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2016. január 28.  

Ózd Város Önkormányzata a 281/2015. (XII.21.) határozatában döntött 8 db számítógép Ózd 

Városi Rendőrkapitányság részére történő használatba adásáról. Az eszközök ünnepélyes 

keretek között átadásra kerültek. 

 

2016. február  

Az „Ózd, Gyár utcában létesülő Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központnál 

tervezett multifunkcionális tér építése” 2016. február végén befejeződött. A tér a már 

megvalósított 105 férőhelyes személygépkocsi közparkoló mellett, azzal egy szintben épült 

meg. A téren biztosítva lett a központhoz még szükséges további 46 db személygépkocsi 

parkoló is, felújításra került a meglévő 1 db régi gyárkémény alap, valamint új térülőkék 

kialakítására is sor került.  

 

2016. február 4. Terematlétikai Bajnokság V., VI. korcsoport 

A mára már hagyományossá vált terematlétikai bajnokságokat az V.; VI. korcsoportos 

versenyzők megmérettetésével kezdtük. Ezek után a IV.; III.; II. és I. korcsoportban is 

megrendezésre került a fiatal atléták versenye. A versenyeken mindenki tudása legjavát adta, 

egyes eredmények országos szinten is megállnák a helyüket. 

 

2016. február 6. Évnyitó Asztalitenisz Bajnokság 

Minden év elején az asztaliteniszesek összemérik tudásukat a kihagyott pihenő után. A verseny 

további jó felkészülést szolgált a következő szezonra az igazolt versenyzők számára. 

 

U13-as Tini Országos Kosárlabda Bajnokság aktuális fordulója 

Három vereség és egy győzelem volt a hétvégi mérlegük a Tűzcsibék korosztályos csapatainak. 

Az U13-as együttes mérkőzéseit az ÉLKSK szakmai igazgatója is a helyszínen tekintette meg. 

Király Sándor meglátása szerint a 3 éve beindított utánpótlás-nevelő program jó irányba halad, 

de a jövőben az edzőképzésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. 

 

2016. február 9.  

A Képviselő-testület a 278/2013. (XI.28.) határozata alapján Észak-magyarországi Regionális 

Vízművek Zrt-vel megkötött megállapodás értelmében a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú 

pályázat keretében elkészült új szennyvíztelep átadásra került a víziközmű szolgáltató részére. 

 

2016. február 11. Ózdi Szabadegyetem Előadás (Meghívott vendégek: Dr. Csisztu Zsuzsa, 

Ifj. Knézy Jenő, Kovács „Kokó” István, Vincze Ottó) 

Teltházas előadással kezdődött meg az Ózdi Szabadegyetem ötödik évada. A „Sport és Média” 

címet viselő előadáson sportolókból lett televíziós személyiségek meséltek életükről, a két 

területen szerzett eredményeikről, tapasztalataikról. A több mint két órás programon mindezek 

mellett a sportolók táplálkozásába is bepillantást kaphattak az érdeklődők. 

 

2016. február 12. II. Ózdi Sportgála 

A kézilabdázó Fekete László lett az „Év Legjobb Sportolója” 2015-ben városunkban. Az Olvasó 

Adorján Lajos termében megtartott díjátadó gálán összesen 15 serleg talált gazdára. Az „Ózd 

Város Sportjáért” járó elismerést ifj. Vass Tibor helytörténeti kutató vehette át. 

 

2016. február 13. Ózdi Football Club korosztályos teremlabdarúgó torna 

A Borsod Volán csapata nyerte meg a 9 éves labdarúgók teremlabdarúgó tornáját a Városi 

Sportcsarnokban. Az Ózdi FC Farkas Zsolt edzette korosztályos együttese két győzelmet és 

három vereséget könyvelhetett el a nap folyamán. A fővárosi Kelen SC szakvezetői a minél 

jobb eredmény elérése mellett egy nem mindennapi célt is kitűztek fiatal játékosaik elé. 
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2016. február 14. Kondi Napok úszás 

Ötödik programeleméhez érkezett a Kondi Napok 2015/2016-os szezonja. A kerékpártúra, a 

lépcsőfutás, a teljesítménytúra és a szánkóhúzás után a szabadidős úszás várt a sportolni, 

mozogni vágyó ózdiakra. A Városi Tanuszodában 30 percet kellett kötelező jelleggel a 

medencében eltölteni. 

 

ÓAM-Ózdi KC – KTE-Kisokos NBI/B Keleti Csoport férfi junior/felnőtt kézilabda 

bajnoki mérkőzés 

Kiélezett mérkőzésen, 29-29-es döntetlent játszott első hazai tavaszi bajnoki mérkőzésén az 

ÓAM-Ózdi KC együttese. A piros-kékek az első félidőben végig irányították a találkozót, a 

szünet után azonban a Kecskemét volt a jobb, így a végjátékban a mieinknek kellett küzdeniük 

az egyenlítésért. 

 

2016. február 21. Gyermekbajnokság Kulcsár Anita Régió U13 lány kézilabda 

mérkőzések 

A folyamatos versenyeztetéseknek és az edzéseknek köszönhetően a LÓCI DSE lány csapata 

bejutott a Régióbajnokság döntőjébe. 

 

2016. február 27. LÓCI DSE – Létavértes NBII. Észak Keleti Csoport női junior/felnőtt 

kézilabda bajnoki mérkőzés 

Rosszul, két vereséggel kezdte az NBII-es női kézilabda bajnokság 2015/2016-os szezonjának 

második felét a Lóci DSE csapata. Az Ivády Csaba – Barta Zsolt edzőpáros irányította együttes 

az idegenbeli fiaskót hazai pályán sem tudta feledtetni, így máris két helyet hátrébb csúszott a 

tabellán. Ráadásul több kulcsjátékos sérüléssel bajlódik, így a következő mérkőzések sem 

ígérkeznek könnyűnek a mieink számára. 

 

Gyöngyvirág farsang és táncház 

Az „Olvasó” táncházi sorozatai az egész családnak kellemes kikapcsolódást, hasznos időtöltést 

biztosítanak: a tánc, az ének, a viseletek, s a kézműves foglalkozások keretében bemutatásra 

kerülnek Magyarország tájegységei, hagyományai. A februári táncházon Tóth Ádám prímás 

zenekara szolgáltatta az élőzenét. 

A programhoz kapcsolódott a Gyöngyvirág Néptáncegyesület hagyományos télbúcsúztató 

ünnepsége is. A műsor a gyerekek jelmezes felvonulásával kezdődött, amit Rozmaring és Sutyi 

bohócok műsora követett, majd az „OIvasó” parkolójában kiszebáb-elégetéssel fejeződött be. 

 

2016. február 29. „A hely, ahol élünk…”: 

A honismereti előadássorozat vendége ezúttal Ürmössy László nyugalmazott kohómérnök volt, 

aki a Durvahengermű Gyáregység történetéről mesélt. 

 

Házhoz megy a ZENEDE (2 előadás): 

Az előadás célja a könnyűzene kialakulásának, fejlődésének bemutatása volt az 1910-es évektől 

napjainkig, valamint annak mai, kortárs klasszikus és populáris zenére kifejtett hatása.  A 

gyerekek megismerhették továbbá a különböző népcsoportok zenéjének és a jazz világának 

ötvözetét, a vokális zene európai hatását, a különböző ütős és fúvós hangszerek színes palettáját, 

a zenében betöltött helyüket. Az interaktív előadást Bordás József dob-művész, zenetanár 

vezette, akinek életéről, munkásságáról a Duna Televízió ezen előadás keretében forgatott 

filmet. A produkció énekese Abebe Dániel Bebe volt. 
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2016. március 3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjasok Művészeti Gálája Ózdon: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége 

által rendezett gálán a különböző művészeti ágakban országos elismerést szerzett nyugdíjas 

amatőr művészek léptek fel. Az este sztárvendége Bakacsi Béla táncdalénekes volt. 

 

2016. március 4. „Tiszta szívvel” –  a CT megvásárlására szervezett jótékonysági koncert 

A Rombauer Alapítvány által szervezett jótékonysági koncert sztárfellépője Vadkerti Imre és 

zenekara volt. Az adományokból összegyűlt bevétel elérte az 1 000 000 Ft-ot. 

 

2016. március 5. Viseletek bálja és táncház: 

A rendezvényen mintegy 120 fő vett részt. Az élőzenét Juhász Zsolt zenekara biztosította. A 

táncházat Ronyecz Ákos vezette. A résztvevők valamennyien viseletben érkeztek és Gáti József 

ceremóniamester irányításával különböző szórakoztató programok, vetélkedők színesítették az 

estet. 

 

2016. március 7. Ovis Kölyök Atlétika 

Immáron hagyományosan Ovis Kölyök Atlétikai program került megrendezésre a Városi 

Sportcsarnokban. 

 

2016. március 9. Bozsik Intézményi Program IV. kcs. 

Az idei tanév utolsó, azaz negyedik tornájával folytatták a fiatal labdarúgók a 

megmérettetéseket. Az előző évekhez hasonlóan mindenkinek kijárt a dicséret, amely mint 

minden alkalommal emlékérem és egy kisebb ajándék formájában érkezett. A korcsoportos 

legjobbaknak iskolánként különdíjat is adtak át. 

 

Gyerekszínház – „A dzsungel könyve”: 

Gyermekszínházi sorozatunk harmadik részében a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Színház tolmácsolásában láthatták a gyerekek „A dzsungel könyve” című előadást. A gyönyörű 

díszlettel és látványelemekkel kísért, sokszereplős mesejátékot R. Kipling műve alapján 

Topolcsányi Laura rendezte. 

 

2016. március 10. ÓAM-ÓKC – DEAC OSB „D” csoport felsőházi rájátszás fiú serdülő 

kézilabda bajnoki mérkőzés 

Az edzéseknek köszönhetően a fiatal kézilabdások sok évet várva bejutottak az Országos 

Serdülő Bajnokság felsőházi rájátszásába, ahol az előkelő 6. helyet szerezték meg. 

 

2016. március 11. Március 15. ünnepi műsor – Hódoscsépány: 

Fidrus Péter alpolgármester ünnepi köszöntőjét követően, a Csépányi Általános Iskola diákjai 

adtak műsort, majd a pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. 

 

2016. március 13. NBII U20 fiú futsal bajnoki mérkőzések 

Legyőzte egyik legnagyobb riválisát az NBII-es U20-as futsal bajnokság utolsó alapszakaszbeli 

fordulójában, de nem jutott tovább csoportjából az ÓVSE csapata. A Féder József és Kohári 

Tibor vezette alakulat csalódásként könyveli el az idei szezonban elért eredményét, örömre 

csupán a gólkirályi cím Ózdra kerülése adhat okot. 

 

Megyei sakk csapatbajnokság: 

A sakk csapatbajnoki küzdelmek újabb fordulóját Edelénnyel szemben az ózdi csapat 7-5-re 

nyerte.  
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Nőnapi operettgála: 

Nőnapi operettgálánkon a Pesti Magyar Operett Színpad kiválóságai léptek fel nagy sikerrel, 

köztük olyan neves művészek, mint Oszvald Marika Kossuth-díjas Érdemes Művész, vagy 

Mádi Piroska, Köllő Babett, Buch Tibor, Egyházi Géza, Göth Péter. 

 

2016. március 15. Nemzeti ünnep: 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójának ünnepi rendezvényén az esős 

idő ellenére is szép számú közönség gyűlt össze. A városközponti nagyparkolóból az Ózdi 

Katonai és Lovas Hagyományőrző Közösség vezetésével indult lovas felvonulás a Petőfi térre, 

ahol 10 órától a polgármesteri ünnepi beszédet követően az ÓMI Zenés Színház, az Ózdi 

Néptánc Egyesület és a Szabad Szombat Táncegyüttes zenés, táncos irodalmi műsorát 

tekinthette meg a közönség, majd koszorúzás zárta az ünnepi műsort. 

 

2016. március 16. Bajnokok Három Hete amatőr tekebajnokság 

A népes Varga József Amatőr Tekebajnokság miatt, újabb versenyzési lehetőséget biztosítottunk 

a csapatok számára, de most a kupa és az érem mellé pénzdíjban jutalmaztuk a legjobbakat. 

 

Filharmónia: 

A Miskolci Szimfonikus Zenekar egy igazi csemegével szolgált a diákok számára. „A zenekar 

visszavág” címmel népszerű filmzenékből hallgathattak meg részleteket az érdeklődők, s az is 

kiderült, hogy honnan vették az ötleteket a zeneszerzők, összehasonlítva az eredeti műveket a 

híressé vált filmzenékkel. 

Bagdi Bella koncert: 

Bagdi Bella személyiségfejlesztő tréner, aki dalaival tanít. Azokat a tanításokat zenésíti meg, 

amelyek az ő életére is nagy hatással vannak, és amelyeket megzenésített pozitív megerősítések 

formájában ad tovább az embereknek. 

Dalai gyógyító, erőt adó, nyugtató és feltöltő hatással bírnak. Ebben az élményben lehetett része 

az „Olvasó” Adorján Termébe látogató ózdi közönségnek is, akik közel két órás koncert 

keretében kapcsolódhattak ki. 

 

2016. március 18. Labdarúgás Diákolimpia Térségi Döntő (leány) III-IV. kcs. 

Az idei tanév Labdarúgás Diákolimpia Térségi Döntőit a leány III-IV. korcsoportos 

küzdelmekkel kezdtük meg, a győzelmet végül a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata 

szerezte meg. Ezek után minden korcsoportban eldőlt kik a város és térség legjobb futballistái 

az egyes korcsoportokban. Az I. korcsoportban az Újváros Téri Általános Iskola csapata, a II. 

korcsoportban a Serényi László Általános Iskola csapata Putnokról, a III. korcsoportban a 

Sajóvárkonyi Általános Iskola csapata, a IV. korcsoportban az Újváros Téri Általános Iskola. 

 

2016. március 20. Fodor Dávid Labdarúgó Emléktorna 

Fodor Dávid emlékére szervezett négycsapatos futballtornát a Városi Sportcsarnokban az 

ÓVSE futsal szakosztálya. A fiatal, korosztályának egyik legtehetségesebb labdarúgója három 

évvel ezelőtt, tragikus hirtelenséggel hunyt el. A mérkőzéseken az eredmény másodlagosnak 

számított, a pályára lépő játékosok egykori barátjukért rúgták a bőrt. 

 

2016. március 21. „A hely, ahol élünk…”: 

A honismereti előadássorozat márciusi vendége Marczis Gáborné Dr. igazgató, a műszaki 

tudományok kandidátusa, valamint Németh Ferenc a Finomhengermű Munkás Kft. egykori 

termelési igazgatója tartott előadást az ózdi finomhengermű történetéről. 
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Dumaszínház: 

A népszerű stand up comedy sorozat keretében Bödőcs Tibor „Cefre palota” c. új, önálló estjén 

szórakozhattak a műfaj kedvelői. Az este műsorvezetője Hajdú Balázs volt. 

 

2016. március 25. Húsvéti játszóház: 

Az „Olvasó” kézműves foglalkozásainak programjai mindig az adott évszaknak, ünnepkörnek 

megfelelően kerülnek összeállításra. A húsvéti foglalkozás alkalmával a gyerekek ezúttal is 

számos ötletes és kreatív ajándékot készíthettek: tojásfestés többféle alapanyagból, húsvéti 

papírdoboz, képeslap, húsvéti ajtó- és asztaldíszek filcből és dekorgumiból, barkadísz, színező. 

A játszóházi foglalkozás ezúttal is kiegészült babasarokkal, ahol a legkisebbek játszhattak, 

mesefilmeket nézhettek. 

 

2016. március 26. Küzdősport Gála 

Telt házas küzdősport gálát rendezett a Városi Sportcsarnokban a Pit Bull Team. Az este 

folyamán 11 ózdi harcos lépett ringbe, kilencen közülük le is győzték ellenfelüket. Polónyi 

Balázst először láthatták az érdeklődők küzdeni, Besztercei Móric pedig hosszú idő után vállalt 

ismét mérkőzést hazai ringben. 

 

2016. március 31.  

A sajtó képviselőinek jelenlétében a svájci támogatással megvalósuló ivóvízhálózat-

korszerűsítés projekt menedzsment vezetője, Bíró Ferenc tájékoztatást nyújtott a projekt 

jelenlegi helyzetéről, az elvégzett munkákról, a soron következő rekonstrukciós vezetéképítési 

helyszínekről, továbbá ismertette azt a pozitív eredményt, hogy az Önkormányzat a deviza 

árfolyam nyereségből további 640 M Ft összegű támogatás-kiegészítést kapott, melyhez a BM 

szükséges önerőt 100 %-ban biztosítani fogja. Ebből a további támogatásból mintegy 10 km 

rekonstrukciós vezeték, 4 tárolómedence felújítás, valamint diszpécser központ korszerűsítés 

valósulhat meg 2016 végéig.  

 

Szabadegyetem: 

Ismét teltházas volt az Ózdi Szabadegyetem ötödik évadának második előadása. Ezúttal a 

székelyudvarhelyi Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium kitalálója tartott előadást. A 

Székelyföldi Legendárium 156 történetet foglal magába, mely már több mint 30 000 

példányban került kiadásra, s közülük az egyik legendát meg is filmesítették. 

 

2016. április 2. ÓFC – Bánhorváti B-A-Z Megyei U16 Nyugati csoport fiú serdülő 

labdarúgó bajnoki mérkőzés 

Sokgólos mérkőzésen aratott magabiztos győzelmet az Ózdi FC serdülőcsapata. Agócs Tamás 

tanítványai a tabella harmadik helyén álló Bánhorvátit fogadták a Városi Stadionban. A mieink 

már az ötödik percben megszerezték a vezetést, majd meg sem álltak hat találatig. 

 

2016. április 2-3. Ultimate Frisbee Országos Bajnokság 

Bronzéremmel zárta az ultimate frizbi országos bajnokságot az UFÓzd együttese. Az ózdi 

repülőkorongosok hosszabb kihagyás után álltak össze a hazai rendezésű megmérettetésre. A 

Városi Sportcsarnok 2014 után adott ismét otthont a viadalnak, amelyet a nőknél a Purple Jam, 

a férfiaknál a FreeBees nyert meg. 

 

 

2016. április 7. Kézilabda Diákolimpia Térségi Döntő IV. kcs. (fiú, leány) 

A Kézilabda Diákolimpia Térségi Döntőket kettő fordulóban bonyolítottuk le, így az őszi és a 

tavaszi fordulók összetett eredménye alapján kerültek ki a győztesek. A IV. korcsoportban a 
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fiúknál és a lányoknál is a Bolyky Tamás Általános Iskola csapata diadalmaskodott, míg a III. 

korcsoportban a fiúknál az Újváros Téri Általános Iskola csapata és a lányoknál a Bolyky Tamás 

Általános Iskola csapata szerezte meg a győzelmet. 

Zeneiskola hangverseny: 

A tavaszi koncerten a tanárok és a diákok a zeneműveket tréfás, a mű stílusához illő 

jelmezekben adták elő, s meglepetésként a tanári karból alakult zenekar két külön produkciót 

is bemutatott. 

 

2016. április 8. „Hogy meghallják tőlünk két lépésre is!– irodalmi műsor: 

A Magyar Költészet Napja alkalmából új zenés, veres irodalmi előadással jelentkezett Szaka 

Attila és Vámos Fruzsina. Az irodalmi elemekkel átszőtt dalkoncertben az underground zenei 

világ keveredett egy versekben elbeszélt történettel. 

 

2016. április 9. Táncház: 

A táncház sorozat harmadik alkalma. Balogh Rudolf az Ózdi Kohász Táncegyüttes egykori 

prímása szórakoztatta hegedűjátékával a megjelenteket. Az eseményen felléptek az A.M.E. 

Kultúrhíd Egyesület amatőr táncosai, s a programot kézműves foglalkozások is színesítették. 

 

2016. április 10. Gyermekbajnokság Országos Elődöntő U11 lány kézilabda bajnoki 

forduló 

Egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte az ERIMA Gyermekbajnokság országos 

elődöntőjét a Lóci DSE U11-es lány csapata. Fehér János tanítványai a továbbjutás 

szempontjából nehéz helyzetbe kerültek, a fináléba kerüléshez ellenfeleik botlására lesz 

szükség. A csoport favoritja továbbra is a Debrecen, a hajdúságiak hibátlan mérleggel állnak a 

tabella élén. 

 

2016. április 11. Egyesületi Bozsik Program U11; U13 labdarúgó mérkőzések 

Az Egyesületi Bozsik Program számos fiatal tehetségnek ad játéklehetőséget hétről hétre. A 

küzdelmek magas színvonalú véghez vitele a játékosok és az edzők felkészültségének az egyik 

mércéje. 

 

2016. április 12. 

A 23. és 25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének 25. sz. főúti 

szakasza (Szentdomonkos-Borsodnádasd, Járdánháza-Ózd, illetve Ózd északi elkerülő 

szakaszok) előzetes nyomvonal változatait mutatta be a tervezési feladatot ellátó Via Futura 

Partner Konzorcium. Megvitatásra kerültek a lehetséges változatok az útfejlesztés által érintett 

települések polgármesterei részvételével.  

 

„Beatles a fedélzeten”: 

Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére került megrendezésre az 

„Olvasó” Színháztermében a „Beatles a fedélzeten” című előadás a Szekszárdi Német Színház 

előadásában. A produkció német nyelven zajlott, a dalok angolul szóltak, de az eseményeket 

magyar nyelvű kivetítésen is nyomon követhette a közönség. 

 

2016. április 14. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Döntő II. kcs. 

A tavaszi diákolimpiai programból nem hiányozhat a Többpróba megmérettetése. Az első 

versenyen a II. korcsoportos tanulók mérhették össze erejüket. A győzelmet végül a lányoknál 

a Bolyky Tamás Általános Iskola csapata, míg a fiúknál a Serényi László Általános Iskola 

csapata Putnokról szerezte meg. 
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2016. április 15. Ovis Bozsik Grassroots Fesztivál 

Az Intézményi Bozsik Programhoz tartozik a legfiatalabbak versenyeztetése is. A számos helyi 

óvodán belüli verseny után most a Városi Stadion Center pályáján bizonyíthatják be a fiatalok 

a rátermettségüket. 

 

2016. április 17. Kondi Napok Dombfutó Verseny 

A Kondi Napok hatodik egyben utolsó állomása került megrendezésre a Bíben-völgyben 

vasárnap 10 órakor. A hagyományos pólóosztás is ezen a rendezvényen lett végrehajtva, hiszen 

minden olyan személy, aki legalább 5 versenyen részt vett, pólót vehetett át. 

 

 


