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Jegyzőkönyv
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Berki Lajos
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Ózdi Kommunikációs Nonprofit
Kft. ügyvezetője
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érdeklődő állampolgárok kb. 10 fő
Martisné Víg Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető
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Az ülés megkezdése előtt tiszteletadást ad az Ózdi Huszár- és Lovas
Bandérium, majd a Himnusz elhangzása után Kosztolányi Dezső: Csendes
ünnepi óda az élethez című versének részleteit Kutacs Evelin, a Széchenyi
István Közgazdasági Szakközépiskola tanulója mondja el.
Dr. Bárdos Balázs köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Megköszöni Kutacs Evelinnek Kosztolányi Dezső versének
tolmácsolását. Külön köszönti Riz Gábor országgyűlési képviselőt, Benedek
Mihály Ózd város polgármesterét, Kiss Sándor alpolgármestert, valamint dr.
Almási Csabát, Ózd város jegyzőjét, Ózd város díszpolgárait, a leendő
kitüntetetteket és hozzátartozóikat, illetve minden kedves meghívottat.
Megemlíti, a mai napon 12. alkalommal kerül megrendezésre az Ózdi Napok
rendezvénysorozat és ennek keretében az ünnepi testületi ülés. Elmondja, ezen
az ülésen sokan jelen vannak azok közül, akiknek része volt és van abban, hogy
Ózd városnak évről évre van mit ünnepelni. Reméli, hogy ez a már
hagyománnyá vált ünnepi ülés mindannyiuk számára emlékezetes marad.
Felkéri Benedek Mihályt, Ózd város polgármesterét ünnepi köszöntőjének
megtartására.
Benedek Mihály beszédét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Dr. Bárdos Balázs megköszöni polgármester úr ünnepi gondolatait, majd
előadja, hogy Ózd Város Önkormányzata a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló rendeletében 2001-ben az önkormányzat által
adományozható „Ózd Város Díszpolgára” és az „Ózd Városért” kitüntetések
sorába emelte az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat. Teret adva ezzel
annak az évek óta jelentkező igénynek, hogy a város érdekében kifejtett
kimagasló tevékenység elismerését, illetve egy-egy ágazat vagy szakterület
kiemelkedő munkájának méltatását e formában is kifejezhesse.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés keretében 5 személy az „Ózd Város
Közszolgálatáért” kitüntető díjat veszi át.
Felkéri Benedek Mihály polgármestert a kitüntetések átadására, valamint TóthHolló Veronikát, a kitüntetettek életpályájának ismertetésére.
Tóth-Holló Veronika ismerteti az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjak
odaítélésének indokolását. (2. sz. melléklet)
Benedek Mihály átadja az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat dr.
Csízi Zoltánnak, Bárdos Lászlónénak, Hamvas Tamásnak, Szent-Királyi
Lászlónak és Mérő Mihálynak.
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dr. Bárdos Balázs szívből gratulál valamennyi kitüntettetnek, megköszöni az
eddigi munkájukat, erőt és jó egészséget kíván ahhoz, hogy tovább öregbítsék a
város jó hírnevét, segítsék fejlődését. Majd a kitüntettek nevében Bárdos
Lászlónénak adja meg a szót.
Bárdos Lászlóné a kitüntetettek nevében megköszöni a Képviselő-testületnek,
polgármester úrnak és a felterjesztőknek azt, hogy érdemesnek találták őket az
elismerésre. Munkájuk, hivatásuk fontos része volt eddigi életüknek, ha pedig
oly módon tudták, tudják végezni feladatukat, hogy azt ilyen kitüntetetéssel
ismerik el, még inkább örömmel tölti el őket. Kívánja, hogy mindenki, aki a
városért tett és tesz jelenleg is, tapasztalja meg ezt a felemelő érzést, és
részesüljenek hasonló kitüntetésben. Ő személy szerint már 11 éve nyugdíjba
vonult, de a közel négy évtizedes tanári tevékenysége során a legbüszkébb az
1978-ban átadásra került Újváros Téri Általános Iskolára, amelynek alapító
igazgatója lehetett. Ezúton köszöni meg annak a 27 embernek a munkáját, akik
társultak hozzá és az új intézmény igazi honalapítói lehettek. Kívánja a
jelenlévőknek, hogy legyen továbbra is kitartásuk a nehéz, de gyönyörű feladat
ellátásához, az emberi kapcsolatok és a gyökerek ápolásához, hiszen itt élnek, itt
kell ózdinak lenniük.
Dr. Bárdos Balázs megköszöni Bárdos Lászlóné szavait, majd közli, a
kitüntetetteket és az ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit Juhász László, a
József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény pedagógusának gitárjátéka köszönti.
A műsor után köszönetet mond a színvonalas előadásért.
Végezetül felhívja a megjelentek figyelmét az Ózdi Napok és az Ózdi Nyár
rendezvényeire, melyekre ezúton is mindenkit szeretettel meghív. Kiemelten
ajánlja az ÓMI délutáni programjait, melyek az Olvasóban, illetve a Városi
Könyvtárban kerülnek megrendezésre. A rendezvényekről az ülés kezdetén
átadott programfüzetből meríthetnek részletes információkat az érdeklődők.
A Szózat elhangzását követően az ünnepi ülést bezárja azzal, hogy minden
meghívottat vár a Holdfény Étterem és Rendezvényházban megrendezésre
kerülő állófogadásra és baráti beszélgetésre.
K.m.f.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Benedek Mihály
polgármester
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1. számú melléklet
"Kellenek a gyökerek: van egy hely a földön, ahol megszületünk, megtanulunk
egy nyelvet, és fölfedezzük, hogyan boldogultak őseink a nehézségekkel. Eljö az
idő, amikor felelősek leszünk ezért a helyért. Kellenek a szárnyak. Megmutatják
nekünk a képzelet végtelen horizontját, elvisznek minket az álmainkhoz,
elvezetnek távoli helyekre. A szárnyak segítenek abban, hogy megismerjük
felebarátaink gyökereit, és tőlük is tanuljunk."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Paulo Koelho brazil író sorai szinte rólunk szólnak, hiszen mi, ózdiak is
ismerjük gyökereinket, megértettük, hogy örökké ehhez a helyhez kötnek
bennünket, magunkénak érezzük őket, és tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk
értük.
Nem véletlenül kezdtem mondanivalómat ezzel a gondolattal ezen a napon.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a XII. Ózdi Napok alkalmából.
Szép és nemes hagyomány ez a rendezvénysorozat, amely igazi ünnepet jelent
nekünk, ózdiaknak.
Hogy mit is ünnepelünk ilyenkor május végén? Nem mást, mint azt, hogy ebben
a városban élünk, hogy büszkék vagyunk gyökereinkre ugyanúgy, mint
jelenünkre.
"Az a fontos, hogy együtt legyünk, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Ha
elmeséljük egymásnak az életünket, rájövünk, hogy az emberek többsége
ugyanazokon a dolgokon megy keresztül."
Úgy látszik, Paulo Koelho lelkülete nagyon közel áll hozzám, hiszen ez a
gondolata is megragadott. Ezekben az ünnepi napokban ugyanis az a szép, hogy
együtt lehetünk, hogy együtt gondolkodhatunk és szórakozhatunk. Együtt
örülhetünk az elmúlt esztendőben történt sikereinknek, városunk
gyarapodásának, annak, hogy ismét olyan fejlesztések történtek Ózdon, amelyek
büszkeségre adhatnak okot, amelyeket nemcsak az itt lakók, de az ide érkezők is
örömmel vehetnek tudomásul.
Van okunk a büszkeségre, ugyanakkor azt sem tagadhatjuk, hogy további nagy
feladatok várnak ránk. Mi ugyanis nem engedünk a 48-ból, azaz nem adhatunk
lejjebb elképzeléseinkből, mégha nagy nehézségek leküzdése árán tudunk csak
előre lépni. S bizony mindannyiunk erejére, energiájára, gondolkodására,
ötletére szükség van ahhoz, hogy megvalósíthassuk céljainkat.
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Vannak szép álmaink, és szerencsére mindig vannak terveink is, amelyekkel
megvalósíhatjuk ezeket a szép álmokat. A legfontosabbat, melyet tömören így
fogalmazhatnék meg: mindenütt jó, de legjobb legyen itthon. Azt szeretnénk,
hogy ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is,
mert egy jó és tartalmas élet lehetőségei vannak meg városunkban.
Nekünk, a települést vezető önkormányzat tagjainak az a feladatunk, hogy
hozzátegyük mindazt a város életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet.
Egyesek szereint ma ez roppant kevés, míg mások azt vallják, hogy ez milyen
sok is tud lenni.
" Nincs pénzünk. És így kénytelenek vagyunk gondolkodni" – mondotta egy
híres fizikus. Bizony, ez jó régóta így van a magyar gazdaságban, művészetben,
sportban, tudományban, államigazgatásban. S nincs ez másképp a mi
önkormányzatunknál sem.
Én mindig is azt vallottam, hogy a legfontosabb teendő az eszközök
megteremtése álmaink és céljaink eléréséhez. Ezek közül az eszközök közül mai
világunkban a legfontosabb dolgot a pályázatok adta lehetőségek kiaknázása
jelenti.
Hiszen sikeres pályázat híján most nem beszélhetnénk például a Béke-telep
északi részének rehabilitációjáról, melynek révén felújíthatjuk az Öregekfiatalok házát, valamint 234 panellakás energiahatékonysága is javul. Ugyancsak
a Regionális Operatív Program keretében újul meg a városközpont, a Vasvár út
56. pedig tehetséggondozó központ lesz. A pályázat kötelező elemeként
bevontuk a gazdasági élet szereplőit is.
Ugyancsak ilyen külső erőforrás, jelesül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
támogatására nyújtott több mint 4 milliárd forint Ózdra eső része teheti lehetővé
az Újváros tér, az Európa tér környékének rehabilitációját, s teremt módot arra,
hogy a táblai iparterületen végre termelő munkahelyek adjanak kenyérkereseti
lehetőséget.
Szokták mondani, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Nos, az
előbb említett beruházások első lépései évekkel ezelőtt kezdődtek. Rengeteg
egyeztetés, előkészület, aprólékos tervkészítés, számolás előzte meg az
ünnepélyes aláírásokat. A következő lépés, azaz az építkezés csak ezután
következhet. Azt hiszem, megérte türelmesnek lenni, mert olyan dolgokat
valósíthatunk meg, melyekre önerőből évtizedek alatt sem lettünk volna
képesek.
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"Az ember azt szereti, amiért fárad, és azért fárad, amit szeret."
Nem is lehetne szellemesebb és találóbb mondást találni arra, hogy mi, akik
most ebben a csodaszép terembe összegyűltünk, hogyan is érzünk városunk
iránt. Hiszem és vallom, hogy a maga területén mindenki azon fáradozik, hogy
évről évre előrébb jussunk. Pedig nehéz időket élünk mostanság. A gazdasági
válságot szinte valamennyi család megérezte, az önkormányzat anyagi
lehetőségei nagyon beszűkültek. A közelmúltban több olyan lépésre
kényszerültünk, amelyek nagyon fájnak, de meg kellett tennünk azért, hogy úrrá
tudjunk lenni a pénzügyi nehézségeken. Bízom benne, hogy hamarosan enyhül a
szorítás, s az előbb említett fáradozás meghozza gyümölcsét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nemrégiben egy ismerős polgármesternél jártam. Miközben beszélgettünk a
mindennapi munkáról, a pályázatokról és hasonló fontos dolgokról, kollégám
egyszer csak a fejével gyermekei felé intett, akik a szőnyegen egy új
társasjátékkal játszottak. Miután nagyjából megismerkedtem a szabályokkal,
polgármester-társam megjegyezte: "Végülis, amit mi mindennap csinálunk, az is
ugyanez. Vannak elképzeléseink, terveink, tudjuk, hogy merre akarunk menni,
mit akarunk csinálni. Ám ezeknek a terveknek a sorsát eldöntik a
játékszabályok, amelyek időről időre változnak. Az sem mindegy, hogy
vetélytársaink mit lépnek, s hogy a nagy közös pakliból milyen lap jut nekünk.
A dolgunkat akkor tudjuk jól végezni, ha minden kártyát fel tudunk használni –
éspedig megfelelően tudunk felhasználni."
Nos, az, hogy mennyit tudunk előre lépni, sok mindentől függ: lesz-e pénz,
miként alakítják át az önkormányzatok rendszerét, mire és mennyit lehet majd
pályázni. Addig is, amíg ezek a dolgok eldőlnek, nem mondhatok mást, mint
amit az amerikai űrprogram egyik elindítója mondott, amikor megkérdezték
tőle, hogy mikor léphet ki az ember a világűrbe: "Csupán egyetlen dolgot
ígérhetek Önöknek az űrprogram kapcsán: az adódollárjuk egyre messzebb fog
repülni." Mi is egyre több dolgot tudunk majd megvalósítani fejlesztési
terveinkből. Ezek között legfontosabb a szennyvízprogram megvalósítása és az
ivóvízhálózat korszerűsítése.
Továbbra is kiemlt figyelmet fordítunk Ózd területeinek rendezettségére, a város
sokirányú szépítésére, a köz-és vagyonbiztonság, valamint a városüzemeltetés
színvonalának emelésére. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében,
hogy jól menedzselt gazdasági élete legyen a városnak, mert csak így
születhetnek új munkahelyek, javulhat a foglalkoztatási színvonal. Az itt élők
akkor érezhetik magukat itthon, ha mindez egy élhetőbb, mindenütt rendezett,
kulturált városi környezetben történik.
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A város arculata jelentősen megváltozott az utóbbi években, de a
fejlesztéseknek még korántsincs vége.
Hölgyeim és Uraim!
"Összejönni – kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni – siker."
Henry Ford vallotta ezt, s milyen igaz volt. Igen, a siker záloga ez utóbbi
dologban rejlik. Közös feladatunk az Ózdért való, hathatós cselekedet,
tevékenykedés. Mindenkinek a saját helyén kell tennie a dolgát, legyen szó
iskolákról, önkormányzati cégekről vagy épp a képviselő-testületről.
Önök valamennyien ide tartoznak, az ózdiak nagy családjához. Márpedig ha
valahová tartozunk, legyen szó családról, házasságról, baráti társaságról,
osztályról, munkahelyről, egy város közösségéről, az erős köteléket jelent.
Ezt a köteléket számtalan alkalommal lehet erősebbé tenni. Akkor is, ha nagy a
baj, meg akkor is, ha van ok az ünneplésre.
Azt mondják hogy az ünnep akkor éri el célját, ha eligazításul szolgál a
hétköznapokra, ha döntéseink, cselekedeteink mozgatórugójává válik, mértékül,
mércéül szolgál. Hiába a szép ruha, a méltó helyszín, ha nem viszünk
magunkkal az ünnepekből a hétköznapokra.
Mi az, amit feltétlenül magunkal kell vinnünk?
Azt, hogy az életünkben olyan fogalmaknak továbbra is van értelme, mint a
felelősségtudat szülőföldünkért, az önzetlen cselekedetek szeretett városunkért.
Mert -miként Wass Albert írja: "... nincs jó világ, és nincs rossz világ, csak
egyetlenegy világ van, mely sok kis jóból és sok kis rosszból tevődik össze, s a
szerint billen, ahogy súlyát húzza...
Semmiféle politikai mozgalom nem képes jóra változtatni az emberi világot,
csupán az egyes ember cselekedetei."
Köszönöm, hogy meghallgattak.“
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2. számú melléklet
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hölgyeim és Uraim!
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi …-es számú
határozatával az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományozta
Dr. Csízi Zoltán gyermekorvos részére.
Dr. Csízi Zoltán általános iskolai tanulmányait Ózdon, a Bartók Béla Úti Állami
Általános Iskolában végezte. 1965-ben a József Attila Gimnáziumban
érettségizett kitűnő eredménnyel, majd felvételt nyert a Debreceni
Orvostudományi Egyetemre.
Az egyetemi évek alatt elsősorban a gyógyítás iránt érdeklődött, emellett részt
vett az egyetem tudományos diákköri munkájában, később pedig az
orvostanhallgatók oktatásában.
Egyetemi tanulmányainak befejeztével, 1971-ben megkezdte orvosi pályáját a
Megyei Kórház I. sz. Gyermekosztályán dr. Velkey László tanár úr vezetése
alatt.
1972-ben fél év munka következett a miskolci Semmelweis Kórház Fertőző
Osztályán, amely feltétele volt a gyermekgyógyászati szakvizsga
megszerzésének. A katonai szolgálat után orvosi pályáját Miskolcon, a Petőfi
utcai gyermekkórházban folytatta 1975. május 31-ig. Ebben az évben a
létszámhiánnyal küzdő ózdi kórház gyermekosztályára került. Csecsemő- és
gyermekbetegségek tárgykörben 1976-ban tett szakorvosi vizsgát.
A város 8. számú körzetében 1978. óta látja el a gyermekorvosi teendőket. Ezzel
párhuzamosan évekig részt vett a kórház gyermekosztályának ügyeleti
tevékenységében, továbbá saját körzetén kívül hosszú időn át helyettesítő orvos
volt a város 7. számú gyermekkörzetében is.
Dr. Csízi Zoltánnak az ózdi egészségügyben végzett több évtizedes áldozatos
munkáját ismeri el az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetés.
Megkérem dr. Csízi Zoltán urat, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetésben részesül
Bárdos Lászlóné
született Valluch Mária
nyugalmazott iskolaigazgató.
Bárdos Lászlóné 1963-ban szerezte meg diplomáját a Sárospataki
Tanítóképzőben.
1975-ig tanítóként, majd 3 éven át alsó tagozatos szakfelügyelőként dolgozott az
ózdi Bartók Béla Általános Iskolában.
Mély hivatástudata, elkötelezettsége, fiatalon kialakított szaktekintélye városi
szinten kivívta felettesei, valamint a pedagógus-társadalom
szakmai
elismerését.
Példaértékű nevelő-oktató munkája mellett a szakfelügyelői tevékenységen
keresztül vezetői rátermettsége is megmutatkozott.
Közéleti tevékenysége során ambíciózus, rátermett és határozott szakemberként
vállalt feladatokat Ózd város fejlődése érdekében.
Legnagyobb, életre szóló feladatát 1978-ban kapta a város vezetésétől. A 12
tantermes Újváros Téri Általános Iskola alapító igazgatójaként a több iskolából
érkezett pedagógusokat, tanulókat, szülőket és dolgozókat közösségekké kellett
összekovácsolnia.
13 éven át vezetőként állt az iskola élén, majd a tanításhoz történt visszatérése
után a nevelőtestület megbecsült tagja lett, aki vezetői tapasztalatával erősítette
az intézmény pedagógiai eredményeit, 1999-ben történt nyugdíjazásáig.
Szeretett iskolája munkáját ma is nyomon követi, támogatja és segíti.
A pedagógus pályán eltöltött közel 40 éves kiváló munkáját, Ózd város
közoktatásáért végzett áldozatos tevékenységét és iskolaigazgatói munkásságát
ismeri el az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntetés.
Felkérem Bárdos Lászlóné asszonyt, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.
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Tisztelt Ünneplő Közönség!
A Képviselő-testület az „Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat
adományozta Hamvas Tamásnak,
a Polgármesteri Hivatal közoktatási referensének.
Hamvas Tamás az érettségi vizsga teljesítése után az Egri Tanárképző Főiskola
biológia-mezőgazdasági ismeretek szakán szerzett diplomát, majd általános
iskolai tanárként dolgozott.
1979-ben került az akkori Városi Tanács Művelődési Osztályára, majd 1989-től
5 éven keresztül ismét tanított, és a Csépány-Somsály Általános Művelődési
Központ igazgatójaként tevékenykedett.
1994-ben került vissza a közigazgatásba, ahol azóta is dolgozik.
Fő tevékenységi területe a város közoktatási intézményeinek törvényességi
ellenőrzése, az ágazat rendezvényeinek szervezése, az intézmények munkájának
koordinálása.
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási feladat-ellátásán belül
mintegy 29 település polgármestereinek, jegyzőinek segíti oktatási, tanügyigazgatási tevékenységét.
Mindennapi munkavégzésében tükröződik közigazgatási gyakorlata,
elhivatottsága, s az iskolaigazgatóként eltöltött évek csak bővítették, mélyítették
szakmai tudását.
Munkatársaival való kapcsolatát a segítőkészség, egymás kölcsönös
megbecsülése jellemzi.
Hamvas Tamásnak a város közoktatásában betöltött szakmai munkáját ismeri el
az Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díj.
Megkérem Hamvas Tamás urat, szíveskedjen a kitüntetést átvenni.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntetésben részesül
Szent-Királyi László tűzoltóparancsnok.
Szent-Királyi László az általános iskolát Arlóban végezte, majd az ózdi József
Attila Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Ezt követően az Ózdi Kohászati
Üzemeknél dolgozott 1985-ig, innen vonult be sorkatonai szolgálatra a Kossuth
Lajos Katonai Főiskolára.
Közösség iránti szeretete, tenni akarása, a csapatszellem iránti elkötelezettsége
már ezekben az években megmutatkozott.
Szent-Királyi László 1991-ben kérte felvételét a tűzoltósághoz. Pályafutását
beosztott tűzoltóként kezdte. Folyamatosan képezte magát, szorgalma és
igyekezete alapján magasabb beosztás betöltésére is alkalmassá vált. 1997.
január 1-től szolgálatparancsnok lett, így immár nem csak saját munkájáért,
hanem egy szolgálati csoport szakmai és emberi irányításáért is felelt. Felsőfokú
tűzoltószakmai képzettségét a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban szerezte
1999-ben.
Hivatástudata, szorgalma és munkateljesítménye elismeréseként 2003. december
01-től tűzoltási-műszaki mentési osztályvezető lett.
Felelős vezetőként irányította az Ózd Városi Tűzoltóparancsnokság készenléti
szolgálatának szakmai, kiképzési és sporttevékenységét. 2003-ban rendészeti
szakvizsgát tett.
2006. augusztus 16-tól bízták meg a tűzoltóparancsnokság vezetésével, majd ez
év novemberétől Ózd Város Képviselő- testületének döntése alapján - jelenleg is
- a tűzoltó-parancsnoki beosztást tölti be.
Feladatait hivatástudattal és hozzáértéssel végezi, munkáját az igényesség és
következetesség jellemzi.
Hosszú éveken át eredményesen vett részt a szakmai versenyeken,
vetélkedőkön, az utóbbi időben a felkészítés területén tevékenykedik.
2007-től a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett tagozatán, mint
külsős oktató vesz részt a tűz- és katasztrófavédelmi szakirányt választó
hallgatók szakmai képzésében.
A város tűzvédelmi feladatainak ellátásában végzett színvonalas munkájának
elismerése e kitüntetés.
Felkérem Szent-Királyi László urat a kitüntetés átvételére.
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Tisztelt Ünneplő Közönség!
„Ózd Város Közszolgálatáért” kitüntető díjban részesül
Mérő Mihály, az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. munkavezetője.
Mérő Mihály 1953-ban született Borsodnádasdon. Iskolai tanulmányainak
befejezését követően a Borsodnádasdi Lemezgyárban, majd a Ronyecz és Társa
Építő- és Szerelőipari Kft-nél helyezkedett el.
1997-ben került az akkori KOMSZOLG Kht-hez, melynek jogutódjánál jelenleg
is szakipari munkavezetőként dolgozik.
Az általa irányított szakmunkás gárda eredményesen vesz részt a város
működőképességének fenntartásában. Kiemelt feladatuk a városi rendezvények
technikai feltételeinek biztosítása, játszóterek karbantartása, hidak, korlátok
állagának megóvása.
Mérő Mihály kollégáival kialakított munkakapcsolata korrekt, szakmai és
emberi tekintélye vitathatatlan. Segítőkészen viszonyul a város polgáraihoz,
kitűnő kapcsolatot ápol a Képviselő-testület tagjaival, a hivatal dolgozóival és az
önkormányzati intézményekkel egyaránt.
A város kommunális életében nyújtott szakmai és emberi teljesítményének,
egész eddigi életútjának elismerése a kitüntetés. Felkérem Mérő Mihályt a
kitüntetés átvételére.

