TÁJÉKOZTATÓ
az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
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Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke

Kezdetektől napjainkig
A hegyikerékpározás az 1980-as években kezdte el meghódítani az Amerikai
Egyesült Államokat, ezt követően az 1990-es években Európát és hazánkat is elérte az
úgynevezett mountain bike őrület. Az egyre növekvő népszerűségnek köszönhetően
1993-ban megalakult hazánk hegyi kerékpáros szövetsége a Magyar Mountain Bike
Szövetség. Mivel többször szerveztek városunkhoz közel (Miskolc, Eger, Salgótarján)
ilyen jellegű kerékpáros versenyeket, így hamarosan Ózdot is elérte ez az új
„divathullám”. Egyre több kerékpározást kedvelő fiatal jelent meg városunkban, így
adódott az ötlet, hogy mi lenne, ha alakítanánk egy kerékpáros klubot és egyesületi
keretek között bringáznánk tovább. Így 1999 februárjában 22 alapító taggal a B-A-Z
Megyei Bíróság közhasznú sportegyesületként bejegyezte az Ózdi Kerékpáros
Egyesületet.
A 2015-ben megújított alapszabályunk értelmében egyesületünk vezetősége
négy főre csökkent és a következőképpen áll össze. A tagság képviseletében eljáró
továbbra is az elnök, illetve helyetteseként a titkár. Rajtuk túl egy fő a versenysport,
egy fő pedig a túrasport feladatait látja el. A tagság részére minden év elején
közgyűlésre kerül sor, ahol a vezetőség ismerteti az elmúlt évben elvégzett feladatokat,
a költségvetést, az elért eredményeket, illetve az egyesület tagjaival meghatározzák a
következő évi feladatokat, majd közösen döntenek a tagdíj mértékéről. A 2017. évi
közgyűlésen hosszú évek után került sor tagdíj emelésre, ami így 14 év felett 10.000
Ft és 14 év alatt 8.000 Ft/fő/év. Egyesületünk tagsága jelenleg 32 főt számlál.
A hazai kerékpáros szövetségi rendszer átalakulása után 2015-ben megszűntek
az úgynevezett ernyő szervezetek, így klubunk a tavalyi évtől immáron csak a Magyar
Kerékpársportok Szövetségének a tagja, aminek „fennhatósága” alá tartozik az
összes szakág (országúti, pálya, mountain bike, cyclocross, stb). Az egyesület
fenntartásához szükséges javakat, legnagyobb részt még mindig városunk
önkormányzatának támogatása fedezi, amit ezúton is szeretnénk megköszönni, hiszen
e segítség nélkül sportegyesületünk működése ellehetetlenülne. További bevételi
forrást jelent még a tagdíjakból, az SZJA 1%-ból és saját rendezésű versenyeinkből
befolyt összeg. Ezen kívül, helyi vállalkozók tárgybeli eszközökkel járulnak hozzá
működésünkhöz és rendezvényeink sikereihez.
Szakmai tevékenység
Az Ózdi Kerékpáros Egyesület 1999-es megalakulásától kezdve, immáron 18.
alkalommal kerül sor arra, hogy összefoglaljuk az Ózdi Kerékpáros Egyesület életében
történt eseményeket. Az általunk tervezett versenyszezon javarészt a beszámoló után
indul be, ezért egy kicsit visszatekintenénk a tavaly elvégzett munkára, eredményekre.
Ahogy már évről-évre megszokhattunk, 2016-ban is igen mozgalmas évet zártunk,
hiszen versenyekből, saját rendezésű eseményekből, na és persze eredményekből is
bőven kijutott az ÓKE tagjai számára. Az elmúlt évben is rendületlenül járták
versenyzőink az ország hegyikerékpáros és országúti versenyeit, de egy-egy
alkalommal a triatlon sportban is kipróbálták magukat. Németországban és Angliában
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élő tagjaink is több alkalommal képviselték az ÓKE színeket a lakhelyükhöz közeli
versenyeken, ahonnan nagyszerű eredményeket szállítottak. Versenyzőink az elért
sikerekkel ismét tovább öregbítették klubunk és városunk jó hírnevét, amiért méltán
megérdemlik a gratulációt. Az aktív versenyzés mellett a kerékpáros túra és
versenyrendezésből is kivettük részünket.
Igaz, a hosszúra nyúlt tél miatt csak később kezdték meg a versenyzést a
bringások, de így is több mint 40 megmérettetésen vettek részt az év folyamán az
ország különböző pontjain. Ha a száraz számadatokat nézzük, akkor 51 érmet
gyűjtöttek összesen, amiből 17 arany, 12 ezüst és 21 bronzérem.
A versenynaptár az előző évekhez hasonlóan állt össze, amibe három szakág, az
olimpiai cross, a maraton és a cyclo-cross versenyei is szerepeltek. Az olimpiai
szakágban Kovács István „Pityikusz” alkotott maradandót, aki a júliusi Országos
Bajnokságon mindössze egy perccel lemaradva a bajnoki címről, ismét ezüstérmet
szerzett. A verseny krónikájához hozzátartozik, hogy bár egész évben szinte végig
rekkenő hőségben versenyezhettek a bringások, ám az OB hétvégéjén lezúduló
csapadék mennyiség sártengerré, vagy inkább korcsolya pályává változtatta az amúgy
is technikás nyomvonalat. Augusztus végén a Mátrában megrendezett Maraton OB-n
István megpróbálta a szakág bajnoki címét begyűjteni, de a 90 km alatt 2 defektet és
egy küllő törést is szenvedett, így már a célba érés is jó eredménynek számított. A
szintén országos Top Maraton sorozatban Frölich Tamás nyújtott kiegyensúlyozott
teljesítményt, aki a négy futamból álló összetett versenyt nyerte meg korosztályában a
Master1-ben. Tamás a Borsod megye bajnoki címéért folytatott sorozatban a Borsod
MTB Bajnoka összetettjében is remekelt és a kazincbarcikai Hacsi Ákos mögött a 2.
helyen végzett.
Peták Leventének köszönhetően az ÓKE színeket már Németországban is
ismerik. Levente 2016-ban az olimpiai szakágban megrendezett LBS Kupa
összetettjében a 2. helyet szerezte meg, valamint az ősszel rajtoló cyclo-cross
szezonban négy dobogós helyezést ért el.
A bringaversenyek mellett számtalan triatlon versenyen is fellelhető volt az ÓKE
mez. Tulipán Attila a felsőtárkányi tereptriatlon Országos Bajnokságon szerzett
ezüstérmet korosztályában, valamint a hazai rendezésű Ózdi Triatlon Versenyen is
győztesként ért célba, a 7 korcsoportban.
2016-ban az ÓKE tagjai nem csak a versenypályákon képviseltették magukat,
hanem kivették részüket a verseny és túra szervezésben is. Előbbiben a Borsod MTB
Bajnoka sorozat 4., egyben záró futamának adott otthont a Bíben-völgy, de a
szeptemberi VI. Ózdi Triatlon Verseny sem múlhat el ÓKE segítség nélkül. A klub
tavalyi évben a tavasszal megrendezett Vashegyi Péter Emléktúra mellett két
hegyikerékpáros túrát is szervezett, amely az Ó-Bükk erdészeti útjain vezetett.
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A megkezdett túrasorozat még egy állomással kibővülve 2017-ben is
folytatódik.
2017-es év
Rögtön januárban nem más, mint Kovács István „Pityikusz” nyitotta meg a
versenyszezont, aki egy hosszabb versenymentes, de annál inkább felkészüléssel töltött
időszak után állt rajthoz a Budapesten megrendezett cyclo-cross Országos
Bajnokságon. Az előzetes esélylatolgatások és az elmúlt évek eredményei alapján
István dobogóra várta önmagát, de ezúttal meg kellett elégednie egy 4. hellyel, ami így
is kiváló eredmény a legnépesebb Master2-es mezőnyben.
Néhány hónapnyi szünet után március 25-én Tarcalon, az V. Kőfejtő Cross-on
állt rajthoz Farkas Balázs, Bahul József és Birinyi János. A szezon első maraton
versenyén Balázs és Józsi a hosszú távnak kiírt 60 km-es távon, még a kerékpársporttal
most ismerkedő Jani a 30 km-es rövid távon álltak rajthoz. Sajnos pontos eredményeket
még nem találtunk a versenyről, de azt elmondhatjuk, hogy mindhárman sikeresen
befejezték a versenyt és a mezőny első felében végeztek.
Szintén ezen a március 25-i napon és helyszínen került lebonyolításra a Kőfejtő
Cross futóverseny is, aminek hosszú távján Tulipán Attila állhatott fel a dobogó
legfelső fokára a 41-50 év közötti korosztály mezőnyében.
Április első hétvégéjén Peták Levente a németországi LBS Kupa első futamán
állt rajthoz, ahol a tavalyi évben többször állt már dobogón. Levi az idén is hasonló
célokkal vágott neki az 5 fordulós sorozatnak, amiből az elsőn rögtön a 4. helyen zárt
1 perc lemaradással az első helyezetthez képest, ami nem ledolgozhatatlan hátrány a
következő futamon.
Az első közös, igazi két keréken történő megmozdulásra április 12-ig kellett
várnunk, ahol közel 50 kerékpáros vett részt egykori tagunknak, Vashegyi Péternek
emléket állító túrán. A cél ezúttal is a Hangonyi-tó volt, ahol a tavasz első kilométerei
után, közös szalonnasütéssel folytatódott a nap.
Saját rendezésű eseményeinkből eddig az április 9-i Vashegyi Péter Emléktúrára
került sor, ami a „klasszikusnak mondható” Hangonyi tóig vezetett. Az időjárás végre
már naposabb oldalát mutatta és a Teknőc Futó Klub által rendezett dombfutó verseny
után, mintegy 40-50 kerékpáros vágott neki a túrának. A különböző erőnléttel és
korosztállyal rendelkező csapatot az erős szembeszél megtépázta, így kisebb
csoportokban érkezett meg mindenki a tóhoz, ahol megemlékeztünk egykori tagunkról
és egy jó hangulatú közös szalonnasütéssel zártuk a túrát.
Az ÓKE bringásainak a versenyszezon még csak most kezdődik igazán, így
szinte minden hétvégén rajhoz állnak valahol versenyzőink.
4

2017-ben kiemelt céljaink között szerepelnek
2017-ben is szeretnénk, ha minél több ÓKE tag eredményesen szerepelne a hazai
versenyrendszerben. Ennek érdekében tavasztól közös edzéseket szervezünk, ahol a
tagság mellett olyanok is részt vehetnek, akik még csak most ismerkednek a
kerékpársporttal. Sajnos az idei versenynaptár tervezet nem nagyon kedvez nekünk,
mivel az olimpiai szakág mind a négy Magyar Kupa futama nagyon messze lesz tőlünk
(Várgesztes, Tamási, Veszprém, Nagykanizsa), de még az Országos Bajnokság
(Zalaegerszeg) is. Így a lehetőségeinkhez mérten kell megtervezni a saját
versenynaptárunkat. Az év fő versenye az augusztus 13-án Szlovákiában (Svit)
megrendezésre kerülő Master Maraton Európa Bajnokság lesz, ahol több versenyzőnk
is szeretne rajthoz állni és eredményesen szerepelni. Ezen kívül a júniusi Maraton
Országos Bajnokság (Nagykovácsi) és az országos Top Maraton (Szilvásvárad,
Esztergom, Felsőtárkány, Gyöngyös-Sástó) sorozatban való jó szereplés van célul
kitűzve. Természetesen a Borsod megye bajnoki címéért folytatott küzdelem is fontos
számunkra, így ott a szervezés mellett tagjaink is rajthoz állnak (Bükkszentkereszt,
Miskolc, Trizs, Ózd).
Saját rendezvényeinket tekintve 2017-ben egy versenyt kívánunk rendezni, ami
nem más, mint a fentebb említett Borsod MTB Bajnoka sorozat utolsó futama,
szeptember 24-én a Bíben-völgyben. Emellett a VII. Ózdi Triatlon Verseny
szervezésében kívánunk szerepet vállalni. A versenyrendezés mellett az elmúlt évektől
eltérően a túra szervezésre is nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni, így a már lezajlott
áprilisi Vashegyi Péter Kerékpáros Emléktúra mellett három fordulósra bővítettük a
Két Keréken az Ó-Bükkben túránkat, aminek egy-egy állomása tavasszal, nyáron és
ősszel kerül megrendezésre. A túra létjogosultságát jól tükrözi, hogy már az ország
távolabbi pontjairól is van érdeklődés rá, így nem csak az Ó-Bükköt, de városunkat is
be tudjuk mutatni az ide látogatóknak.
Utánpótlás nevelésben sajnos mi sem állunk a legjobban. Nem csak azért, mert
a mai fiatalokat nehéz a négy fal közül kimozdítani és egy igazán nehéz állóképességi
sportra rábírni, hanem azért is, mert fizetett edzők hiányában a tudatos, tervszerű
utánpótlás nevelés dugába dől. Hogy miért? Mert hiába van két szakképesítéssel
rendelkező edzőnk, ám az ő napi elfoglaltságaik (főállás+másodállás) jelen pillanatban
nem engedik meg azt, hogy munkájukat mellőzve szívességből foglalkozzanak más
gyermekével. Ahhoz, hogy az edzőt számon lehessen kérni, valamit nyújtania kell a
klubnak, így nem tudjuk felvenni a versenyt egy olyan sportággal, ahol már az
óvodában külön juttatásban részesül az, aki egy héten 2x1 órát foglalkozik a
gyerekekkel. Természetesen nem adjuk fel az utánpótlás keresést, így hirdetéseken,
sportnapokon, túráinkon és versenyeinken keresztül próbáljuk megszólítani a
fiatalságot.
Az eddigi tevékenységünkhöz, terveink megvalósításához köszönjük az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság, illetve a Képviselő-testület támogatását és kérem az
egyesületünk tájékoztatójának elfogadását.
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Ózd, 2017. május 03.

Frölich Tamás
ÓKE elnöke
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