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Négyszázmillió forintból újul meg a városi piac. A vásárlókat és árusokat 
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MEGHIÚSULT A BERUHÁZÁS, 

VÁROSUNK MELLETT KEMECSE ÉS KUNMADARAS IS KIESETT

Nem lesz börtön Ózdon

Mégsem épül meg az Ózdra tervezett börtön. Erről dr. Kontrát 
Károly és dr. Felkai László államtitkárok tájékoztatták a város 
polgármesterét és a térség országgyűlési képviselőjét a Belügy-

minisztériumban. Bár az ózdi pályázat szakmailag is kiemelkedő 
volt, végül az építőipar drágulása és a migrációs helyzet változása 
miatt kevesebb büntetés-végrehajtási intézet létesül hazánkban.

A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága még 2015 elején írt ki 
telekpályázatot börtönépítésre. Összesen 
negyven település nyújtotta be anyagát, 
köztük Ózd is felajánlott egy önkormány-
zati tulajdonú területet. Még abban az 
évben megszületett a döntés: több másik 
helyszín mellett városunkban is börtön 
létesül, ezzel is enyhítve a férőhelyhiányt. 
A létesítmény az első számítások szerint 
mintegy 250 új munkahelyet jelentett 
volna. Megindult a toborzás, sokan már a 
kiképzésen is túl vannak.

Október elején azonban térségünk 
országgyűlési képviselőjét és Ózd polgár-
mesterét tájékoztatóra hívták a Belügy-
minisztériumba. Ott dr. Kontrát Károly és 
dr. Felkai László államtitkárok közölték a 
döntést, miszerint hiába a nyertes pályá-
zat, mégsem épülhet meg a városba 
tervezett börtön. Elmondták: a migrációs 
helyzet a továbbiakban nem indokolja 
azt, hogy a kormány menekültszállót 
tartson fenn Kiskunhalason, ezért                 
a létesítményt büntetés-végrehajtási 
intézetté alakítják át. Emellett a terve-
zettnél kevesebb településen, de több 
férőhellyel rendelkező börtönöket húznak 
fel. Így sem Ózdon, sem Kemecsén, sem 
Kunmadarason nem építenek ilyen 
jellegű intézményeket. Janiczak Dávid 
csalódottan fogadta a döntést.

„Úgy gondolom, hogy a 
térséget ezzel leírták, 
hiszen a beruházás 
több mint kétszáz 
embernek adott volna 
biztos álláslehetősé-
get. Nem csak a mi 
időszakunkban, mert 
egy börtön akár több 
mint egy évszázadra is 
épül, tehát az unoká-
ink is dolgozhattak 
volna ebben a bünte-
tés-végrehajtási intézetben, amiért egyéb-
ként Ózd Város Önkormányzata mindent 
megtett. A legjobb feltételeket biztosítottuk: 
ebben a városban van kórház, van bíróság, 
van rendőrkapitányság, az összes közmű az 
építési telek szélén a rendelkezésére állt 
volna az építtetőnek” - vélekedett a 
polgármester, aki hozzátette: véleményét 
ugyan elmondhatta, de a Belügyminisz-
tériumban nem megbeszélést tartottak, 
csak egyoldalúan közölték a tényeket.

A tájékoztatón ott volt a térség országgyű-
lési képviselője is. Riz Gábor úgy fogalma-
zott, ő is szomorúan vette tudomásul a 
döntést. Hozzászólásában elmondta, Ózdon 
ez részben foglalkoztatáspolitikai kérdés, 
részben pedig olyan beruházás, ahol helyi 
vállalkozók kaphattak volna lehetőséget.               
A pályázat elnyerése óta azonban fontos 
változások történtek, miközben kötött 
költségvetésből kellett gazdálkodni.

„Miközben a tervezés folyt, és a kiviteli tervek 
készültek, a magyar építőipar úgy anyagár-
ban, mint a munkaerő árában jelentősen 
drágult. Közel negyven százalékról beszélünk. 
Az a pénzügyi csomag, amely korábban 
rendelkezésre állt, nem tette lehetővé, hogy 
mind a nyolc börtön megépüljön. A kormány-
nak döntést kellett hoznia, hogy első 
ütemben melyeket valósítja meg, és ebben 
nincs benne Ózd. Ezek szakmai elven történő 
kiválasztások voltak, és semmi köze nincs a 
politikához, hiszen a büntetés-végrehajtás 
nem politikai elven működik” - beszélt a 
döntés hátteréről Riz Gábor.

Az országgyűlési képviselő szerint a 
mostani döntés csupán azt jelenti, hogy 
Ózd ebben a körben nem kap lehetőséget. 
Nem kizárt azonban, hogy egy újabb 
pénzügyi csomag keretén belül, egy 
következő évi költségvetés terhére 
megvalósul majd a beruházás.
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ÁTADTÁK SZENNÁN
AZ ARADI
VÉRTANÚK TERÉT 

A „LYUKAS ZÁSZLÓ”
EMLÉKEZETE

Az 1848/49-es hősök mind a mai napig 
megtestesítik azokat az értékeket, 
amelyeket 2018-ban is mindenkinek 
szem előtt kell tartania. A szörnyű 
megtorlás során október 6-án tizenkét 
magyar tábornokot, egy ezredest és 
Batthyány Lajost, az első felelős magyar 
kormány miniszterelnökét végezték ki 
Haynau parancsára. 

Magyarország Kormánya 2001-ben 
nyilvánította nemzeti gyásznappá október 
6-át. Városunkban eddig nem volt olyan 

kegyhely, amely az 1848/49-es szabad-
ságharc hőseinek állított volna emléket.     
A szennaiak már korábban is szerettek 
volna kialakítani egy városrészi központot, 
és mivel a terület főutcájának névadója 
Damjanich János, így a téma adott volt.           
A helyiek tevékenyen részt vettek a 
munkában, ezért viszonylag gyorsan 
haladt a folyamat. A képviselő-testület  
szeptember 27-én fogadta el azt a javas-
latot, miszerint a Damjanich és Bercsényi 
utak találkozásánál fekvő területet nevez-
zék Aradi vértanúk terének.

A parkot az előzetes terveknek megfelelő-
en október 6-án adták át. Ekkor több mint 
százan gyűltek össze az új emlékhelynél. 

–  Nekünk, magyaroknak nincsen más utunk, 
mint tisztelegve nemzeti nagyjaink előtt, és 
az ő nevükhöz méltón mi is kiálljunk! Egyesé-
vel mindenki megtegye a sajátját azért, hogy 
ez a szent magyar haza továbbra is függet-
len, szabad ország legyen – fogalmazott 
Janiczak Dávid, Ózd város polgármestere.

Tartó Lajos beszédében kitért arra, hogy 
mennyi munka és odaadás kellett az 
emlékpark elkészüléséhez. A terület 
képviselőjének szavai után leplezték le a 
Gáspár Tibor, Pro Urbe Ózd-díjas faszob-
rász által készített Damjanich János 
mellszobrot. Ezután Mischinger Ferenc 
plébános megáldotta a teret.

A ceremónia végén a megjelent szerve-
zetek helyezték el koszorúikat a tizen-
hármak fala előtt.

Mihály Bence

Mihály Bence

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betömő, szemét 
eltakaró nyugati társadalom, sok magyar 
vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben. A magára 
maradt Európában csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el 
nem áruljuk, amiért a magyar harcosok 
életüket adták, és soha, sehol – még közvet-
ve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”
(Albert Camus)

62 évvel ezelőtt bizonyították a magyarok 
azt a virtust, amely a legendák szerint 
ősidők óta jellemzi népünket. Budapesten 
a fiatalság megelégelte az elnyomást, és 
úgy döntött, hogy felveszi a kesztyűt a 
szovjetekkel. Sajnos nyugati segítség 
híján a szabadságharc kudarcra volt ítélve, 
mégis megmutatták a világnak, hogy 
mekkora erő rejlik bennük. Az akkori 
eseményekre emlékeztek az ózdiak az 
Antalköz József téren. Janiczak Dávid 
polgármester beszédében kifejtette: 
abban az időben a résztvevők nem tudták, 

hogy történelmet írnak, de kimutatták 
nemzetünk karakterét. Ebből kiindulva 
pedig mindig szem előtt kell tartanunk 
elődeink tetteinek tanulságát.

Ezután a történelmi egyházak képviselői 
könyörögtek a szabadságharcban elesettek 
lelki üdvéért. Az ÓMI Zenész Színház társula-
tának hat tagja Béri László művészeti vezető 
irányításával különböző dalokkal és versek-
kel tette hangulatosabbá a megemlékezést. 

– Sokan kérdezik vagy épp csak gondolják, 
hogy miért kell mindig a múltba révedni.                  
A múlt már elmúlt, foglalkozzunk inkább a 
jelennel, mondják. Abban igazuk van, hogy 
számunkra a legfontosabb a jelen, hiszen mi 
rakjuk le a jövő alapköveit az utódaink 
számára. Azonban, hogy jelenünkben a 
lehető legjobb döntéseket hozhassuk meg, 
ahhoz okulnunk kell a múlt tanulságából – 
fogalmazott Janiczak Dávid polgármester.

Végül a megjelent szervezetek helyezték el 
koszorúikat a „Lyukas zászló” talapzatánál a 
Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésével.
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JÓ ÜTEMBEN HALAD A REKONSTRUKCIÓ,
HAMAROSAN MODERN KÖRNYEZET VÁRJA A VÁSÁRLÓKAT

Négyszázmillió forintból újul meg a városi piac egy európai 
uniós pályázatnak köszönhetően. A vásárlókat és árusokat a 
jelenlegi korszerűtlen, sok helyen lepusztult környezet helyett 
hamarosan modern, fedett épületkomplexum várja. A város 
vezetése gazdaságfejlesztő hatást vár a beruházástól.

Ózd városa még 2016-ban nyújtott be 
pályázatot a piac fejlesztésére, bővítésére 
a Területi Operatív Program keretein belül. 
A piactéren ugyanis már régóta korszerűt-
len állapotok uralkodnak. A kedvező 
elbírálásnak köszönhetően most mintegy 
400 millió forintból újul meg a terület.             
Az elkészült látványtervek a vásárlók 
többségének elnyerték a tetszését.

A pályázat előkészítése során több egyez-
tető fórumot is tartottak. Egy-egy 
alkalmon akár közel ötven vállalkozó is 
részt vett. Voltak olyan észrevételek, hogy 
a változás kedvezőtlen hatást gyakorol-
hat a piac működésére, a kereskedők 
aggodalmukat fejezték ki aziránt, hogy 
vásárlókat veszíthetnek.
 
Idén nyáron megjelentek az első munka-
gépek a piacon, miután az önkormány-
zat megkötötte a szerződést a kivitele-
zővel, megkezdődhetett a terület előké-
szítése. Feltárták a felső talajréteget, és 
kiásták az épületek és az oszlopok 
alapjait. A piac területén telefonkábel és 
gázvezeték is futott. Míg előbbi megma-
radt, addig utóbbit másik nyomvonalra 
helyezik át. A megfelelő előkészítés 
része volt a talajcsere is, a kitermelt 

földet később a piacterület felületének 
kiegyenlítéséhez, a vízelvezetés javítá-
sához használták fel. A kivitelezést ózdi 
cég végzi, helyi munkaerővel.

Ma már látványos a változás. A jelenlegi 
állásról, a kezdetekről és az eddigi törté-
nésekről a Városházán egyeztettek a 
projektben érdekelt szakemberek.

tevékenykedő Leniczki Attila elmondta, 
először egy tervezési programot készítet-
tek, közösen a megrendelővel, a vásárlók-
kal és az árusokkal, valamint több telepü-
lés vásárcsarnokát is tanulmányozták.

„A piac a jövőben két jól elkülöníthető 
részre oszlik. Az egyik egy monolit vasbe-
tonvázas szerkezet lesz, amelyben üzletek 

„A projekt már a végéhez közeledik,                  
a kivitelezés az ütemterv szerint, körülbelül 
ötvenszázalékos készültségben van. 
Jelenleg a záródátum 2019. év eleje, de 
lehetőségünk nyílt a meghosszabbításra. 
Terveink szerint 2019 tavaszára le tudjuk 
zárni a projektet, illetve magát a beruhá-
zást is” - ismertette a megbeszélésen 
Csák-Molnár Eszter, a Településfejleszté-
si Osztály vezetője.

A rekonstrukció előrehaladásáról a 
szakemberek személyesen is meggyő-
ződtek, a hivatali egyeztetést ugyanis 
területbejárás követte. A kivitelező dolgo-
zói egyszerre több folyamatot is végez-
nek, az épületek váza már megvan, így jól 
látszik, milyen lesz az új piac elrendezése. 
A komplexum előkészítésében résztvevő, 
a projektben műszaki koordinátorként is 

kapnak helyet, a hátsó részben egy nyilvá-
nos vécé és a projekt részét képező 
hűtőraktár. Ehhez csatlakoznak a kültéri 
piacosoknak helyet adó nyitott standok. 
Mind a vásárlók, mind az árusok fölött fedél 
lesz, mindenki védve lesz az időjárás 
viszontagságaival szemben. Most számol-
tuk össze, hogy hatvannégy árus kaphat 
helyet a kétméteres pultokon” - mondta el 
Leniczki Attila.

A szakember hozzátette: mint minden 
kivitelezés során, így a piac rekonstrukci-
ójának folyamatában is adódtak nehézsé-
gek. A gázvezeték kiváltásával előre is 
számoltak, mégis adódtak olyan, előre 
nem látott körülmények, amelyek nagyjá-
ból egy hónapos csúszást eredményez-
hetnek. Szintén meg kellett oldani a 
távközlési kábel megvédését – ezen a 

téren ugyancsak volt eltérés a tervekhez 
és a közműszolgáltató által közölt infor-
mációkhoz képest. A szolgáltató viszont 
végig segítőkész volt, így ezen az akadá-
lyon is sikerült túljutni. A megvalósítást 
nehezíti továbbá, hogy az oszlopokon 
vezetett távhővezeték földbe helyezése 
egy külön projekt keretében valósul meg, 
szintén állami támogatásból. Eredetileg a 
kivitelezés előtti időpontra tervezték, de a 
központilag szervezett közbeszerzés 
elhúzódása miatt a munkálatok még nem 
kezdődtek el. A piac ettől függetlenül is 
elkészülhet, de a terület akkor nyeri el 
végleges formáját, amikor elbontják az 
oszlopon található távhővezetékeket.

A piac rekonstrukciója átmeneti időszakot 
jelent mind az árusok, mind a vásárlók 
számára. Meg kellett oldani, hogy a 
lehetőségekhez képest ebben a periódus-
ban is zavartalan legyen a kiszolgálás. 
Ennek érdekében áthelyezték a piacteret 
átszelő átjárót, és kialakítottak egy ideig-
lenes árusítóteret az Ózdi Szakképzési 
Centrum szomszédságában.

Az Ózdinvest Kft. ügyvezetője szerint az 
üzemeltető elsődleges feladata az volt, 
hogy áttelepítse az árusokat a rekonst-
rukcióban nem érintett területre. Később 
az új komplexum standjainak elosztásá-
ban is fontos szerepük lesz.

séget kapnak megfelelő körülmények között, 
a jogszabályoknak megfelelően árusítani 
termékeiket, emellett pedig a tárolásra is 
lehetőségük lesz, hiszen hűtőház is társul 
majd az új piactérhez. A büfék és más 
elemek a vásárlók kényelmét szolgálják. 

„Az új részen harminchat darab asztalt és 
nyolc üzlethelyiséget alakítanak ki. Elsősor-
ban az őstermelői részről szeretnénk az 
árusokat áttelepíteni a termelői részre.                     
A nyolc üzlethelyiséget pedig pályázati úton 
hasznosítjuk. Az új helyiségek bérbeadási 
feltételeit még nem határoztuk meg. Amint 
ezek meglesznek, a liciteljárások is megin-
dulnak” - fogalmazott dr. Tóth Andrea, az 
Ózdinvest ügyvezetője.

A piac modernizálása és bővítése a polgár-
mester szerint jelenleg az egyik legfonto-
sabb futó beruházás Ózdon. Janiczak 
Dávid szerint régóta hiányzik egy ilyen 
rendezett, modern vásártér a városból.

„Most már szemmel látható, hogy a piac új 
kinézete milyen képet fog ölteni városunk-
ban. Úgy gondolom, már egyre többen látják, 
mennyire szükséges volt, hogy ilyen szép 
épületkomplexumban kaphassanak helyet 
azok a termelők, akik jelenleg csak egy-egy 
kis betonasztalon árulják a portékáikat. 
Ennek gazdaságfejlesztő hatása van, és a 
pályázatot is ezért írták ki. A termelők lehető-

Bízunk benne, hogy növekszik az árusok 
forgalma és a vásárlók elégedettsége” - 
vélekedett a polgármester.

A beruházás jól halad, a készültség 
jelenleg nagyjából ötvenszázalékos. 
Szükség esetén lehetőség van a hatá-
ridő meghosszabbítására – ezt az 
esetleges rosszabb időjárás, valamint a 
területet érintő más projektek tehetik 
indokolttá. A beruházás várhatóan a 
jövő év elején zárul, így tavasszal már 
korszerűbb körülmények várják az 
árusokat és a vásárlókat.



Bukovinszky Zsolt

Lendvai Zsolt

Ózd városa még 2016-ban nyújtott be 
pályázatot a piac fejlesztésére, bővítésére 
a Területi Operatív Program keretein belül. 
A piactéren ugyanis már régóta korszerűt-
len állapotok uralkodnak. A kedvező 
elbírálásnak köszönhetően most mintegy 
400 millió forintból újul meg a terület.             
Az elkészült látványtervek a vásárlók 
többségének elnyerték a tetszését.

A pályázat előkészítése során több egyez-
tető fórumot is tartottak. Egy-egy 
alkalmon akár közel ötven vállalkozó is 
részt vett. Voltak olyan észrevételek, hogy 
a változás kedvezőtlen hatást gyakorol-
hat a piac működésére, a kereskedők 
aggodalmukat fejezték ki aziránt, hogy 
vásárlókat veszíthetnek.
 
Idén nyáron megjelentek az első munka-
gépek a piacon, miután az önkormány-
zat megkötötte a szerződést a kivitele-
zővel, megkezdődhetett a terület előké-
szítése. Feltárták a felső talajréteget, és 
kiásták az épületek és az oszlopok 
alapjait. A piac területén telefonkábel és 
gázvezeték is futott. Míg előbbi megma-
radt, addig utóbbit másik nyomvonalra 
helyezik át. A megfelelő előkészítés 
része volt a talajcsere is, a kitermelt 

földet később a piacterület felületének 
kiegyenlítéséhez, a vízelvezetés javítá-
sához használták fel. A kivitelezést ózdi 
cég végzi, helyi munkaerővel.

Ma már látványos a változás. A jelenlegi 
állásról, a kezdetekről és az eddigi törté-
nésekről a Városházán egyeztettek a 
projektben érdekelt szakemberek.

tevékenykedő Leniczki Attila elmondta, 
először egy tervezési programot készítet-
tek, közösen a megrendelővel, a vásárlók-
kal és az árusokkal, valamint több telepü-
lés vásárcsarnokát is tanulmányozták.

„A piac a jövőben két jól elkülöníthető 
részre oszlik. Az egyik egy monolit vasbe-
tonvázas szerkezet lesz, amelyben üzletek 

„A projekt már a végéhez közeledik,                  
a kivitelezés az ütemterv szerint, körülbelül 
ötvenszázalékos készültségben van. 
Jelenleg a záródátum 2019. év eleje, de 
lehetőségünk nyílt a meghosszabbításra. 
Terveink szerint 2019 tavaszára le tudjuk 
zárni a projektet, illetve magát a beruhá-
zást is” - ismertette a megbeszélésen 
Csák-Molnár Eszter, a Településfejleszté-
si Osztály vezetője.

A rekonstrukció előrehaladásáról a 
szakemberek személyesen is meggyő-
ződtek, a hivatali egyeztetést ugyanis 
területbejárás követte. A kivitelező dolgo-
zói egyszerre több folyamatot is végez-
nek, az épületek váza már megvan, így jól 
látszik, milyen lesz az új piac elrendezése. 
A komplexum előkészítésében résztvevő, 
a projektben műszaki koordinátorként is 

kapnak helyet, a hátsó részben egy nyilvá-
nos vécé és a projekt részét képező 
hűtőraktár. Ehhez csatlakoznak a kültéri 
piacosoknak helyet adó nyitott standok. 
Mind a vásárlók, mind az árusok fölött fedél 
lesz, mindenki védve lesz az időjárás 
viszontagságaival szemben. Most számol-
tuk össze, hogy hatvannégy árus kaphat 
helyet a kétméteres pultokon” - mondta el 
Leniczki Attila.

A szakember hozzátette: mint minden 
kivitelezés során, így a piac rekonstrukci-
ójának folyamatában is adódtak nehézsé-
gek. A gázvezeték kiváltásával előre is 
számoltak, mégis adódtak olyan, előre 
nem látott körülmények, amelyek nagyjá-
ból egy hónapos csúszást eredményez-
hetnek. Szintén meg kellett oldani a 
távközlési kábel megvédését – ezen a 

téren ugyancsak volt eltérés a tervekhez 
és a közműszolgáltató által közölt infor-
mációkhoz képest. A szolgáltató viszont 
végig segítőkész volt, így ezen az akadá-
lyon is sikerült túljutni. A megvalósítást 
nehezíti továbbá, hogy az oszlopokon 
vezetett távhővezeték földbe helyezése 
egy külön projekt keretében valósul meg, 
szintén állami támogatásból. Eredetileg a 
kivitelezés előtti időpontra tervezték, de a 
központilag szervezett közbeszerzés 
elhúzódása miatt a munkálatok még nem 
kezdődtek el. A piac ettől függetlenül is 
elkészülhet, de a terület akkor nyeri el 
végleges formáját, amikor elbontják az 
oszlopon található távhővezetékeket.

A piac rekonstrukciója átmeneti időszakot 
jelent mind az árusok, mind a vásárlók 
számára. Meg kellett oldani, hogy a 
lehetőségekhez képest ebben a periódus-
ban is zavartalan legyen a kiszolgálás. 
Ennek érdekében áthelyezték a piacteret 
átszelő átjárót, és kialakítottak egy ideig-
lenes árusítóteret az Ózdi Szakképzési 
Centrum szomszédságában.

Az Ózdinvest Kft. ügyvezetője szerint az 
üzemeltető elsődleges feladata az volt, 
hogy áttelepítse az árusokat a rekonst-
rukcióban nem érintett területre. Később 
az új komplexum standjainak elosztásá-
ban is fontos szerepük lesz.

séget kapnak megfelelő körülmények között, 
a jogszabályoknak megfelelően árusítani 
termékeiket, emellett pedig a tárolásra is 
lehetőségük lesz, hiszen hűtőház is társul 
majd az új piactérhez. A büfék és más 
elemek a vásárlók kényelmét szolgálják. 

„Az új részen harminchat darab asztalt és 
nyolc üzlethelyiséget alakítanak ki. Elsősor-
ban az őstermelői részről szeretnénk az 
árusokat áttelepíteni a termelői részre.                     
A nyolc üzlethelyiséget pedig pályázati úton 
hasznosítjuk. Az új helyiségek bérbeadási 
feltételeit még nem határoztuk meg. Amint 
ezek meglesznek, a liciteljárások is megin-
dulnak” - fogalmazott dr. Tóth Andrea, az 
Ózdinvest ügyvezetője.

A piac modernizálása és bővítése a polgár-
mester szerint jelenleg az egyik legfonto-
sabb futó beruházás Ózdon. Janiczak 
Dávid szerint régóta hiányzik egy ilyen 
rendezett, modern vásártér a városból.

„Most már szemmel látható, hogy a piac új 
kinézete milyen képet fog ölteni városunk-
ban. Úgy gondolom, már egyre többen látják, 
mennyire szükséges volt, hogy ilyen szép 
épületkomplexumban kaphassanak helyet 
azok a termelők, akik jelenleg csak egy-egy 
kis betonasztalon árulják a portékáikat. 
Ennek gazdaságfejlesztő hatása van, és a 
pályázatot is ezért írták ki. A termelők lehető-

Bízunk benne, hogy növekszik az árusok 
forgalma és a vásárlók elégedettsége” - 
vélekedett a polgármester.

A beruházás jól halad, a készültség 
jelenleg nagyjából ötvenszázalékos. 
Szükség esetén lehetőség van a hatá-
ridő meghosszabbítására – ezt az 
esetleges rosszabb időjárás, valamint a 
területet érintő más projektek tehetik 
indokolttá. A beruházás várhatóan a 
jövő év elején zárul, így tavasszal már 
korszerűbb körülmények várják az 
árusokat és a vásárlókat.
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„A mai fogyasztói társadalomban, vagyis a 
piacgazdaságban idegennek érzik magukat a 
tradicionális értelemben vett ipari munkás-
ság még élő inaktív, helyben maradt (vagy 
rekedt) tagjai, családjaik nem egy esetben 
szétestek, a fiatalok elköltöztek…” –  idézte 
dr. Paládi-Kovács Attila akadémikus a 
közelmúltban, az ELTE gondozásában 
megjelent, "Egy másik Kelet-Európa című 
tanulmánykötet sorait. A professzor 
tanulságokat felvonultató gondolatokkal 
nyitotta meg a 7. Barkóság Konferenciát  a 
Digitális Erőműben, amellyel a rendezvény 
„visszatért” Ózdra. Beszédének kiragadott 
sorai az eltűnt ipari munkásréteg hiányára 
is utaltak, amely egykor egész munkásdi-
nasztiákat nevelt ki helyben.
 
Hat évvel ezelőtt egy civil szervezet, s 
annak vezetője, Telky János hívta életre 
azt a kezdeményezést, amelynek mára 
csupán a tudományos része maradt fenn 
azoknak a helyi fiataloknak, történészek-
nek, amatőr kutatóknak és lokálpatrióták-
nak köszönhetően, akik a mai napig kutat-
ják településük történetét, a társadalmi 
változások folyamatát, történeti és 
néprajzi örökségünk tárgyi és szellemi 
világát. A Barkóság Konferenciák sorozata 
megjárta már Szentsimont, Urajt, Borsod-
szentgyörgyöt, legutóbb pedig a Digitális 
Erőműben rendezték meg. 
Bojtos Zoltán intézményvezető a létesít-
mény múltját, az átalakítás menetét ismer-
tette bevezetőjében, majd a kora délutáni 
órákban az érdeklődők rendhagyó tárlatve-
zetésen vehettek részt. Ezt követte a hét 
helytörténeti előadás. Levezető elnökként 
dr. Paládi-Kovács Attila a magyar kultúra 
számára kiemelten fontos értékmentés 

fontosságára hívta fel a figyelmet egy-egy 
előadót kiegészítve, számukra tanácsokat is 
adva. A professzor a konferenciák anyagá-
hoz is kötődő, nyomtatásban megjelent 
„Tanulmányok a Barkóságról” című sorozat 
állandó szakmai lektora is egyben.
A tematika ismét változatos képet mutatott, 
az előadók saját kutatásaik és korábban 
elkészült tanulmányaik alapján mutatták be 
témáikat a hallgatóságnak. Volt szó ismétel-
ten politikatörténetről az 1918. évi „ősziróz-
sás forradalom” ózdi és környékbeli esemé-
nyei kapcsán dr. Tengely Adrienn, a térség 
országgyűlési képviselőivel kapcsolatosan dr. 
Nagy Péter, társadalomtörténetről például 
Kelemen Kristóf és Kovács Béla, illetve 
néprajzi témáról Rimaszéki Ferencné révén. 
Rudabányáról érkezve Papp Andrea muzeo-
lógus egy hat évtizeddel ezelőtti pereskedés 

folyamatát vázolta fel, amelyben upponyi 
származású bányász is érintett volt. Az idei 
konferenciát a munkáskolóniák szociális 
gettósodásával foglalkozó előadás zárta.
 
A tudományos kezdeményezés mellett a 
barkó néphagyományok megőrzésére 
számos egyéb kísérlet is történt. Egyes 

környező falvak hagyományőrző 
együttesei, tánccsoportjai, népdal-
körei igyekeznek fiatalokat is bevonni 
tevékenységükbe. Ahogy Agócs 
Gergely népzenész-néprajzkutató 
fogalmaz: nem a hagyományt kell 
csupán megmenteni, hanem az 
embert. A múlt ismerete, örökségé-
nek ápolása a helyi közösségek 
összetartó erejét is leképezi, ellenke-
ző esetben könnyen a „kiüresedés”, 
az érték nélküli vidéki társadalom 
lesüllyedése figyelhető meg.

Alabán Péter

A kréta el van vetve…
Nem képviselem én az ózdi pedagógusok 
táborát, mert meg sem kérdeztem őket, pláne 
hivatalosan, olyanok is vannak, akik szóba se 
állnának velem, néhányukkal meg én. Tehát 
nem reprezentatív, hogy az új rendszer, a Kréta 
nem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött 
reményeket, hogy finoman fogalmazzunk.

Pedig az ötlet nem rossz, félre a papírokkal, a 
XXI. század sztrádáján nem zötyöghetünk a 
hagyományos eszközökkel és módszerekkel, 
mint Trabant a Mercedesek között. Le kívánták 
venni a terhet a tanárok válláról, aztán eddig 
olyan az egész, mint Atlasz esetében, akinek a 
végén az egész Földgolyót tartania kellett, 
amennyiben emlékeim nem csalnak. Nem 
megerősített források szerint az adminisztrá-
ció nem lett kevesebb, hanem fokozódott, mint 
a nemzetközi helyzet Virág elvtárs szerint. 

Az applikáció és a formátum szemre tetszetős, 
ha besétál a pedagógus egy laptoppal a hóna 
alatt, szépen leül a katedrára, már jelölheti is a 
hiányzókat, bepötyögi az óra anyagát, 
rákattint a mentés mezőre, kész is, kezdheti a 
tanóra érdemi részét. Egy perc volt az egész. 
Az élet persze nem habos torta. Először 
megint megkaptuk a karácsonyfadíszt, a fenyő 
meg sehol. Mert mondjuk az iskolában nincs 
wifi, vagy csak nem jön be mindenütt, szünet-
ben aztán öten ugranának a tanáriban lévő 
(jobb esetben) két géphez. 

Akinek nincs szerencséje, vagy mondjuk a 
szünetekben ügyeletes is, az tovább marad 
délután, végső esetben otthon viszi be az 
adatokat, amelyeket előtte egy kockás füzetbe 
rögzített az órán, meg egy jelenléti ívre, hogy 
az osztályfőnöknek könnyebb legyen a 
munkája. Három a magyar igazság. A rossz 
nyelvek szerint ez is a központosítás része, 
mások azt mondják: ez a jövő. Kár, hogy nem 
mindenhol vannak meg a feltételei, a pedagó-
gus persze bízik, mi mást tehetne. Van, ahol 
laptopokat is kaptak, szépen mutat a tanári-
ban, közben van olyan tanterem, ahol nem 
lehet írni a táblára, mert vagy olyan állapotban 
van, vagy egész egyszerűen nincs kréta.

Nem tudom, a diákok örülnek-e annak, hogy a 
szüleik hamarabb értesülnek a beírt jegyekről, 
mint ők maguk, hazafelé még a magyarázatot 
sincs idő megfogalmazni, mi az az egyes az 
elektronikus naplóban. Megszűnik a régi 
varázs, értelmüket vesztik a na, mi volt ma 
iskolában kezdetű beszélgetések. Mert a szülő 
mindenről értesítést kap. Ha egy hetet 
mulaszt a nebuló betegség miatt, azt nem egy 
üzenet közli, hanem harminc, külön-külön 
minden óráról. Ezt még egy hülye is belátja, 
hogy teljesen fölösleges vadhajtás.

Sikerült tehát egy jó elképzelést, modernizá-
lást megint elrontani a kapkodással, mielőtt 
az ország összes tanterme számára elérhető-
vé tették volna az internetkapcsolatot, 
biztosították volna a tárgyi feltételeket, 
bevezették a Kréta-rendszert. Visszavonni 
értelmetlen, pláne mert alapjában véve jó, 
aztán meg olyan ez, mint a rómaiak esetében 
a kockával: a Kréta el van vetve…  

Farkas Nándor



Mihály Bence

Milyen volt megtudni, hogy te is utazol a 
lengyelországi világbajnokságra?

– Jó érzés volt megtudni, hogy tagja 
lehetek a világbajnokságra utazó keret-
nek, hiszen egy hosszú kihagyást 
tudhatok magam mögött. A felkészülés 
ideje alatt szerencsére sikerült felven-
nem a lányok ritmusát.

Milyen volt a hangulat az első csoport-
meccs előtt? Mivel küldött a pályára 
titeket Bohus Bea szövetségi kapitány?

– Természetesen mindenki nagyon 
izgatott volt az első csoportmérkőzés 
előtt. Tudtuk, hogy Svédország komoly 
ellenfél lesz. Edzőink azt kérték tőlünk, 
hogy az első perctől az utolsóig koncent-
ráltak és fegyelmezettek maradjunk.             
Ez a meccs azért volt fontos, hogy megte-
gyük az első lépést a kitűzött cél felé.

Hogy élted meg a csoportküzdelmeket? 
Hogy ment a játék?
 
– A csoportküzdelmek között voltak 
könnyebb és nehezebb mérkőzések.              
A Dánia elleni utolsó meccs bizonyult a 
legnehezebbnek, hiszen ezen múlt, hogy 
első helyen jutunk-e tovább az egyenes 
kieséses szakaszba. Meccsről meccsre 
javult a játékunk mind védekezésben, 
mind támadásban. Ekkor már nem volt 
szabad az egyéni teljesítményekkel foglal-
kozni, mindent alá kellett rendelni a 
csapatsiker érdekében.

Az egyenes kieséses szakaszban is 
megmaradt a csapat lendülete. Kérlek 
mesélj ezekről a meccsekről!

– Csoportelsőként a nyolcaddöntőben a 
másik csoport negyedik helyezett csapa-
tát kaptuk, amely Ausztria volt. Ez egy 
könnyebb meccsnek bizonyult, mindenki 
pályára került, és hozzá tudott tenni, 
illetve kivette részét a sikerből. A legjobb 
négy közé jutásért Spanyolország volt az 
ellenfelünk, nehéz mérkőzésre számítot-
tunk, mivel a miénktől eltérő stílusú 
kézilabdát játszanak. Az előző meccsek-
hez képest itt több taktikai elemen változ-
tattunk, így beverekedtük magunkat a 
legjobb négy csapat közé.

Az elődöntőben Dél-Korea válogatottjá-
val játszottunk, akik nagyon kellemetlen 
játékstílust képviseltek. Gyorsan és 
szervezetten kézilabdáztak. A zártabb 
védekezésünkkel és a támadásban kidol-
gozott figuráinkkal végig kézben tartot-
tuk a mérkőzést, ami nagy koncentrációt 
és energiát igényelt. Azonban a tudat, 
hogy világbajnoki döntőt játszhatunk, 
leírhatatlan érzéssel töltött el.

A döntő mindig kilóg kicsit egy világver-
seny mérkőzései közül. Mennyire vágta-
tok neki fáradtan a találkozónak?

– Egy ilyen szintű mérkőzés után kevésnek 
éreztük az időt a regenerálódásra és az 
ellenfélből való felkészülésre. Éreztük, hogy 
esélyesek vagyunk, de sajnos kulcsszituáci-
ókban hibáztunk, és sokszor a szerencse 
sem állt mellénk. Ezeket a hibákat az 
oroszok kihasználták, és többször elléptek 
tőlünk, a hátrányunkat már nem sikerült 

ledolgoznunk. Csalódottak voltunk, mert 
mindannyian szerettük volna edzőinket 
aranyéremmel búcsúztatni. Ekkor még egy 
elbukott aranyéremként, ma már egy 
megnyert ezüstéremként gondolunk a 
világbajnokságra.

Világbajnoki ezüstérmes kézilabdázónak 
mondhatod magad. Hogy fogadtak a 
barátok és a csapattársak?

– Végig éreztük a család, a barátok és a 
szurkolók támogatását, sokan gratuláltak 
az elért eredményhez.

Milyen tervekkel vágsz neki a következő 
időszaknak?

– Klubszinten szeretnénk a bajnokság-
ban minél jobban szerepelni. A váloga-
tottban pedig nagyon várom a közös 
munkát az új edzőinkkel. Természetesen 
mindemellett az iskolában is szeretnék 
minél jobban teljesíteni.

VILÁGBAJNOKI MENETELÉSVILÁGBAJNOKI MENETELÉS
Vámos Petra neve ismerősen csenghet azoknak, akik néhány éve figyelemmel követték a 
Lóci DSE eredményeinek alakulását. Petra egészen fiatalon, mindössze tizenkét évesen 
váltott klubot, akkortól a Mocsai Lajos vezette Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosa.              
Az ifjú tehetség munkája kifizetődött, hiszen az U18-as válogatottal kvalifikálták magukat 
a lengyelországi világbajnokságra, és ha már ott voltak, egészen a döntőig meneteltek.

Farkas Nándor

A migránsok
és a spájz

Szépen gyülekeztek az ózdi polgárok – 
leginkább kormánypártiak, persze – a 
Szabadegyetem októberi kurzusán, amely a 
migráns témát ecsetelte, érdekes vonásokat 
festve a sorozat palettájára. Baloldali érzelmű 
embereket nem igazán láttam, ami szomorú, 
mert nem hiszem, hogy bárki lesöpörné egy 
kézlegyintéssel a terrorveszély gondolatát.           
Mi magyarok mindig akkor kezdünk kapkodni, 
amikor az „oroszok” már a spájzban vannak.

Semleges szemlélődőként (sokak szerint ilyen 
nincs, de közlöm, van…) meglepett, hogy a 
meghívott vendégek, a három László nem 
egymás alá játszottak, ahogy mostanában 
mindenhol megszoktuk, hanem vitába is 
szálltak a másikkal, vagy csak a fejük csóválá-
sával jelezték, hogy nem értenek egyet.            
Azt viszont kellemetlen volt látni, hogy a 
moderátornak kinevezett biztonságpolitikai 
szakértő (Don Tom ezt jobban csinálja) izomból 
vett részt a dispután, a publikum egy ember-
ként sajnálta a nyugalmazott rendőr alezre-
dest, akit jóformán szóhoz jutni sem hagyott.                    
A titkosszolgálat ismerője pedig hangoztatta, 
hogy nem politikus, szerencsére.

Hiányoznak az ilyen jellegű viták, amikor nem 
beültetett bábok terjesztik az előre megírt 
igét, hanem szuverén, hiteles emberek 
világítják meg az adott problémát a saját 
szemszögükből. A jelenlévők érezték, hogy ez 
nem egy ufós humbug, itt tények ütköznek 
markáns véleményekkel. Mert az „oroszok” a 
kertkapunál vannak, s ha nem figyelünk, egy 
szempillantás alatt bejutnak a spájzba…
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Általánosságban az ír dallamok eredetét 
gyakran a csodás lényekhez kötik. 
Visszatérő mesei motívum, hogy régen 
egy zenész tündérektől tanulta, vagy 
éppen ellopta a dallamot, ezért a tettéért 
cserébe pedig valamilyen jutalomban 
vagy büntetésben részesült. Az ilyen 
motívumok vagy hiedelmek sokat elárul-
nak a zenéről való gondolkodásról, annak 
szerepéről. Nincs ez másképp az ózdi 
fiataloknál sem. A zenekar legtöbb tagja 
már régóta zenél. Számukra ez okozza a 
legnagyobb örömöt a mindennapokban.

– Mióta zenéltek? Mikor alakult az 
együttes? Miért éppen az ír kocsmazenét 
választottátok?

- Kamaszkorom óta gitározom akusztikus 
hangszeren, a basszusgitározás még 
viszonylag új, de nagy szerelem. Úgy hét éve 
kezdtem el, és négy éve játszok zenekarban. 
A Highland Bastards 2016 márciusában 
alakult meg, miután néhány mai zenésztár-
sammal már együtt zenéltünk egy másik 
formációban. Nekem az ír népzene régi 
kedvenc műfajom. Több mint 25 éve ismerem 

és hallgatom. Nagyon megörültem, amikor 
először hívtak a barátaim, hogy játsszak én is 
velük. Ez a műfaj egy elég kis szegmensét 
fedi le a mai magyar zenei palettának, így 
nekünk is van helyünk – válaszolta Puchrei-
ner Gábor, basszusgitáros.

– Én alapvetően egész kiskorom óta nyúlok 
hangszerekhez, kilencéves koromban a 
szüleim beírattak zeneiskolába, azon belül 
hegedűre. Aztán jött a zongora, gitár és más 
hangszerek. Gyermekként gyűlöltem hegedű- 
és szolfézsórákra járni. Amíg én „nyávogtam” 
a hegedűn a Kis kece lányomat, addig a 
barátaim fociztak, meg szórakoztak. Később 
viszont egyre jobban kezdtem megkedvelni a 
hegedűt. Középiskolás éveim alatt ismerked-
tem meg az ír kocsmazenével, Puchreiner 
Gábornak köszönhetően – felelte Beri 
Ádám, a zenekar hegedűse.

– Melyik koncertetek jelentette számo-
tokra a legnagyobb élményt?

- Emlékezetesek azok a koncertek, amikor a 
Paddy and the Rats előzenekaraként léptünk 
fel, mert ott mindig ír punk zenét kedvelő 

közönség várt minket. De én szerettem a 
miskolci bulikat is. Az egyik ilyen koncertün-
kön egy alkoholmámoros rajongó felmászott 
a színpad előtt egy magas tartógerendára, 
majd egyszer csak lepottyant a hátára. 
Feküdt néhány másodpercig, majd felállt és 
táncolt tovább. Nekünk belülről nézve 
nagyon ijesztő volt, mert azt hittük, valami 
baja esett. Sokkoló volt úgy játszani, hogy 
mindezt végignéztük – számolt be élmé-
nyeiről Puchreiner Gábor.

– Hogy érzitek, milyen lett az új album?

- Úgy gondoljuk, és a visszajelzések is erről 
tanúskodnak, hogy mind zeneileg, mind pedig 

hangzásban abszolút előrelépés a bemutat-
kozó, Let’s Folk! című kislemezünkhöz képest, 
aminek nagyon örülünk. A mi várakozásain-
kat is felülmúlta az album –  felelte Progner 
Péter, az együttes dobosa.

- Nagy élmény volt egy ilyen profi stúdióban, 
profikkal dolgozni. Jó hangminőségű anyagot 
tudtunk kiadni a kezünkből, és ez nagy öröm. 
Továbbá igen pozitív az is, hogy ezen a 
kislemezen már négy teljesen saját szám 
van, és csak egy népdalfeldolgozás. Az egyik 
dal az én szerzeményem, és nagyon büszke 
vagyok a végeredményre – tette hozzá 
Puchreiner Gábor.

–  Miért szeretitek ezt csinálni?

- Mert szeretünk zenélni, barátok vagyunk, és 

# PALETTA Kulturális programok

Halloween az NFÉ-ben!
Nemzeti Filmtörténeti Élményparknov. 2.

Interaktív mustra – Kocska Orsolya kiállítása
Civil Háznov. 6.

Valódi Hamisítvány – vígjáték
Hernádi Judittal és Kern Andrással
Olvasó

nov. 9.

Folklór Találkozó
Olvasónov. 10.

Filharmónia – Miskolci Szimfonikus Zenekar
Olvasónov. 12.

Herkules – Gyerekszínház
Olvasónov. 14.

V. Adorján Lajos Néptánctalálkozó
Olvasónov. 17.

Nevető parnasszus – Rendhagyó irodalomóra
Jónás Zoltánnal és Majoros Rolanddal
ÓMI Városi Könyvtár

nov. 20.

A lélekfilozófia alapjai – Laczkó Inci
agytréner könyvbemutatója
ÓMI Városi Könyvtár

nov. 21.

az egyik legjobb dolog a világon az, ha a baráta-
iddal közösen csinálhatjátok, amit szerettek – 
fejtette ki véleményét Progner Péter.

- Nagyon különleges érzés, amikor a 
színpadról láthatom, hogy az emberek 
élvezik, amit csinálunk. A befektetett idő, 
munka és energia mindig kifizetődik – 
beszélt motivációjáról Beri Ádám.

– Hogyan zajlik nálatok egy próba?

- Minden próbánk nagyon hangulatos, és 
óriási kikapcsolódás. Néha már alig várom, 
hogy egy nehéz nap után beérjek a próbate-
rembe, találkozzak a srácokkal, és zenéljünk 
egy jót – kezdi a választ Beri Ádám.

- Ha egy konkrét fellépésre készülünk, 
végigjátsszuk a tervezett műsort, akár 
többször is. Ha valamelyik dalon csiszolni kell 
valamit, akkor azt alaposan begyakoroljuk. 
Ha van még időnk, vagy nyugisabb idők 
járnak, akkor új dalötleteinket osztjuk meg 
egymással, és összerakjuk az új dalokat. 
Ötletelünk, aktuális problémákat vitatunk 
meg, jókat röhögünk, poénkodunk, kikapcso-
lódunk a hétköznapi taposómalomból -  
folytatja Puchreiner Gábor.

A Highland Bastards az elmúlt két és fél 
évben számos fellépést tudhat maga 
mögött. Koncerteztek a Balaton partján, 
valamint Pécsett, Budapesten, Egerben, 
Hatvanban, Tokajban, Miskolcon vagy 
éppen Kazincbarcikán. Nyaranta rengeteg 
falunapos felkérésnek is eleget tesznek. 
Mindenhol nagy szeretettel fogadják őket, 
és hamar beindítják a táncos lábakat.

A Highland Bastards tagjaival számos ózdi rendezvényen találkozhatunk. A korábban Jameson's Pub néven ismert 
együttes régi-új tagokkal kiegészülve, megújulva indult hódító útjára. A zenekar több különböző stílust ötvöz, 
lassabb és lendületesebb számokat játszik.
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A panel fogságában
Feri szomszéd papucsban, kitérdesedett 
mackóalsóban és atlétatrikóban csoszogott le 
a postaládához, s kivette a szórólapokat. 
Ilyenkor mindig fölidegesítette magát, hogy kik 
és minek pazarolják a papírt és a nyomdafes-
téket ezért a sok semmi kiadványért. Úgyszól-
ván nem tűr nyomdafestéket, amiket ilyenkor 
gondolt, és nem ritkán ki is mondott. Azért a 
fontosabbakat kiválogatta, a többit meg a 
kikészített kartondobozba hajította, amely már 
nem volt üres. Megnyugodott, hogy nincs 
egyedül a véleményével.
Gyalog indult fölfelé, nem szeret lifttel 
közlekedni, pláne mióta egy járókelő nyilvános 
vécének használta, ne szépítsük a dolgot, 
televizelte. Máshol meg azt hallotta, hogy a 
kaputelefont kenték be vastagon emberi vagy 
valamilyen egyéb ürülékkel, hogy finoman 
fogalmazzunk. Az ízületei miatt nem könnyű a 
lépcsőzés, de állja a sarat. Meg hátha találkozik 
valamelyik szomszéddal, s együtt szidhatnak 
valakit, vagy csak a rendszert.
Ez már csak azért sem könnyű, mert mindenki 
gyorsan bezárja az ajtót, amikor Feri szomszé-
dot látja közeledni. A másodikon még a fiatalok 
is bemennek, majd amikor elhaladt, visszatér-
nek a lépcsőházba. Nem kell tudnia, hogy nem 
miatta, csak a wifit „lopják” egy kódolatlan 
szomszédtól, tehát ez nem neki szól, jóllehet 
fogalma sincs róla, hogy mi az a wifi, de jól 
megvan nélküle. Tipikus krakéler ember, aki 
mindenbe és mindenkibe beleköt, a legtöbb 
ózdi panel lépcsőházban van egy ilyen szom-
széd, az ott élők ezt nagyon jól tudják.
Ha nem is lát, de a panelban mindent hall az 
ember, sőt érez, tudja, hol mit főztek aznap, 
ki mikor kiabál a feleségével vagy a gyerek-
kel, néha fordítva. A szorosan egymás 
mellett lévő erkélyekről átszáll a cigifüst, 
átkanyarodik a bundás kenyér illata a 
konyhaablakból vagy a szellőzőn, áthallik az 
éj csöndjében még az erőteljesebb szellentés 
is, ne legyünk szemérmesek. 
Feri szomszédot mégis az idegesíti a legjob-
ban, amikor valahol a falat fúrják, pláne vasár-
nap, ilyenkor nem sajnálja az időt, átmegy és 
bekopog, viszont a legtöbb esetben pont a fúró 
berregésétől nem hallják a csengetést, vagy 
csak tudják, hogy biztos a Feri szomszéd az. 
Előfordult már, hogy valaki rendőrt is hívott 
csendháborítás ürügyén, éjjel buliztak fiatalok, 
Feri szomszéd persze a végsőkig tagadott, 
hogy nem ő volt a telefonáló. 
Nemrég új lakók költöztek a lépcsőházba, 
CSOK vagy mi, ők még nem ismerték az itteni 
viszonyokat, visszaszóltak hát Feri szomszéd-
nak, hogy ne pofázzon bele mindenbe, vagy 
majd ők beverik a képét. A szelíd erőszak előtt 
meghajolt, de mindent elkövet, hogy „ezeknek” 
megnehezítse a beilleszkedést. Már amennyi-
ben be akarnak…
Ilyen szomszéd egyébiránt kertes házak eseté-
ben is előfordulhat, ráadásul hatványozottan, 
mert ott, ha valaki meg akarja keseríteni a 
másik életét, nagyon változatos módszereket 
talál minderre. Feri szomszédnak persze esze 
ágában sincs kiköltözni, ő nagyon jól elvan a 
panelben, mondhatni lubickol, hisz nagyon 
szereti az embereket, a társaságot. Hogy ez 
fordítva is így van-e, a legkevésbé sem érdekli. 
Most fog bekopogni a harmadikon Dezső 
úrhoz, aki nem tudjuk, hogy kinyitja-e az ajtót…
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Általánosságban az ír dallamok eredetét 
gyakran a csodás lényekhez kötik. 
Visszatérő mesei motívum, hogy régen 
egy zenész tündérektől tanulta, vagy 
éppen ellopta a dallamot, ezért a tettéért 
cserébe pedig valamilyen jutalomban 
vagy büntetésben részesült. Az ilyen 
motívumok vagy hiedelmek sokat elárul-
nak a zenéről való gondolkodásról, annak 
szerepéről. Nincs ez másképp az ózdi 
fiataloknál sem. A zenekar legtöbb tagja 
már régóta zenél. Számukra ez okozza a 
legnagyobb örömöt a mindennapokban.

– Mióta zenéltek? Mikor alakult az 
együttes? Miért éppen az ír kocsmazenét 
választottátok?

- Kamaszkorom óta gitározom akusztikus 
hangszeren, a basszusgitározás még 
viszonylag új, de nagy szerelem. Úgy hét éve 
kezdtem el, és négy éve játszok zenekarban. 
A Highland Bastards 2016 márciusában 
alakult meg, miután néhány mai zenésztár-
sammal már együtt zenéltünk egy másik 
formációban. Nekem az ír népzene régi 
kedvenc műfajom. Több mint 25 éve ismerem 

és hallgatom. Nagyon megörültem, amikor 
először hívtak a barátaim, hogy játsszak én is 
velük. Ez a műfaj egy elég kis szegmensét 
fedi le a mai magyar zenei palettának, így 
nekünk is van helyünk – válaszolta Puchrei-
ner Gábor, basszusgitáros.

– Én alapvetően egész kiskorom óta nyúlok 
hangszerekhez, kilencéves koromban a 
szüleim beírattak zeneiskolába, azon belül 
hegedűre. Aztán jött a zongora, gitár és más 
hangszerek. Gyermekként gyűlöltem hegedű- 
és szolfézsórákra járni. Amíg én „nyávogtam” 
a hegedűn a Kis kece lányomat, addig a 
barátaim fociztak, meg szórakoztak. Később 
viszont egyre jobban kezdtem megkedvelni a 
hegedűt. Középiskolás éveim alatt ismerked-
tem meg az ír kocsmazenével, Puchreiner 
Gábornak köszönhetően – felelte Beri 
Ádám, a zenekar hegedűse.

– Melyik koncertetek jelentette számo-
tokra a legnagyobb élményt?

- Emlékezetesek azok a koncertek, amikor a 
Paddy and the Rats előzenekaraként léptünk 
fel, mert ott mindig ír punk zenét kedvelő 

közönség várt minket. De én szerettem a 
miskolci bulikat is. Az egyik ilyen koncertün-
kön egy alkoholmámoros rajongó felmászott 
a színpad előtt egy magas tartógerendára, 
majd egyszer csak lepottyant a hátára. 
Feküdt néhány másodpercig, majd felállt és 
táncolt tovább. Nekünk belülről nézve 
nagyon ijesztő volt, mert azt hittük, valami 
baja esett. Sokkoló volt úgy játszani, hogy 
mindezt végignéztük – számolt be élmé-
nyeiről Puchreiner Gábor.

– Hogy érzitek, milyen lett az új album?

- Úgy gondoljuk, és a visszajelzések is erről 
tanúskodnak, hogy mind zeneileg, mind pedig 

hangzásban abszolút előrelépés a bemutat-
kozó, Let’s Folk! című kislemezünkhöz képest, 
aminek nagyon örülünk. A mi várakozásain-
kat is felülmúlta az album –  felelte Progner 
Péter, az együttes dobosa.

- Nagy élmény volt egy ilyen profi stúdióban, 
profikkal dolgozni. Jó hangminőségű anyagot 
tudtunk kiadni a kezünkből, és ez nagy öröm. 
Továbbá igen pozitív az is, hogy ezen a 
kislemezen már négy teljesen saját szám 
van, és csak egy népdalfeldolgozás. Az egyik 
dal az én szerzeményem, és nagyon büszke 
vagyok a végeredményre – tette hozzá 
Puchreiner Gábor.

–  Miért szeretitek ezt csinálni?

- Mert szeretünk zenélni, barátok vagyunk, és 

az egyik legjobb dolog a világon az, ha a baráta-
iddal közösen csinálhatjátok, amit szerettek – 
fejtette ki véleményét Progner Péter.

- Nagyon különleges érzés, amikor a 
színpadról láthatom, hogy az emberek 
élvezik, amit csinálunk. A befektetett idő, 
munka és energia mindig kifizetődik – 
beszélt motivációjáról Beri Ádám.

– Hogyan zajlik nálatok egy próba?

- Minden próbánk nagyon hangulatos, és 
óriási kikapcsolódás. Néha már alig várom, 
hogy egy nehéz nap után beérjek a próbate-
rembe, találkozzak a srácokkal, és zenéljünk 
egy jót – kezdi a választ Beri Ádám.

- Ha egy konkrét fellépésre készülünk, 
végigjátsszuk a tervezett műsort, akár 
többször is. Ha valamelyik dalon csiszolni kell 
valamit, akkor azt alaposan begyakoroljuk. 
Ha van még időnk, vagy nyugisabb idők 
járnak, akkor új dalötleteinket osztjuk meg 
egymással, és összerakjuk az új dalokat. 
Ötletelünk, aktuális problémákat vitatunk 
meg, jókat röhögünk, poénkodunk, kikapcso-
lódunk a hétköznapi taposómalomból -  
folytatja Puchreiner Gábor.

A Highland Bastards az elmúlt két és fél 
évben számos fellépést tudhat maga 
mögött. Koncerteztek a Balaton partján, 
valamint Pécsett, Budapesten, Egerben, 
Hatvanban, Tokajban, Miskolcon vagy 
éppen Kazincbarcikán. Nyaranta rengeteg 
falunapos felkérésnek is eleget tesznek. 
Mindenhol nagy szeretettel fogadják őket, 
és hamar beindítják a táncos lábakat.

Csendes Lajos
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13. Római 504. 14. Heves megyei község. 15. Olimpiai bajnok dél-afrikai atléta 400 m 
futás, 1920. 16. Nyugati folyónk. 17. Étlap szerinti, á ... carte. 18. Erősen különbözik 
környezetétől. 19. A -va párja. 20. Tangens. 21. Nem becsületes, szabálytalan. 23. Bajno-
kok Ligája. 25. Ugyanaz, röviden. 26. Apró, rovarevő énekesmadár. 27. Lutécium vegyjele. 
28. Kelet angolul. 30. Kézi nagyító. 31. Borókapálinka. 32. Miskolci Egyetem. 33. A világtól 
elvonultan élő ollós állat.

FÜGGŐLEGES MEGHATÁROZÁSOK

2. Irodalmi műfaj. 3. Sziget az Adrián. 4. Óhaj eleje! 5. Ha a sajátod: utcai torlasz. 6. Bolíviai 
város. 7. Tanszer. 8. Honfoglaló vezér. 9. Logaritmus. 10. Arra a helyre. 11. Nem enged.                    
12. A Városi TV új szlogenjének második része. 16. Rövid, zsinóros férfikabát. 18. Nagy …, 
dán uralkodó 1018-1035.  19. Sofőr. 22. Hasad. 24. Atlaszkötésű, fémszálas, fényes 
selyemszövet. 27. Kúszónövény. 29. Habzó ital régiesen. 30. Ipari rostnövény. 31. Görögor-
szág NOB-jele. 33. Helyrag, -ra párja. 34. Az ember négylábú barátja.

Készítette: Derencsényi Béla

Olyan jó, hogy okosak vagyunk! Az okosság ott van a 
kezünkben, mindig és mindenhol! Néha beletehetjük 
a zsebünkbe vagy a táskánkba. Mindig ott van.               
Akkor is, ha hirtelen fotóznunk kell, akkor is, ha 
hirtelen számolnunk kell, és akkor is, ha valaki keres 
minket. Okosságunkat a testünkön kívül hordjuk, 
havonta fizetünk érte átlagban nyolc-kilencezer 
forintot, de cserébe MINDIG ott van. 

Viszont a fejekből kiköltözött ez az okosság. Ami nem 
lenne akkora baj, mert egy csomó olyan információról 
mondtunk le érte, ami csak nagy ritkán kell az emberi 
élethez. Olyanokról, hogy fejben kiszámoljuk a 
boltban, hol tart a vásárlás, vagy olyanokról, hogy 
mikor indul a busz, vagy olyanokról, hogy melyik 
kereszteződésnél forduljunk jobbra.

De az okosságunk kézen fogta az intelligenciánkat is, 
és sajnos az is kiköltözött a fejünkből. Ezzel sem 
lenne semmi baj, ha szép szelíden ez is a kezünkbe, 
zsebünkbe, táskánkba költözött volna, de jaj!                
Az intelligenciánk elillant! 

Persze, erre is van megoldás, egy OKOS alkalma-
zás, amit letölthetünk, és aztán ez jelzi majd 
nekünk, ha köszönni kell, vagy csipog, ha fel kell 
állni a buszon egy idősebb nénike kedvéért, vagy 
diszkréten zúg a zsebünkben, ha illetlenül 
beszélünk a felnőttekkel. Vagy az idősebbekkel. 
Vagy a főnökünkkel. Vagy a főnökünk velünk.

Persze, feltételezem, hogy az idősebb korosztály 
zsebében is meg-megzizzen az alkalmazás, ha 
éppen túl lekezelően bánnak a fiatalabbakkal. 
Vagy a beosztottakkal. Vagy csak úgy általában, ha 
túl menőnek akarnak látszani. 

Zizegne a telefon kora reggel: - Csá muter – zzzz, 
zzzz  - Akarom mondani, jó reggelt anyukám! 
Készítettél nekem reggelit? 

Zizegne a telefon a buszon: - Ha már ilyen bunkó 
módon álltál meg az ajtóban édes kisfiam, legalább 
jeleznél, mert le akarok szállni! – zzzz, zzzz  - Jó 
reggelt fiatalok, legyetek szívesek jelezni nekem. Le 
szeretnék szállni a következő megállónál!

Zizegne a telefon az iskolában:  - Nem csináltam meg 
a leckét, kit érdekel? Majd behívom anyámat, neki 
dumáljon! – zzzz, zzzz  - Bocsánat tanárnő, 
elfelejtettem a leckét, ígérem bepótolom!

Zizegne a telefon a boltokban:- Adjon abból a húsból, 
és ha lehet, csipkedje magát, fél órája itt állok a sorban!  
- zzzz, zzzz  - Fél kilót kérnék szépen a tarjából! 

De a telefonok nem zizegnek, egyelőre csak bömbölik 
az éppen aktuális slágereket a fejhallgatókon át, és 
hiába lettünk az okostelefonok nemzete, az okossá-
gunk kézen fogta az intelligenciánkat is, és mindkettő 
fényévekre került tőlünk.

A női lélekről, nem csak nőknek
NŐI LAPOZÓ

B. Zsóka
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Tóth Alexandra

Az 1983 óta megrendezett verseny minden évben szeptember 
utolsó péntekén rajtol, ahol a futók az Akropolisz lábától Leoni-
dász király Spárta főterén álló szobráig menetelnek. Közben a 
tengerszinttől csaknem 1200 méter magas hegyen is át kell 
kelniük. A célba érkezés leglátványosabb része, amikor a futó 
fejére teszik a babérkoszorút, és ihat az Evrotasz folyó vizével 
megtöltött kupából. Gyakorlatilag „csak” ennyit kap az, aki véghez 
viszi az embert próbáló feladatot.

„Ha megérted, hogy a fájdalom az egyetlen korlát, 
örömmel elviseled majd” - többnyire ezek a gondola-
tok jártak Bódis Tamás fejében, amikor teljesítette 
az ultrafutás olimpiájaként is emlegetett Spartath-
lont. Az ózdi születésű fiatalember 246 kilométert 
futott Athén és Spárta között, huszonöt órán belül.

TÖRTÉNET

Az idei versenyt alaposan megnehezítette az időjárás, Görögor-
szágra ugyanis lecsapott egy trópusi jegyekkel bíró mediterrán 
ciklon, ami kiadós esőt és erős szelet hozott. Az embertelen 
körülmények miatt Tamás az előre elkészített húsz frissítő 
csomagból csupán hetet tudott felhasználni. Bár volt lehetősége 
segítséget igénybe venni, de ő egyedül, kísérő nélkül vágott neki 
a távnak. Ezt a döntését az anyagiak is befolyásolták, hiszen a 
Spartathlonra csak a nevezési díj hatszáz euró, és még ehhez jön 
az utazás és egyéb dologi kiadások. A sportember a költségek 
teljes egészét magának finanszírozta. 

KÖRÜLMÉNYEK

A megmérettetésen résztvevők átlagéletkora körülbelül negyven 
év, a verseny 35 éves múltra visszatekintő története során 
csupán a futók negyven százaléka ért sikeresen célba. 2018-ban 
401 fő próbálta ki felkészültségét, a hangonyi kötődésű fiatalem-
ber negyedikként érintette meg a történelmi emlékművet. 
Teljesítményére sokan felkapták a fejüket, hiszen a magyar futók 
közül ennél csak Bogár János tudott jobb időt futni 1990-ben és 
1991-ben. Bódis Tamás a nyár elején már letette névjegyét a 12 
órás országos bajnokságon, ahol 154,182 kilométert teljesített, 
és ez az eredmény jelenleg is a 2018-as világranglista legjobbja. 
A Margitszigeten megrendezett Spártai 100 elnevezésű verse-
nyen 7 óra 57 perc alatt ért célba, gyorsaságának köszönhetően a 
görög viadalra sorolás nélkül került be.

STATISZTIKA

Tamás tudta, hogy mindenképpen végigmegy majd a pályán, már az 
elején eldöntötte, hogy bármi lesz, ha törött lábbal is, de végigcsinál-
ja élete első Spartathlonját. Rengeteg minden eszébe jutott, érezte, 
hogy sokan állnak mellette, beteg édesanyja is erőt adott neki.

ELHATÁROZÁS

A nem mindennapi teljesítményt Ózd Város és Hangony Község 
Önkormányzata is elismerte. A spártai hőst nagyon várták itthon, 
ami meglepte, de örömmel fogadta a gratulációkat és a hirtelen jött 
figyelmet. Tapasztalataira a helyi futóélet képviselői is kíváncsiak 
voltak, ezért a Városi Stadionban egy közös edzés keretében 
találkozott az Ózdi Teknőc Futó Club tagjaival. Élménybeszámolóját 
lelkesen fogadták, többen példaként tekintenek rá, kitartásából 
merítenek erőt a továbbiakban.

ELISMERTÉK

Bódis Tamás 2009-ben kezdett aktívabban futni, amikor katonának 
adta a fejét. Egy szintfelmérőt követően Vámos Károly főtörzsőr-
mester futóversenyekre invitálta, amelyeket sikeresen teljesített. 
Ennek hatására hosszabb civil futóversenyeken is indult. Majd 
külföldi munkavállalása miatt ezeket körülbelül három évre felfüg-
gesztette. Ez idő alatt csak örömfutásszerűen sportolt. Majd 2017 
januárjában kezdett el újra futni, akkor már ultrákat. Heti szinten 
130-150 kilométert edz, Szabó Gábor trenírozza, és a Sashegyi 
Gepárdok csapatát erősíti. Jelenleg Budapesten él, és személyszál-
lítással foglalkozik egyéni vállalkozóként.

A SPÁRTAI HŐS

Bódis Tamás a harmadik legjobb magyar időt futotta a Spartathlonon, 
de visszatér még Görögországba, számára idei eredménye bizako-
dásra ad okot. Célja mostani teljesítményét túlszárnyalni, de addig is 
szeretné más nemzetközi versenyeken is otthagyni névjegyét. 

TERVEK

AKARAT,
KITARTÁS,
ELSZÁNTSÁG…
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Amikor megérkezünk a kis házhoz a Mátraal-
ján, de nem a falu szélén, olyan boldogság tölt 
el, ami felfoghatatlan. Megszűnnek a gondok, 
a stressz, hogy szórakoznak velünk a boltban, 
munkahelyen, autószerelőnél, orvosnál, de 
lassan bármit írhatnánk. Ilyenkor szinte repül 
az ember, amikor fölbukkan az ismerős zöld 
kerítés a piros csúcsokkal, az öreg fenyő, a kis 
udvar, s rohanunk be „A” mamához. Nyílik az 
ajtó, azonnal megcsap a sparheltből áradó 
meleg, s ugranánk az Aranybogár (nem tudom, 
ki nevezte el így) nyakába…

Ilyenkor szoktam felébredni. Van, hogy néha 
sírok is. Már negyedszázada visszatérő álom. 
Nincs már mama, nincs zöld kerítés, nem árad a 
„masina” melege. Nincs ház sem. Az új tulajdo-
nos eltúrta. Külföldi, neki semmit nem jelentett 
az épület, ahol gyermekkorunk nyarait töltöttük. 
Nincs cseresznye- és körtefa, amely roskado-
zott a gyümölcs súlyától. Ahová mindig fölmász-
tunk, ahová kisded koromban beszorultam, 
amikor egy fotó erejéig fölraktak. Csak gyep van, 
ilyenkor már sárgásbarna.

Megint itt a november elseje, elmegyünk 
hozzád, mama. A gyerekekkel, akik nem is 
ismertek, de a szívükkel érzik, hogy valamiért 
nagyon fontos vagy nekem. Sokat kérdeznek 
olyankor, de mit mondhatnék… Nekik más a 
papa és a mama, nekik már ők gyűrik a 
papírpénzt a zsebükbe búcsúzáskor, más főzi a 
sztrapacskát (közel sem olyan jól, valljuk be), 
más takarja be őket, ha elaludtak. Nem tudok 
mit mondani rólad, csak azt, hogy nagyon 
hiányzol. Hogy vasmarokkal fogja a szívemet az 
űr, amit hagytál. Nem hallod, mama, szólj már…

Visszanézek, a mécsesek melegen lobognak, 
beragyogják a domboldalt. Nem tettem meg 
mindent, amíg itt voltál. Amikor betegen 
feküdtél. Amikor visszaadhattam volna 
valamit abból, amit kaptam. Már előre félek, 
hogy újra megjelenik a zöld kerítés a piros 
csúcsokkal, félek a sparhelt melegétől, 
amikor újra nyílik az ajtó, s megint fölébre-
dek, mielőtt átölelhetnélek…

Farkas Nándor

A gyertyák
a szívünkben élnek…

Mihály Bence

– Körülnézek a mai világban, és sokszor 
elborzadok. Látom az embertelenséget, a 
ridegséget, a gépi üzemmódot, és látom azt a 
fajta lelketlenséget, amelynek talán az egyik 
oka a zene és a dal hiánya. Annak a műfajnak, 
illetve tevékenységnek a hiánya, ami egyidős 
magával az emberiséggel – mondta Riz 
Gábor, országgyűlési képviselő.

A meghívott kórusok egyházi és világi 
dallamokkal örvendeztették meg egymást 
és az érdeklődőket. A találkozón az Ózdi 
Városi Vegyeskar mellett részt vett a Meló-
dia Nőikar, a Korona Énekegyüttes és a Pro 
Cultura férfikar is. Ezután Vadkerti Imre 
adott szólókoncertet. Később az Olvasóban 
az Ózdi Városi Vegyeskar múltjából szárma-
zó emlékekből tekinthettek meg egy folyo-
sótárlatot a résztvevők. A kiállítást Farkas 
Péter Barnabás kultúráért is felelős 
alpolgármester nyitotta meg. Szavaiban a 
kórustagokat méltatta.

– Egy olyan tüneményt, egy olyan jelenséget 
tartanak életben a mai napig, amely bizony, ha 
belegondolunk már öt-hat generációval ezelőtt 

kezdődött itt Ózdon. Százhúsz év nagy idő. 
Százhúsz év alatt nagyon sok élményt adtak 
annak a közösségnek, illetve annak a 
városnak, amelyben élünk, és amelyben őseink 
is itt éltek – mondta az alpolgármester.

Ezután elismerő oklevelet kaptak az Ózdi 
Városi Vegyeskar tagjai, valamint azok a 
közreműködők, akik hozzájárultak az 
ünnepség létrejöttéhez.

– Azt hiszem, mindannyiunk számára 
nagyon szép volt ez a mai nap. Ezt bizonyí-
totta az eddig lezajlott koncert és az okleve-
lek, illetve emlékplakettek átadása is. 
Nagyon sok szép virágot és ajándékot 
kaptunk a vendégkórusok karnagyaitól. 
Nyilván nekem adták át, de ez mindannyi-
unknak, illetve a százhúsz évnek szólt – 
fogalmazott Nagy Károlyné Dobó Katalin 
az Ózdi Városi Vegyeskar karnagya.

Az esemény zárásaként bemutatták azt 
a tablót, amely örök emléket állít az Ózdi 
Városi Vegyeskar jelenlegi tagjainak és 
annak a munkának, amelyet már 
százhúsz éve végeznek.

Az Evangélikus templomban kezdődött az Ózdi 
Városi Vegyeskar 120. születésnapjára 
megszervezett ünnepség. Ezzel egybekötve 
rendezték meg a Felvidéki-Magyar Kórustalál-
kozót immár hetedik alkalommal. Ennek 
megfelelően több mint száz kórustag vett 
részt az eseményen. A program Riz Gábor 
országgyűlési képviselő köszöntőjével vette 
kezdetét. A politikus elmondta, hogy náluk a 
családban is fontos szerepet tölt be a zene, ám 
a mindennapokban a legtöbb helyen nem 
kapnak elég nagy hangsúlyt a dallamok.

SZÁZHÚSZ ÉVES
AZ ÓZDI VÁROSI VEGYESKAR


