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Osztályok jelentései alapján összeállította:
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2014. február
Tűzmegelőzéssel kapcsolatos szakmai egyeztetés – Kazincbarcika
A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a B-A-Z Megyében elszaporodott tűzesetek
megelőzése érdekében hívta össze az önkormányzati katasztrófavédelmi megbízottakat. A
jövőben fokozottan ellenőrizni fogják a nem gondozott földterületeket, mert különösen B-A-Z
megye északi részén rendkívül gyakoriak a tűzesetek, amelyek az elszáradt, el nem távolított
növényzetben keletkeznek. A megbeszélésen elhangzott, hogy javaslatot tesznek az
önkormányzatoknak figyelőszolgálat felállítására.
2014. február 26.
Kistérségi kerekasztal megbeszélés – Miskolc
A B-A-Z Megyei Fejlesztési Terv készítésével kapcsolatban rendezett kerekasztal
megbeszélésen képviseltük kistérségünket, ahol ismertetésre kerültek a 2014-2020. közötti
fejlesztési lehetőségek és a kistérség képviselői ehhez kapcsolódóan előterjesztették fejlesztési
elképzeléseiket.
2014. március 3.
Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési
Stratégiák (ITS) kidolgozása – Budapest
Ózd Város Önkormányzata képviseletében részt vettünk az ITS készítésének támogatásával
kapcsolatban a Belügyminisztériumban rendezett nyitókonferencián, ahol tájékoztatást kaptunk
az ITS készítésének folyamatáról.
2014. március 5.
Bem Rakpart Kft. palackozóüzem alapkőletétel – Ózd
Osztályunk segítségével a cég állami támogatást elnyerve ásványvíz palackozó, továbbá a
profilhoz kapcsolódó műanyag hulladékgyűjtő és annak újrahasznosításával palack készítő
üzemet telepít, mely 20 fő részére fog új munkahelyet teremteni. Az ügyvezető elképzelése
szerint 2014. augusztusában az üzem már megkezdi a termelést.
2014. március 19-20.
Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás konferencia – Gödöllő
Az Önkormányzat részéről részt vettünk a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért
Felelős Államtitkársága által szervezett hulladékgazdálkodási konferencián. A konferencia
Gödöllőn, a Szent István Egyetemen került megtartásra. A konferencián többek között
lehetőség volt a Minisztérium hulladékgazdálkodással kapcsolatos hivatalos álláspontjának a
megismerésére, mely szerint a kormányzati szándék továbbra is az állam által szervezett
hulladékgazdálkodás és annak a létrehozott új alapokon történő továbbfejlesztése. A
konferencia összességében szakmai áttekintést nyújtott és ezzel segíti a szakterületen,
önkormányzati szinten jelentkező feladatok elvégzését.
2014. március 20.
Megújuló energiák regionális stratégia konferencia – Miskolc
B-A-Z megye egy nemzetközi együttműködés részeként lehetőséget és pénzforrást nyert
megújuló energia stratégiák kidolgozására. A stratégia elkészítési határideje 2014. október. A
konferencián a stratégiakészítést elnyert cégek tájékoztatást nyújtottak az eddig elvégzett
felméréseik, kutatásaik eredményeiről, illetve arról, hogy milyen lehetőséget látnak a megújuló
energiaforrás alapú energiatermelésre a megyében.
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2014. március 11., 2014. március 18., 2014. március 25.
Vállalkozói fórum (önkormányzati gazdasági programhoz kapcsolódó) – Ózd
Ózd Város Önkormányzata megbízta a VANIN Kft-t a helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia és
Program elkészítésével, melyhez autentikus információ gyűjtési lehetőséget biztosított a városi
és térségi vállalkozók, intézményvezetők részvételével közvetlen beszélgetés keretében
megrendezett fórum.
Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály
Köznevelési Csoport
2014. február 13. Fedettpályás Atlétikai Bajnokság (III. korcsoport)
Az Ózdi Diáksport Bizottság megrendezte a III. korcsoportos Fedettpályás Atlétikai
Bajnokságot, ahol 219 fő induló volt.
2014. február 14. Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Elődöntő
Már évek óta magas színvonalú rendezésünknek köszönhetően idén is országos szintű diáksport
esemény házigazdája voltunk. A Játékos Sportverseny Diákolimpiára a régió több nagy
városából érkeztek csapatok. A győztes hatvani iskola mellett, a második helyezett Bolyky T.
Ált. Isk. csapata is kiharcolta a pótselejtezős helyezést.
2014. február 14-én az Olvasó Táncterme adott otthont a Házasság Hete alkalmából tartott
programoknak, egyebek mellett Somlósi Lajos tematikus előadásának.
2014. február 15-16. Farsang Kupa (teremlabdarúgó torna döntője)
Idén is megrendezésre került a hagyományos teremfoci torna, amelyen ismét nagy létszám, 20
csapat feletti részvétel volt.
2014. február 16. Kondi Napok – Szabadidős Úszás
Harmadik állomásához érkezett az Ózdi Teknőc Futó Club által életre hívott szabadidősport
esemény. A családi szánkózás után most a vízben tehették próbára a felkészültségüket a
résztvevők.
2014. február 16-án a Családi Napon kreatív játszóház, valamint Hol-Mi börze várta a
kisgyermekes családokat az Olvasóban.
2014. február 19-20. Fedettpályás Atlétikai Bajnokság (IV. korcsoport)
A korcsoportban szerényebb létszámban, de általános és középiskolások részvételével is
folytatódott a terematlétikai idény.
2014. február 20.
Az Ózdi Művelődési Intézmények „Olvasó” Színháztermében a KLIK Ózdi Tankerülete
meghívásában előadáson vettek részt a város és térsége pedagógusai a portfóliókészítés
lépéseiről, aktuális feladatairól. Előadó: Petróczy Gábor igazgató, közoktatási szakértő.
2014. február 21. MLSZ Bozsik Intézményi Program (I. korcsoportos torna)
A Bozsik tornák tavaszi folytatásaként rendeztük meg, grassroots fesztivál jelleggel a
rendezvényt, amely elérte célját. Minden résztvevő emléklapot, üdítőt, csokit kapott.
2014. február 24-én „A hely, ahol élünk…” honismereti sorozat keretében Kovács-Veres
Tamás Gergely gimnáziumi tanár tartott előadást Bolyok község közép- és kora újkori
történetéről.
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2014. február 25. Ezen a napon a IV. korcsoportosok küzdelmeivel folytatódott az MLSZ
Bozsik Intézményi Program.
2014. február 27-én Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tett látogatást városunkban.
Hivatalos programjának részeként vállalkozói konzultáción vett részt, valamint Riz Gábor
országgyűlési képviselő kíséretében elhelyezte az újonnan létesülő Kultúrgyár időkapszuláját
az egykori acélműi csarnok területén.
2014. február 28. MLSZ Bozsik Intézményi Program leglelkesebb korosztályának, az
ovisoknak került megrendezésre a fesztivál, melynek elsődleges célja a mozgásra való nevelés
labdás, ügyességi feladatokkal.
2014. február 28. – március 2. között az Ózdi Művelődési Intézmények is csatlakozott a
Kultúrházak Éjjel–Nappal elnevezésű országos kezdeményezéshez. A rendezvénysorozatot a
közelmúltban elhunyt Adorján Lajos emlékének szentelték, megrendezték az I. Adorján Lajos
Néptánc Találkozót, kiállítás nyílt az ózdi néptánc történetéből, valamint Adorján Lajos nevét
kapta az épület patinás „Táncterme”.
2014. március 01. Itthoni szerepléssel megkezdte tavaszi menetelését az Ózdi Footbal Club
felnőtt csapata. A rajtot jól elkapva a Felsőzsolca felett aratott 3-2 arányú győzelemnek
örülhetett a hazai gárda.
2014. március 05. Kézilabda Diákolimpia térségi döntő (IV. kcs.)
A IV. korcsoportban a fiúknál is és a lányoknál is a Bolyky Tamás Általános Iskola nyerte a
küzdelmet és jutott a megyei elődöntőbe.
2014. március 07. Most a lányok mutatták meg tudásukat az MLSZ Bozsik Intézményi
Programban.
2014. március 8-án a „Hitted volna?” című fanyar színpadi komédia részesei lehettek az
Olvasó Színháztermének vendégei. A darabban a főszerepet Hernádi Judit és Kern András
játszották.
2014. március 09. Kondi napok túra – Teljesítménytúra
A Kondi Napok 4. állomása volt a túrázás. Az ideális kiránduló időben sokan gyűltek össze,
hogy teljesítsék a számukra előírt távot.
2014. március 10-én – a Honismeret Napja alkalmából – Debreczeni-Droppán Béla, a
Honismereti Szövetség országos elnöke tartott előadást az Olvasó Adorján Lajos termében.
Témája a honismeret jelentősége volt a múltban, illetve napjainkban.
2014. március 12. Labdarúgó Diákolimpia csoportselejtező (IV. kcs.)
A IV. korcsoportos selejtezőkkel elkezdődött a labdarúgó diákolimpiai tavaszi szezon. A
csoport győztesek a térségi döntőbe jutottak.
2014. március 13. Kézilabda Diákolimpia térségi döntő (III. kcs.)
A fiúknál Bolyky Tamás Általános Iskola diadalmaskodott, a lányoknál viszont hosszú idő után
a Vasvár Úti Általános Iskolának sikerült megszerezni az első helyet a térség csapatai közül.
2014. március 14-én Hódoscsépányon, majd március 15-én a Petőfi téren emlékezett meg a
város lakossága az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. Utóbbi
helyszínen Riz Gábor országgyűlési képviselő úr beszéde után „Itt nemzet él – itt élni szép…”
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címmel, az ÓMI Zenés Színház és az ÓMI amatőr csoportjainak közös zenés irodalmi műsorát
kísérhették figyelemmel az ünneplők. A megemlékezést hagyományosan a koszorúzás zárta.
2014. március 17.
OVI-FOCI Pályaavató ünnepségen átadásra került a 2013-ban a Tétény Úti Óvodában felépült
Ovifoci pálya. Az átadó ünnepségen részt vettek város óvodavezetői, labdarúgásban dolgozó
szakemberei, az Ovifoci Alapítvány vezetősége.
2014. március 17-én a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét élvezhette a Komolyzenei
Hangversenybérlet közönsége az Olvasó Adorján Lajos termében.
2014. március 18. Sportiskolai megállapodások.
Az Ózdi Sportszervező Irodában került sor a 2014/2015-ös tanévtől sportiskolai kerettantervet
követő Bolyky Tamás Általános Iskola és 5 egyesület közötti együttműködési megállapodás
megkötésére. Ennek értelmében a következő tanév 1. és 5. évfolyamán úszást, atlétikát,
kézilabdát, labdarúgást és judót tanítanak az iskolában sportiskolai keretek között.
2014. március 19. Labdarúgó Diákolimpia keretein belül a harmadik korcsoportosok
selejtezőjével folytatódott a Diákolimpiák sora.
2014. március 20. és 27. Az Ózd Térségi Diáksport Bizottság rendezte a kézilabda Diákolimpia
megyei elődöntőit a III. és a IV. korcsoportban is. Mindegyik korosztályban ózdi győzelmeknek
örülhettünk.
Március 21. A sportcsarnok étterme adott helyet a 2013/2014 Városi Amatőr Tekebajnokság
hivatalos zárásának, eredményhirdetésének. A végső győztes az 5 Cudar gárdája lett, de több
egyéni díj is átadásra került. A tavaly november végétől március közepéig tartó csapat és egyéni
bajnokság 15 csapatot és sok egyéni indulót mozgatott meg. Jól vizsgázott az Ózd Városi Férfi
Teke Club és az Ózdi Sportszervező Iroda közös szervezésében rendezett esemény.
2014. március 21-én Családi Napon vehettek részt az Olvasóba betérő látogatók.
2014. március 22.
Sportnapot szervezett a Fokolare Mozgalom, a Béke-háló helyi vezetősége, valamint az Ózdi
Ifjúságért Egyesület a Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolában. A
részben városi támogatásból megvalósuló egész napos színes programkavalkád célja a
keresztény egység létrehozása, valamint a hátrányos helyzetű családok megsegítése volt.
2014. március 26. Ismét hazai pályán rendezhettük a Kézilabda Diákolimpia Megyei
Döntőjét. A fiúknál és lányoknál Bolyky-s győzelem született és ez egyben azt is jelentette,
hogy a tavalyi év után ismét az Országos Döntő résztvevője az iskola.
2014. március 27-én dr. Papp Lajos szívsebész professzor volt az Ózdi Szabadegyetem
vendége. Előadása „A magyarság múltja és jövője – Megmaradásunk a Kárpát-medencében”
címmel telt házat vonzott.
2014. március 28.
Az idén 20. alkalommal rendezték meg az Újváros Téri Általános Iskolában a Kelló József
Mozgásfesztivált. A rendezvényen 13 intézmény vett részt, összesen 21 produkcióval.
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2014. március 28. Az Ózdi Sportszervező Iroda városunkban is elkezdte a Kölyök Atlétikai
Program része ként az óvodások képzését és megszervezte az Ovis Kölyök Atlétikai Versenyt.
Első alkalommal 7 csapat vett részt.
2014. március 29-én került megrendezésre első alkalommal az Öntészet Napja a Rombauer
Színpadon. A kulturális esemény sztárvendége a Beatrice együttes volt, a nap során helyi
zenekarok szórakoztatták a résztvevőket.
2014. március 30. Kondi napok - Dombfutó Verseny
A Kondi Napok 5. és egyben utolsó állomása az Ózdi Teknőc Futó Club által immár második
alkalommal rendezett Dombfutó Verseny. A versenyen nagy létszámban, 75-en vettek részt,
amely egyben a Kondi Napok programsorozat zárása volt. A rendszeresen résztvevőket emlék
pólóval díjazta az egyesület.
2014. április 01. Kiss Norbert az EMMI Sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára
rövid látogatást tett városunkba. Megtekintette annak a két iskolának a sportudvarát, amelyen
a tervek szerint a MOB közreműködésével multifunkciós műanyag borítású pályák kerülnek
megvalósításra egy sikeres program keretén belül.
2014. április 02. A II. korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia Térségi Döntőjének
megnyerésével a Sajóvárkonyi Ált. Isk. csapat jutott a Megyei Elődöntőbe.
2014. április 3-án a Zeneiskola tavaszi hangversenyét fogadta be az Olvasó Adorján Lajos
terme.
2014. április 3.
Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Kaszinó dísztermében Ózd
Város Önkormányzata a Miskolci Egyetem, valamint 3 ózdi nagy foglalkoztató között, melynek
célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az Egyetem szellemi erőforrásait, képzési rendszerét, a
város leendő és meglévő értelmiségi kapacitását, valamint a partnerségbe bevont városi és
környékbeli cégek szellemi és gyakorlati felvevőpiacát.
2014. április 04. Városunkba látogatott Lehmann László a Magyar Olimpiai Bizottság
sportiskolai programvezetője. Kovács Ottó részére átadásra került az a dokumentum, mely
hivatalosan is igazolja, hogy a Bolyky Tamás Ált. Iskola a jövőben, mint sportiskola működhet.
Ebből a jeles alkalomból városunk vezetői fogadták a sportvezetőt.
2014. április 08. A IV. korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia Térségi Döntőjében is a
Sajóvárkonyi Általános Iskola diadalmaskodott és jutott a Megyei Elődöntőbe.
2014. április 9-én az Alma együttes koncertjén több mint 1400 óvodás és kisdiák énekelt és
táncolt az Olvasó Színháztermében.
2014. április 10. és 11. Labdarúgó Diákolimpia Térségi Döntőinek sora tovább folytatódott. A
III. korcsoportban az Újváros Téri Általános Iskola csapata, másnap az I. korcsoportban a
putnoki Serényi László Ált. Isk. csapata szerezte meg a győzelmet.
2014. április 12. Az Ózdi Sportszervező Iroda Szakbizottsága és az Ózdi Sakk Egyesület
sokadszorra rendezett az idén sakkversenyt. Most az Ifjúsági-és felnőtt sakkozókat próbálták
bevonni egyéni sakkbajnokság keretén belül.
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2014. április 14. A Városi Stadion adott otthont a leány Labdarúgó Diákolimpia Térségi
Döntőnek. Hármas holtverseny után végül a Putnok Serényi csapatának sikerült megszerezni a
győzelmet.
2014. április 14. IV. korcsoportosok Labdarúgó Diákolimpia Megyei Elődöntőjében a
Sajóvárkonyi Ált. Isk. csapata képviselte városunkat, de sajnos a döntőben nem sikerült
kiharcolni a győzelmet így a Szendrő csapata került a Megyei Döntőbe.
2014. április 15. Nagy létszámmal került megrendezésre az Atlétika Többpróba Diákolimpia
Térségi Döntője. Az I. és IV. korcsoportosok küzdelmeivel egyben kezdetét vette a tavaszi
atlétikai idény. A legjobb egyéni versenyzők és csapatok a miskolci megyei döntőbe jutottak.
2014. április 16. és 23. Először a II. és a majd az I. és III. korcsoportosok Labdarúgó
Diákolimpia Megyei Elődöntőit rendezzük meg városunkban. Mindegyik korcsoportban ózdi
érdekeltségű iskola sikeréért is szurkolhatunk.
2014. április 16-án Végh Éva festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás az Olvasó
Kisgalériájában. Az egyhónapos program a Muravidék Baráti Kör Egyesület és az ÓMI
együttműködésében valósul meg.
2014. április 24. és 29. A Városi Stadionban tovább folytatódnak a diákatléták versenyei. Előbb
az Atlétika Többpróba II. és III. korcsoportosainak küzdelmeire, majd az egyéni atlétikai
versenyekre kerül sor. Érdekesség, hogy ezeken a tavaszi versenyeken működnek először közre
az Ózdi Sportszervező Iroda továbbképzésén részt vevő diák önkéntesek.

