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Fejlesztések és beruházások

Múltunkat, gyökereinket nemcsak ismerni érdemes, hanem
emlékeznünk is rá. Ennek a
gondolatnak a jegyében indítjuk
útjára Visszatekintő rovatunkat,
amelyben Ózd történetéhez, és a
2012-es évhez kapcsolódó jubileumokat elevenítünk fel.
zz 30 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a
város pihenőparkja. 1982 június végén
átadták a vízforgatós strandfürdőt. Akkor
a térség egyik legszebb és – a korszerű
technikának köszönhetően – a legtisztább
strandjának számított. A strandfürdő és
kemping ötlete Safarik Gyulától származik,
aki a tervezésben és a megvalósításban is
aktívan részt vett. A kemping csak 1990ben nyílt meg és ezután négy évvel nyerte
el a mai formáját. Azóta számos fejlesztést
hajtottak végre a területen, kialakítottak
egy pancsoló medencét a kisgyermekeknek és modern védelmi berendezéssel is
ellátták a területet. 2011-ben itt tartották
a nemzetközi kempingtalálkozót, aminek
keretén belül a résztvevők biciklivel járták
végig a város nevezetességeit.
zz 1992-ben az országban elsőként nyílt Inkubátor Ház Ózdon. Az akkori Vállalkozók
Háza összesen 17 cég számára nyújtott szolgáltatásokat. A megnyitást követő hat évben
viszont már több mint 60 vállalkozás élt a
lehetőséggel és kezdte itt el tevékenységét,
ezek túlnyomó része a ház méreteit kinőve,
megerősödve, sikeres vállalkozásként
folytatta tevékenységét. A ház öt szintjén
a rendelkezésre álló teljes alapterület 4000
négyzetméter, ebbe összesen 43 bérbe adható helyiség és két tárgyalóterem tartozik. A
házban jelenleg 37 vállalkozás működik.

(összeállítás az 5. oldalon)

Suzuki Kaiser Kupa
Öt egyesület közel 70 versenyzője mutatta meg tudását az idén
hetedik alkalommal megrendezett
Suzuki Kaiser Kupán. A versenyt idén
is kiemelté nyilvánította az országos szövetség, ami azt jelentette,
hogy amellett, hogy az interneten
élő adásban bárki megnézhette a
viadalt, az érintettek világranglista
helyükön is javíthattak.
Nagy Nikoletta ezúttal 59,4 kg-mal mérlegelt, ami azt jelentette, hogy az Európa
Bajnoksághoz képest 3 kg-mal kevesebb volt a súlya, így neki nem sikerült
javítani egyéni csúcsán, viszont három
utánpótlás korú ózdi súlyemelőnek igen.
A masters korcsoportban verseny-

ző Szepessy László (képünkön) 175
kilogrammos összeredménnyel zárt,
ami biztatónak nevezhető a szeptemberi
ukrajnai világbajnokság előtt. Eredményesen szerepeltek hazai versenyükön
az ÓSFC utánpótlás korú versenyzői is.
Molnár Patrik, Törtei Márton és Sulyok
Márton is öt kilogrammot javított eddigi legjobb eredményén.
Ez az év a győztesek mellett még egy okot
adott az ünneplésre. Az ózdi súlyemelő
sport ugyanis idén ünnepli negyvenedik
születésnapját. Ennek jegyében Fekete
József az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club
elnöke emlékplaketteket adott át többek
között  Zsuga Imre egykori szövetségi
kapitánynak,  Ózd város Önkormányzatának és az Ózdi Városi Televíziónak is.

Bajnokcsapat. Megnyerte a megyei I. osztályú bajnokságot az ÓVSE női

kézilabda csapata. Ivády Csaba együttese hazai pályán, az Alsózsolca legyőzésével
ünnepelhette a bajnoki címet. Utolsó bajnoki mérkőzésén gyűjtötte be a 2 pontot
a csapat (a Szerencs sérülésekre hivatkozva nem utazott el Ózdra), így a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség elnöke, Marosi István egy idényzáró
edzést követően akasztotta a játékosok nyakába az aranyérmet.

Gombafesztivál
Kilencedik alkalommal rendezték meg a kissikátori
gombafesztivált. Újra nagy sikerrel, hiszen több
mint ezren látogattak el a rendezvényre. Mint eddig
mindig, most is a gombából készült ételek kapták a
főszerepet . A főzőverseny már kora reggel elkezdődött, összesen tíz csapat „küzdött” az első helyért. A
tradicionális ételek mellett számos különlegesség is
készült, többek között nyereg alatt puhított hús, és
gombakolbász is. A főzés mellett most horgászversennyel is készültek a szervezők. Az amatőr pecások
a Hangonyi tavon mérkőztek meg egymással. Az
ünnepi megnyitón köszöntőt mondott Kocsik László
Csaba polgármester, valamint Riz Gábor országgyűlési
képviselő is üdvözölte az egész napos ünnepség résztvevőit. A Gombafesztivál napját színesítette többek
között Bangó Margit Kossuth-díjas előadóművész
nóta műsora, valamint az ózdi Leila Hoby hastánccsoport is bemutatkozhatott.
Fotó: Dulai Lajos

Ismét pályázati pénzből
2 millió 80 ezer forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítette a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az Ózdi Városi Televízió Kaleidoszkóp
című műsorát. A hetente 25 percben
jelentkező kulturális magazin készítésére kiírt pályázaton ötödik alkalommal
szerepelt már sikerrel szerkesztőségünk.
A médiahatóság augusztustól egy éven át
támogatja, a kedden esténként 19 óra 40
perctől jelentkező műsort, mellyel célunk
a jövőben is Ózd város és térsége kulturális
és művészeti életének bemutatása. A magazin szerkesztése és összeállítása során
figyelemmel kísérjük a város oktatási és
művelődési intézményeinek tevékenységét, az itt működő művészeti csoportok
és civil szerveződések munkáját. A programajánlók mellett törekszünk minden
fontosabb esemény bemutatására, szem
előtt tartva az eltérő nézői rétegek igényeit, a komolyzenei koncertektől kezdve, a
folklór fesztiválon át egészen az alternatív
művészeti irányzatokig.

Nyitórendezvény
Ünnepélyes nyitórendezvényt tartottak június 22-én a polgármesteri
hivatalban. A megnyitón Ózd Béke
telep és Újváros tér térségének megújításával kapcsolatos programtervek
hangzottak el.
Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása – az újításhoz
szükséges összeg eléréséhez a város
2010-ben nyújtott be pályázatot, és közel 400 millió támogatásból kezdik el a
térség átalakítását. A projektmegnyitón
részletesen elhangzott a programterv.
Július 25-re tervezik az ÁMK lebontását, valamint átalakul az Európa tér, az
Újváros tér, a Stadion extrém sportpályát kap, felújítják a strandot, és megrendezésre kerül két sportrendezvény
is. Az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008
számú projektjének 2013. szeptemberre kell befejeződnie.

