet egy kis történettel kezdjem. Lajos herceg egy 
alkalommal  meglátogatta  barátját,  Rudolf  lovagot.  A herceg  büszke  volt  a 
drágaköveire, és nagy kedvvel mutogatta barátjának. Rudolf nézte egy darabig a 
sok drágaságot, aztán elmagyaráztatta mindegyikről, mibe került. A következő 
kérdése  aztán  arra  irányult,  vajon  mire  lehet  őket  használni,  miféle  hasznot 
hajtanak tulajdonosának. A herceg eltöprengett a kérdésen, de Rudolf folytatta: 
„Mutatok felségednek két olyan követ, amelyek mindegyike 10 aranyba kerül és 
évente 200-at hoz.” Azzal kilovagoltak a birtokra, és a lovag megmutatta az új 
malmát, amely éppen búzát őrölt.
Ez  a  kis  történet,  amely  a  középkorból  maradt  ránk,  sokat  elmond  mai 
helyzetünkről.  A  drágakő,  amely  a  kezünkben  van,  nem  más,  mint  a  mi 
településünk,  a  maga  iparvárosi  hangulatával,  csodálatos  természeti 
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adottságaival.  Vannak  párját  ritkító  helyeink,  ritka  szépségű  területeink. 
Csendes, békés élet folyik itt annak ellenére, hogy a megye második legnagyobb 
városaként tartanak számon bennünket. Sokat fejlődtünk, szépültünk, az itt élők 
közérzetét számos új beruházás javítja.
Ugyanakkor  vannak  komoly  gondjaink  is.  Sokan  keresnének  tisztességes 
munkát, biztos megélhetést.  Azt sem titkolhatjuk el, hogy elmennek olyanok, 
akik ezt itt nem találják meg.
Nincs kész csatornahálózatunk, középületeink nagy részére ráférne a felújítás.
Ezt a kincset tehát, ami a birtokunkban van, óvatosan kell megforgatnunk. Ez a 
drágakő  nagy  kincs.  Vigyázni  kell  rá,  mert  ha  nem  ezt  tesszük,  nemcsak 
drágakövünk nem lesz, de az a bizonyos malomkő sem nekünk dolgozik majd.
Amikor 2002-ben átvettük a stafétabotot, tudtuk, nem szabad hagynunk, hogy 
minden a régiben maradjon, mert így elveszítjük a jövőt. Meg kellett találnunk a 
fejlesztések  lehetőségeit,  melynek  nyomán  jelentősen  megváltozott  a  város 
arculata, gyarapodott a vagyona, a lakosság számára is jól érzékelhető és fontos 
felújításokra,  beruházásokra  kerülhetett  sor.  Átalakult  a  városközpont,  új 
városrész  született  a  faluban,  megszépült  a  Kaszinó,  s  hamarosan  a  régi 
fényében tündökölhet az Olvasó is. Az idetelepült új üzletközpontokba nemcsak 
az  ózdiak,  hanem a  környékbeliek  is  szívesen  járnak,  a  városkép-javításban 
nagyon sok lépést tettünk előre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor  a  mai  beszédre  készülődtem,  kezembe  akadt  egy  német  filozófus 
gondolata: 
„Ritkán  gondolunk arra,  amink  van,  és  túl  gyakran  arra,  amink  nincs.  Ez  a 
magatartás  több nyomorúságot  okozott  már az emberiségnek,  mint  az összes 
háború és járvány együttvéve.”
Nem tudom, igaza van-e a világtörténelem ilyetén megítélésében. Egy dolgot 
azonban érdemes megszívlelni gondolatából. Azt, hogy néha legyen a „van” is 
ünnep.  Örüljünk   mindannak,  amit  sikerült  elérnünk.  És  érezzük  azt,  amit 
Gandhi mondott „ A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.”
A város polgármestereként, de az önkormányzat nevében is büszkén vállalhatom 
mindazt,  amit  letettünk  az  asztalra.  Az  elnök  emberei  című  sorozatban  azt 
mondta  az  elnök,  hogy  „egy  maréknyi  elkötelezett  állampolgár  képes 
megváltoztatni a világot. Azért, mert erre tették fel az életüket.” 
A magam részéről nem használnék ilyen fennkölt szavakat. Azért nem, mert a 
mi feladatunk nem a világ megváltoztatása. A mi feladatunk az, hogy ezért a 
városért dolgozzunk. Azt ígértük annak idején, hogy elkötelezetten szolgáljuk a 
köz javát. Hiszen mindannyian itt élünk, ide tartozunk.
Edison  azt  mondta,  ha  valamibe  belevágunk,  és  eredményt  akarunk  elérni, 
három dologra  van  szükség.  Az  első  –  a  kemény  munka.  A második,  hogy 
tapadjunk a feladathoz. A harmadik pedig a józan ész.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A 2007-2013 közötti időszak kiemelt jelentőségű lehet városunk számára. Ebben 
az időszakban ugyanis eldől, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozás révén 
megnyíló új lehetőségeket kihasználva sikerül-e a korábbi hátrányokat leküzdeni 
és  egy  új,  dinamikus  fejlődési  pályára  állni,  vagy  még  tovább  nő  a 
lemaradásunk.
Célunk – a józan ész és a kemény munka segítségével – természetesen nem lehet 
más,  mint  az  unió  területfejlesztési  programjaihoz  való  csatlakozás,  illetve  a 
szükséges  feltételek  megteremtése.  A  helyi  fejlesztések  megvalósíthatósága 
egyre inkább azon múlik, hogy megalapozott, reális koncepciókat, projekteket 
vagyunk-e képesek kidolgozni. 
Fő céljainkat öt nagy témakör köré csoportosíthatjuk:

1. A meglévő  adottságokra  alapozó  városfejlesztés,  ezen  belül  a  városi 
lakótelepek rehabilitációja, új uszoda építése, illetve a szennyvízhálózat 
teljessé tétele.

2. A munkahelyteremtés elősegítése, a befektetői feltételek javítása
3. A városüzemeltetés és közszolgáltatás színvonalának emelése
4. Az Ózdról kialakított  kedvező kép erősítése, a turisztikai kínálat, ezen 

belül a sportturizmus fejlesztése
5. A  város  kistérségi  központi  szerepének  erősítése  a  környező 

kistelepülésekkel együttesen, azok napi problémáihoz segítség nyújtása
A közszolgáltatások színvonala,  a  városkép rendezettsége, a városüzemeltetés 
minősége mellett a fejlesztések biztosítják városunk vonzerejét. A vonzó, élhető, 
vendégeket  csábító  város  közös  kincsünk,  megóvása,  fejlesztése  nemcsak 
önkormányzati  feladat.  Az  önkormányzat  alapvető  teendője  a  beruházások 
feltételeinek  biztosítása,  a  befektetéseket  vonzó  környezet  fenntartása. 
Adottságaink,  városunk  jellege,  fejlettsége,  javuló  megközelíthetősége  külső 
tőkét is vonzhat. Ez elősegítheti terveink megvalósítását, a helyi vállalkozások 
megmaradását egyaránt.
Nyitottak  vagyunk  a  bárhonnan  jövő  jó  elképzelések  összefogással  történő 
megvalósítására, városunk eddigi fejlődési ütemének megtartására, fokozására.

 „A problémák, legyenek azok személyesek vagy országosak, kisebbek lesznek, 
ha nem kerülöd ki őket, hanem szembenézel velük. Érj a bogáncshoz óvatosan, 
és megszúr. Ragadd meg bátran, és a tövisek eltörnek” - mondta egy amerikai 
admirális, a japánok ellen vívott háború hőse.
Úgy gondolom, igaza van.
Van egy városunk. Ez a város a miénk, mindannyiunké, akik itt élünk. Vannak, 
és mindig is lesznek nehéz korszakaink. Csüggedni azonban sosem szabad, mert 
összefogással, közös áldozatvállalással még a legkilátástalanabb időszakon is túl 
lehet jutni.
Polgármesterként úgy érzem, jó úton járunk, településünk a növekedés, fejlődés 
irányába mozdult el. Most a legfontosabb dolgunk az, hogy élni tudjunk az új 
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lehetőségekkel. Ha ezt nem tesszük, nem érdemeljük meg azokat az előnyöket, 
melyekre az elmúlt évek tapasztalatai nyomán tettünk szert.
Sok munkánkba fog kerülni terveink megvalósítása. De ha megvan bennünk az 
erős  elhatározás,  hogy  továbblépjünk,  akkor  nincs  okunk  kételkedni  a 
sikerünkben. Ígérem, a város vezetése nem zárja be az ajtót senki előtt, aki új 
ötleteivel kívánja gyarapítani városunk fejlődését.
A fejlődés egyik kulcsa a pénz, márpedig ahogy a volt angol miniszterelnök, 
mondta: „általános szabályként kimondható, hogy akinek valóba szüksége lenne 
a  pénzre,  annak nincs.”  Mi sem rendelkezhetünk olyan forrásokkal,  amelyek 
minden vágyunkat teljesíthetnénk. 
Látjuk,  mik azok a  kulcsprojektek,  amelyek széles  helyi  támogatást  élvezve, 
kistérségi  vagy  azon  túlnyúló  partnerségre  építve  jelentős  uniós  támogatást 
tudnak mobilizálni, ami növekvő magántőke befektetést generálhat.
Ehhez olyan szervezeti-intézményi struktúrát kell megvalósítanunk a jövőben, 
amely  megfelelő  szakmai  és  döntéshozatali  kompetenciával  bír,  felkészült, 
motivált munkatársakkal rendelkezik.
Az ózdihoz hasonló szerkezetváltáson és ezzel együtt teljes arculati átalakuláson 
áteső nyugat-európai kistérségek példái is mutatják, hogy az arculatváltás sikere 
nagymértékben  múlik  annak  hitelességén,  nevezetesen  azon,  hogy  a  térség 
lakossága megértette-e, elfogadja-e és támogatja-e a végbemenő változásokat.
S ebben bizony a  felelősségünk közös.  Ez a  felelősség nem pusztán a  város 
vezetőié, az önkormányzati képviselőké, hanem valamannyiünké, az Önöké is. 
Az  intézményvezetők,  a  helyi  társadalmi  szervezetek,  a  pedagógusok,  a 
közalkalmazottak,  és  köztisztviselők  egyaránt  szerepet  kell,  hogy  vállaljanak 
abban, hogy támogató magatartásukkal hassanak a lakosságra, s megértessék: a 
változásoknak az ózdiak nem elszenvedői, hanem alkotói kell, hogy legyenek.  

Hölgyeim és Uraim!
Az imént  azt  mondtam,  hogy örüljünk annak,  amink van.  Nézzünk körül  és 
meglátjuk,  hogy  mennyi  jó  dolog  van  az  életben.  Most  örüljünk  egymás 
társaságának,  a  színes  városi  programoknak.  És  örüljünk  azoknak  a 
lehetőségeknek, amelyek a kezünkben vannak.
Hadd idézzem végül Deák Ferencet afféle irányelvként:
„Ennyi  baj  és  veszély  közt  kettőre  lesz  főként  szükségünk:  szilárdságra  és 
óvatosságra. Engedni ott, hol az engedés öngyilkosság, kockáztatni ott, hol arra 
szükség nem kényszerít, egyaránt bűn volna a nemzet ellen.”
Amikor ez a parlamentben elhangzott, a kormánypárti és az ellenzéki oldalról is 
helyeslés történt.   A parlamenti  jegyzőkönyv ezt szó szerint  tartalmazza.  Azt 
hiszem, ha a kormányzók és ellenzék egyaránt rábólintanak a haza bölcsének 
szavaira, mi sem tehetünk másképp.
Kívánom,  hogy  ezekben  az  ünnepi  napokban  gyűjtsünk  erőt,  s  a  dolgos 
hétköznapokon  töretlen  hittel  és  kitartással  haladjunk  kitűzött  céljaink 
megvalósítása felé. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek figyelmükkel.”
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dr. Bárdos Balázs ismerteti,  Ózd Város Önkormányzata a helyi  kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló rendeletében 2001-ben az önkormányzat 
által  adományozható  „Ózd  Város  Díszpolgára”  és  az  „Ózd  Városért” 
kitüntetések  sorába  emelte  az  „Ózd  Város  Közszolgálatáért”  kitüntető  díjat. 
Teret  adva  annak  az  évek  óta  jelentkező  igénynek,  hogy  a  város  érdekében 
kifejtett  kimagasló  tevékenység  elismerését,  illetve  egy-egy  ágazat  vagy 
szakterület kiemelkedő munkájának méltatását e formában is kifejezhesse. 
Az  ünnepi  képviselő-testületi  ülés  keretében  egy  díszpolgári  cím  kerül 
adományozásra, öten „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat vesznek át, 
továbbá ketten miniszteri kitüntetésben részesülnek. 

dr. Balás István számára megtisztelő, hogy együtt ünnepelhet a jelenlévőkkel és 
Lamperth  Mónika  megbízásából  a  mai  napon  elismeréseket  adhat  át 
köztisztviselő kollégáknak, közülük is a legjobbaknak. Köztisztviselőnek lenni 
szolgálat  és  hivatás.  A köztisztviselői  munka több más hivatáshoz hasonlóan 
együtt jár az emberek legnemesebb értelemben való szolgálatával. A mindennapi 
munkában nemcsak a  szakmaiságot,  hanem az emberséget  is  képviselni  kell, 
figyelni arra, hogy az emberek, a lakosság megkapja a legfontosabbat: érezzék 
azt,  hogy  a  köztisztviselők  értük  dolgoznak.  Ezt  a  kihívást  rendkívül  nehéz 
teljesíteni,  teljes  értékű,  a  munkát  szerető,  megbecsülő  köztisztviselőkre  van 
szükség. Két olyan kolléga fog rövidesen nyugdíjba vonulni, akik több évtizedes 
munkájuk  során  az  eddigiekben  elmondottakat  következetesen  meg  tudták 
valósítani.  Köszöni  munkájukat.  A Köztisztviselői  Napra  is  figyelemmel  -  a 
kitüntetéseken  keresztül  -  az  elismerésben  részesültek  mellett  megköszöni 
minden köztisztviselő kolléga áldozatkész munkáját. 

dr.  Bárdos  Balázs ismerteti, a  városi  kitüntetéseket  Benedek  Mihály 
polgármester,  a  miniszteri  kitüntetéseket  dr.  Balás  István  közigazgatási 
hivatalvezető  adja  át.  Felkéri  Tóth  Veronikát,  ismertesse  a  kitüntetettek 
életpályáját.

Tóth Veronika ismerteti „Ózd Város Díszpolgára” kitüntető cím indoklását. 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!
Ózd Város Önkormányzatának a 2001. évi 9.  számú rendelete szabályozza a 
helyi kitüntetések alapítását és adományozásának rendjét. 
A hagyománytól eltérően ebben az évben az ózdi városi ünnepi napok, valamint 
a magyar köztisztviselői rendszer kialakításának 15. évfordulója alkalmából Ózd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87-es számú határozatával 

 „Ózd Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozott

Kispap Károly,
az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályának vezetője részére. 
Kispap  Károly  1945-ben  született  Bótán,  1968-ban  végezte  el  a 
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Közgazdaságtudományi Egyetemet és okleveles közgazdász diplomát szerzett. A 
közigazgatásba  1972-ben került.  1976-ban kapott  osztályvezetői  kinevezést  a 
Terv- és Munkaügyi Osztályra, majd a szervezeti változásokat követően 1981-
től a Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály vezetője lett. 1988-tól – azonos 
szakmai tartalommal – a Pénzügyi Ügyosztály vezetője.
Feladatai  közé  tartozik  az  intézményhálózat  és  a  város  beruházásainak 
finanszírozása, a végrehajtás ellenőrzése, a számviteli fegyelem megtartása és 
megtartatása,  a  pályázati  támogatások,  valamint  a  helyi  adóztatási  munka 
irányítása.
Ózd  Kistérség  Többcélú  Társulása  keretében  közreműködik  a  társulás 
költségvetésének  elkészítésében,  végrehajtásában,  biztosítja  a  pénzügyi-
gazdasági ellenőrzést, ellátja a közbeszerzési feladatokat.
Munkáját  kimagasló  szakértelemmel,  több  évtizedes  közigazgatási  és 
költségvetési gyakorlattal végzi. Kiemelkedő szakmai képességeit és jártasságát 
nemcsak ügyosztályvezetői munkájában, hanem az önkormányzat más területét 
érintően is hasznosítja.
Elkötelezetten,  szakmailag  megalapozottan,  városa  sorsa  iránti  szeretettel,  az 
Önkormányzat  érdekeinek  szem  előtt  tartásával,  felelősségérzettel 
tevékenykedik.
Szakmai  munkáját  folyamatosan  elismerték,  többek  között  Országos 
Tervhivatali  elnökhelyettesi  dicséretet,  valamint  a  Munka  Érdemrend  ezüst 
fokozatát  is  megkapta.  1987-ben  „Ózd  Városért”  kitüntetésben  részesült.  A 
Köztisztviselőkért Alapítvány 2000-ben Életmű Díjat adományozott részére.
Ózd város  közigazgatásában és  önkormányzati  gazdálkodásában végzett  több 
évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját, egész életpályáját ismeri el az „Ózd 
Város Díszpolgára” kitüntető cím.
Felkérem Benedek Mihály polgármester urat, szíveskedjenek átadni a kitüntetést 
Kispap Károly úrnak.
Megkérem Kispap Károly urat, hogy a díszpolgári cím átvételét szíveskedjen 
aláírni a díszpolgári almanachban.”

Tóth  Veronika ismerteti  az  „Ózd  Város  Közszolgálatáért”  kitüntető  díjak 
indoklását. 
„Tisztelt Ünneplő Közönség!
A helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet alapján immáron hetedik 
alkalommal kerülhet sor az

„Ózd Város Közszolgálatáért”
kitüntető díj adományozására.
Ezzel  a  kitüntetéssel  minden  évben  az  „Ózdi  Napok”  keretében  ismeri  el  a 
Képviselő-testület azoknak az Ózd városban élő vagy dolgozó polgároknak a 
munkáját, akik közéleti, kommunális, közigazgatási, szociális és egészségügyi, 
közoktatási, közművelődési és sport tevékenységükkel a város életének jelentős 
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előremozdításán  munkálkodtak,  példamutató  emberi,  közösségformáló 
magatartást tanúsítottak.
A  Képviselő-testület  a  2007.  évi  88-as  számú határozatával  az  „Ózd Város 
Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozza

Gazsikné Kovacsics Erzsébet,

az  Ózd  Városi  Polgármesteri  Hivatal  Művelődési  és  Sport  Ügyosztályának 
nyugalmazott vezető-helyettese részére.
A  József  Attila  Gimnáziumban  érettségizett,  utána  népművelés-könyvtáros 
szakon szerzett diplomát, majd népművelő szakon komplex államvizsgát tett. Az 
1960-as években az Ózdi Népművelési Intézményekben kezdte pályafutását. 
Népművelőként  a  művészeti  csoportokat  irányította,  nyugdíjazásáig  aktív 
szervezője volt a város pezsgő kulturális életének. 1982-ben kezdett dolgozni a 
közigazgatásban, mint közművelődési felügyelő. 
Részt  vett  a  Városi  Művelődési  Központ  létrehozásában,  aktívan  segítette  a 
Városi Múzeum kialakítását. 1984-ben az Ő irányításával került mai helyére a 
Városi Könyvtár.
Több  évtizeden  keresztül  szervezte  és  koordinálta  a  városi  szintű  ünnepi 
rendezvényeket. 
Az  elmúlt  években  a  közművelődési  tevékenység a  kistérség  felé  is  fordult. 
Különösen  kiemelkedő  szerepe  volt  a  mozgókönyvtári  feladatok  ellátásának 
irányításában.
Munkáját  -  közművelődési  referensként,  majd  2006.  január  17-től  mint  a 
Művelődési  és  Sport  Ügyosztály  vezető-helyettese  -  nagy  szakértelemmel, 
kiemelkedő színvonalon végezte. 
Közéleti  munkája  iránt  jelenleg  is  elkötelezett.  A  hivatal  szakszervezeti 
vezetőjeként  több  évtizeden  keresztül  képviselte  a  köztisztviselők, 
közalkalmazottak érdekeit.
Az  ózdi  közművelődés  területén  végzett  több  évtizedes  kiemelkedő  szakmai 
munkájának elismerése az  Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetés. 
Megkérem Gazsikné  Kovacsics  Erzsébet  asszonyt,  szíveskedjen  a  kitüntetést 
átvenni.”

-.-.-

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kap

Kájel Árpád

az Ózdi Spartacus Egyesület volt elnöke.
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Az  1950-es  években  került  Ózdra  és  a  kereskedelemben  helyezkedett  el. 
Tanulmányai,  fiatalos  lendülete  és  hihetetlen  munkabírása  hamar  meghozta 
gyümölcsét, fiatal emberként üzletvezető lett. Önálló vállalkozást hozott létre, 
amelyet a mai napig sikeresen működtet.
A sportot mindig kedvelte, iskolás éveiben, majd a katonaságnál nagyszerűen 
atletizált.  Ózdra  kerülésével  sem  mellőzte  a  sportot,  tagja,  vezetőségi  tagja, 
később elnöke lett az Ózdi Spartacus Egyesületnek. Ezt a tisztet 2000 őszéig 
töltötte be. A Spartacus teke szakosztályát vezette, de egyben játékos edző is 
volt.   Többször  nyertek  NB  II-es  és  NB-III-as  bajnokságokat.  2000-ben 
elnöksége alatt Szuper Ligás lett a csapat.
7 éve, hogy abbahagyta az aktív sport  tevékenységet,  de ha jönnek az „öreg 
fiúk”, ha indul a városi bajnokság, akkor újra a pályán van.
A  város  neki  köszönheti,  hogy  a  rendszerváltás  utáni  nehéz  helyzetben  a 
tekesport nem szűnt meg Ózdon, mert Ő volt, aki felvállalta a támogatás nélkül 
maradt egyesület működtetését.
Kájel Árpádnak  több évtizedes sporttevékenységét, a fiatalok sportra nevelését 
ismeri el az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díj.
Felkérem Kájel Árpád urat, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.”

-.-.-

„Tisztelt Ünneplő Közönség!

„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat vehet át

Kossuth László,

a  Csépányi  úti  ÁMK  nyugalmazott  igazgatója,  aki  1944-ben  született 
Csernelyben. Általános iskolai tanulmányait Ózdon, a Bartók Béla úti Általános 
Iskolában  végezte,  majd  az  ózdi  József  Attila  Gimnáziumban  érettségizett. 
Diplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán 
szerezte. 
Pedagógus pályáját 1966-ban Domaházán kezdte. Hat évi tanítás után került át a 
Hódoscsépányi  Általános  Iskolába,  ahol  1975-től  igazgatóhelyettesként 
dolgozott. 1983-tól öt éven át a Sajóvárkonyi Általános Iskola igazgatója volt, 
majd visszakerült  a  Csépányi úti  ÁMK-ba,  ahol  igazgató-helyettesként,  majd 
1994-től igazgatóként tevékenykedett nyugdíjazásáig.
Munkáját  pedagógus  szolgálati  emlékéremmel  és  miniszteri  dicsérettel  is 
elismerték.
Kossuth Lászlónak több évtizedes  pedagógiai  munkáját,  pályafutását,  vezetői 
tevékenységét ismeri el az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díj.
Megkérem  Kossuth László  urat, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.”
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-.-.-

„Tisztelt Vendégeink!

A  Képviselő-testület „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományoz

Molnár Istvánné sz. Kun Julianna,

az ózdi Piacfelügyelet nyugalmazott vezetője részére.

Molnár Istvánné 1964-ben érettségizett. Ezt követően az Észak-magyarországi 
Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott, ahol adminisztrációs feladatokat látott 
el. 
1991. februárjában került a városi piacfelügyelet vezetői beosztásába és kezdett 
hozzá az átköltözéssel járó problémák kezeléséhez. 
Vezetésével  a  piac  működése  konszolidálódott,  fejlődött  és  néhány  év  alatt 
kialakult mai arculata. 
Molnár  Istvánné  jó  kapcsolatteremtő  és  problémamegoldó  képessége 
segítségével a legkülönbözőbb feladatokat is megoldotta, az időnként létrejött 
kényszerhelyzeteket jól kezelte. Nagy szerepe volt abban, hogy a város piaca 
nemcsak bevásárló, hanem találkozóhellyé is vált.
Molnár Istvánné több, mint 16 éves eredményes vezetői tevékenységét ismeri el 
az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díj.
Megkérem Molnár Istvánné asszonyt, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.”

-.-.-

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kap

Papp Béláné, sz. Csiba Éva

a Máltai Szeretetszolgálat Ózdi Csoportjának vezetője.

Iskoláit  a  Sajószentpéteri  2-es  számú általános  iskolában,  majd  Miskolcon a 
Zrínyi Ilona Gimnáziumban végezte.
1963-ban házasságkötése révén került Ózdra. Nyugdíjazásáig az Árpád vezér úti 
óvodában dolgozott, mint élelmezésvezető.
Mindig érdekelte a rászoruló emberek sorsa.
1991-ben a munkanélküliség tömeges méreteket kezdett ölteni a városban. Sokat 
töprengtek  a  férjével,  hogyan  lehetne  enyhíteni  a  családok  problémáit.  Így 
jutottak el Kozma Imre atyához, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökéhez. A 
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római katolikus plébánossal és a görög katolikus parókussal együtt megbízást 
kaptak a helyi csoport megszervezésére és az érdemi munka beindítására. 1991. 
augusztus 20-án Kozma Imre atya ünnepélyesen felavatta a Máltai házat és a 
berendezett kórházi kápolnát. Azóta folyamatosan dolgoznak.
1991-től  2003-ig  ingyenkonyhát  üzemeltettek,  adományokat  nyújtottak  a 
rászorulóknak. Külföldi kapcsolataik révén sok adományt szereztek: kórháznak, 
iskoláknak, óvodáknak, szociális otthonoknak.
Évek óta szoros együttműködés van az Esély Gondozóház, a Családok Átmeneti 
Otthona, a Kisebbségi Önkormányzat és a szeretetszolgálat között. Segítettek az 
Ápolóház és a Kézenfogva Gondozóház berendezésében. 
Papp  Bélánénak  Ózd  városban  végzett  áldozatkész,  karitatív  munkájának 
elismerése ez a kitüntető díj.
Felkérem Papp Béláné asszonyt, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.”

-.-.-

Tóth Veronika ismerteti a miniszteri kitüntető díjak indoklását. 
 „Kedves Vendégeink!
A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterének 001-
511/2007.  számú  határozatával  a  Köz  Szolgálatért  Érdemjel  ezüst  fokozatát 
kapta dr. Fejér Levente, az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Aljegyzője.
dr.  Fejér  Levente  a  Pécsi  Tudományegyetem Állam- és  Jogtudományi  Karán 
1966-ban Summa cum Laude fokozattal szerzett jogász diplomát. Még ebben az 
évben bejegyezték a  Miskolci  Ügyvédi  Kamara ügyvédjelölti  névjegyzékébe. 
Ügyvédjelölti gyakorlatát az Ózdi Járási Ügyvédi Munkaközösségben folytatta. 
1969-ben  jegyzőkönyvi  dicsérettel   tette  le  az  ügyvéd-jogtanácsosi  vizsgát. 
Ekkortól  dolgozott  1991-ig  az  Ózdi  Ügyvédi  Munkaközösségnél,  melynek 
1975-től  a  vezető  helyettese  volt.  Ügyvédi  működése  során  a  BAZ  megyei 
Ügyvédi  Kamara  oktatási  és  etikai  bizottságába  választották.  1983-ban 
megválasztották a Kamara elnök-helyettesévé. 
Részt  vett  a  Magyar  Jogász  Szövetség  ózdi  helyi  csoportjának 
megszervezésében is.
Az Ózd Városi Polgármesteri Hivatalban 1991. március 14-től dolgozik, előbb 
jogtanácsosi, majd  aljegyzői beosztásban.
25 éves  ügyvédi  gyakorlata  alatt  nagy jártasságra  tett  szert  a  jog  különböző 
ágainak gyakorlásában. Kiemelkedő szakmai tudására mindig lehet számítani. 
Tudását szívesen adja át a joghallgatók és a pályakezdő jogászok részére.
Kiemelkedő  szakértője  a  polgári  jognak  és  a  gazdasági  társaságokkal 
kapcsolatos joganyagnak. Az önkormányzat elé kerülő testületi előterjesztéseket 
nagy gonddal készíti.
Megfontolt,  higgadt,  szakmailag  megalapozott  vélemény-alkotásával  –  mint 
aljegyző – sokoldalú segítséget nyújt a jegyző munkájához.
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dr.  Fejér  Levente  kiemelkedő  jogi  szaktudását,  a  köz  szolgálatában  töltött 
életútját  korábban  Ózd  Város  Önkormányzata  és   a  Köztisztviselőkért 
Alapítvány is elismerte.
A  közigazgatás  érdekében  végzett  kiemelkedő  tevékenységét  ismeri  el  a 
miniszteri kitüntetés.
Felkérem dr. Balás Istvánt, az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal  vezetőjét  a  kitüntetés  átadására  és  dr.  Csiszár  Miklóst  az  általa 
elkülönített elismerés átadására.”

-.-.-

„A Magyar Köztársaság Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterének 001-
513/2007.  számú határozatával  a  Köz  Szolgálatért  Érdemjel  bronz  fokozatát 
kapta  dr. Pallagi Istvánné, az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Ügyosztályának vezetője.
Dr.  Pallagi  Istvánné  1967  óta  dolgozik  folyamatosan  a  közigazgatásban. 
Elvégezte a Tanácsakadémiát és igazgatási csoportvezető lett. 1985.-ben került 
az  ózdi  Polgármesteri  Hivatalba,  jelenleg  a  Szociális  és  Egészségügyi 
Ügyosztály vezetője.
Az  Államigazgatási  Főiskolán  igazgatásszervező,  később  a  környezetvédelmi 
szervező,  majd szociális  szervező képesítést  szerzett   annak érdekében,  hogy 
megfeleljen a szakmai elvárásoknak. 
Kinevezését  követően  óriási  lendülettel  és  egyre  növekvő  szakmai  tudással 
fogott  hozzá a szociális intézményhálózat kialakításához, a szociális ellátások 
átalakításához, miután közel 15 ezer ember maradt munkahely nélkül a városban 
és szükség volt a színvonalas szociális munkára.
Pályázataival  eredményesen  járul  hozzá  a  város  szociális  pénzeszközeinek 
növeléséhez.
Különösen  jó  kapcsolatot  alakított  ki  a  Közigazgatási  Hivatallal,  a 
szakminisztérium  vezető  szakembereivel,  az  önkormányzati  intézmények 
vezetőivel és a civil szervezetekkel.  A megyében, de a megye határain túl is 
elismert szakember.
Évente  sikerrel  szervezi  meg  a  megye  határain  is  túlnyúló  regionális  szintű 
szakmai  szociális  konferenciákat.  Ózd  városban  a  szociális  igazgatási 
mintahely-hálózat részeként minta-munkahely kialakítását irányította.
Kiemelkedő  szakmai  munkájáért  korábban  több  magas  rangú  és  helyi 
kitüntetésben is részesült.
A  közigazgatás  érdekében  végzett  több  évtizedes  kiemelkedő  szakmai 
munkájának elismerése e miniszteri kitüntetés.
Felkérem dr. Balás Istvánt, az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal vezetőjét jelen miniszteri kitüntetés átadására és dr. Csiszár Miklóst az 
általa elkülönített elismerés átadására.”
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dr.  Bárdos  Balázs mindannyiunk  nevében  szívből  gratulál  minden 
kitüntetettnek.  A kitüntetettek nevében Kispap Károly, Ózd Város Díszpolgára 
kíván szólni.

Kispap Károly mindenekelőtt valamennyi kitüntetett nevében köszönetet mond 
az  elismerő  szavakért.  Meggyőződése,  hogy  a  kitüntetés  értékét  növeli,  ha 
olyanoktól  kapják,  akik  munkájukat  ismerik.  Személy  szerint  ő  1972.  óta 
dolgozik  az  ózdi  közszolgálatban  és  az  utóbbi  hetekben  néhányszor  eszébe 
jutott, hogy ezt a 35 évet megköszönik, arra viszont nem számított, hogy ilyen 
magas  erkölcsi  értékű  kitüntetést  kap.  Azért  sem  számított  rá,  mert  eddig 
olyanok kapták meg, mint pl. Roska Tamás, dr. Győri Kálmán vagy Pohl László. 
Megköszöni a vezetőknek,  kollégáknak,  munkatársaknak,  akik a hosszú évek 
alatt  a  vele  való  együttműködés  során  segítették,  hogy  ilyen  elismerésben 
részesülhetett.  Olyan dolgokkal  nézhetett  szembe, ami a város szempontjából 
meghatározó fontosságúak. Úgy gondolja, ezek a kitüntetések mindannyiukban 
tovább fogják erősíteni azt a város iránti elkötelezettségüket, mint amit eddig is 
éreztek.

A kitüntetetteket Szerényi Dániel és Maczó Henrik gitárjátéka köszönti. 

dr. Bárdos Balázs megköszöni a fiatalok színvonalas műsorát, majd meghívja 
és várja a jelenlévőket 16 órára a Városi Könyvtárba, ahol Nagy Bandó András 
mutatja be és dedikálja Sosemvolt Toscana című művét. Felhívja a jelenlévők 
figyelmét  az  Ózdi Napok és az  Ózdi  Nyár rendezvényeire,  melyre  ezúton is 
mindenkit  szeretettel  meghív.  Ezzel  az  ünnepi  ülést  bezárja.  A  Szózat 
elhangzását követően a Holdfény Rendezvényházban rendezett állófogadásra és 
baráti beszélgetésre minden meghívottat várnak. 

K. m. f.

dr. Csiszár Miklós          Benedek Mihály
jegyző   polgármester
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