TÁJÉKOZTATÓ
a 2015. április 23. óta eltelt időszak
legfontosabb eseményeiről

Ó z d, 2015. július 23.
Előterjesztő:

Polgármester

Előkészítő:

Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztály

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2015. április 13-14. – Miskolc
Részt vettünk az „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című területi workshopsorozat rendezvényen, melyen tájékoztatást kaptunk a 2015. évi Európai Uniós fejlesztési
lehetőségekről, valamint bemutatásra került az új Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Stratégia.
2015. május 20. – Ózd
A Polgármesteri Hivatalban a szennyvízprogrammal kapcsolatos vállalásként működtetett, ISO
1401:2004 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) auditjára került sor.
A független tanúsító szervezet az audit alapján megállapította, hogy a KIR teljes mértékben
megfelel a szabvány követelményeinek. A tanúsítvány további 3 évre – 2018. június 13-ig –
kiadásra került.
2015. május 27. – Miskolc
Részt vettünk a BORSODVÍZ Zrt. közgyűlésén, ahol többek között elfogadásra került a Zrt.
2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve is.
2015. május 29. – Kazincbarcika
Részt vettünk az ÉRV Zrt. közgyűlésén, ahol elfogadásra került a Zrt. 2014. évi beszámolója
és 2015. évi üzleti terve is.
2015. június 11. – Budapest
A Magyar Közlekedési Konferencia megtartására került sor, ahol a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkárai, főosztályvezetői, valamint a közlekedési szolgáltatók vezetői által
megtartott előadásokon ismertetésre kerültek a közösségi közlekedés jövőjével kapcsolatos
tervek, nézetek, szándékok, jövőbeni lehetőségek, fejlesztési irányok. Az előadások közül
kiemelten hasznos volt a vidéki közösségi közlekedés helyzetéről és lehetőségeiről szóló
előadás. A Konferencián elhangzott, hogy az alulfinanszírozottsággal kapcsolatos problémákat
az érintett önkormányzatok és szolgáltatók önerőből nem tudják megoldani.
2015. június 23. – Budapest
Az Európai Unió 2014. tavaszán új közbeszerzési irányelveket fogadott el, amelyeket
legkésőbb 2016. áprilisáig át kell ültetni a magyar jogrendszerbe. A Miniszterelnökség
elkészítette a közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új
közbeszerzési törvény elfogadására vonatkozó Koncepcióját, továbbá nyilvánosan közzétett
törvénytervezetét. Ennek kapcsán 2 fővel részt vettünk az Országos Közbeszerzési
Konferencián, ahol az új közbeszerzési irányelvek, valamint az implementáció során
felhalmozódott európai tapasztalatok és jogesetek ismertetésére került sor.
2015. június 26. – Kazincbarcika
Újabb közgyűlést tartott az ÉRV Zrt., melyen a konszolidált beszámoló került elfogadásra.
2015. június 29., 2015. július 3., 2015. július 8. – Ózd
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az Ózdi Járásban” című ÁROP1.A.3/2014-2014-0001számú pályázat keretében sikeresen megrendezésre került két
kerekasztal beszélgetés az Ózdi Művelődési Intézményekben és egy szakmai előadásokból álló
rendezvény az Árpád Étterem és Kávézóban, alkalmanként mintegy 20-30 fő ózdi és járási
meghívott részvételével.
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Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
Sport rendezvények:
2015. április 14., 23. Atlétika Diákolimpia Többpróba versenyeinek adott otthont a Városi
Stadion. Előbb a II., III. kcs., majd a I. és IV. korcsoportosok népes mezőnye mérte össze
atlétikai felkészültségét a sokrétű képességet igénylő versenyszámban.
2015. április 15. A III. korcsoportosok Kézilabda Diákolimpia Térségi Döntője is
megrendezésre került. A megmérettetésen 3 lány és 3 fiú csapat képviselte iskoláját, amelyen
mindkét korcsoportban a Bolyky Tamás Általános Iskola csapatai diadalmaskodtak és jutottak
a szintén Ózdon április 20-án rendezett megyei elődöntőbe, ahonnan mindkét nemben sikerült
az iskolának ismét továbbjutni a megyei döntőbe
2015. április 17. MLSZ Bozsik Intézményi Program keretein belül a III., IV. korcsoportos
lányok mérték össze tudásukat, a Sajóvárkonyi Általános Iskola rekortán pályáján. Ez a torna
egyben a tanév záró fordulója is volt, ahol értékelték a legjobbakat, de minden résztvevő Bozsik
Programos ajándékkarkötőt kapott.
2015. április 24. Első alkalommal rendezett az Ózd Térségi Diáksport Bizottság összevont
Labdarúgás Diákolimpia Megyei Döntőt. Minden korcsoport fiú és lány csapatai egy
időpontban városunkban találkoztak, és itt döntötték el az országos döntőbe jutást. A sok száz
sportoló fiatalnak sikerült egy rangos eseményt szervezni, melyen méltón képviselte városunkat
a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata a IV. kcs. fiú küzdelmekben.
2015. április 28. A többpróba csapatversenyek után az Atlétika Diákolimpia Egyéni III., IV.
kcs-os versenyszámaira is sor került. A sok versenyszám legjobbjai a miskolci megyei döntőbe
kvalifikálták magukat.
2015. április 29. MLSZ Bozsik Intézményi Program idei sorozata az ovisok részére egy nagy,
közös grassroots fesztivállal ért véget. A Stadion center pályáján 180 ovis kergette nagy
örömmel a labdát. A végén a program támogatásaként, minden ovis megkapta a labdákat.
2015. április 30. A Városi Asztalitenisz Szakbizottság hagyományos versenyén a Top 12
versenyen a legjobb 12 városi asztaliteniszező mérhette össze erejét és küzdött meg a legjobbak
legjobbikának járó éremért.
2015. május 7. A bolykys III. korcsoport fiú kézilabda csapatnak az országos elődöntő ózdi
selejtezőjében ért véget ez évi menetelésük. A selejtező oda-vissza vágós mérkőzésein végül
alulmaradtak az elődöntőbe jutásért.
2015. május 7. Görög katolikus papok és kispapok futballoztak egymás ellen a Városi Stadion
centerpályáján, melyen nem az eredmény, hanem a közös együttlét volt a legfontosabb.
2015. május 7-8-9. Nyolc sportágban több mint száz versenyző vett részt a Kilencedik
Országos Nyugdíjas Sportnapon. A Bellér László Emlékversenyre Szombathelytől
Rimaszombatig érkeztek mozogni vágyó nagypapák és nagymamák, akik számos sportágban
próbára tehették magukat.
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2015. május 9. VIII. Hagyományőrző Úszó Emlékverseny pörgős, jó hangulatban zajlott le a
városi tanuszodában. Immár nyolcadik alkalommal megrendezett hagyományőrző
emlékversenyre 6 egyesület 175 úszója érkezett főleg a régió településeiről.
2015. május 10. Az Ózdi Kézilabda Club utolsó hazai bajnoki mérkőzését játszotta az Algyő
csapatával. A vesztes mérkőzés ellenére is a csapat a középmezőnyben, a 8. helyen tudta
befejezni ezt az idényt.
2015. május 15. A hagyományoknak megfelelően idén is négy meghívott csapattal került
megrendezésre az „Együtt a rasszizmus ellen” focitorna. A Sajóvárkonyi Általános Iskola
pályáján ismét baráti hangulatban zajlottak a mérkőzések, melyeken a végső győzelmet a
Rendőrség csapata szerezte meg.
2015. május 16-17. Idén a jubileumi, 20. Ózdi Hegyi Futóversenyét rendezte meg az Ózdi
Teknőc Futó Club. Most is kétnapos lebonyolításban került sor az ország egyik legnagyobb
terepfutó találkozójára. Az első nap a Hegyi- és Terepfutó Diákversenyre került sor, ahol az V.
korcsoportban induló fiatalok az ifjúsági világbajnokságra kvalifikálhatták magukat. A
második napon a hagyományos amatőröknek szóló hegyifutó versenyre, illetve az immár
harmadik alkalommal megrendezett Hegyifutó Félmaraton Országos Bajnokságra is sor került.
A jubileumi verseny ünnepi hangulatban zajlott, melyen emléktábla avatásra is sor került.
2015. május 17. Az egykori kiváló sportolóra és sportvezetőre, Mlinárik Jánosra emlékeztek a
Városi Sportcsarnokban. Az emlékversenyen nemcsak ózdi és Ózd környéki asztaliteniszezők
vettek részt. Érkeztek versenyzők a Felvidékről és Budapestről is.
2015. május 19. Megérkezett városunkba Zipperer Viktor. A szerződéses katonaként szolgáló
férfi nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy körbe futja Magyarországot. Fidrus Péter
alpolgármester fogadta őt a városháza előtt, ahol több iskolás is várta. Városunk szállást
biztosított a sportembernek és a csomagjait is továbbszállítattuk a következő állomásra, hogy
kicsit hozzájáruljunk a nem kis vállalkozás sikeres teljesítéséhez.
2015. június 2-3. Sajóvárkonyi Napok keretén belül több sportos eseményre sor került, amely
nem csak a településrészt érintette. VII. Langer László Labdarúgó Emléktornán a felnőttek, a
XXIV. Városi Kölyök Labdarúgó Tornán a legkisebb alsós diákok is megcsillogtathatták a
tudásukat a focipályán.
2015. június 3. Az Ózdi Sportszervező Iroda és az Ózdi Football Club Kapus Tehetségkutatót
rendezett. A felhívásra jelenleg is az ÓFC igazolt játékosai jelentkeztek. A kapuvédőknek Erdős
József vezényelt egy 60 perces foglalkozást, a feladatokat legjobban teljesítő fiatal egy eredeti
magyar válogatott kapusmezt kapott ajándékba.
2015. június 6. A Városi Sportcsarnok adott otthont a Spartan Kupa 2015, super fight
mérkőzéseknek a Pitbull Team Ózd bajnoki övért, mely ismét nagy sikert aratott. A „Spartan
Kupa” elnevezésű viadalon 25 összecsapás zajlott, melynek főmérkőzését a hazai Szolomájer
László nyerte.
2015. június 6-7. Nem a megszokott időpontban és egy lóbetegség miatt a megszokottnál
kevesebb résztvevővel, de idén is megrendezték a kétnapos lovas fesztivált a Vitkó tanyán. Az
uraji pályát először a hagyományőrzők vették birtokba, majd a díjugrató gálára benevezett
versenyzők pattantak nyeregbe.
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2015. június 7. Utolsó bajnoki mérkőzését játszotta le a stadionban az ÓFC felnőtt labdarúgó
csapata. A mérkőzésen 2-1-re sikerült győzni, de a bajnoki címet nem tudták megszerezni. A
2. hely is sikernek számít és lehet, hogy ez is elég, hogy jövőre magasabb osztályban
folytathassa a csapat.
2015. június 9. Idén is megrendezésre került az iskolások számára már hagyományossá vált
Utcai Váltófutó Verseny. A tanév utolsó diákversenyén alsós, felsős, és középiskolás
korosztályokban lettek értékelve a legjobb csapatok, még az ovisoknak is lett rendezve egy mini
futam.
2015. június 11. Huszonnégy órán keresztül futballoznak a Gábor Áron Szakképző Tagiskola
diákjai. A nap nagy részében a szabadtéri aszfalt pályán rúgták a bőrt a fiatalok, az esti, éjszakai
órákban pedig a tornateremben zajlott a küzdelem.
2015. június 12. Hivatalos eredményhirdetéssel lezárult a város legnagyobb amatőr
sportrendezvénye. A bajnokságot végül a Tűzoltók csapata nyerte meg, de a sportcsarnok
éttermében megtartott díjátadón minden csapat átvehette oklevelét, és a különdíjak átadására is
sor került.
2015. június 13. Dancsok Tamás, Tóth Alexandra egyéni kezdeményezésére az Ózd Városi
Televízió, Ózdi Sportszervező Iroda és a Teknőc Futó Club közreműködésével az első Ózdi
Futónapok elnevezésű sorozat is útjára indult. A Városi Stadionban népes mezőny gyűlt össze
a nagy meleg ellenére. Mindenki tíz kört teljesített, ezzel pedig bekerültek abba a kalapba,
amelyből a rendezvénysorozat végén a győzteseket sorsolják ki.
2015. június 13. ÓVSE futsal szakosztálya ismét megrendezte a két évvel ezelőtt tragikus
hirtelenséggel elhunyt Fodor Dávid emlékére kiírt tornát. Az egykori játékos előtt sportszerű
küzdelmekkel tisztelgett a négy csapat, köztük a tehetséges fiatal játékos barátai, egykori
játékostársai is rúgták a bőrt.
2015. május 6-8.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szeptember 01-től érvényes
változásainak megfelelően valamennyi óvodában megtörtént a beiratkozás. Az adatok alapján
a beiratkozás zökkenőmentesen valamennyi igényt kielégítve megtörtént.
2015. május 20.
Nagy sikerrel és részvétel mellett lezajlott az ÓMI Adorján termében a KLIK Ózdi tankerülete
által szervezett városi és térségi népdaléneklési verseny.

Köznevelési, oktatási rendezvények:
2015. június 4.
A helyi vállalkozókkal és foglalkoztatókkal egyeztetett a Kaszinóban a felsőoktatásért és
tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár. Dr. Maruzsa Zoltán és kollégája elsősorban a
felsőoktatás témájában tájékoztatta a jelenlévőket, akik ezt követően a MaNDA projekt
állásáról és a köré csoportosuló fejlesztésekről is képet kaphattak.
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2015. június 9.
Ózd Város Önkormányzata és a KLIK Ózdi tankerülete közös szervezésében Városi
Pedagógusnap megtartására került sor az ágazati intézményvezetőkkel a Bükk Étteremben. A
pedagógusnap alkalmából pedagógus kitüntetések és díszoklevelek átadására került sor.
2015.június 12-13.
Rendben lezajlottak a városi általános iskolai ballagások (Újváros Tér Általános Iskolában
május 30-án az induló „tornaterem építési” projekt miatt) és így június 15-ével lezárult a
2014/15-ös tanév.
2015. június 15.
Az Ózdi Művelődési Intézmények „Olvasó” Adorján termében zajlott a Szeretet Gyermekei
Alapítvány „Szeretetteljes diákévek” programsorozatának zárórendezvénye, mely ünnepség
keretében oklevelekkel, tárgyjutalmakkal díjazták a legkiválóbb általános iskolás végzős
diákokat.
2015. június 17.
A mai nappal elindult Ózd Város Önkormányzata által elnyert és az EMMI által támogatott
„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” jogcím alapján a
szociális nyári gyerekétkeztetés biztosítása.
2015. június 18.
A mai napon megtartott HEP Fórumon megtörtént a 2013-ban elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Program kötelező kétéves felülvizsgálatának „társadalmasítása” a városi
szakmai intézményvezetők, HEP felelősök, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői
körében.
Kulturális események:
2015. május 6-án Aladdin – modern technikával fűszerezett – történetét láthatták a gyermekek
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház előadásában. Ezzel az előadással zárult az ÓMI óvodás
és kisiskolás színházbérlet 2014/2015-ös évadja.
2015. május 10-én a II. világháborúban elhunyt hősökről emlékeztek meg a hódoscsépányi
ravatalozó falán elhelyezett emléktáblánál.
2015. május 15-én Szabó Gyuri bácsi, a „bükki füvesember” előadását telt házas közönség
kísérte figyelemmel az Olvasóban.
2015. május 16-án az Egészségfejlesztési Iroda rendezett nyílt Egészségnapot a városközponti
nagyparkolóban.
2015. május 21-én a Szabadegyetemen dr. Hossó Andrea közgazdász tartott előadást A magyar
gazdaság helyzete napjainkban címmel.
2015. május 21. és június 22. között három ózdi és két putnoki középiskolában zajlottak
programok az egészséges életmód szellemében. Sztárvendég volt Katus Attila, Csank János, dr.
Csernus Imre és Szabó S. András.
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2015. május 23-án tartotta évzáró vizsgaelőadását a Szinva-völgyi Alapfokú Művészetoktatási
Iskola a Tánc Világnapja alkalmából. A rendezvénynek hagyományosan az Olvasó adott
otthont.
2015. május 29-30-án került megrendezésre a VI. Ózdi Jazzparádé „Jazz to Rock”, melynek
lebonyolítására 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk a NKA pályázatán,
nagyrendezvények kategóriában. A program sztárvendége a Bikini együttes volt.
Közreműködött továbbá Szűcs Gabi, a Lucky Boys Dixieland Band, a Benkó Dixieland Band,
a Molnár Dixieland Band és a Group and Swing.
2015. május 31-én a Magyar Hősök Emlékünnepe és a Gyermeknap programjai zajlottak
városunkban.
2015. június 4-6. között kerültek megrendezésre a XVII. Ózdi Napok eseményei. A
rendezvénysorozat kiemelt mozzanatai:
 Ünnepi képviselő-testületi ülés és Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető díjak átadása,
 Megemlékezés a Trianoni Békediktátum 95. évfordulójáról,
 VI. Ózdi Ipari Örökségvédelmi Konferencia,
 „Múlt – Jelen – Jövő” című fotókiállítás az ózdi kohászat 170 éves történetéről,
 XXXV. Ózdi Honismereti Pályázat ünnepélyes eredményhirdetése,
 Balázs Fecó, valamint Ocho Macho koncertek voltak.
2015. június 6-án zajlott a hagyományos Trianoni Megemlékezés Susán, valamint a Táblai
Bográcsfőző Verseny.
2015. június 18-án tartotta ünnepélyes tanévzáróját az Erkel Ferenc Zeneiskola.
2015. június 26-án mintegy 200 fős közönség kísérte figyelemmel a 120 éves Tűzoltózenekar
jubileumi fúvósünnepét, melyet az Olvasó parkolójában tartottak.
2015. június 30-án a Semmelweis Nap városi ünnepségének adott otthont az Olvasó
Színházterme.
2015. július 8-án polgármesteri küldöttség és az Ózdi Néptánc Egyesület képviselte városunkat
a budapesti WestEnd City Centerben megrendezett II. Magyar Címerkiállítás ünnepélyes
megnyitóján.

