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I. Önkormányzati projektek 
 
 
2017. augusztus 4.  
Konzorciumi szintű projekt megbeszélésre, szakmai tájékoztatóra került sor Miskolcon a 
„Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása 
SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása” című projekt kapcsán. A megbeszélésen 
tájékoztatás hangzott el az Önkormányzatok teendőiről, valamint a végrehajtási határidőkről.  
 
2017. augusztus 10.  
Piacfejlesztéssel kapcsolatos fórumra került sor a Városháza nagy tanácstermében. Az 
eszmecserén a menedzsment tagjai azokkal a vállalkozókkal találkoztak, akiket érint a 
változás. A megbeszélés során ismertetésre kerültek a lehetőségek, elképzelések, majd a 
megjelent árusok fejtették ki véleményüket, javaslatukat. A fórum sikeres volt, hiszen a 
vállalkozók a különböző alaprajzi és látványterveknek köszönhetően megértették a projekt 
lebonyolításának menetét, emellett megoszthatták aggályaikat a menedzsment tagjaival.  
 
2017. augusztus 22.  
„Ózd, Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex 
programok” című projekttel kapcsolatban konzorciumi egyeztetés történt a csökkentett 
támogatási tartalom miatt. Az egyeztetés során a konzorciumi tagokkal közösen átdolgozásra 
került a költségvetés a projekt elsődleges célját figyelembe véve.  
 

 

II.  Oktatás 

 
2017. június-július 
A 2016/2017-es tanév rendben lezárult. Az óvodákban, iskolákban megkezdődtek a szokásos 
nyári karbantartási munkák. A szünidei gyermekétkeztetést az igénylő gyermekek 
zökkenőmentesen tudták igénybe venni a nyári szünet ideje alatt. 
 
2017. szeptember 01.  
A város valamennyi oktatási, nevelési intézményében zökkenőmentesen beindult a 2017/18-
as tanév.  
 

2017. szeptember 06. 
A Miskolci Egyetem és Ózd Város Önkormányzata között létesült Együttműködési 
megállapodásnak megfelelően a Tiszti Kaszinóban megtörtént a beiratkozás valamint az 
ünnepélyes tanévnyitó. A képzés anyagmérnök és szociális munka alapszakokon, nappali 
tagozatos formában indult el 5 fő anyagmérnök és 15 fő szociális munka szakos hallgató 
részvételével. 
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2017. szeptember 
Ózd Város Önkormányzata 2017-ben is csatlakozott az Európai Autómentes Nap 
rendezvényhez, melynek keretében a város óvodásai, iskolásai, érdeklődő polgárai 2017. 
szeptemberében környezettudatos, helyes és biztonságos közlekedést népszerűsítő, 
szemléletformáló programokban vehetnek részt. 
 

III. Kulturális események 
 
2017. június 24. 
Múzeumok éjszakája – Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva a délutáni óráktól 
egészen estig színes és változatos programokkal várta látogatóit az Ózdi Muzeális 
Gyűjtemény 
 
A Kissikátori Falunap és Gombafesztivál keretén belül Tűzszínház bemutatót tartottak az 
Ózdi Muzeális Gyűjtemény dolgozói. 
 
2017. június 25 – július 1. 
A városi strandfürdő kempingjének területén megrendezett Hunnia gyermekei 
hagyományőrző tábor célja idén is a népi hagyományok, az ősi kézművesség, és a történelmi 
múlt megismertetése volt a gyerekekkel. 
 
2017. június 29. 
Ismét nagy érdeklődésre tartott számot az ózdi Szabadegyetem soron következő előadása 
Kanizsai Silka Ágnes és Dósa Kinga tolmácsolásában, melynek témája Az egészségmegőrzés 
jövője (az egészséges fogyás alternatívái – az ásványi anyagok koncentrált bevitelének új 
lehetőségei) volt. 
 
2017. június 30. 
Az idei Semmelweis Nap keretében is megjutalmazták az ózdi Almási Balogh Pál Kórház 
dolgozóit. Az elismerések átadását követően Kökény Attila koncertje zárta a programot. 
 
 
2017. július 7. 
Táncház a szennai közösségi házban 
Júliusban rendhagyó helyen, az ÓMI szennai közösségi házában került megrendezésre a 
táncházi sorozat következő programja, melyen az Ózdi Néptánc Egyesület tagjaival a 
Garaboly Együttes zenéjére táncolhattak a résztvevők. 
 
2017. július 8. 
A borsodnádasdi Művésztanya kézműves délelőttje a Városi Könyvtárban. 
 
2017. július 10. 
Barlangoló barangoló – természetismereti olvasótábor a Városi Könyvtár Árpád Vezér Úti 
Fiókkönyvtárában. 
 
2017. július 12.  
A városi nagyparkolóban került megrendezésre a Hartmann – EFI családi életmód nap, 
melyen egész nap átfogó szűrővizsgálatokkal, tornával, spinning bemutatóval, a délután 
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folyamán helyi együttesek fellépéseivel, este pedig Deák Bill Gyula koncertjével várták az 
eseményre kilátogatókat.  
 
2017. július 21 - 23. 
Idén immár VII. alkalommal került megrendezésre az 1849-es dubicsányi csata emlékére a 
Görgey Emléktúra.   
 
2017. július 28. 
Highland Bastards akusztikus koncert az Ózdi Muzeális Gyűjtemény M&M Zenei Klubjában.  
 
2017. július 28. 
A Duna Palotában megrendezett Magyar Kézművesség – 2017. Kiállításon az ózdi 
Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör három munkája is kiállításra került.  
 
2017. augusztus 1 - 7. 
Megrendezésre került a XI. Ózdi Örökségvédő Festőtábor az Ózdi Képzőművészeti Egyesület 
alkotóprogramja, mely augusztus 7-én hagyományosan ARTPLACC kiállítással zárult a 
Városház téren. 
 
2017. augusztus 5. 
A 2017-es Cipói Nap sztárfellépője ezúttal a KOZMIX együttes volt, mellettük a The Colors 
és a Fallen Season együttesek szórakoztatták a közönséget. A rendezvényt Szlabik Erik és 
Viki utcabálja zárta. 
 
2017. augusztus 5 - 20. 
Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény tablókiállításai megtekinthetőek voltak a Cipói Napon, az arlói 
Hellness Hétvégén, az augusztus 20-i városi ünnepségen, valamint az ÓAM családi napon. 
 
2017. augusztus 5. 
Modellező verseny Arló 
A hajómodellek országos bajnoksága 10 futamból áll, melyből egyet az idén is az ÓMI 
Modellező köre rendezte az Arlói-tavon. A versenyen 8 kategóriában álltak rajthoz a 
versenyzők. Összesen 56 hajó indult. Az ózdiak közül a legjobb eredményt Bolyki Zsolt érte 
el, aki megnyerte az F4-C kategóriát, a gőzhajók versenyében pedig Kelemen Tibor végzett 
az élen.  
 
2017. augusztus 10. 
Az Anyatejes Világnap ózdi eseményeinek adott otthont az Olvasó. A program főszervezője 
a Védőnői Szolgálat volt. 
 
2017. augusztus 11. 
Több éves kihagyás után ismét megrendezésre került Ózdon a Roma Nap, melynek idei 
sztárfellépője Dankó Szilvia volt. 
 
2017. augusztus 20. 
A hagyományoknak megfelelően idén is az Ifjúsági Parkban került megrendezésre a Szent 
István Napi városi ünnepség. A helyi csoportok, zenekarok mellett sztárfellépőnk volt 
CSORDÁS TIBOR, WOLF KATI és a HAPPY GANG együttes, végül a rendezvényt közel 
negyedórás tűzijáték zárta. 
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2017. augusztus 26. 
Megrendezésre került a Susa Nap. 
 
2017. augusztus 24. 
Korkos Jenő Zoltán ózdi származású festőművész időszaki emlékkiállításának megnyitója az 
Ózdi Muzeális Gyűjteményben. 
 
2017. szeptember 4., 11. 
Bibliai szabadegyetem az Olvasóban. 
 
2017. szeptember 5. 
Zeneiskola tanévnyitó az Olvasóban. 
 
2017. szeptember 8. 
„Nyiss ajtót a barkóságra!” a 2012-ben alakult Művésztanya alkotóinak divatbemutatóval 
egybekötött kiállítás megnyitója a Városi Könyvtárban. 
 
2017. szeptember 9. 
XVIII. Bolyoki Vigadalom programsorozata ez alkalommal is sportversenyekkel kezdődött, 
majd a térség általános iskolái mutatkoztak be. A színpadon ezt követően amatőr művészeti 
csoportok fellépését hallgathatta meg a több száz fős közönség. Az est sztárvendége Vastag 
Tamás volt, végül a programot az Új Maholnap együttes térzenéje zárta. 
 
2017. szeptember 12. 
Kegyelemkenyér 2. – Riport a nyugdíjasokról, Moldova György Kossuth-díjas író könyvének 
bemutatója. 
 
 
IV. Sportesemények 
 
2017. június 23.  
Testnevelők Sportnapja – Marosi István Városi Sportcsarnok 
A tanév lezárásaként sportnapon vettek részt a testnevelők, ahol bebizonyíthatták a  férfiak és 
nők közül egyaránt, hogy ki a legkeményebb tanár a városban. A férfiak küzdelmét Mocsárkó 
Máté a fiatal versenybíró és edző nyerte, míg a nőknél a József Attila Gimnázium tanárnője 
Nagy Andrea érdemelte ki ezt a megtisztelő címet.  
 
2017. július 15.  
VI. Ózdi Strandlabdarúgó Torna 
Immáron hatodik alkalommal került megrendezésre a Strandlabdarúgó torna, amelyen hat 
csapat vett részt. A végső győzelmet a Száva FC csapata szerezte meg nagy küzdelemben a 
Frutti di Mare csapata előtt. 
 
2017. július 15.  
VII. Suzuki Kupa Súlyemelő Verseny 
Ismét rangos versenyt rendezett meg Fekete József a helyi súlyemelő szakosztály vezetője. A 
nemzetközinek is mondható versenyen számos kiváló ózdi súlyemelő csillogtathatta meg 
tudása legjavát. A rendezvényen részt vett  az ukrán válogatottban szereplő ózdi színekben 
versenyző súlyemelő is. 
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2017. augusztus 5.  
VII. CatreczBall kosárlabda verseny – Újváros téri dühöngő  
Hetedik éve minden augusztusban a Catrecz a kosárlabda pattogásától hangos. Az idei verseny 
is színvonalasra sikeredett és több városból képviselték egyesületeiket a csapatok. 
 
2017. augusztus 5.  
Serdülő és Ifjúsági Országos Bajnokság súlyemelő verseny – Marosi István Városi 
Sportcsarnok  
 
2017. augusztus 25.  
Farkas János és Szepesi Gusztáv Labdarúgó Emléktorna – Ózd Városi Stadion  
Hat csapat részvételével tornát rendezett az Ózdi Rendőrkapitányság és Mezei Sándor, a 
magyar roma kisebbségi válogatott edzője. A tornán  a rasszizmus elleni harcot kívánták 
előtérbe helyezni. 
 
2017. augusztus 26.  
ÓAM-Ózdi KC felkészülési torna – Marosi István Városi Sportcsarnok  
Három NB I/B-s férfi kézilabda-csapat részvételével rendezték meg Ózdon az ÓAM Kupa 
felkészülési tornát. A hazaiak mellett a másik borsodi együttes, a Mezőkövesdi KC, valamint 
a második vonalban újoncnak számító Debrecen lépett pályára. A győzelmet végül az MKC 
szerezte meg, miután mindkét találkozóját megnyerte. Másodikként az ÓAM-Ózdi KC zárt, 
míg a Debrecen csapata lett a harmadik. 
 
2017. szeptember 3.  
VII. Ózdi Triatlon Verseny 
Hetedik alkalommal került megrendezésre a városban a triatlon verseny. A megmérettetés 
során különböző korcsoportok szerinti kategóriákban versenyezhettek a sportolók, de akár 
csapatban is teljesíthették a kijelölt távokat. A nagyszámú előjelentkezés miatt a helyszínen 
már nem tudtak nevezést fogadni. 
 
2017. szeptember 7.  
Testnevelők tanévnyitó értekezlete – Marosi István Városi Sportcsarnok étterme  
Közel ötven fő jelent meg az idei tanév indításként megrendezésre kerülő Testnevelők 
tanévnyitó értekezletén, ahol szó került a versenyrendszer változásairól és a helyi versenyek 
aktualitásairól.  
 
2017. szeptember 9.  
SALGÓZD TK – Közutasok 1. MCM KTK Szuperliga felnőtt férfi tekebajnokság – Stadion 
Tekecsarnok  
Első hazai bajnoki mérkőzését játszotta a SALGÓZD szuperligás tekecsapat, a végeredmény 
4:4-es döntetlen lett. 
 



 
 
 

V. Nemzetközi kapcsolatok 
 
Csíkszentsimon település polgármesterének meghívására Janiczak Dávid polgármester és  
Fidrus Péter alpolgármester  2017. június 23-26. között a település egyházi búcsúján és a 
kapcsolódó rendezvényeken vettek részt. A település vezetőivel további kapcsolatokat 
előirányzó beszélgetéseket is folytattak. 
 

A lengyelországi Lipnica Wielka település polgármesterének meghívására Janiczak Dávid 
polgármester és Fidrus Péter alpolgármester 2017. június 30 – július 3. között látogatást tettek 
a fenti településen. A látogatás keretében a település falunapi ünnepségén és a kapcsolódó 
rendezvényeken vettek részt. 
 

Tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/A.§-a alapján a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat, így Janiczak Dávid polgármester külföldi kiküldetésének és a kapcsolódó költségeknek 
az utólagos jóváhagyását kérjük a képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok szerint: 
 
 

I. 
 

Határozati javaslat 
 

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2017.(IX.28.) határozata  

Janiczak Dávid polgármester csíkszentsimoni kiküldetésének jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Janiczak Dávid polgármester 2017.  június 
23-26.  közötti csíkszentsimoni kiküldetését és az ahhoz kapcsolódó költségeket jóváhagyja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

II. 
 

Határozati javaslat 
 

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…../2017.(IX.28.) határozata  

Janiczak Dávid polgármester lipnica wielka-i kiküldetésének jóváhagyásáról 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Janiczak Dávid polgármester 2017. június 
30 – július 3.  közötti lipnica wielka-i kiküldetését és az ahhoz kapcsolódó költségeket 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

 

 


