
Jegyzőkönyv 
 
Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2011. június 2-án 
a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
Fürjes Pál polgármester, Fazekas Zoltán alpolgármester, dr. Bélteczki János, 
Boda István, Csutor László, Galanics Ferenc, Kisgergely András, Dr. Kósné 
Dargai Rita, Márton Ferenc, Dr. Mészáros Miklós, Obbágy Csaba, Tartó Lajos, 
Tóth Pál, Turiné Orosz Margit, Vitális István képviselők 
 
Jelen van továbbá: 
Riz Gábor       országgyűlési képviselő 
Dr. Almási Csaba     PH. Jegyzője 
Dr. Sztronga Eszter    PH Aljegyzője 
Kovács-Hagyó Zoltán  PH. Pénzügyi Osztály 

osztályvezetője 
Béri-Vitkó Ilona     PH. Oktatási, Művelődési és Sport  
       Osztály osztályvezetője 
Krokavecz Györgyné  PH. Szociális és Egészségügyi 

Osztály osztályvezetője 
Énekesné dr. Kótka Andrea  PH. Jogi, Képviselő-testületi és 

Kistérségi Osztály mb. 
osztályvezetője 

Kovács György  PH. Építéshatósági és Műszaki 
Osztály osztályvezetője 

Kiss Lajos  PH. Településfejl. és 
Vagyongazdálkodási Osztály 
osztályvezetője 

Oroszné Mák Erika  PH. Igazgatási és Okmányiroda 
Osztály mb. osztályvezetője 

Dudásné Balázs Zita PH. Humánpolitikai Osztály 
osztályvezetője 

Berki Lajos Ózd Városi Cigány Kisebbségi 
Önkorm. Elnöke 

Bukovinszky Zsolt  Ózdi Kommunikációs Nonprofit 
Kft. ügyvezetője  

Dr. Varga László Ózd Városi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője 

Bíró Ferenc Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője 
Tengely András  ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője 
Halász Sándor Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató 

Kft. ügyvezetője 
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Suszter Sándor ÓHG Kft. ügyvezetője 
Fodor Gábor  Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 

Közterület-felügyeletének 
irodavezetője 

Szent-Királyi László Ózd Városi Tűzoltóparancsnokság 
  tűzoltó parancsnoka 
Martisné Víg Zsuzsanna   jegyzőkönyvvezető 
Ózd város díszpolgárai, intézmények, gazdálkodó és civil szervezetek vezetői, 
külföldi delegáció tagjai, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Az ülés megkezdése előtt tiszteletadást ad az Ózdi Huszár- és Lovas Bandérium, 
majd a Himnusz elhangzása után Márai Sándor: Halotti beszéd című versét 
Kutacs Evelin, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola tanulója 
mondja el. 
 
Fazekas Zoltán köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Megköszöni a Szent Kereszt Plébánia Jubiláte Kórusának 
előadását, és Kutacs Evelinnek Márai Sándor költeményének tolmácsolását. 
Külön köszönti  Jerzy Bogacki urat, Chorzów város tanácsnokát, Jozef Simko 
urat, Rimaszombat város polgármesterét, valamint lengyelországi és szlovákiai 
testvérváros küldöttségének tagjait, Riz Gábor országgyűlési képviselőt urat, 
Fürjes Pált, Ózd város polgármesterét, valamint dr. Almási Csabát, Ózd város 
jegyzőjét, Ózd város díszpolgárait, a leendő kitüntetetteket és hozzátartozóikat, 
illetve minden kedves meghívottat. Megemlíti, 1998-ban történt bevezetése óta 
hagyománnyá vált, hogy az Ózdi Napok eseménysorozata a Képviselő-testület 
ünnepi ülésével veszi kezdetét.  
Felkéri Fürjes Pál polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására.  
 
Fürjes Pál  elmondja, „Tisztelt Ünnepi Közgyűlés, Kedves vendégeink!  

Nagy örömmel köszöntöm minden jelenlévő vendégünket a mai ünnepi testületi 
ülésünkön! Külön szeretném köszönteni lengyel testvérvárosunk, Chorzow 
küldöttségét valamint Rimaszombat város delegációját, illetve Riz Gábor 
országgyűlési képviselő urat. Remélem, jól fogják érezni magukat az Ózdon 
eltöltött idő alatt, és kellemes emlékekkel térnek tőlünk haza. 
Külön szeretném köszönteni körünkben az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető 
díjjal jutalmazott vendégeinket is. 
Hosszú évekre visszatekintő hagyomány, hogy a közszolgálatért, Ózd városért, 
hosszú időn keresztül sokat tevő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó városlakókat 
ilyenkor megjutalmazzuk. Széchenyi István szavaival élve, „Közlegénysorban 
állni és kitüntetés nélkül gyakorlani a polgári erényt néha szintoly szent 
kötelesség, mint állni a dolgok élén.” Igazzá válik ez a gondolat minden 
kitüntetettre nézve. Áldozatos munkájukkal, életpályájukkal sokak előtt 
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példaképül szolgálhatnak, és rengeteg dologgal ajándékozták meg városunkat. 
Ők mindannyian sokat adtak nekünk és a városnak, és most talán valamit 
visszaadhatunk számukra, ezzel a kitüntető díjjal. 
Köszönjük még egyszer, az áldozattal és szeretettel vállalt hosszú éveket, 
évtizedeket! Köszönjük, hogy mindig mellettünk, a város mellett voltak, és 
bízunk benne, hogy mellettünk maradnak a továbbiakban is, mindannyiunk és az 
egész település javára!  
Sajnos, nem minden aktuális témánk ilyen vidám. Mindenki által ismert az 
ország nehéz helyzete, illetve az hogy a kormány jelentősen szeretné 
csökkenteni az ország adósságállományát annak érdekében, hogy ne legyünk 
kiszolgáltatva a külföldi pénzintézeteknek, befektetőknek, a tőkének. Ez a 
törekvés helyes, hiszen ha a megkezdett tendencia folytatódna, az ország néhány 
éven belül teljesen ellehetetlenülne. Gazdasági helyzetünk továbbra is nagyon 
súlyos, örökségünk behatárolja cselekvési területünket, fejlesztési 
lehetőségeinket. Mindezek mellett, alapelvünk továbbra is az, hogy lehet 
bármilyen nehéz a gazdasági helyzetünk, Ózd város működőképességét meg kell 
tartanunk, hiszen ezt követeli a város múltja, jelene, és ezt kéri tőlünk a jövő is. 
A rendelkezésre álló forrásokkal jól kell sáfárkodnunk, hiszen nincs egy 
Forintnyi elvesztegetni való pénzünk sem. Ennek szellemében, az elmúlt 
időszakban megterveztünk egy gazdasági koncepciót, amelynek mentén 
lefektettük azokat a főbb irányelveket, melyeket városunk meg szeretne 
valósítani. A múlt igazi sikertörténetére alapozva lett a fejlesztési koncepciónk 
Rombauer Tivadarról, a vasgyár egykori alapítójáról elnevezve. Ezen 
dokumentum összeállításakor figyelembe vettük az anyagi lehetőségeken 
túlmenően, a város földrajzi, gazdasági helyzetét, az előzményeket, a társadalmi 
szerkezetét. Én hiszem, hogy ennek a cselekvési tervnek számos pontja 
megvalósul a ciklus során, de mindenhez idő kell, nem megy semmi máról 
holnapra. Tudom, hogy sok embernek fogytán a türelme, és várja sorsa 
mihamarabbi jobbá fordulását. Számukra azt tudom mondani, hogy legyenek 
még kicsit türelemmel, bármennyire nehéz ezt hallaniuk. Helyben nem tudunk 
csodát tenni, de munkánknak tudom, hogy lesz eredménye! 
Ez már az idei költségvetésünkben is érezteti hatását, melyet úgy kellett 
összeállítanunk, hogy a jövőben jelentős kiadáscsökkentést eredményezzen. A 
kötelező feladatok ellátását maradéktalanul tudjuk teljesíteni, de az önként 
vállalt feladatok esetében már erősen meg van kötve a kezünk. 
Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket melyekkel a működési 
költségeinket csökkenthetjük, illetve a saját bevételeket növelhetik. Ezért kerül 
sor például több oktatási intézmény más fenntartó kezébe adására, 
intézményeink, gazdálkodó egységeink átvilágítására. Ezért szeretnénk elérni 
energiagazdaságunk egy részének átállítását zöld energiaforrásra, amely 
reményeink szerint a költségmegtakarítás mellett munkahelyteremtéssel is fog 
járni. 



 4 

Szeretnénk, hogy az élet és a megélhetés feltételei javuljanak, csökkenjen az 
elvándorlás, a fiatalok minél nagyobb számban maradjanak Ózdon, 
munkahelyek jöjjenek létre. Ezért dolgozunk valamennyien, ezért kérem 
Önöket, hogy úgy ahogyan eddig tették segítsék a közös munkát, higgyenek 
közös erőfeszítéseink sikerében! 
 
Köszönöm figyelmüket!” 
 
Fazekas Zoltán megköszöni polgármester úr ünnepi gondolatait, majd előadja, 
hogy 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 ezzel 
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 5 személy az „Ózd Város 
Közszolgálatáért” kitüntető díjat veszi át. 
 
Felkéri Fürjes Pál polgármestert a kitüntetések átadására, valamint Holló 
Veronikát, a kitüntetettek életpályájának ismertetésére.  
 
Holló Veronika ismerteti az  „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjak 
odaítélésének indokolását.  
 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Hölgyeim és Uraim! 
 
Ózd Város Önkormányzatának 2001. évi 9. számú rendelete szabályozza a helyi 
kitüntetések alapítását és adományozásának rendjét. A rendelet alapján immáron 
tizenegyedik alkalommal kerülhet sor az 
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására. 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 103-as számú 
határozatával az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozta 
Stefancsik Ilona osztályvezető főnővér részére. 
Stefancsik Ilona 1974-ben érettségizett Ózdon, a József Attila Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában, ahol általános asszisztensi, csecsemő- és 
gyermekgondozói szakképesítést szerzett. Ezt követően az ózdi Kórház 
Belgyógyászati Osztályán helyezkedett el. 
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1975-ben általános ápolói oklevelet szerzett, majd Budapesten elvégezte az 
intenzív terápiás szakasszisztensi tanfolyamot. 
1977-től a Belgyógyászat intenzív részlegén dolgozott váltóműszakban, majd 
1984-től mint részlegvezető látott el feladatokat. Tevékenyen részt vállalt az új 
munkatársak betanításában. 
1984-től a II. Belgyógyászati osztályon a főnővér helyettesítését is ellátta. 
Az elmúlt években előadásokat tartott a helyi és országos tudományos 
értekezleteken. 
1994-ben felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetem Nyíregyházi 
Egészségügyi Főiskolai Karára, ahol 1997-ben diplomás ápolói képesítést 
kapott. 
1995. november 1. napján struktúraváltás történt az intézetben, Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály néven egy új osztály került 
létrehozásra, melynek osztályvezető főnővére lett. 
Részt vesz az OKJ-s ápolók tanításában, vizsgáztatásában, továbbá a Megyei 
Etikai Bizottság tagjaként is tevékenykedik.  
2009-ben munkája elismeréséül a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
szakmai díját kapta, melyet évente egy alkalommal, megyénként 1 fő részére 
ítélnek oda. 
Stefancsik Ilona 37 éve dolgozik az egészségügyi pályán, döntését nem bánta 
meg, mert a beteg ember gyógyítását mindennél fontosabbnak tartja. Az 
egészségügyi ellátásban végzett több évtizedes szakmai munkájának elismerése 
az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés.” 
 

-.-.- 
 

„Hölgyeim és Uraim! 
 
Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetésben részesül Vereskői Ilona 
nyugalmazott pedagógus. 
 
Vereskői Ilona 1942-ben a Miskolci Érsek Leánynevelő Intézetben szerzett 
pedagógus képesítést. 
Az Ózdi Gyártelepi Iskolában - amely akkor a Rimai Vasműhöz tartozott – 1943 
tavaszán kezdett el tanítani, majd szolgálati érdekből 1949 őszén Várkonyra 
helyezték.  
Aktív munkavégzésével párhuzamosan, tanítói diplomája mellé tanári képesítést 
is szerzett. Levelező tagozaton elvégezte a számtan-fizika-kémia szakot.  
Fáradhatatlanul és nagy szeretettel dolgozott, szakkört vezetett. Kémia 
versenyen tanítványai a televíziós szereplésig is eljutottak. Különösen nagy 
gondot fordított a cigány származású gyermekek nevelésére, tanítására. 
Szép eredménnyel oktatta Bánszálláson a katonákat is. 
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1978-ban vonult nyugdíjba, a katedrától azonban még sokáig nem távolodott el, 
hiszen továbbra is tanított Várkonyon és a Béke telepen. 
Időközben kiváló eredménnyel elvégezte Egerben a kántorképzőt. E hivatását 
hittel és nagy lelkesedéssel gyakorolta. 
Vereskői Ilona több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységét, a 
gyermekek szellemi fejlődése érdekében végzett áldozatos munkáját, 
példamutató közösségi szereplését, egész életpályáját ismeri el az Ózd Város 
Közszolgálatáért kitüntető díj.” 

 
-.-.- 

 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
A Képviselő-testület az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat 
adományozta Fehér János volt kézilabdázó és edző részére. 
 
Fehér János 1941-ben Rimaszécsen született. 1952-ben kezdett sportolni, első 
sikereinek színhelye a Gyári Uszoda volt. A kiváló edző, Fiedler Ottó 
irányításával a gyorsúszás sprintszámaiban ért el jó eredményeket. Tagja volt az 
1950-es évek sikeres Ózdi Vasgyár Testgyakorló Köre úszócsapatának. 100 
méteres gyorsúszásban 1958-ban II., 1960-ban pedig már I. osztályú minősítést 
ért el. 1959-ben két számban – 100 m-es gyors- és 100 m-es mellúszásban – a 
15-ös országos ranglistán szerepelt.  
 
1967-ben a kézilabdához pártolt, négy szezonban az NB I-ben, két bajnoki 
évben az NB I/B-ben szerepelt. Játékára a határozott kemény stílus volt a 
jellemző. Védőmunkája kiemelkedő volt. A hat bajnoki szezonban 120 góllal 
járult hozzá csapata sikereihez.  
1972-től tizenöt éven keresztül játékos-edzőként, később edzőként irányította a 
somsályi, majd az Ózd-vidéki Bányász  csapatot. 1990-től a putnoki női  csapat 
munkáját segítette.  
 
Ózd kézilabdaéletéhez sem maradt hűtlen, a következő időszakban az Ózdi 
Kézilabda Club ifjúsági és utánpótlás csapatait irányította, volt időszak, amikor 
egyidejűleg két gárdát is vezényelt. 
Újabb edzői időszaka a Lóci Diáksport Egyesületnél telt, e terület egybeesett 
edzői hitvallásának beteljesülésével, mely szerint az utánpótlás magas szintű 
képzése jelentheti a továbblépés igazi útját.  
 
A fiataloknál töltött évek után az Ózd Városi Sportegyesület felnőtt női 
kézilabdacsapata következett.  
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Fehér János köztiszteletnek örvendő személyiség, mely kiváló emberi értékeiből 
adódik. Több évtizedes sporttevékenységének és egész életpályájának 
elismeréseként részesül az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetésben.” 
 

-.-.- 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kap Fűkő László volt labdarúgó. 
 
Fűkő László fiatalon, 1956-ban kezdett foglalkozni a labdarúgással. A serdülő, 
majd ifjúsági csapatok meghatározó játékosa lett, gyarapította technikai tudását, 
emellett mindig a határtalan lelkesedés és a „szív”  volt a hajtóereje.  
1962. szeptember 9-én bal szélsőként játszotta első bajnoki mérkőzését az NB 
II-es bajnokságra törő csapatban, amely megegyezett a későbbi  NB I-es 
csapattal.  
 
1979. október 7-én lépett utoljára pályára bajnoki mérkőzésen a Kohász 
színeiben.  
1962. és 1979. között 402 bajnoki mérkőzésen szerepelt, emellett rengeteg kupa- 
és barátságos mérkőzésen lépett pályára. A 100 éves ózdi labdarúgás  
történetének egyik „leghűségesebb”  embere.  17 labdarúgó szezont  teljesített 
játékosként. Aktív labdarúgóként a csapatot irányította és több szerepkörben is 
játszott: a jobb hátvédtől a bal szélsőig.  
Mind a mai napig segít a labdarúgó rendezvények lebonyolításában és a 
gyermekmérkőzések vezetésében. 
 
 
Élete a sport, azon belül is a labdarúgás. Ahol szükség van rá azonnal elérhető, 
legyen az gyúrói vagy edzői feladat. 
 
Fűkő Lászlónak a város sportéletében betöltött több évtizedes tevékenységét 
ismeri el az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj.” 
 

-.-.- 
 
„Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
A Képviselő-testület az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat 
adományozta dr. Kós Zoltán Csaba osztályvezető főorvos részére. 
 
Kós Zoltán Csaba 1956. június 5-én született Miskolcon. Nős, 5 gyermek 
édesapja. 
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Orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 
szerzett 1982-ben. Ezt követően a miskolci Gyermekegészségügyi Központban  
dolgozott. 1986-ban  csecsemő- és gyermekgyógyászatból tett szakvizsgát.  
1992-től az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Gyermekosztályának osztályvezető 
főorvosa. Szakmai működése során kezdettől fogva igyekezett minden területen 
a korszerű szemlélet alapján dolgozni. Különösen az újszülött- és 
csecsemőellátás területén sikerült jelentős eredményeket elérnie. Megvalósította 
és személyesen végzi a csecsemők ultrahangos csípő diszplázia szűrését.  
A Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi tagja. 2008-ban nemzetközi vizsgát 
tett angol nyelven, mely által jogosulttá vált a nemzetközi laktációs  
szaktanácsadó cím viselésére. 
A WHO és az UNICEF bababarát kezdeményezéssel kapcsolatos ajánlásának 
fokozatos végrehajtásával részese a kórház Bababarát Kórházzá nyilvánításának.  
 
Nevéhez fűződik a Kórházban működő 24 órás szoptatási tanácsadás bevezetése. 
A gyermekgyógyászat egyéb területén is igyekezett a tényeken alapuló 
változtatásokat megvalósítani. Ilyen az asthma korszerű kezelése és a szigorú 
restriktív antibiotikum alkalmazási szemlélete.  
 
Orvoskollégáival jó kapcsolatot alakított ki. A munkarend és fegyelem 
megtartásában következetes. 
 
Dr. Kós Zoltán Csaba osztályvezető főorvosnak az ózdi gyermek egészségügyi 
ellátásban végzett közel két évtizedes szakmai munkáját ismeri el az „Ózd Város 
Közszolgálatáért” kitüntető díj.” 
 
Fürjes Pál átadja az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat Stefancsik 
Ilonának, Vereskői Ilonának, Fűkő Lászlónak, Fehér Jánosnak és dr. Kós 
Zoltán Csabának. 
 
Fazekas Zoltán szívből gratulál valamennyi kitüntetettnek, megköszöni az 
eddigi munkájukat, erőt és jó egészséget kíván ahhoz, hogy tovább öregbítsék a 
város jó hírnevét, segítsék fejlődését. Ezt követően a kitüntettek nevében dr. Kós 
Zoltán Csabának  adja meg a szót.  
 
Dr. Kós Zoltán Csaba a kitüntetettek nevében köszönetét fejezi ki Ózd Város 
Képviselő-testületének azért, hogy ilyen magas szinten ismerték el eddigi 
tevékenységüket. A maga részéről külön örömre ad okot, hogy a kitüntető címet 
ilyen fiatalon, és nem ózdi szülöttként kaphatta meg.  
 
Fazekas Zoltán  megköszöni dr. Kós Zoltán Csaba szavait, majd közli, hogy a 
kitüntetetteket és az ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit a Szent Kereszt 
Plébánia Jubiláte Kórusának ünnepi műsora köszönti.  
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A műsor után köszönetet mond a színvonalas előadásért. 
 
Végezetül felhívja a figyelmet az Ózdi Napok soron következő kulturális 
programjaira, s egyúttal a szomszédos „Olvasó” épületébe invitálja a 
résztvevőket, ahol megnyitásra kerül az „In Memoriam Kunt Ernő” és a 
„Megújuló hagyomány – népi kézművesség Ózdon” című kiállítás. Ezután Kunt 
Ernő, Munkácsy-díjas festőművész egykori lakóházához invitál, ahol a művész 
tiszteletére emléktábla avatására kerül sor. Az emléktábla avatása után minden 
meghívottat várnak az „aCapella” étteremben megrendezésre kerülő 
állófogadásra és baráti beszélgetésre. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Almási Csaba            Fürjes Pál 
       jegyző           polgármester 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

„Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Hölgyeim és Uraim! 
 
Ózd Város Önkormányzatának 2001. évi 9. számú rendelete szabályozza a helyi 
kitüntetések alapítását és adományozásának rendjét. A rendelet alapján immáron 
tizenegyedik alkalommal kerülhet sor az 
„Ózd Város Közszolgálatáért” 
kitüntető díj adományozására. 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 103-as számú 
határozatával az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozta 
Stefancsik Ilona osztályvezető főnővér részére. 
 
Stefancsik Ilona 1974-ben érettségizett Ózdon, a József Attila Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában, ahol általános asszisztensi, csecsemő- és 
gyermekgondozói szakképesítést szerzett. Ezt követően az ózdi Kórház 
Belgyógyászati Osztályán helyezkedett el. 
1975-ben általános ápolói oklevelet szerzett, majd Budapesten elvégezte az 
intenzív terápiás szakasszisztensi tanfolyamot. 
1977-től a Belgyógyászat intenzív részlegén dolgozott váltóműszakban, majd 
1984-től mint részlegvezető látott el feladatokat. Tevékenyen részt vállalt az új 
munkatársak betanításában. 
1984-től a II. Belgyógyászati osztályon a főnővér helyettesítését is ellátta. 
Az elmúlt években előadásokat tartott a helyi és országos tudományos 
értekezleteken. 
1994-ben felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetem Nyíregyházi 
Egészségügyi Főiskolai Karára, ahol 1997-ben diplomás ápolói képesítést 
kapott. 
1995. november 1. napján struktúraváltás történt az intézetben, Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály néven egy új osztály került 
létrehozásra, melynek osztályvezető főnővére lett. 
Részt vesz az OKJ-s ápolók tanításában, vizsgáztatásában, továbbá a Megyei 
Etikai Bizottság tagjaként is tevékenykedik.  
2009-ben munkája elismeréséül a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
szakmai díját kapta, melyet évente egy alkalommal, megyénként 1 fő részére 
ítélnek oda. 
Stefancsik Ilona 37 éve dolgozik az egészségügyi pályán, döntését nem bánta 
meg, mert a beteg ember gyógyítását mindennél fontosabbnak tartja. Az 
egészségügyi ellátásban végzett több évtizedes szakmai munkájának elismerése 
az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés. 
 
Megkérem Stefancsik Ilonát, szíveskedjen a kitüntetést átvenni. 
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Hölgyeim és Uraim! 
 
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetésben részesül Vereskői Ilona 
nyugalmazott pedagógus. 
 
Vereskői Ilona 1942-ben a Miskolci Érsek Leánynevelő Intézetben szerzett 
pedagógus képesítést. 
Az Ózdi Gyártelepi Iskolában - amely akkor a Rimai Vasműhöz tartozott – 1943 
tavaszán kezdett el tanítani, majd szolgálati érdekből 1949 őszén Várkonyra 
helyezték.  
Aktív munkavégzésével párhuzamosan, tanítói diplomája mellé tanári képesítést 
is szerzett. Levelező tagozaton elvégezte a számtan-fizika-kémia szakot.  
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Fáradhatatlanul és nagy szeretettel dolgozott, szakkört vezetett. Kémia 
versenyen tanítványai a televíziós szereplésig is eljutottak. Különösen nagy 
gondot fordított a cigány származású gyermekek nevelésére, tanítására. 
Szép eredménnyel oktatta Bánszálláson a katonákat is. 
1978-ban vonult nyugdíjba, a katedrától azonban még sokáig nem távolodott el, 
hiszen továbbra is tanított Várkonyon és a Béke telepen. 
Időközben kiváló eredménnyel elvégezte Egerben a kántorképzőt. E hivatását 
hittel és nagy lelkesedéssel gyakorolta. 
Vereskői Ilona több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységét, a 
gyermekek szellemi fejlődése érdekében végzett áldozatos munkáját, 
példamutató közösségi szereplését, egész életpályáját ismeri el az Ózd Város 
Közszolgálatáért kitüntető díj. 
 
Felkérem Vereskői Ilonát a kitüntetés átvételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
A Képviselő-testület az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat 
adományozta Fehér János volt kézilabdázó és edző részére. 
 
Fehér János 1941-ben Rimaszécsen született. 1952-ben kezdett sportolni, első 
sikereinek színhelye a Gyári Uszoda volt. A kiváló edző, Fiedler Ottó 
irányításával a gyorsúszás sprintszámaiban ért el jó eredményeket. Tagja volt az 
1950-es évek sikeres Ózdi Vasgyár Testgyakorló Köre úszócsapatának. 100 
méteres gyorsúszásban 1958-ban II., 1960-ban pedig már I. osztályú minősítést 
ért el. 1959-ben két számban – 100 m-es gyors- és 100 m-es mellúszásban – a 
15-ös országos ranglistán szerepelt.  
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1967-ben a kézilabdához pártolt, négy szezonban az NB I-ben, két bajnoki 
évben az NB I/B-ben szerepelt. Játékára a határozott kemény stílus volt a 
jellemző. Védőmunkája kiemelkedő volt. A hat bajnoki szezonban 120 góllal 
járult hozzá csapata sikereihez.  
1972-től tizenöt éven keresztül játékos-edzőként, később edzőként irányította a 
somsályi, majd az Ózd-vidéki Bányász  csapatot. 1990-től a putnoki női  csapat 
munkáját segítette.  
 
Ózd kézilabdaéletéhez sem maradt hűtlen, a következő időszakban az Ózdi 
Kézilabda Club ifjúsági és utánpótlás csapatait irányította, volt időszak, amikor 
egyidejűleg két gárdát is vezényelt. 
Újabb edzői időszaka a Lóci Diáksport Egyesületnél telt, e terület egybeesett 
edzői hitvallásának beteljesülésével, mely szerint az utánpótlás magas szintű 
képzése jelentheti a továbblépés igazi útját.  
 
A fiataloknál töltött évek után az Ózd Városi Sportegyesület felnőtt női 
kézilabdacsapata következett.  
 
Fehér János köztiszteletnek örvendő személyiség, mely kiváló emberi értékeiből 
adódik. Több évtizedes sporttevékenységének és egész életpályájának 
elismeréseként részesül az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetésben. 
 
Megkérem Fehér János urat, szíveskedjen a díjat átvenni. 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kap Fűkő László volt labdarúgó. 
 
Fűkő László fiatalon, 1956-ban kezdett foglalkozni a labdarúgással. A serdülő, 
majd ifjúsági csapatok meghatározó játékosa lett, gyarapította technikai tudását, 
emellett mindig a határtalan lelkesedés és a „szív”  volt a hajtóereje.  
1962. szeptember 9-én bal szélsőként játszotta első bajnoki mérkőzését az NB 
II-es bajnokságra törő csapatban, amely megegyezett a későbbi  NB I-es 
csapattal.  
 
1979. október 7-én lépett utoljára pályára bajnoki mérkőzésen a Kohász 
színeiben.  



 15 

1962. és 1979. között 402 bajnoki mérkőzésen szerepelt, emellett rengeteg kupa- 
és barátságos mérkőzésen lépett pályára. A 100 éves ózdi labdarúgás  
történetének egyik „leghűségesebb”  embere.  17 labdarúgó szezont  teljesített 
játékosként. Aktív labdarúgóként a csapatot irányította és több szerepkörben is 
játszott: a jobb hátvédtől a bal szélsőig.  
Mind a mai napig segít a labdarúgó rendezvények lebonyolításában és a 
gyermekmérkőzések vezetésében. 
 
 
Élete a sport, azon belül is a labdarúgás. Ahol szükség van rá azonnal elérhető, 
legyen az gyúrói vagy edzői feladat. 
 
Fűkő Lászlónak a város sportéletében betöltött több évtizedes tevékenységét 
ismeri el az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj. 
 
Felkérem  Fűkő László  urat a kitüntetés átvételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
A Képviselő-testület az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat 
adományozta dr. Kós Zoltán Csaba osztályvezető főorvos részére. 
 
Kós Zoltán Csaba 1956. június 5-én született Miskolcon. Nős, 5 gyermek 
édesapja. 
Orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 
szerzett 1982-ben. Ezt követően a miskolci Gyermekegészségügyi Központban  
dolgozott. 1986-ban  csecsemő- és gyermekgyógyászatból tett szakvizsgát.  
1992-től az ózdi Almási Balogh Pál Kórház Gyermekosztályának osztályvezető 
főorvosa. Szakmai működése során kezdettől fogva igyekezett minden területen 
a korszerű szemlélet alapján dolgozni. Különösen az újszülött- és 
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csecsemőellátás területén sikerült jelentős eredményeket elérnie. Megvalósította 
és személyesen végzi a csecsemők ultrahangos csípő diszplázia szűrését.  
A Szoptatásért Magyar Egyesület elnökségi tagja. 2008-ban nemzetközi vizsgát 
tett angol nyelven, mely által jogosulttá vált a nemzetközi laktációs  
szaktanácsadó cím viselésére. 
A WHO és az UNICEF bababarát kezdeményezéssel kapcsolatos ajánlásának 
fokozatos végrehajtásával részese a kórház Bababarát Kórházzá nyilvánításának.  
 
Nevéhez fűződik a Kórházban működő 24 órás szoptatási tanácsadás bevezetése. 
A gyermekgyógyászat egyéb területén is igyekezett a tényeken alapuló 
változtatásokat megvalósítani. Ilyen az asthma korszerű kezelése és a szigorú 
restriktív antibiotikum alkalmazási szemlélete.  
 
Orvoskollégáival jó kapcsolatot alakított ki. A munkarend és fegyelem 
megtartásában következetes. 
 
Dr. Kós Zoltán Csaba osztályvezető főorvosnak az ózdi gyermekegészségügyi 
ellátásban végzett közel két évtizedes szakmai munkáját ismeri el az „Ózd Város 
Közszolgálatáért” kitüntető díj. 
 
Megkérem dr. Kós Zoltán Csaba urat, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.” 
 
 


