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Jónak lenni egy nehéz világban!Jónak lenni egy nehéz világban!
Nem könnyűek a mindennapok. Fázunk, nehézségeink akadnak a boltban, a pénztárnál vagy az üres cukrospolcot látva. 
Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy másnak még nehezebb. Felértékelődnek ilyenkor az emberi kapcsolatok, mert az nem 
kerül pénzbe. Egy mosoly, egy udvarias gesztus, vagy egy őszinte beszélgetés, persze lassan már csak ez utóbbi is 
telefonon, hiszen most éppen benzin sincs. Függetlenül mindentől készülünk, Ózdon is várjuk az ünnepet, próbáljuk 
megtalálni a magunk békéjét, amivel elhozhatjuk mások békességét is. 
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Kinevezett 
kapitányságvezető
Soós Attila csapatban gondolkodik

Sikeres életút
Kovács Ottó 43 tanév után
vonult nyugdíjba

Mizerák kiállítás
56 válogatott fotó Kassán
a 80. születésnapon



ÜZENET A MÚLTBÓLÜZENET A MÚLTBÓL 

„A kétajtós Páva. A jobb oldali részen volt az 
étterem, meg a konyha, a bal oldali részén 
az italkimérő hely. Itt láttam élőben Koós 
János és Szécsi Pál előadó művészeket. 
Volt egy kerthelyisége is, középen egy 
betonos résszel: az volt a táncparkett. 
Szombat és vasárnap este élőzene szólt.”                
– írja nosztalgikus hangulatban az egyik 
hozzászóló a legnagyobb közösségi portálon. 
Sőt, volt borospincéje és halas akváriuma; 
utóbbiban friss pontyok úszkáltak és azokból 
készítettek sütve-főzve ételeket rendelésre, 

Strohmayer László 1940 szeptem-
ber 15-én született Ózdon. A József 
Attila Gimnáziumában szerzett 
érettségit. Előbb az Ózdvidéki 
Szénbányáknál, majd a megyei 
lapkiadó vállalatnál dolgozott, mint 
újságíró-fényképész. Közben 
képezte magát és így került a 
Bánvölgye Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezetbe üzemvezető 
helyettesnek. 1987-ben a KIOSZ 
MET Ózdi Szervezetének ügyveze-
tő igazgatójává választották. 
Strohmayer László a rendszervál-
tozás utáni szabad választások 

első ciklusának második polgármestereként került a város élére, 
1992. február 14-én. Több mint tíz és fél éven át volt hivatalban, 
polgármesterként Ózdon. 2010-ben a legmagasabb városi kitün-
tetéssel ismerték el munkásságát, Ózd Város Díszpolgára lett. 

Strohmayer László 2022. október 27-én hunyt el, hamvait csalá-
di sírba temették. 82 éves volt.

Átadták a Katona József Úti 
Bölcsődét, a beruházás 
mintegy bruttó 375 millió 
forintból valósulhatott meg. 
A hivatalos ünnepségen az 
ott dolgozó szakemberek, 
az önkormányzat munka-
társai, területi képviselők és 
a testület tagjai is részt 

vettek. Bányai Zsuzsa, az ÓTSZEGYII igazgatója köszöntötte a megje-
lenteket. Háláját fejezte ki többek között az Ózdi Városi Óvodáknak, 
hogy befogadták őket, és az ÓVI-nak, hogy biztosították az étkeztetést 
és segítettek az udvar rendbetételében, de kollégáit is kiemelte, akik 
mind a ki- és beköltözésnél fáradtságot nem kímélve dolgoztak, hogy 
minden a lehető legnagyobb rendben menjen. A megjelentek az 
ünnepélyes átadó keretében megtekintették a régi és az új épületet 
egyaránt, amelyek jelentős átalakuláson mentek keresztül. A nemzeti 
színű szalag átvágásával hivatalosan is lezárták a projektet, így a kicsik 
ismét megtölthetik élettel az intézményt.

„Örömteli nap a mai, a Katona József Úti Bölcsőde új szárnyának átadása. 
Emellett a régi épület egy energetikai felújításon esett át, amely rengete-
get fog jelenteni nemcsak hőérzetben, hanem természetesen a rezsiki-
adásokban is, ami a mai világban az egyik legfontosabb. Az új szárny 
pedig már a modern követelményeknek megfelelően épült”- mondta 
Janiczak Dávid, Ózd város polgármestere.

de még 1976 szilveszterén is malac- és 
tombolasorolás fokozta a hangulatot a 
teltházas étteremben.

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-
társaság 1907-ben, a később (1922-1925) 
épült Velence-lakótelep mellett vállalati 
élelemtárat (provizorátot) létesített, italmérés-
sel. A legtöbb bánya- és gyártelepen létezett a 
gyári dolgozóknak élelmiszer-raktára, ahol a 
munkások készpénz nélkül, vásárlási (provizo-
rátos) könyvben vezetett hitelre vásárolhattak, 

s amely idővel és egyes helyeken széles, nagy- 
és kiskereskedelmi hálózatú üzletté vált.

A második világháborút követő szocialista 
államosítás után éttermet és presszót 
alakítottak ki az épületben. 1953-ban a 
létesítményt kibővítették és éjjeli mulatót is 
létrehoztak benne, immár „Páva” néven.                     
A szórakozóhelyhez tartozó, fentebb 
említett kerthelyiséghez fedett boxok tartoz-
tak, zenekari pavilonnal. A „Páva” mindig 
híres volt zenekarairól: Farkas Tibor, az ózdi 
cigányzenészek múltját kutató helytörténész 
például megemlékezett róla, hogy hosszú 
évekig játszott itt Oláh Kálmán és zenekara, 
de az 1950-es években többször fellépett 
Kovács Erzsi, a népszerű énekesnő is.                          
A szórakozóhelyet végül 1987-ben bezárták, 
majd elbontották, helyén új vendéglátóegy-
séget létesítettek, majd Bajnok Jenő 
cukrászüzeme működött itt. 

A Velence Étterem sorsát jól szemléltetik 
Dobosy László gondolatai: „(…) egy letűnt 
világról beszélhetünk, mert napjainkra 
háttérbe szorult az élőzene, megváltozott a 
zenei ízlés.” A családi eseményeken, esküvő-
kön, temetéseken, vagy az ünnepi alkalmak-
kor és a mulatozásokon állandó jelleggel 
szereplő cigány muzsikusok szokásvilága 
ezzel párhuzamosan éppúgy eltűnt, mint 
értékrendjük megannyi követője.

Alabán Péter

A Velence Étterem (Páva)  Ózd, 1920-as évek eleje
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– STROHMAYER LÁSZLÓ (1940-2022)
TÍZ ÉS FÉL ÉVEN ÁT VEZETTE A VÁROST

BÚCSÚ ÓZD EGYKORI
POLGÁRMESTERÉTŐL

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS,
ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY



tervekben is szerepelt, de ezt a TV toronyhoz 
kapcsolódó rekonstrukció miatt jövőre halasz-
tották a döntéshozók, hiszen az építkezés 
során jelentős igénybevételnek lesz kitéve az 
út. Janiczak Dávid bizakodó a jövőt illetően.

„Polgármesterségem 8 éve alatt számtalan és 
folyamatos megkeresést kaptam például Sziklás 
tetőről, hogy az út már járhatatlan, a kukás autó, 
a mentő alig tudja megközelíteni. Végre sikerült 
pontot tenni a dolog végére egy vadonatúj 
aszfaltréteggel és a vízelvezetés kiépítésével. 
Sok-sok olyan utca került sorra, ami még soha 
nem látott aszfaltot, és ami már járhatatlan volt. 
Nagyon örülök, hogy ilyen több évtizedes llemara-
dást tudtunk bepótolni a városban. Az eltelt 
években 91 útszakaszt 650 millió Ft értékben 
aszfaltoztunk le Ózdon. Van még bőven terület, 
de úgy gondolom ez is hatalmas teljesítmény és 
amint anyagi lehetőség lesz rá, folytatjuk!”

Ráctag tetőn kezdődött augusztus köze-
pén az önkormányzati utak aszfaltozása. 
Ennek a rekonstrukciójával indult el az a 
nagy beruházás, amelynek köszönhetően 
több belterületi útszakasz is teljes széles-
ségben megújulhatott Ózdon. Az önkor-
mányzat év elején ötszáz millió forintos 
állami támogatásban részesült, amelyből 
háromszázat erre a projektre költött. 
Közös cél
A teljesség igénye nélkül az elmúlt pár 
hónapban megújult a Vasvár út kétszáz 
méteres szakasza, a Falu városrészben 
található Karu utca, de a hódoscsépányi 
Domb út is új burkolatot kapott. A területi 
képviselők együttműködésével választot-
ták ki a területeket, akik több szempontot 
is figyelembe vettek a döntéskor, amelyek 
közül a legfontosabbak a lakossági igények 
és visszajelzések voltak. A megbízott 
vállalkozó, a Lasped Kft. szakemberei jó 
ütemben haladtak, volt példa arra is, hogy 
a munkálatok párhuzamosan zajlottak a 
város különböző pontjain. 

Sziklás tetőn zárult a program 
A Kőalja útról nyíló úton kicsit komplexebb 
munkálatokat végeztek a kivitelező cég dolgo-
zói, hiszen a csapadékvízelvezetés is a 
tervezett feladatok között szerepelt. Ezzel a 
szakasszal pedig be is fejeződött a városi 
útfelújítási program, amely több mint harminc 
út rekonstrukcióját foglalta magába, mintegy 
hét kilométer hosszban. Az utak felújítása 
mindig is a legégetőbb problémák között 
szerepelt Ózdon, hiszen számos olyan terület 
található településünkön, amely még sosem 
látott aszfaltot. Bár mára jó néhánnyal 
csökkent ezek száma, feladat még akad bőven.

„Több évtizedes lemaradásokat
tudtunk pótolni”

A városunkban található salakos utakról 
készült legutóbbi kimutatás szerint még 
harmincnégy útszakasz várat magára, ilyen 
például a Bolyai Farkas út vége is, amely a 
Drótos-tetőre vezet. Bár ez a terület az idei 

AHOL JÁRNAK
SZIKLÁS TETŐN ZÁRULT A VÁROSI 

ASZFALTOZÁSI PROGRAM

TÖBB, MINT HARMINC

ÚTSZAKASZ ÚJULT MEG ÓZDON

Tóth Alexandra

Rejtő Hanna
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Ráccsal borított régi ablakok, kopott, 
töredezett, sárgás falak. Ez a látvány 
fogadta azokat, akiknek az útja a Mogyo-
rósvölgyi Óvoda felé vezetett. Év elején 
Ózd Város Önkormányzata benyújtotta a 
szükséges dokumentumokat egy belügy-
minisztériumi pályázatra, amelyet sikere-
sen bíráltak el. A terület képviselője, dr. 
Csuzda Gábor is ennek az intézménynek a 
korszerűsítését javasolta, hiszen évek óta 
nagy szükségét érezte az épület rendbe-
tételének. Közel negyvenhétmillió forin-
tos összeget fordítottak a fejlesztésre. 

Ehhez egyébként szükség volt önerőre is, 
ami hét millió forintot jelentett. 

Szeptemberben tartottak egy területbejá-
rást a szakemberek, hogy felmérjék a rájuk 
váró állapotokat, október elején pedig 
kezdetét vette a munka. Az összegből egy, 
az épület külsejét érintő, jelentős energetikai 
beruházás indult útjára. Nagyjából egy 
hónap leforgása alatt el is készült az épület, 
amelyet november hetedikén adtak át. Ez 
idő alatt számos megoldandó problémával 
kellett szembenézniük a kivitelezőknek. 
Ilyen volt többek között a beázás, ami az új 

tetőszigetelésnek köszönhetően mára már 
megszűnt. Janiczak Dávid, a város polgár-
mestere ezek alatt is kilátogatott a helyszín-
re, a munkafolyamatok végén nagyon 
elégedett volt az eredménnyel.

„Az itt dolgozók már most elmondják, hogy a 
korábbiakhoz képest melegebb van bent és 
kevesebb fűtéssel is elérik az optimális 
hőfokot. A nyílászárók is cserére kerültek, 
valamint külső- és tetőszigetelést is kapott 
az épület, ennek köszönhetően pedig optika-
ilag is megújult. Sokkal szebb látványt nyújt, 
ami mindenkinek az előnyére válik”                           
- mondta Janiczak Dávid, polgármester. 

Az intézmény három csoportjába, nagyjából 
hetven gyermek jár. A szakemberek végig 
igyekeztek alkalmazkodni a kicsikhez, azonban 
a nyílászárók cseréje idején ki kellett költözniük. 
Ez viszont csak két-három napot vett igénybe. 
Ez idő alatt a Nemzetőr Úti Óvodába jártak, 
ahol mindvégig saját nevelőik várták őket. 
Most egy esztétikailag és energetikailag is 
korszerű intézménybe térhettek vissza, 
aminek a tagóvoda-vezetője, Horváth-Mester 
Eszter is nagyon örült. A régi rácsok eltünteté-
se kifejezetten tetszett az ott dolgozóknak, 
hiszen így már kívülről is egy korszerű, 
kellemes intézmény képét sugallja az épület.

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
MEGÚJULT A MOGYORÓSVÖLGYI ÓVODA



Marosréti Ervin

Soós Attila az Ózdi Rendőrkapitányság 
kötelékében is végigjárta a ranglétrát. 
Kísérő őrként kezdett, ezután városi 
KMB-s lett, majd fokozatosan lépett előre 
a bűnügyi osztályon. 2015-től megbízott, 
majd kinevezett osztályvezetőként 
tevékenykedett egészen addig, amíg nem 
jött a felkérés a rendőrkapitányi feladatra.

Sokkal inkább kapitányságvezetőnek 
tartom magam, mert Ózdhoz két járás, a 
borsodnádasdi és a putnoki is hozzátarto-
zik - folytatta Soós Attila. 

- Összességében 43 települést kell 
ellátnunk, fenntartani a rendet, a közbizton-
ságot, tehát óriási területen végezzük a napi 

feladatokat. Azt hagy mondjam el, hogy 
egyáltalán nem voltak ilyen ambícióim. 
Legjobban azt az időszakot szerettem, 
amikor osztályvezető-helyettesként dolgoz-
tam. Az idők és a személyek azonban változ-
nak, amelyeket nekem is követni   kellett. 
Mint mindig, úgy most is igyekszem a 
munkám a legjobb tudásom szerint elvégez-
ni. Szerencsére nem vagyok egyedül. Azok a 
kollégák, akik az Ózdi Rendőrkapitányság 
kötelékében dolgoznak szerintem az ország-
ban bárhol megállnák a helyüket.                              
Az állománnyal kapcsolatban a kölcsönös 
bizalom alapvetés, megbízottként azonban 
néhány sarokpontot meghatároztam, amit 
mindenképpen fontosnak tartok.

Soós Attila teljes mértékben megbízik a 
kollégákban és a teljes állományban, hisz 
abban, hogy közösen jó színvonalon 
dolgozik majd az ózdi rendőrség az 
előttünk álló időszakban is. A döntéseket 
nem egyedül, hanem csapatban hozza 
meg, ebbe a folyamatba szeretné a fiatal 
kollégákat is bevonni, hiszen a napi 
trendekkel, irányvonalakkal ők vannak 
igazán tisztában. Az idősebbek rutinját 
kívánják ötvözni a fiatalok tempójával, 
kreativitásával és dinamizmusával a 
mindennapi munka során.

Nehézségek mindenhol, így nálunk is 
vannak, de igyekszünk mindig, minden 

körülmények között helytállni - szögezte le 
Soós Attila. - Nincs összehasonlítási alapom 
Ózd és más városok között, ebből a szem-
pontból csak statisztikai adatokat tudnék 
mondani. Ez viszont nem érdekli az embere-
ket. A lakosságot az foglalkoztatja, hogy 
nyugodtan, biztonságban éljenek, ebben 
pedig nekünk kell a segítségükre lennünk.

A városi rendőrkapitány azt is elárulta, hogy az 
összes eset majd hatvan százalékát a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik ki, ezen belül is 
a lopások a legjelentősebbek. Ezen a területen 
a felderítések még nagyobb hatékonyságát 
tervezik a jövőben. A kapitányság illetékességi 
területén jelen vannak a kábítószerek, és 
jellemző bűncselekményi forma volt az 
uzsorázás is. Ezen a területen azonban orszá-
gos szinten is komoly eredményeket ért el 
Ózd. Az idősek megtévesztése, az úgyneve-
zett “unokázás” is veszélyes családi forma, 
amelyre ugyancsak komoly figyelmet fordít az 
Ózdi Rendőrkapitányság.

Még mindig sok a közlekedési baleset, 
amely a KRESZ-ben foglaltak figyelmen 
kívül hagyása miatt történik. Annak viszont 
örülök, hogy az első kilenc hónapban az 
illetékességi területünkön a közutakon 
halálos baleset nem történt - tette hozzá 
Soós Attila. - Természetesen a közlekedés 
egy összetett és közös munka, mert az 
autósoknak és a gyalogosoknak is nagyon 
oda kell figyelniük egymásra. Folyamato-
san végzünk szondázást, a traffipaxos autó 
is jelen van a városban és a környéken, 
ennek is az a célja, hogy közlekedésbizton-
ság szempontjából fenntartsuk a rendet. 
Ezen a területen és a munkánk egyéb 
részein is szükség van azokra a partnerek-
re, akikkel folyamatosan együtt dolgozunk. 
Az önkormányzatokkal, egyéb rendvédelmi 
szervekkel és a civil szervezetekkel a 
jövőben is igyekszünk a lehető legszoro-
sabb kapcsolatot ápolni.

A kilencvenes években a Készenléti Rend-
őrségnél teljesítettem szolgálatot a 
fővárosban, majd egy családi probléma 
miatt kerültem haza. Ennek már több, mint 
két évtizede, azóta az Ózdi Rendőrkapi-
tányságon igyekszem a tapasztalataimat 
kamatoztatni - fogalmazott érdeklődé-
sünkre Soós Attila. 

- Ez idő alatt természetesen egy új gene-
ráció  nőtt fel a városban, ettől függetlenül 
úgy gondolom, hogy komoly hely- és 
személyismeretem van Ózdon. Az a 
kapcsolat, amit az emberekkel kialakítot-
tam, eddig is kifejezetten hasznos volt, 
bízom benne, hogy ezután is az lesz.

ISMERI ÓZDOT,
MINT A TENYERÉT

Néhány hónapos megbízotti időszak után hivatalosan is kinevezték Ózd új rendőrkapitányát. Soós Attila alezredest még 
nyáron kérték fel a feladatra azok után, hogy dr. Varga Lászlót Mezőkövesdre helyezték át. Az elmúlt hónapokban azonban 
még el kellett végeznie egy úgynevezett mestervezető képzést, amelyet Soós Attila október végére sikeresen teljesített. 
Ennek a dokumentumnak a birtokában történhetett meg a végleges beiktatás. A új kapitányságvezető ezer szállal kötődik a 
városhoz, néhány évtől eltekintve egész életében Ózd közbiztonságáért, rendjéért dolgozott.

SOÓS ATTILA AZ ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

ELSŐ EMBEREKÉNT IS CSAPATBAN GONDOLKODIK

4



Pálffy Csilla

Kovács Ottó a gimnázium második osztályos 
tanulója volt akkor, amikor új történelemta-
nár érkezett az iskolába, Egerszegi Sándorné 
- Tuti néni személyében. A tanárnő észrevet-
te tanítványa történelem iránti szeretetét, 
kimagasló tehetségét. Egy októberi nap 
óraközi szünetében megkereste és közölte 
vele, hogy szerinte olyan ismeret és 
tudásanyaggal rendelkezik, aminek alapján ki 
meri jelenteni: remek történelemtanár lesz 
belőle. Egyúttal arra kötelezte, hogy minden 
héten az érettségire készülő osztállyal együtt 
járjon felvételi felkészítőre. Így indult el 
Kovács Ottó pedagógusi pályája, hiszen 
érettségi után felvételt nyert Egerbe, az 
akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskolára. 
Sokat kellett tanulnia főleg oroszból, hiszen 
voltak olyan csoporttársai, akik már felsőfokú 
nyelvvizsgával rendelkeztek, de nem volt 
előtte akadály. Szorgalmának köszönhetően 
történelem - orosz nyelvszakos általános 
iskolai tanárként végzett. 

Tanulmányait nem fejezte be, munka mellett 
1989-ben a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskolán népművelőként végzett, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási 
Vezető szakán, Pedagógiai Szakvizsgát 
szerzett 1996-ban. Ötven éves korában a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán, történelem szakos bölcsész és 
középiskolai tanárként végzett. 

Több helyen dolgozott. Putnokon, az általános 
iskolai diákotthonban nevelőtanárként 
tevékenykedett. Itt megnősült, született egy 
fia. Sajnos a városban nem biztosítottak 
számukra lakást, ezért az akkori Leninváros-
ban telepedtek le pedagógus feleségével és 
gyermekével. Munkahelyet váltott, három 
évig a Derkovits Filmszínház üzemvezetője 
volt, de a tanítást és a gyerekeket mindig 
fontosnak tartotta. Több iskolában vállalt 
helyettesítést. Édesapja betegsége hazaszólí-
totta. Ózdra költözött családjával, tanárként 
helyezkedett el az ÁMK Általános Iskolában. 
Vállalta a táborok szervezését, a Természetjá-
ró Szakcsoport vezetését, a tehetségek 
gondozását, de lelkiismeretesen foglalkozott 
a hátrányos helyzetű tanulókkal is.

Benyhe Attila akkori igazgató nem pályázott 
az 1993-ban kiírt igazgatói állásra. A tantestü-
let biztatására Kovács Ottó megpróbálta, majd 
el is nyerte a vezetői széket. Szakmai életének 
legszebb éveit itt töltötte el. 2008-ban bezár-
ták az intézményt, amely óriási törést jelentett 
pályáján. A történtek és magánéletének 
alakulása is hozzájárult ahhoz, hogy megfo-
galmazódott benne a város elhagyása.

A környező településeken kiírt tanári állások-
ra is benyújtotta pályázatát, így Telkibányán, 
mint tanügyi referenst foglalkoztatták. 

2008-ban az ózdi Bolyky Tamás Általános 
Iskolában megüresedett az igazgatói állás, 
melyre jelentkezett. 14 évig volt az oktatási 
intézmény élén. Büszkén meséli az itt töltött 
évek eredményeit. Iskolája az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye. A 2014-15-ös tanévtől 
köznevelési típusú sportiskolai képzés folyik 
az intézményben, de 2021-től az Örökös 
Boldog és Örökös Ökoiskola címet is viseli. 

Ma már az eseményeket csak a partvonal 
széléről követi, de igyekszik minél 
többször meglátogatni kollégáit. Kérte, 
hogyha bármilyen segítséget tud adni, 
hívják és keressék bizalommal. 

Most két unokája körül forog a világ. A tíz és 
tizenegy éves fiúk Budapesten és Kolozs-
váron várják a nagypapát, akinek elég egy 
telefonhívás és máris autóba ül. A téli 
estéket olvasással tölti majd, de lélekben 
az iskolai élet aktív szereplője marad, 
hiszen több, mint négy évtized pedagógusi 
pálya áll a háta mögött. 

„Nem volt hiába semmi sem.
Igaz, kicsit fáradt vagyok,

Acélkerék is megkopik,
Hogyha szüntelen csak forog.

Kopik, kopik, de fényesül,
Nem fogja be a rozsda sem,
Csiszolja minden mozdulat,

S forog, forog ezüstösen.

(...)

„Nem volt hiába semmi sem,
Bár néhanap békétlenül

Lázongtam, hisz’ nem tudtam én,
Hogy ürmöm mézzé édesül…
Sokat fizettem? Nem tudom,
Hiszen mindennek ára van…

Ezerszer újra kezdeném
Alázatosan, boldogan.”

5

Kovács Ottó Sajónémetiben élt szüleivel. Édesapja az Ózdi Kohászati Üzemekben dolgozott, édesanyja főkönyvelőként 
tevékenykedett. Egy testvére van, öccse jelenleg Bánrévén lakik családjával. Tanulmányait Sajónémetiben kezdte el, 
melyet Bánrévén folytatott. Az általános iskola utolsó évét követően Mezőkövesden tanult tovább, majd a gimnázium 
tanulója lett Putnokon. Fiatalként mozdonyvezető szeretett volna lenni mint sok fiú, de mégis más pályát választott.

NEGYVENHÁROM TANÉV
KOVÁCS OTTÓ A BOLYKY TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

IGAZGATÓJAKÉNT VONULT NYUGDÍJBA



Rejtő Hanna
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„Na jó én akkor erről egy képet készítek, az a kép 
pedig olyan legyen, amilyen a fejemben van.”

2011 környékén kezdődött minden. Persze 
korábban is voltak már törekvések, de ez az idő 
volt az, amikor tudatossá vált a fényképészet 
Varga István fotóművész számára. Egy idő 
után kevésnek bizonyult, amit saját magától 
összeszedett, így egy budapesti fotós iskolába 
vezette az útja. Sok olyan neves alkotóval 
ismerkedett meg, akik olyan trükköket, techni-
kákat mutattak meg neki, amelyeket az 
internetről nem lehetett megtanulni. Az analóg 
fotózás iránti érdeklődés tehát ekkor vert 
gyökeret a gondolataiban, amely azóta egy 
szenvedéllyé nőtte ki magát. 

„Lehetne mondani, hogy ez az egész egy buli, 
mert az iskola után mindig buli szokott lenni. 
Mint kiderült, ezek a tanáraim sem mindig csak 
tanítanak, hanem nyaranta alkotótáborokat 
szerveznek. Ilyen volt egy bugaci kontakt 
fotográfia tábor, ahol nemcsak analóg és filmes 
fotózással, hanem korabeli, kezdetleges 
fotótörténeti eljárásokkal ismerkedhet meg az 
ember. Nekem is ott mutattak meg egy-két 
ilyen eljárást, ami azóta így megmaradt 
számomra és folyamatosan csinálom.”

A szenvedély tehát adott, de ennek vajon 
milyen határai vannak? Mi mindent lehet 
alkotni kamera nélkül, mire képesek ezek az 
anyagok és tárgyak? Erre keresi ő is a választ. 

„Azt szoktam mondani, hogy mindennel és 
mindenre is lehet fotózni. Ez így bekattan, hogy 
én akkor most fotózok fémre, fára, betonra vagy 
üveglapra. Ez egy kihívás. Direkt olyat csinálni, 
amit más nem nagyon csinál. Először természe-
tesen kedvnek kell lenni hozzá, mert semmit 
nem lehet úgy, hogy én most nekiszaladok, mert 
van tíz percem. Már előre egy-két nappal 
hergelem magam, hogy akkor nekikezdünk és 
megcsináljuk. Gyakorlatilag másként nem is 
lehet, mert sokszor a vegyszereket már egy pár 
nappal előtte össze kell állítani. A kapkodás nem 
fér bele, mert vannak olyan anyagok, amelyek 
mérgezőek és veszélyesek, ezeknek pedig össze 
kell érniük. Elkészítünk utána egy negatívot, ami 
rákerül a fényérzékeny anyagra és az eljárásnak 
megfelelően ezt napfénynél, lámpa-vagy 
UV-fénynél megvilágítjuk. Utána előhívjuk, 
rögzítjük és ha ott van a kép, akkor örülünk.”

Beton, fém, fa. Ez mind-mind olyan anyag, 
amire megpróbált fényképezni, és sikerült, 
igaz a fa esetében elég sok csiszolópapír 
bánta. Ezekre azonban nincsenek előírások, 
saját magának kell kitapasztalnia. István 
leginkább a főzéshez hasonlítja ezt, ugyanis 
elmondhatja valaki a receptet, de az íze attól 
még nem biztos, hogy ugyanolyan lesz. Valami 
maradandót szeretne készíteni a múlóból, 
amelyet már a szakma is elismer. Még 
2014-ben, amikor csak három éve fotózott 
tudatosan, elindult egy pályázaton. A kíváncsi-
ság vezérelte, végül a Magyar Fotóművészek 
Világszövetsége által szervezett kiállításra is 
bekerültek az alkotások. Rá egy hónapra 
meglepő dolog érte.

„Kaptam egy levelet, hogy meghívnának a 
tagjaik közé. Adjak be tíz képet, elbírálják, 
megnézik, hogy megüti-e ezt a minőséget és 
ha igen, akkor ennek a fotóművész világszövet-
ségnek a tagja lehetek. Elég hitetlenkedve 
fogadtam, mert ott szerepelt minden, például, 
hogy milyen címeim vannak. Oda maximum az 
ideiglenes lakcímemet tudtam volna beírni, 
mert korábban én nem fotóztam, nem volt 
semmilyen múltam, viszont a szövetség elnöke 
úgy gondolta, hogy ez megfelel számukra, így 
bekerültem. A tavalyi évben megalakult egy 
fotótörténeti tagozat, aminek a vezetőjévé 
választottak. Ez egyfajta elismerés, talán 
nevezhetjük annak. Így jutottam el ide.”

De miért is éri meg ezt csinálni? Milyen 
érzés uralkodik el az emberen, ha meglátja a 
végső művet? 

„Azt, hogy elkezdek egy képet csinálni, az egy 
gondolat és az, hogy materializálódik és 
megjelenik, kézbe fogom és olyan, amilyennek 
elképzeltem, az rendkívül jó érzés. Szinte 
teljesen benne vagyok ezekben a dolgokban. 
Ezek az eljárások mindig változnak, változóak. 
Függ a hőmérséklettől, a fénytől. Kétszer nem 
lehet ugyanolyan képet készíteni, tehát gyakor-
latilag egy ilyen kép, az én vagyok.”

KÉTSZER NEM LEHET
UGYANOLYAN
KÉPET KÉSZÍTENI! 
- EGY ILYEN KÉP, AZ ÉN VAGYOK
Varga István, fotóművész



Dobi Laura Janka
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November 15-én nyitotta meg kapuit 
Felvidéken a Mizerák István 56 válogatott 
fotójából összeállított időszaki kiállítás.                     
A rendkívül gazdag anyagot 13 képpel az 
ÓMÉK Olvasó is gazdagította városunkból. 
A kassai Bástya Galéria méltó helyszíne volt 
a tárlat megnyitójára érkezőknek. Belépés-
kor finom eleganciába bújtatott, piros- 
fehér-zöld színekkel ékesített vendégváró 
asztalok fogadták az érdeklődőket, amelye-
ken a fotóriporter alkotásai képeslapok 
formájában üdvözölték őket. 

A kiállítást fuvolajáték nyitotta meg, amely 
különlegességét a díszmagyar egyenruhába 
öltözött ózdi huszárok sorfala adta.                          
Az ünnepélyes köszöntők magyar- és szlovák 
nyelven is elhangzottak, mivel a Kelet-Szlová-
kiai Múzeum vezetője anyanyelvén üdvözölte 
a résztvevőket. Kiemelte, hogy milyen fontos 
állomás ez az intézmény életében, hiszen 
nemcsak egy kiváló anyagot mutatnak be, 
hanem egy határon átnyúló együttműködés 
életképességét is szimbolizálják.

Őt követte dr. Hetey Ágota kassai főkonzul 
beszéde, aki meghatottan osztotta meg 
élményét a közönséggel. Neki jutott az a 
megtiszteltetés, hogy kiválaszthatta a 
meghívón szereplő fotót. Keveseknek kell 
bemutatni a képet, amelyen egy kapu 
kilincsét lenyomó, fellibbenő szoknyás 
kislányt látunk. A jelenet több, mélyebb 
jelentéstartalommal bír. A főkonzul szerint 
a kapcsolatokat folyamatosan ápolni kell, ki 
kell nyitni a bezárt kapukat, amelyek olykor 
nagyobb erőt és kitartást igényelnek, 
ugyanakkor a nyitott ajtókra vigyáznia kell 
minden generációnak. Ebben mindannyi-
unknak felelőssége van.

A megnyitón köszöntötte még a 
megjelenteket Mizerák Zsuzsanna és 
Mizerák Gabriella, a tehetséges fotós 
lányai, egyben a Mizerák István 
Alapítvány alapítója és művészeti 
vezetője. Elárulták, hogy a család 
felvidéki gyökerekkel rendelkezik, így 
„itthonról haza” kerültek a május 
15-ig látható kiállítás képei.                      
A testvérek nagy gondossággal őrzik 
és mutatják be édesapjuk munkás-
ságát, hiszen Rómában, Milánóban 
és Genfben is rendeztek kiállítást 
különböző tematikák mentén. Egy 
azonban közös minden helyszínen és 
témában: a fotóriporter különleges 

látásmódja, amely évtizedeken átívelve, 
minden generációnak tud újat mutatni és 
mondani, amelyben mindenki megtalálja a 
számára fontos üzenetet.

Nagy tervekkel vágnak bele a következő 
időszakba, amelyben mi, ózdiak is 
érdekeltek leszünk. Tavaszra egy megú-
jult kiállításban gondolkodnak, amelynek 
az Olvasó Mizerák terme ad méltó 
helyszínt. Idén van a fotóművész 80. 
születésnapja, a Mizerák terem átadásá-
nak 10. évfordulója, a jövő évben pedig a 
fotós halálának 25. jubileuma.

A megnyitón jelentette be az alapítvány 
elnöke, Dancsok Tamás, hogy ismét pályáza-
tot hirdetnek, amelyre a jelentkezéseket 
2023. január 15-ig várják a környezet- 
védelem, klímaváltozás témakörében.                     
Az eredményhirdetés a Magyar Kultúra 
Napján, január 22-én lesz, ahol értékes díjakkal 
gazdagabban térhetnek haza a nyertesek.

A nap egyik legkülönlegesebb pillanata az 
volt, amikor lapunk újságírója számára 
kiderült, kit ábrázol az ominózus meghívó-
kép, a fellebbent szoknyás lány. Seresné 
Trója Éva meghatottan idézte fel szemé-
lyes élményeit, nagybátyjához fűződő jó 
kapcsolatát, valamint a kép elkészültének 
körülményeit. 

Összegezve a szlovákiai kiállítást elmondható, 
hogy ugyan a számos vendég nem egyazon 
nyelvet beszélte, ellenben a falakon függő 
képek megteremtették azt a hangulatot és 
közös utat a kommunikációra, amelynek 
segítségével mindenki megértette és magáé-
nak érezte Mizerák István üzenetét.

A jelenlévők ezután Kincses Károly 
gondolatait hallgathatták meg, aki 
hét éve gondozza Mizerák István 
hagyatékát. Több ezer negatívot, 
kontaktot átnézett, amelyekből egy 
nyolcszáz darabos törzsanyagot 
válogatott ki, ezek később különbö-
ző helyszínek kiállítási anyagai 
lehetnek. Hangsúlyozta, nincs két 
egyforma bemutató, hiszen önma-
gukban a képek kevesek megfogni 
az embert. Kell hozzá valami plusz: 
látásmód, kivitelezés és a légkör, 
amelybe helyezzük.

Fábián-Dobos Eszter

TEHETSÉG, GYÖKEREK, HAGYOMÁNYÁPOLÁS
- MIZERÁK KIÁLLÍTÁS KASSÁN



Az eseményre városunk Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottságának elnöke, Kellóné Mező-
túri Márta is hivatalos volt, aki örömét fejezte 
ki, hogy ilyen sokan tiszteletüket tették, szinte 
egy igazi közösséggé formálódva.

„Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek 
más városból is, mindez azt mutatja, hogy 
tisztelik, szeretik ezt a hagyományt. Úgy érzem 
egy kis közösség is  kialakult. Nagyon nagysze-
rű dolog a közösség” – fejezte ki örömét 
Kellóné Mezőtúri Márta, az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság elnöke. 

A köszöntőket követően elkezdődött a 
kulturális műsor, amelyet a nagysikerű Ózdi 
Gyöngyvirág Néptánc Egyesület csoportja 
nyitott meg. Az előadás során a gyermekek-
ből álló táncosok arcán az izgalom és az 
öröm egyaránt tükröződött.

A programot tovább színesítette a törökbá-
linti Die Grossturwaller csapat divatbemu-
tatója, amely során hétköznapi és ünnepi 
sváb viseleteket csodálhatott meg a közön-
ség. Utánuk következett a Heimat Néptánc 
Egyesület előadása, akik Hercegkútról 
érkeztek, és produkciójuk olyan fergeteges 
sikert aratott, hogy a nézőknek igazi 
kihívást jelentett ülve maradni.

A hangulat akkor hágott a tetőfokára, 
amikor színpadra lépett a várva várt Bajor 
Bőrnadrágos Banda. A bőrnadrágot, 
kockás inget, zöld mellényt viselő duó nem 
bízta a véletlenre a szórakoztatást, így a 
zenei repertoár mellé táncházvezetőről is 
gondoskodtak, aki tradicionális német 
táncokat hozott.

„Olyan koreográfiákat hozok ilyenkor, amelyek 
nagyon könnyen megtanulhatók azok számára 
is, akik abszolút nem tudnak táncolni”                      
- mondta Frész Rita, táncoktató.

A zenés nemzetiségi műsort követően - ahol 
megszólaltak a polka, a keringő dallamai                     
- érkezett a vacsora, amely során sváb kuliná-
ris élvezeteknek hódolhattak a résztvevők. 

„Nagyon jól érezzük magunkat a férjemmel, 
nagyszerű a kulturális műsor, és annak is nagyon 
örülünk, hogy ebbe a panaszkodó és negatív 
világba egy ilyen pozitív üzenetet küldött nekünk 
ez a mai est. Az ételek kiválóak, a zene kitűnő”               
- nyilatkozta Binder-Pap Gabriella.

Az idei Sváb-est remek hangulatban telt, 
amely baráti beszélgetésekkel és közös 
mulatozással zárult. A szervezők bíznak 
benne, hogy jövőre szintén hasonlóan jó 
hangulatban telik majd az ÓMÉK Olvasóban!

Évente egy alkalommal hagyományterem-
tő céllal szervezi meg az Ózdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Sváb-estet 
az ÓMÉK Olvasóban, ahol hasonló érdeklő-
désű emberek, egy igazi közösség ünnepel 
együtt. Az eseményt minden évben a 
szervezet elnöke, Göncfalvi Éva szervezi, az 
idén már nyolcadik alkalommal. 

„A Sváb-est célja, hogy a hagyományőrző 
fellépő csoportok bemutassák őseink tradícióit, 
szokásait, amelyek ma is meghatározzák 
életünket. Bemutassák a dalokat, a táncokat, a 
népviseletet, hiszen fontosnak tartjuk, hogy 
ezeket az értékeket tovább örökítsük a jelen és 
a jövő nemzedéke számára” – emelte ki 
köszöntőjében Göncfalvi Éva, az Ózdi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A rendezvény egyik díszvendége évről-évre 
Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri 
biztos, aki idén sem hagyta ki az eseményt. 
Németül köszöntötte a vendégeket, majd 
kiemelte a példás összefogás jelentőségét.

„Közös érdekünk, ha különböző kultúrákat is 
képviselünk, tiszteljük egymást, sőt arra töreked-
jünk, hogy kapcsolatainkat ápoljuk, és a barátsá-
gokat elmélyítsük! Higgyék el, hogy ma Európá-
ban legszebb üzenet: egymás mellett békében és 
biztonságban” – fogalmazott Riz Gábor 
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

BŐRNADRÁG, KOCKÁS ING,
ZÖLD MELLÉNY - SVÁB-EST AZ OLVASÓBAN
ZENE, TÁNC, DIVATBEMUTATÓ ÉS EREDETI SVÁB VACSORA

VARÁZSOLTA EL AZ IDEI SRAMLI PARTI RÉSZTVEVŐIT
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Marosréti Ervin

• Egerben kezdtük a szezont, ami 
félig-meddig hazai futamnak számít. Ettől 
függetlenül azok a pályák nem a szívem 
csücskei, ráadásul előzetesen nem is 
tudtam magunkat elhelyezni az idén indult 
BMW Kupában és a P14-es kategóriában – 
tekintett vissza a szezon elejére Kovács 
Gergő. – A bemutatkozás nagyszerűen 
sikerült, hiszen egy kivételtől eltekintve 
valamennyi gyorsaságit megnyertük a 
kategóriában és a kupában is az élen végez-
tünk. Barcikára tovább fejlődtünk, mert 

ekkor már abszolútban is tudtunk második- 
harmadik időket autózni, ami számunkra 
hatalmas büszkeség volt. A legfontosabb 
hétvége azonban itthon érkezett el, hiszen 
a bajnoki cím sorsa Ózdon dőlt el. Egyéb-
ként is nagyon szerettünk volna bizonyítani, 
de álmunkban sem gondoltuk volna, hogy 
ennyire sikeres lesz ez a futam. Zabarnál 
életünk első szakaszgyőzelmét arattuk, de 
jól ment Sátán és a királdi körön, így a 
sajómercsei célban elmondhattuk, hogy 
megszereztük a bajnoki címet a kategóriá-
ban és a BMW Kupában is. Természetesen 
nagyon elégedettek vagyunk, és várjuk, 
hogy mit hoz majd a jövő. Reméljük, hogy 
még szebb dolgokat. 

Riskó Dániel és Lászka Alex egy komplett 
tervet állított össze magának, amikor 
megjelent a 2022-es versenynaptár.                           
A Rally2-es mezőny P13-as kategóriájában 
szerepeltek a Toyota Corollával, a lehetősé-
geket is figyelembe véve három futamot 
jelöltek ki maguknak. A bajnoki címben vagy 
a dobogóban nem reménykedtek, mert nem 
tudtak valamennyi futamon elindulni. 

• Egerben jól álltunk, de sajnos váltóhiba 
miatt kénytelenek voltunk feladni a 
versenyt – avatott be a részeletekbe Riskó 
Dániel. – Kazincbarcikán döcögősen 
kezdtünk, de később sikerült a tempónkon 
javítani, amivel a kategória harmadik 
helyén zártunk. Értékes pontokat szerez-
tünk, ami nyilván az önbizalmunknak is jót 
tett. A többiekhez hasonlóan az ózdi 
hétvége nekünk is piros betűvel szerepelt a 
naptárban. Nagyon szerettünk volna 
bizonyítani és szerencsére mindent 
kiadtunk magunkból. Ehhez hozzájött, 
hogy műszaki hiba mentes volt a futam. 
Hat szakaszból ötöt megnyertünk, így 
győztesként gurulhattunk fel a céldobogó-
ra. Lendületben maradtunk, így benevez-
tünk a szezonzáró Zemplén Rallyra is.                  
A kategóriában ugyanis négyen is esélye-
sek voltunk a bajnoki címre, szerettük volna 
megragadni a lehetőséget. A futamot 
megnyertük, de az éves összetettben egy 
ponttal lecsúsztunk a második helyre. Így 
alakult, de egyáltalán nem bánkódunk, 
sokkal inkább boldogok vagyunk, hogy ilyen 
előkelő helyen végeztünk. 

Kóródi Koppány számára is érdekesen és 
izgalmasan alakult a 2022-es esztendő.                
A Rally2-es mezőny P12-es kategóriá-
ban  Bartók Erikkel, Víg Sándorral és 
Tatara Ákossal az oldalán versenyzett az 
aszfaltos viadalokon. 

• Sokat kell még tanulnom, ezért minél több 
versenyen szerettem volna idén elindulni a 
Citroen Saxoval. A tapasztalatból ugyanis 
sosem elég – tette hozzá Kóródi Koppány. 
– Egerben összejött egy kategória harma-
dik helyezés, Kazincbarcikán viszont egy 
technikai hiba közbeszólt, így idő előtt 
kénytelenek voltunk befejezni. Sajnos az 
autó a hazai futamon is rakoncátlankodott, 
a korábbi hibát ugyanis nem sikerült 
kiküszöbölni. Nem adtuk fel, sokat dolgoz-
tunk így az év legnehezebb versenyén a 
P12-es kategória második helyén értünk 
célba a Zemplénben. Idén szeretnénk még 
ott lenni a Szilveszter Rallyn, ha minden jól 
alakul, akkor a Hungaroringen zárjuk le az 
esztendőt. A téli időszakban sem fog leállni 
a csapat, szeretnénk autót váltani a követ-
kező szezonra. Meglátjuk, hogy mi lesz 
belőle. Köszönjük mindenkinek, aki egy 
kicsit is hozzátett az idei évhez! 

A fiatal ózdi társasághoz  hozzátartozik még 
ifj. Nedecki Lászó is, aki a hazai ralicross 
bajnokságban szerezte meg a remek alapo-
kat, az októberi Ózd Rallyn azonban már egy 
Ford Fiestával előfutóként szerepelt. Ebből 
kiindulva az előttünk álló években a sportág 
ózdi kedvelőinek lesz kinek szurkolni. 

Több fiatal ózdi tehetségnek is szurkolhattunk az idei rali bajnokságban. Legtöbbjüknek a közvetlen utánpótlást szolgáló Rally2-es 
sorozatban, ahol nagyon sokat lehet tanulni, tapasztalni, a siker pedig jó visszaigazolása az elvégzett munkának. Ez volt a célja a 
BMW-vel induló Kovács Gergő, Csák Alex kettősnek is, hiszen Gergőnek pilótaként volt szüksége a versenytapasztalatokra.

MEGJÖTT
AZ ÚJ GENERÁCIÓ
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FÜGGŐLEGES MEGHATÁROZÁSOK

1. Tyúkanyó rövid véleménye. 2. Statisztikus dolgozik vele.                  
3. Kötözőrost. 4. Általános, röviden. 5. Fél cent! 6. Oxford határai! 
7. Jégtakaróból vagy gleccserből szigetszerűen kiemelkedő 
hegy- vagy sziklacsúcs. 8. Római hat. 9. Megkérték a kezét és 
eljegyezték. 10. Katonai tömb. 11. Régi megszólítás. 16. Indiai 
vadkutya. 18. Motorolaj márka. 20. Megfejtés 2. 21. Londoni 
uszály! 22. Belga-holland filmdráma, 2010. 23. Okozat követi. 
26. Horvát labdarúgóklub ... Zagreb. 27. Barátocskám.                               
29. Cérnával rögzít. 32. Bázis. 34. A Gibb fivérek popegyüttese ... 
Gees. 36. Rin- ... -Tin. 38. Magma belső! 40. Nyugat, röv.                         
41. Billentyű laptopokon.

Készítette: Derencsényi Béla

VÍZSZINTES MEGHATÁROZÁSOK

1. Megfejtés 12. Arra a lenti helyre. 13. Délután röviden.                
14. Mezopotámia mai neve. 15. Vászonkötésű, merev selyemszö-
vet. 17. Duplán Zola regénye. 19. Agrártudományi Egyetem, röv. 
20. Autós tanintézet. 21. Karibi ország,Trinidad és ... 24. Fogadó 
belseje! 25. A logikai elemzés tana. 28. Az ökölvívásban ezen alul 
tilos ütni. 30. Növendék egyházi személy. 31. Amerikai színésznő 
... West. 33. Fogoly, de nem madár. 35. Szélzsák közepe!                    
36. ... Attila műsorvezető. 37. Hegy az Északi-Bakonyban 
...-Futóné. 39. Szürkének tart. 41. Ízület sérülése.
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A FÉNY UGYAN KEVESEBB, DE MOST IS LELKESEN KÉSZÜLÜNK

Dobos Adrienn

Immár hagyomány, hogy az ünnepi várako-
zás időszakában Ózdon is karácsonyi díszbe 
öltözik a Városház tér és négy hétvégén 
keresztül meghitt zene mellett, műsorokkal 
kiegészülve a város apraja-nagyja közösen 
készülődik a karácsonyra.

A műsort a helyi művészeti csoportok 
szolgáltatják, emellett csodaszép kézmű-
ves portékákkal várják az érdeklődőket a 
helyi kézművesek, minden vasárnap.                        
Az ünnepvárás lélekemelő fénypontja az 
adventi gyertyagyújtás.

Az idén nyolcadik alkalommal rendezik meg 
az Adventi Vásárt és Forgatagot, ami már 
az első és második ünnepi hétvégén renge-
teg embert vonzott. Talán nem véletlenül.

Ebben a mai rendkívül nehéz világban, még 
nagyobb hangsúlyt kap az adventi várakozás 
időszaka. A gyertyák szimbolikus jelentése; 
hit, remény, öröm, szeretet talán túllépnek a 
jelképesség határán. A városban sokan 
töretlenül hisznek a jobb világ eljövetelében, 
abban, hogy fogunk még együtt tapsolni és 
ünnepelni például a 100 éves Olvasóban. 

Reméljük a jóságot, hogy vannak még csodá-
latos emberek rendkívüli tettekkel – mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az idei 
vásáron bronz- és ezüst vasárnapon ismét 
volt Cipősdoboz akció, aminek segítségével 
rengeteg ajándék gyűlt össze. Őszintén és 
gyermeki lelkesedéssel tudunk örülni, hiszen 
évről-évre lenyűgöz kortól, nemtől függetle-
nül sokunkat az élő Betlehem. Szeretet nélkül 
pedig nem működne semmi; nem hinnénk, 
nem remélnénk, és nem örülnénk. 

Ahogy Rúzsa Magdi mondja:

„Nem is az a lényeg, hogy hol vagyok, hanem, 
hogy a békességet megtaláljam. Szerintem 
erről szól az adventi időszak. A magunk békéjét 
kell megtalálnunk, a helyünket a világban, hogy 
megértsük, hol tartunk, s jó úton járunk-e.”

Bár a mostani mindennapok olyan helyzet 
elé állítják az embereket, amin nem egysze-
rű felülkerekedni, de az év talán egyik 
legszebb időszakában kicsit félretéve a 
személyes gondokat, próbáljunk meg 
nagyobb odafigyeléssel élni! Jónak lenni egy 
nehéz világban! Észrevenni, ha valakinek 
segítségre van szüksége! A legfontosabb 
dolgok olykor nem kerülnek semmibe: egy 
mosoly, egy udvarias gesztus, vagy egy 
őszinte beszélgetés. Belső békével elhozni 
mások békességét is.
 

„A MAGUNK BÉKÉJÉT
KELL MEGTALÁLNUNK!” 


