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Osztályok jelentései alapján összeállította:
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2015. február 10. - Budapest
Az Önkormányzat képviseletében 2 fővel részt vettünk a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara által szervezett geotermikus energia hasznosításával kapcsolatos konferencián, ahol
részletes tájékoztatást kaptunk a német cégek által megvalósított geotermikus fúrt kutak
tapasztalatairól, valamint a magyarországi geotermikus energia hasznosítások helyzetéről.
2015. február 28. – Érpatak
Szakmai látogatáson vettünk részt, ahol a közfoglalkoztatás helyi megvalósításával kapcsolatos
áttekintő-egyeztető konzultációra került sor.
2015. március 1. – Ózd
A képviselő-testületi döntést követően létrejött a Startprogram Iroda. A feladatellátás, továbbá
a közfoglalkoztatotti létszámok feltöltése folyamatosan zajlik, a vállalt 779 fős feltöltött
létszámot az Iroda 2015. április 1-re elérte. Az Önkormányzat szervezésében zajló valamennyi
közfoglalkoztatási formát érintően a közfoglalkoztatottak száma 2015. márciusban 1291, 2015.
áprilisban 1410 fő.
2015. március 2. – Ózd
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, a Zöld-Sajó
Rekultivációs Konzorcium, az ÓHG Kft., valamint az Önkormányzat képviselőinek
jelenlétében megtörtént a Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó birtokbaadása. A rekultivált
hulladéklerakó egyúttal átadásra került a terület őrzésével megbízott cég képviselője részére. A
tényleges utógondozási feladatok megkezdéséhez a feladatellátásra szakirányú ismeretekkel és
jogosultsággal rendelkező üzemeltetővel kell szerződést kötni. Az üzemeltető kiválasztása
érdekében szükséges intézkedések folyamatban vannak.
2015. március 3. – Ózd
Helyszíni egyeztetés történt az Ózd, Zrínyi út – Kucsera út térségében épülő hulladékgyűjtő
udvarral kapcsolatban a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás, a kivitelező, a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény és a Polgármesteri
Hivatal képviselőinek részvételével. A helyszínen egyeztetésre kerültek a képviselő-testületi
döntésben foglalt feladatok végrehajtása.
2015. március 23. – Budapest
A BIOMORV Kazánfejlesztő, Gyártó és Üzemeltető Zrt. szervezésében, a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén az általuk kifejlesztett kommunális
szennyvíziszap ártalmatlanító és hasznosító berendezéssel kapcsolatos tájékoztatóra került sor.
A berendezés jelenleg kísérleti üzemmódban az egri szennyvíztisztító területén működik,
kedvező tapasztalatokkal. A technológia lényege, hogy a szennyvíztisztító telepeken keletkező
szennyvíziszapot nagy nedvességtartalom mellett is képes elégetni, így hasznosítva az iszap
anyagában rejlő energiát. A technológia engedélyeztetése folyamatban van.
2015. március 30. – Ózd
Osztályunk közreműködésével megszervezésre került a „Komplex telep-program Ózd Hétes és
Velence telepeken” (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0009) projekt záró rendezvénye és workshopja, melyen megjelentek a megvalósítással érintett személyek.
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Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
2015. február 23.
„A hely, ahol élünk…” honismereti előadássorozat keretében Benyhe László nyugalmazott
gépészmérnök, az Ózdi Ipari Örökségvédők Körének alapító tagja tartott előadást 170 éves az
ózdi kohászat-történeti áttekintés címmel.
2015. február 24.
Az MLSZ Bozsik Intézményi Program folytatódott a II. korcsoportosok tornájával. A program
minden általános iskolás korcsoportban és az óvodásoknak egy tanév (nevelési év) alatt 4 közös
tornát biztosít. A téli összejövetelek után az utolsó tavaszi záró fordulókra március végétől kerül
sor.
2015. február 25.
Az Atlétikai Szakbizottság a III. korcsoportosok részére Fedettpályás Atlétikai Bajnokságot
rendezett. A hónap folyamán minden korosztály részére megrendezésre került a megmérettetés.
A Vasvár Úti Általános Iskola és a Sportcsarnok biztosított helyet a lebonyolításhoz.
2015. február 27.
Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott pszichológiai témájú előadást kb. 400 fő jelenlétében
Stresszkezelés, egészséggondozás címmel.
2015. február 28.
Játszóház került megrendezésre az Olvasó Képző – Művész – Terében, ezúttal a farsang témája
köré épült a foglalkozás.
2015. február 28.
Az FTC elleni mérkőzéssel folytatták szereplésüket a felnőtt kézilabdások az NBI/B Keleti
csoportjában. Ezúttal közönségszórakoztató, izgalmas mérkőzésen sikerült itthon tartani a
pontokat.
2015. március 1.
A CSE’MESE bábelőadásra több mint 100 gyermek volt kíváncsi szüleivel.
2015. március 2.
A Filharmónia komolyzenei hangversenybérlet soron következő előadása a Miskolci
Szimfonikus Zenekar koncertje volt.
2015. március 3.
A Gyári Temetőben zajlott a Megemlékezés Napja az 1990-ben bekövetkezett tragikus acélműi
robbanás 25. évfordulója alkalmából.
2015. március 3.
Megkezdődött 3 óvodában az ovi-foci pályák építése az alábbi helyszíneken: Árpád Vezér úti
óvoda, Újváros téri óvoda, Petőfi úti Óvoda. A pályák műfűvel való borítása és az átadási
előkészületek folyamatban vannak.
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2015. március 3.
Az V. korcsoportos Lány Kézilabda Diákolimpia Megyei Selejtezőjében a Széchenyi István
Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola csapata képviselte városunkat, és kiharcolta a
Megyei Döntőn való részvételt.
2015. március 4.
A középiskolás fiúk Kézilabda Diákolimpia Megyei Döntőjét, melynek a Városi Sportcsarnok
adott otthont, szintén a SZIKSZI csapata nyerte meg és továbbjutott az Országos Elődöntőbe.
2015. március 5.
IV. korcsoportos Kézilabda Diákolimpia Térségi Döntő megrendezésére került sor, melyen
mindkét nemben a Bolyky Tamás Általános Iskola csapata diadalmaskodott és jutott a megyei
elődöntőbe.
2015. március 6.
Immár szabadtéren elkezdődtek a labdarúgás Diákolimpia csoportselejtezői.
legjobbjai jutnak csak a Térségi Döntőbe.

A IV. kcs

2015. március 7.
Első ízben került megrendezésre 4 csapat részvételével az I. Szivacskézilabda Városi Fiú
Bajnokság. A debütáló rendezvény tetszett a gyerekeknek. Jó népszerűsítése volt ez a nap a
kézilabdának.
2015. március 7.
Megkezdődött a felnőtt focisták számára is a tavaszi idény. Kiskinizs legyőzésével az ÓFC
továbbra is a második helyet foglalja el a Megyei II. osztályú bajnokságban.
2015. március 8.
A Bíben-völgyben Görszánkóhúzó Versennyel folytatódott a Kondi Napok szabadidősport
programsorozat. A hó hiányában többször elhalasztott eseményt most egy kicsit másképpen,
kerekes szánkóval valósította meg az Ózdi Teknőc Futó Club.
2015. március 10.
Egy teljesen új sportágban, a kéttusában próbálhatták ki magukat az iskolások a tanuszoda és a
stadion kijelölt pályáin. A verseny győztesei továbbjutottak a Diákolimpia Megyei Döntőbe,
mely szintén Ózdon került megrendezésre.
2015. március 11.
A Fogi Színház előadásában láthatták a gyerekek a VUK című gyerekmusicalt.
2015. március 12.
Nemes László tartott a civil szervezetek képviselőinek a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatainak aktuális kérdéseiről, lehetőségeiről, rendszeréről tájékoztatót.
2015. március 13.
Hagyományosan a hódoscsépányi
szabadságharc évfordulójáról.
2015. március 14.

Petőfi-szobornál

megemlékeztek

az

1848/49-es
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A sportág népszerűsítése érdekében az ÓVSE NB II-es csapata a Sportcsarnokban játszotta le
soron következő, Nyírbátori ASE elleni mérkőzését, mely nagyon izgalmasan alakult és
döntetlennel zárult.
2015. március 15.
A Városháztérről Lovas felvonulással, az Ózdi Katonai és Lovas Hagyományőrző Közösség
közreműködésével indult Ózd Városának ünnepi megemlékezése az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 167. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mondott Janiczak Dávid
polgármester. Az ÓMI Zenés Színház és az Ózdi Néptánc Egyesület közös zenés irodalmi
műsorát követően a Petőfi szobornál a városvezetés, a helyi politikai pártok, a nemzetiségi
önkormányzatok és civil szervezetek helyezték el a kegyelet virágait. 15 órától a hősök
emlékére diákok és felnőttek élőláncot alkotva szavalták el Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. versét.
2015. március 16.
A Honismeret Napja alkalmából a Gábor Áron Szakképző Tagiskola diákjai tartottak ünnepi
műsort, majd ezt követően Döbör Istvánné mutatta be Bél Mátyás életútját.
2015. március 16.
A lány Labdarúgás Diákolimpia Térségi Döntőjében idén népes mezőny mérte össze tudását. 6
csapat közül a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata diadalmaskodott és képviselheti a térséget
a megyei elődöntőben.
2015. március 17.
A fiúk IV. kcs-os Diákolimpiai labdarúgó vetélkedésében szintén a Petőfi diákjai voltak a
legjobbak.
2015. március 18.
Az Emberi Erőforrások minisztériuma részéről megtörtént a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068
számú, „Óvodáink fejlesztése Ózdon” című pályázat záró ellenőrzése, így a projekt pénzügyileg
is sikeresen lezárult.
2015. március 19.
A Nyitott Akadémia szervezésében az Olvasó Színháztermében Dr. Vekerdy Tamás
pszichológus tartott előadást „Jól szeretni, Tudod-e, hogy milyen a gyereked?” címmel, majd
dedikálta azonos című kötetét.
2015. Március 19.
Első tavaszi koncertjét tartotta az Erkel Ferenc Zeneiskola az Olvasó Adorján Lajos Termében.
2015. március 19.
A IV. kcs-os Kézilabda Megyei Döntőben a Bolyky fiú és lány csapatai képviselték városunkat
eredményesen, hiszen mindkét csapat a második helyet szerezte meg. Később az országos
elődöntőben folytathatják.
2015. március 20.
Az Ózdi Szabadegyetem következő előadója Dr. Szabó S. András volt, aki a teljesítménynövelő
sporttáplálkozásról tartott tájékoztatást a közönségnek.
2015. március 21.
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A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal labdarúgóra, Fodor Dávidra emlékezve szervezett az
ÓVSE futsal szakosztálya emléktornát. Az idén már második alkalommal lebonyolított
megemlékezésen egykori csapattársai, barátai is kergették a labdát a Sportcsarnok küzdőterén.
2015. március 22.
A Kondi Napok 6. állomása sok jelentkezőt vonzott. A hagyományos Dombfutó Versenyen az
óvodásoktól kezdve a szenior korosztályig, mindenki le akarta és le tudta győzni a „Dombot”.
Ez egyben a Teknőcök záró programja is volt.
2015. március 24.
A megye összes térségi kéttusa bajnoka városunkba érkezett, hogy megküzdjön a Megye
Diákolimpiai bajnoki címért. Városunkat méltón képviselték a diákok, hiszen több
korcsoportban is az Országos Döntőbe kerültek az Újváros Téri és a Bolyky Tamás Általános
Iskola sportolói.
2015. március 24.
Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Gyermekjóléti
Szolgálata tartott jelzőrendszeri konferenciát, melyen beszámoltak a 2014-es évről.
2015. március 25.
A III. korcsoportosok között az Újváros Téri Általános Iskola csapata bizonyult a térség legjobb
labdarúgó csapatának.
2015. március 26.
Immár második éve került sor a legfiatalabb atléták megmérettetésére, a Kölyök Atlétikai
Csapatversenyre. A versenyen egyre több óvodai csapat vesz részt és a kis sportolók élvezik az
érdekes feladatok végrehajtását.
2015. március 27.
A Gábor Áron Szakképző Tagiskola az Olvasó Adorján Lajos Termében tartotta az ózdi
szakképzés fennállásának 125. évfordulójához kapcsolódó ünnepi műsorát.
2015. március 28.
Kelet- Magyarország Kupa autómodell versenynek adott otthont ismét a Sportcsarnok. Több
kategóriában küzdhettek a résztvevők a versenyen, mely egyben a bajnokság záró fordulója is
volt. A legerősebb kategóriában Birinyi János révén ózdi győzelemnek örülhettünk.
2015. március 28.
A férfi tekések újabb vereséget szenvedtek el a Gázművek csapatától, így sajnos az NBI utolsó
helyéről nem tudnak előrébb kapaszkodni.
2015. március 29.
A Lóci DSE lányainak is javában tart a tavaszi idény. A hétvégi fordulóban kiütéses győzelmet
aratva 52-29-re győzték le az Adács csapatát az NBII-ben.
2015. március 30.
„A hely, ahol élünk…” honismereti előadássorozat vendége volt Dr. Grega Oszkár címzetes
egyetemi tanár, aki az 1990-es acélműi robbanás tanulságairól tartott előadást.
2015. április 8.
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Az Ózdi Szabadegyetem IV. évadának vendége közkívánatra ismét Szaniszló Ferenc az Echo
TV Világpanoráma c. műsorának szerkesztő-műsorvezetője, aki ezúttal is napjaink
aktualitásairól beszélt.
2015. április 9.
Az Ózdi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara rendhagyó énekórát tartott a II.
János Pál Katolikus Általános Iskola diákjainak.
2015. április 10.
A legifjabb labdarúgó palánták vették birtokukba a Stadiont, hiszen az I. és II. korcsoportosok
döntötték el a Diákolimpia térségi bajnoki címet.
2015. április 11.
Tavaszi Hol-Mi Börzét tartottunk, ahol mindenféle gyerek”hol-mi”k adásvétele zajlott, a
ruháktól kezdve, a játékokon át, a kiegészítőkig. Az esemény alatt biztosítottunk
játszóhelyiséget is gyerekfelügyelettel, így a szülők zavartalanul bonyolíthatták le
vásárlásaikat.
2015. április 11-12.
Kiváló sportemberekre emlékeztünk ezen a hétvégén. Az ÓKC Bencze Tamás emléke előtt
tisztelgett kétnapos utánpótlás tornával. A kerékpárosok Vashegyi Péter Kerékpáros
Emléktúrával tették tiszteletüket.

