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       Az Ózd Kistérségi Diáksport Bizottság a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanáccsal 
szorosan együttműködve a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerében látja el 
az iskolai sport feladatokat a körzetben. A szövetség szerkezeti felépítésének 
köszönhetően lehetővé válik, hogy minden kis településre, minden iskolába eljusson a 
diáksport és az olimpia eszméje. Ez az országos versenykiírásnak megfelelően 
térségünkben is általános- és középiskolákban, összesen 6 korcsoportban valósul meg 
17 sportágban. Minden iskola tagja a diáksport szövetségnek, így minden tanuló 
jogosult a versenyeken való részvételre.  
      A térségi diáksport bizottság elnöksége 6 főből áll (Ivády Csaba elnök,  Kovács 
Ottó, Nagy Sándor, Oszkocsil Zoltán, Pásztor Imre, Vanczák Attila), mely minden 
tanév elején az országos kiírásnak megfelelően elkészíti az adott év menetrendjét és 
dönt a diákolimpiával kapcsolatos ügyekben. Ezek mellett a diákolimpiai 
versenyrendszeren kívüli egyéb diákversenyek, városi szabadidő-sportversenyek 
szervezésében, lebonyolításában is szakmai segítséget nyújt, együttműködik a városi 
sportági szakbizottságokkal, helyi sportegyesületekkel.  
      A felmenő versenyrendszer az egész tanév folyamán működik és szinte minden 
sportágat érint. Valamennyi iskola tanulói megtalálhatják a számukra legtesthezállóbb 
mozgásformát. Az ózdi iskolák mindegyike nem csak egy, hanem több területen is 
kihasználja a versenyzési lehetőségeket. A térség iskolái is sportágtól függően igen 
aktívak, csupán egy közoktatási intézmény volt a tavalyi évben, amelyik nem élt a 
versenyzési lehetőségekkel.   
       A versenyrendszer működtetésének természetesen anyagi vonzata is van. 
Figyelembe véve az egész térségre, az egész tanévre kiterjedő és a minden iskolai 
korcsoportban biztosított széles sportági palettát, ez minimális anyagi ráfordítást 
jelent. A helyi, térségi versenyekhez szükséges kiadások jelentős részét Ózd Város 
Önkormányzata finanszírozza. Ez leginkább a lebonyolításhoz szükséges létesítményi 
feltételek biztosítását jelenti. A versenyek rendezéséhez szükséges versenybírói díjakat 
a Megyei Diáksport Tanács és az Önkormányzat biztosítja, de ez sem lenne elegendő a 
rendszer megfelelő működéséhez, ha a többnyire nyugdíjas versenybírói gárda és a 
testnevelő tanárok nem végeznék önkéntes alapon, társadalmi munka jelleggel az ezzel 
járó feladatokat. A megyei versenyeket a B.-A.-Z. Megyei Diáksport tanács, az 
országos szintűeket a Magyar Diáksport Szövetség finanszírozza.  
       A két legnépszerűbb sportág a labdarúgás és az atlétika különböző formái, de 
kézilabdázásban is a körzetben annyi iskola nevez (5-6 csapat korcsoportonként és 
nemenként), mint szinte a megye többi körzetében összesen.  Sajnos éppen az egyik 
legtöbb résztvevőt mozgósító sportág, az atlétika esetében az utóbbi években 
ellehetetlenedtek a rendezési körülmények.  Az atlétikai pálya átalakítása miatt a nem 
megfelelő pályaviszonyok okoztak lebonyolítási nehézségeket. Így sokszor a nem 
szabványos pályaméret miatt csak a továbbjutás eldöntése volt a cél. Elmaradt 
versenyek (versenyszámok), labdarúgó pályán kialakított ideiglenes futópályák 
jellemzik az elmúlt 4 tanév körülményeit. Az időeredmény emiatt több helyen nem is 
mérvadó, a megyei versenyeken nem vették figyelembe az itt elért eredményeket, ezért 
az innen továbbjutó tanulók, csapatok eleve hátrányból indulhattak a megyei 
megmérettetésen. Volt olyan év (a 2009/2010-es tanév), melyben egyetlen egy 
hivatalos versenyt sem sikerült az atlétika pályán megvalósítani. Labdarúgásban annyi 
iskola indít csapatot (pl. a III. korcsoportban 14 csapat), hogy őszi-tavaszi rendszerben 
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csoportmérkőzésekkel kell eldönteni, hogy ki jut a kistérségi döntőbe. Bár a részvétel 
az iskolákra is anyagi terhet ró (főleg az Ózd körzetéből bejáró és a továbbjutó 
iskoláknak az utazással kapcsolatos költségei magasak) elmondható, hogy a térségben 
a versenyrendszerben résztvevők száma közel állandó. Jelentős visszaesés nem 
tapasztalható, így egy tanév alatt csak a diákolimpiai versenyekkel több, mint 3000 
tanulót lehet megmozgatni. Ennek megfelelően minden évben születnek sikerek is.      
        Tanulóink rendszeres résztvevői nem csak a megyei, de az országos 
küzdelmeknek is. A 2010/2011-es tanévben 87 iskolás tanulónak sikerült eljutni a 
legmagasabb, országos szintig. Ez az előző évekhez képest is kimagasló, mely annak 
is köszönhető, hogy több csapatsportágban is sikerült az ország legjobbjai közé jutni. 
Kimagasló eredmények: 
Asztalitenisz országos döntőben Andrássy Attila (JAG) 5. helyen végzett. Játékos 
sportverseny országos elődöntőjében a Bolyky Tamás Általános Iskola  csapata 
harmadik lett. Kézilabdázásban a Vasvár Úti Általános Iskola IV. korcsoportos  fiú 
csapata az országos elődöntő 4. helyéig jutott, az V. korcsoportban a Széchényi I. 
KSZI fiú csapata az országos döntő 8. helyén zárt. Torna „B” kategóriában az Újváros 
Téri tornász lányok az I-II. kcs.-ban 7., a III-IV. kcs.-ban a 4. helyen végeztek 
csapatban. Egyéniben, I-II. kcs. Korsoveczki Lizett negyedik, a III-IV. kcs.-ban 
Mocsárkó Zsófia hatodik legjobb lett az országban. Örömteli az is, hogy végre 
középiskolás szinten is tudják folytatni a lányok a tornázást. Az idén a Széchényi I. 
KSZI csapata is elindult a megmérettetésen és rögtön az országos döntőbe jutottak 
ahol a 10. helyen végeztek. I. kcs. 50m gyors úszásban Sződi Zsolt (Bolyky) 6. helyen, 
III. kcs. „B” kategória 50m mellúszásban Magyar Balázs (Bolyky) a 2. helyen csapott 
be az ország legjobbjai között. Kézilabdázásban a Bolyky Tamás Ált. Isk. III. kcs.-os 
leány csapata, a kisiskolák versengésében a borsodszentgyörgyi Arany J. Tagiskola 
atlétika csapata vehet részt az országos döntőben. A legnagyobb sikert Bari Arzén 
(Borsodszentgyörgy) érte el, mert a III. kcs.-ban kislabdahajításban új diákolimpiai 
országos csúccsal, 69,75 m-es dobással országos bajnok lett. Szakszövetségi 
diákolimpiai versenyeken is termett babér. Súlyemelésben, junior korcsoportban 62 kg 
Petrohai Balázs (JAG) 1. helyen, 77 kg. Molnár Patrik (SZIKSZI) 3. helyen végzett. 
Karate kata gyakorlattal a 10 évesek között Szilágyi Gergő (Putnok Péczeli), darts 
sportágban III-IV. kcs.-ban Kovács Patrik (Újváros Tér) állhattak a dobogó 
legmagasabb fokára. 
       Még az előző tanév krónikájához tartozik, hogy a Megyei Diáksport Tanács által 
hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepi ülésen, az Újváros Téri Általános Iskola 
a diákolimpiai pontversenyben a nagy létszámú iskolák közötti az első helyért, a 
SZIKSZI a kis létszámú leány kategóriában pedig a harmadik helyért járó díjat vehette 
át. A helyi versenyek alapján az Ózd Kistérségi Diáksport Bizottság is elkészíti a 
pontverseny táblázatát, melyben a 2010/2011-es tanévben az első három iskola 
sorrendje a következő: 1. Vasvár Úti Általános Iskola - 1111 pont, 2. Bánréve ÁMK 
(Bánréve, Sajópüspöki) – 819 pont, 3. Serényi László Általános Iskola Putnok – 743 
pont. 
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       A diákolimpiai eszme azonban nem merül ki csak a versenyzésben, a különféle 
versenyszámok a testnevelés tantárgyi tananyagra, az életkornak megfelelően 
elsajátítandó mozgásformákra épül. A felkészülés az iskolában tanórai és délutáni 
tanórán kívüli foglalkozásokon történik, így a versenyzés megfelelő motivációt és 
kiválasztási lehetőséget biztosít a tanulóknak és a testnevelőknek is. A helyi versenyek 
lebonyolítása megfelelő tárgyi és szakmai felkészültséget igényel. A helyi 
sportaktíváknak és a létesítményt fenntartó önkormányzatnak köszönhetően kiváló 
diákversenyeket sikerül megrendezni. Ennek megfelelően egyre több megyei döntő és 
országos elődöntő házigazdái lehettünk, melyekről elégedetten távozhattak az 
idelátogatók. A helyben rendezett megyei elő-, és megyei döntők vagy országos 
elődöntők sok munkával járnak, de ez egyrészt a helyi iskoláknak jelent 
költségmegtakarítást, másrészt a gyerekek hazai környezetben mérettethetnek meg és 
jobb teljesítményre lehetnek képesek.   A folyamatosan jól szervezett versenyeknek 
köszönhetően a 2011/2012-es tanévben Ózdon rendezhetjük meg a játékos 
sportverseny országos döntőjét. Ez az első alkalom, hogy az ország legjobb 
diákolimpikonjai Ózdra látogatnak, így erre a napra városunk lehet a diákolimpia 
fővárosa. Nagy elismerése ez a helyi szervezők eddigi lelkiismeretes munkájának.  
Az elért eredményekhez gratulálunk a testnevelő tanárok, edzők felkészítő 
munkájához, és a szűkös anyagi lehetőségek ellenére köszönet illeti az 
intézményvezetőket a versenyeken való részvétellel kapcsolatos háttér 
megteremtéséért! 
 
Kérjük   tájékoztatónk elfogadását. 
 
 
         Ivády Csaba 
        Ózd Kistérségi DSB elnöke 


