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Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2015. július eleje – Ózd
Bejárás volt az egykori Ózdi Kohászati Üzemek Oxigénüzeme területén. Az elképzelés szerint
kalandpark, szabadidő és kulturális központ turisztikai attrakció kerülne kialakításra,
amennyiben a kiírásra kerülő, turisztikát támogató pályázati forrásokból az egykori
iparterületen kialakítandó projekt támogatható lesz.
2015. július 30. – Sajókaza
Ülést tartott a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa, melyen KEOP pályázatokkal kapcsolatos napirendek kerültek
megtárgyalásra.
2015. szeptember 29. – Budapest
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda – mint konzorciumi partner – szervezésében a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó egyeztetésre került sor. Szó esett a szakaszolást követő
támogatási szerződés megkötésének feltételeiről, illetve a műszaki tartalom egyeztetéséről,
valamint az önerő kérdéséről is.
2015. szeptember 29. – Ózd
Városunkba látogattak a Japán Energiakutató Intézet szakemberei, hogy megvalósíthatósági
tanulmány és gazdasági számítások tudatában tovább folytatódjon a „Tiszta szén”
technológiával kapcsolatos tárgyalássorozat. A projekt megvalósításának támogatását Ózd
város vezetése a tanácskozáson ismét megerősítette.
2015. szeptember 30. – Ózd
Részt vettünk a város új szennyvíztelepének átadási rendezvényén. A számítógép által vezérelt
rendszer másfél milliárdos beruházásból jött létre. Modernebb, kapacitása is nagyobb az
előzőnél és kevesebb terhelést ró a környezetre.
2015. október 2. – Budapest
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatási Főosztálya vezetőjével
egyeztető megbeszélésre került sor a helyi közösségi közlekedés továbbfejlesztési
lehetőségeiről.
A megbeszélés főbb témái az alábbiak voltak:





Helyközi járatok segítségével történő helyi feladatellátás kiterjesztése Szentsimon és az
Új köztemető mellett Center irányába is.
Tarifaszerkezet átalakítása, kombinált bérlet megszüntetése, helyközi járatok
igénybevétele egységes helyi bérlettel történjen a városon belül.
Vasúti járatok bevonása, a Vasútállomás áthelyezése a Gyújtó térhez.
Helyi vonalhálózat és menetrend átalakítása a hatékonyság növelése érdekében.
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Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
Sport rendezvények:
Július 25.: Négy csapat részvételével rendezték meg a IV. Ózdi Strandfoci tornát. A
többségében helyi és térségi fiatalokat felvonultató együttesek szombaton nyári kánikulai
melegben rúgták a bőrt a homokon.
Augusztus 1.: CatRecz Ball IV. kosárlabda verseny. Negyedszer rendeztek utcai
kosárlabdatornát a Nagy Imre úti dühöngőben. A megmérettetésre ezúttal is népes mezőny
gyűlt össze, az ózdi csapatokon kívül többen érkeztek a megye határain túlról is. A játékosok
több korcsoportban is összemérhették tudásukat, emellett pedig dobóversenyeken is részt
vehettek.
Augusztus 15.: Ózdi Ököl Vasököl Pofonparti Versenysorozat .A Városi Strandfürdő területén
felállított ringben, összesen 24 mérkőzést láthattak az érdeklődők. Turi Márton egyhangú
pontozással győzte le aktuális ellenfelét, Fekete Zoltán viszont kiütéses vereséget szenvedett.
Augusztus 15.: Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság kezdete. A feljutás után rögtön
idegenben bizonyíthattak az ózdi fiatalok, de nem úgy sikerült a Megyei I. osztályú
bemutatkozás, ahogyan azt eltervezték, hiszen vereséggel kezdett Budai Tamás együttese.
Augusztus 15.: ÓKC felkészülési kézilabda torna. A hagyományosan megrendezett négy
csapat részvételével megrendezett tornán az Ózdi KC izgalmas döntő mérkőzés után tudott
diadalmaskodni.
Augusztus 21.: Különleges sporteszközöket próbálhattak ki és kosárlabda trükköket is
tanulhattak azok, akik kilátogattak a III. Ózdi Extrém Sportnap és Zenei Fesztivál eseményeire.
A Városi Stadionban most is számtalan programmal várták az érdeklődőket.
Augusztus 29.: Sportos hétvégével búcsúztatta a nyarat a Városi Strandfürdő. A Bolyki főúti
létesítményben amellett, hogy ügyességi versenyeken mérhették össze tudásukat, különböző
sportági bemutatókat is láthattak az érdeklődők.
Augusztus 29-30.: Az idén is megrendezték a klasszikus Ózdi Kohász teljesítménytúrát. A
Salgótarján – Ózd – Diósgyőr túraútvonal továbbra is nagy népszerűségnek örvend, de a
természetjárók több rövidebb táv közül is választhattak. A többség csak sétált, de volt, aki futva
vagy kerékpárral teljesítette a vállalt útvonalat.
Szeptember 3.: ÓKC serdülő bajnokság kezdete.
Szeptember 5.: Bolyoki Vigadalom sportprogramokkal. A felnőtt labdarúgók esőáztatta pályán
rúgták a bőrt, az iskolás csapatok a tornateremben küzdöttek meg egymással. A kinti aszfalt
helyett az iskola aulájába rajzlapokra alkothattak a gyerekek és az asztaliteniszezők is itt
játszottak.
Szeptember 5.: ÓVSE Asztalitenisz NBII bajnokság nyitánya. Győzelemmel kezdte el az NB
II-es asztalitenisz bajnoki évadot az ÓVSE.
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Szeptember 6.: V. Ózdi Triatlon Verseny. Tiszaújvárosi versenyzők nyerték meg az V. Ózdi
Triatlon verseny profi kategóriáját, a felnőttek megmérettetését. Balogh Bence és Szabolcsi
Fruzsina megismételte tavalyi sikerét. A versenyen idén 150 egyéni nevező és 20 csapat indult.
Szeptember 7.: Testnevelők tanévnyitó értekezlete. Idén is sportos megbeszéléssel kezdték a
tanévet a helyi és térségi testnevelők. A Városi Sportcsarnok Éttermében megrendezett
rendezvényen bemutatkozott az új Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei titkár, Benőcs Dávid
személyében.
Szeptember 9.: ÓKC-Füzesabony Magyar Kupamérkőzés. Küzdelmes mérkőzésen, jó
hangulatban megérdemelt továbbjutás a Magyar Kupában.
Szeptember 11.: A hagyományokhoz hűen idén is a Langer László emlékversennyel kezdődött
meg az Őszi Atlétikai Diákverseny. Az ötödik alkalommal megrendezett váltófutó versenyen
több mint 100 tanuló vett részt. Az általános iskolások megmérettetésében a Bolyky
diadalmaskodott, a középiskolásoknál a SZIKSZI csapata győzött.
Szeptember 12.: Lóci DSE Felkészülési női kézilabda torna. Egy győzelemmel és egy
vereséggel a második helyet szerezte meg hazai rendezésű felkészülési tornáján a Lóci DSE
felnőtt csapata.
Szeptember 13.: Győzelemmel rajtolt az NBI/B-s férfi kézilabda bajnokságban az ÓAM - Ózdi
KC. Szakál György együttese izgalmas, sok gólt hozó találkozón múlta felül a Balassagyarmat
gárdáját a Városi Sportcsarnokban.
Szeptember 19.: Borsod Bajnoka XCO kerékpáros verseny. A kazincbarcikai Hacsi Ákos
nyerte meg az Ózd Kupát, így 2015-ben Ő lett Borsod Mountain Bike Bajnoka. A Bíbenvölgyben megrendezett futamon Kovács „Pityikusz” István a második helyen végzett, így az
abszolút értékelésben is ezüstérem jutott az Ózdi Kerékpáros Egyesület versenyzőjének.
Szeptember 19.: LÓCI DSE junior és felnőtt bajnokság kezdete. A bajnokság kezdéseként
hazai pályán a Lócis lányok diadalmaskodni tudtak a Miskolci VSI csapata felett.
Szeptember 19.:
Az Egyesületi Bozsik Program az U7-es és U9-es csapatok
megmérettetésével kezdődött meg.
Szeptember 20.: ÓFC - Bogács U16 bajnokság kezdete. Az első fordulóban magabiztos
győzelmet arató csapat az itthoni mérkőzését nem tudta megnyerni, így a „fekete-fehér” fiatalok
ismét idegenben bizonyíthatnak majd.
Szeptember 22.: A 2015/2016-os tanév Intézményi Bozsik Program indításaként a IV.
korcsoportos fiatalok mérték össze erejüket a Városi Stadion edzőfüves pályáján.
Szeptember 22.: Ózd Város Önkormányzata 2015-ben is csatlakozott az Európai Autómentes
Nap rendezvényhez, melynek kereteiben a város óvodásai, iskolásai, érdeklődő polgárai vettek
részt egy kerékpáros körmenetben és az azt követő kulturális- és sport rendezvényeken. A
rendezvény célkitűzése a környezettudatos gondolkodás és az egészséges életmód megőrzése
volt.
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Szeptember 24.: Őszi Atlétikai Diákverseny (egyéni) III. kcs. Az Őszi Atlétikai Diákversenyek
egyéni megmérettetéseit a III. korcsoportos tanulók kezdték el. A folytatásban, a többi
korcsoportban is versenyzési lehetőséget biztosít a Városi Atlétikai Szakbizottság.
Szeptember 24.: Tehetségkutató és Tanévnyitó Asztalitenisz Verseny. Egy mára már
hagyományossá vált asztalitenisz versennyel indította meg a tanévet az Ózdi Asztaltenisz
Szakbizottság.
Szeptember 25.: Magyar Diáksport Napja. A Bolyky Tamás Általános Iskola is aktív
szereplője volt a Magyar Diáksport Napja elnevezésű programnak. A rendezvény elsődleges
célja, hogy ezen a napon az iskolák összes diákja és pedagógusa néhány órát aktív
testmozgással töltsön. Az oktatási intézmények saját maguk állíthatták össze sportnapjuk
menetrendjét.
Október 2.: Egyesületi Bozsik Program U14-es torna. A Miskolci forduló után hazai pályán
bizonyították az ózdi fiatalok tehetségüket a labdarúgó pályán.
Október 2.: Egy barátságos mérkőzés erejéig ismét összeállt az Ózdi Kohász labdarúgó
öregfiúk csapata. Az egykori fekete-fehér kedvencek ezúttal a mezőkövesdi legendák ellen
mérkőztek meg a Városi Stadionban. Bár az eredmény másodlagosnak számított, Murányi
István csapata semmit nem bízott a véletlenre.
Október 3.: Erima Gyermekbajnokság U12-es fiú torna. A LÓCI DSE és az ÓKC fiatal
kézilabdázói hazai környezetben mutathatták be tehetségüket az aktuális ellenfelekkel
szemben.
Október 6.: Tizedik alkalommal került megrendezésre a Szakképző Iskolák futball tornája. A
fiúknál a József Attila Gimnázium diákjai diadalmaskodtak nagy küzdelemben, míg a
lányoknál a Surányi Endre Gimnázium hölgyei nyerték a regionális döntőt.
Október 7.: ÓKC – Balmazújváros Magyar Kupa férfi felnőtt kézilabda mérkőzés. Derekasan
küzdött, mégis vesztesen hagyta el a pályát a Balmazújváros ellen az ÓAM - Ózdi KC csapata,
így Szakál György együttese kiesett a Magyar Kupából. A piros-kékek az első félidőben
egyenrangú ellenfelei voltak az NBI-es gárdának, a továbbjutás a második játékrész elején dőlt
el.
Október 8.: Diákolimpia Mezei futás Térségi Döntő I-VI. kcs. A zord, esős időjárás ellenére
nagy létszámban, 295 fő részvételével sikerült megrendezni a Térségi Döntőt, ahonnan a
Megyei Döntőbe való jutás volt a cél a fiatal atléták számára.
Október 10.: Ózdi Futónapok. Harmadik, egyben utolsó állomásához érkezett a rendezvény.
A záró futamon kisorsolták azt az egy szerencsés hölgyet és urat, aki hazavihette a 2x50.000
forintot.
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Köznevelési, oktatási rendezvények
Augusztus 22.: Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a III. Ózdi Extrém
Sportnap és Zenei Fesztivál, mely a sport és a zene eszközrendszerével több száz fiatalnak
nyújtott tartalmas kikapcsolódást.
Augusztus: Lezárult az Ózd Város Önkormányzata által elnyert és az EMMI által támogatott
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcím alapján a
szociális nyári gyerekétkeztetés biztosítása, melynek keretében 43 munkanapon keresztül,
átlagosan napi 471 fő gyermek vett igénybe ingyenesen étkeztetést, összesen 8.905.204 Ft
értékben.
Szeptember 01.: 2015. szeptember 01-jével a város valamennyi oktatási, nevelési
intézményében zökkenőmentesen beindult a 2015/16-os tanév.
Július-szeptember: Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 pályázati projekt megvalósítási
időszakában folyamatosan zajlottak azok a Kerekasztal Fórumok és rendezvények, melyek
segítségével a projekt halad a területi együttműködések megalkotása, valamint a Járási Szintű
Esélyteremtő Programterv kialakítása felé.
Kulturális események:
Július 24-26-án zajlott az Ózdról induló, majd a Felvidék településein át Dubicsányig vezető
IV. Görgey Emléktúra, az ÓMI Katonai és Lovas Hagyományőrző Közösségének
szervezésében.
Augusztus 1-7. között került megrendezésre a XI. Ózdi Örökségvédő Festőtábor az Ózdi
Képzőművészeti Egyesület és az ÓMI hagyományos, közös szervezésű alkotóprogramja.
Augusztus 6-án az Anyatejes Világnap ózdi eseményeinek adott otthont az Olvasó. A program
főszervezője a Védőnői Szolgálat volt.
Augusztus 20-án az Ifjúsági Parkban került lebonyolításra a Szent István Napi városi
ünnepség.
Augusztus 21-én az Extrém Sportnap aktív forgataga várta a mozgásra vágyókat.
Augusztus 22-én került megrendezésre a Szentsimoni Falunap.
Augusztus 28-án Táncháznak adott otthont az Olvasó Adorján Lajos Terme.
Augusztus 29-én zajlott a Kohász Teljesítménytúra az Ózdi Természetjárók Köre és az ÓMI
közös szervezésében.
Szeptember 12-én az Olvasó Színháztermében zajlott a Nemzedékek Találkozója. A kulturális
„seregszemlén” összesen 35 közreműködő mutatta be tudását egyénileg, illetve csoportosan.
Szeptember 19-20-án országszerte a Kulturális Örökség Napjai töltötték meg élettel a
művelődési házakat. Az Olvasó – egyebek mellett – a Mai Nagybányaiak alkotásaiból készült
képzőművészeti kiállítással üdvözölte az eseményt.
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Szeptember 24-én a Szabadegyetem égisze alatt Dr. Drábik János jogász – újságíró tartott
előadást „Trianon folytatása” címmel a migráció aktuális kérdéseiről.
Szeptember 25-én ünnepélyes keretek között nyílt meg Szakács Barna festőművész kiállítása
az Olvasó Protokoll Termében.
Szeptember 26-án a Mazsola és Tádé című előadással a legkisebbeknek kedveskedtünk az
Olvasó Színháztermében.
Szeptember 28-án A hely ahol élünk című sorozatban Komár László nyugalmazott
kohómérnök tartott zongora-bemutatóval egybekötött, rendhagyó előadást a honismeret iránt
érdeklődő közönségnek.
Szeptember 30-án a MaNDA projekt rendezvényét fogadta az Olvasó Adorján Lajos Terme,
melynek részeként megrendezték a Digitális Kárpát-medence Rajzversenyt.
Október 2-án közel ötszázan kísérték figyelemmel Hadházi László Önálló Estjét az Olvasó
Dumaszínház sorozata keretében.
Október 2-3-án a VARETAL vadász-rendőrtalálkozó éves eseményei zajlottak a város több
helyszínén.
Október 5-11. között az ÓMI Városi Könyvtár is változatos programokkal csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok hagyományos eseményeihez.
Október 6-án a Városház téren megrendezett Gyertyagyújtás keretében emlékeztek meg az
Aradi Vértanúk Napjának gyászos történelmi eseményeiről.
Október 10-11. az Országos Keresztrejtvényfejtő Bajnokság – VIII. Ózd Kupa időpontja volt.
Az agytornát idén is a Kaszinóban tartották.
Október 10-én négy közreműködő csoport mutatkozott be a IV. Felvidéki – Magyar
Kórustalálkozón, melynek házigazdája minden évben az Ózdi Városi Vegyeskar.

