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Előkészítő:

Humánerőforrás és
Képviselő-testületi Osztály

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
2015. október 29. – Ózd
Megtartásra került az „Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum” projekt záró
rendezvénye. Az egykori iparterület funkcióváltásának részét képező intézmény együttes a
Városi Múzeum bővítésével és korszerűsítésével, valamint egy ipartörténeti skanzen
kialakításával jött létre. Az ünnepi beszédeket és a projekt ismertetését követően Janiczak
Dávid jelenlegi és Fürjes Pál korábbi polgármester vágta át a megnyitó szalagot. Ezt követően
a vendégek a patakmederben kialakított útvonalon mehettek át az egykori gyárterületre és
tekinthették meg az élményparkot.
2015. november 10. – Miskolc
A Telep-programok jövője – a területi lakhatási hátrányok felszámolása címmel konferencia
került megtartásra a Türr István Kutató és Képző Intézmény rendezésében. A TKKI bemutatta
saját lehetséges szerepét a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési periódusban kiírásra kerülő
pályázatok projektjeinek megvalósításában. A Nemzetgazdasági Minisztérium előadója a TOP
(Terület és Településfejlesztési Operatív Program) keretén belül kiírásra kerülő ún. „Szociális
városrehabilitáció” pályázatról rendelkezésre álló információkat ismertette.
2015. november 19. - Ózd
A Svájci Együttműködési Program keretében lezajlott a soron következő Irányító Bizottsági
ülés. A területi bejárást követően a Polgármesteri Hivatalban sor került a legutóbbi ülés óta
eltelt időszak értékelésére, a kivitelezési szerződések módosításával, az árfolyam-különbözet
felhasználásával kapcsolatos problémák egyeztetésére, továbbá az ülésen el lett fogadva a
projekt végső határidejének módosítása.
2015. december 2. – Budapest
Az új közbeszerzési törvény megjelenésével kapcsolatos Konzultációs Konferencia
megtartására került sor 2015. december 2-án Budapesten. A Konferencián előadást tartott dr.
Nagy-Fribiczer Gabriella közbeszerzési szakértő, európai jogi szakjogász. Az előadáson
ismertetésre került az új törvény megalkotásának célja, jellege, az új irányelvek megalkotásának
célja, átültetésének határideje, a hazai jogalkotási célok, a törvény elfogadásának menetrendje,
az új törvény felépítése, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, az általános rendelkezések,
valamint az Uniós eljárásrend. A Konferencia második részében dr. Tátrai Tünde egyetemi
docens, közbeszerzési tanácsadó előadására került sor, ahol részletesen szó volt az építési
beruházásról, az elektronikus közbeszerzésről, az értékelési szempontrendszerről, valamint a
bírálat folyamatáról.
2015. december 4. – Ózd
Megtörtént az európai uniós támogatásból megvalósult „Lakhatási célú beruházások
támogatása Ózd Velence telepen” című projekt második szakaszának záró rendezvénye. A
projekt célja a telep leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása volt. A felújított
ingatlanokat bútorokkal is felszerelték és közületi fejlesztést is végrehajtottak a pályázatnak
köszönhetően. Az állagmegóvást segítheti a bérlők gondos kiválasztása, továbbá a telepen
elhelyezett térfigyelő kamerarendszer is. A projekt a felújításon kívül a lakosság
szemléletformálását, munkához való hozzáállásának javítását is célul tűzte ki.
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Köznevelési Csoport
Sport rendezvények:
November 4. Kézilabda Diákolimpia Megyei Elődöntő VI. kcs. Fiú
Négy csapat részvételével körmérkőzéses formában küzdöttek meg a továbbjutó helyekért a
csapatok. A Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és a Szalézi Szent
Ferenc Katolikus Gimnázium csapatai vívták ki a Megyei Döntőben való részvételt.
November 5. "Sport Legyen a Tied!' sportági bemutató program
A Bolyky Tamás Általános Iskolában sportági bemutatót tartottak a leendő és a mostani diákok
szüleinek.
November 5. DC Asztalitenisz Csapatbajnokság
A már hagyományossá vált csapatbajnokságot rendezett a helyi Asztalitenisz Szakbizottság, a
versenyen szép számban vettek részt az ifjú és már korosabb pingpongozók.
November 6. Intézményi Bozsik Program I. korcsoportos torna
Az őszi fordulók után a téli megmérettetések következtek az Intézményi Bozsik Programban
résztvevő csapatok számára. Az első tornát az I. korcsoportosok küzdelmeivel kezdték meg.
November 7. Sport XXI. Mezei Futóverseny
Az Ózdi Teknőc Futó Club által megszervezett versenyen négy város két-két csapata vett részt.
Az Ózdi Teknőc Futó Club az előkelő második helyet szerezte meg.
November 8. Kondi Napok Teljesítménytúra
Az Ózdi Teknőc Futó Club hagyományos megmérettetéseinek következő állomása a
Teljesítménytúra volt, ahol egészen a Hármas Keresztig lehetett túrázni.
November 14. ÓFC – Encs Megyei I. osztályú férfi labdarúgó bajnoki mérkőzés
Utolsó hazai bajnoki mérkőzésüket játszották a futballisták, akik a fiatal csapatösszetétel
ellenére a kilencedik helyen várják a tavaszi folytatást.
November 15. Egyesületi Bozsik Program U11, U13 torna
Záró rendezvénye zajlott a Városi Stadionban az Egyesületi Bozsik Programnak, legközelebb
tavasszal találkoznak ismét a csapatok a pályán.
November 20. Asztalitenisz Diákolimpia Térségi Döntő
Az Árpád Vezér Általános Iskola tornatermében zajlott az Asztalitenisz Térségi Döntő,
amelyen szép számban akadtak jelentkezők, akik a Megyei Döntőben való részvételt kívánták
elérni.
November 21. Erima Gyermekbajnokság U14-es fiú torna
A Városi Sportcsarnokban a LÓCI DSE és az ÓKC korosztályos csapatai hazai környezetben
mutathatták meg erejüket és felkészültségüket a kézilabda pályán.
November 22. ÓFC - Edelény U16 B-A-Z megyei Nyugati csoport fiú labdarúgó bajnoki
mérkőzés.
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Utolsó hazai bajnoki mérkőzésüket játszották a serdülősök, akik nagy küzdelemben maradtak
alul az Edelény csapatával szemben. A fiatalok a 6. helyen várják a tavaszi folytatást.
November 25. Teremlabdarúgás Diákolimpia Térségi Döntő
A csoportselejtezők után a továbbjutó csapatok mérhették össze erejüket a térségi döntőben,
ahol a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata diadalmaskodott nagy küzdelemben az Újváros
Téri Általános Iskola csapata felett és ezzel bejutott a Miskolcon megrendezésre kerülő Megyei
elődöntőbe.
November 27. Kölyök Atlétika Program II. korcsoport
A Városi Atlétikai Szakbizottság által megrendezésre kerülő Kölyök Atlétika Programban öt
csapat vett részt. A megmérettetésen minden feladatot megnyerő Bolyky Tamás Általános
Iskola diadalmaskodott.
November 29. Korpai Ferenc Asztalitenisz Emlékverseny
A határokon is túl nyúló rendezvényen idén is szép számban akadtak versenyzők, akik ezzel
kívántak tisztelegni egy kiváló sportember emléke előtt. A helyi játékosok közül Fűkő Zoltán
érte el a legjobb helyezést, aki a harmadosztályú versenyen nem talált legyőzőre.
November 28. LÓCI DSE – Alsózsolca NBII. Észak-Keleti csoport női kézilabda bajnoki
mérkőzés
Az utolsó hazai bajnoki mérkőzését játszotta az őszi szezonban a gárda. A gyenge játék ellenére
nem borult a papírforma és simán nyert az Ivády-Barta csapat.
December 5. Johnson Labdarúgó Kupa
Hat csapat részvételével a Városi Sportcsarnokban megrendezésre került a Johnson Kupa, ahol
a gyári munkások mutathatták meg futball tudásukat. A győzelmet végül a Drink Team
fantázianévre hallgató csapat szerezte meg.
December 5. Mikulás futás (Ózdi Teknőc Futó Club)
Első ízben rendezte meg az amatőr egyesület ezt a rendezvényt, ahol szép számban teljesítették
a távot a kilátogató mikulások.
December 6. ÓAM-Ózdi KC – Hajdúböszörményi TE OSB D I. csoport fiú kézilabda bajnoki
mérkőzés
Az őszi fordulók utolsó hazai mérkőzését nagy fölénnyel sikerült megnyernie a csapatnak, így
kellő önbizalommal várják a tavaszi folytatást.
December 6. ÓAM-Ózdi KC-Törökszentmiklósi KE NBI/B Keleti csoport férfi kézilabda
bajnoki mérkőzés
A Mikulás-nap alkalmából egy magabiztos győzelemmel szórakoztatta a helyi szurkolókat a
csapat. A tavaszi folytatást az előkelő negyedik helyről várják.
December 7. Teremlabdarúgás Diákolimpia Megyei Selejtező VI. kcs. Fiú
A selejtező három csapat részvételével zajlott le, amelyen a Surányi Endre Szakközépiskola
csapata vívta ki a továbbjutást a megyei döntőbe.
December 8. Bozsik Intézményi Program III-IV. kcs. Leány
A következő téli torna a lányok megmérettetésével folytatódott, amelyen a III. korcsoportban
két csapat, míg a IV. korcsoportban három csapat mérte össze erejét.
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December 9. Diákolimpia Játékos Sportverseny Térségi Döntő
Négy csapat részvételével idén is jó hangulatban, majdnem minden játékot megnyerve a Bolyky
Tamás Általános Iskola csapata diadalmaskodott.
Köznevelési, oktatási rendezvények
2015. október-december
Egyeztető beszélgetést és fórumot tartott Ózd Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem, a
korábbi 2014-es InfóPONT beindításával és működésével kapcsolatosan. Az InfóPONT az
Ózdi Művelődési Intézményekben működik, bemutatva a Miskolci Egyetem lehetőségeit.
Ehhez kötődően két alkalommal, december 2-án és 10-én Pályaválasztási Tájékoztatót
tartottunk, melyen felmérésre kerültek az ózdi és Ózd környéki diákok továbbtanulási tervei.
2015. október-november
2015. november 30-án zárult az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0001 pályázati projekt, melynek ezen
időszakában kialakult és elfogadásra került a Járási Szintű Esélyteremtő Programterv, valamint
megkötésre került 4 Együttműködési megállapodás a résztvevő partnerek között.
2015. november 27.
Az Országos Városmarketing verseny regionális döntőjében a programhoz igazítva bemutatásra
kerültek Ózd jövőbeli, turisztikához kötődő lehetőségei.
2015. december 3.
„Smart City programok és városmarketing lehetőségek” konferencián bemutatásra kerültek a
város jövőbeli elképzelései, tervei a digitális lehetőségekhez kötődően. Az előadás címe: A
digitális jövő lehetőségei Ózdon.
Kulturális események:
Október 29-én került sor a felújított Muzeális Gyűjtemény ünnepélyes átadására.
November 6-án a Színházterem adott otthont Janiczak Dávid polgármester évértékelő
előadásának.
November 12-én, 25-én és 26-án a MaNDA projektzáró rendezvényeit tartotta az Ózdi
Művelődési Intézményben.
November 13-án a Szociális Munka Napján az ÓMI Zenés Színház mutatta be A padlás című
musicalt.
November 14-én a II. Adorján Lajos Néptánc találkozón 8 együttes mutatkozott be az Olvasó
színpadán.
November 23-án a Dumaszínház sorozatban ezúttal Kiss Ádám önálló estjén mulathatott a
közönség.
November 29-én, december 6-án az Adventi Gyertyagyújtás és Vásári Forgatag változatos
eseményei (egyházi és óvodai/iskolai ünnepi műsorok, színpadi programok, kézművesek,
jótékony célú alapítványok, civil szervezetek) népesítették be a Városház teret.
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December 1-jén dr. Csernus Imre előadásának adott helyet az Olvasó Színházterme.
December első hetében az ÓMI Városi Könyvtár is csatlakozott a Gyermekkönyvhét országos
kezdeményezéseihez.
December 3-án Mikulás műsorral és ajándékcsomaggal kedveskedett a legkisebbeknek az
ÓMI.
December 8-án a Gömör Kincsei című népviselet és gyöngyékszer kiállítás, viselet
bemutatóval egybekötött megnyitóját kísérhették figyelemmel az érdeklődők az Olvasó
Adorján Lajos Termében.
December 10-én az Idősek Karácsonyát, valamint a Miskolci Egyetem pályaválasztási
tájékoztatóját tartották meg az Olvasóban. Ezalatt a Mizerák István Teremben Dúró Dóra,
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke tartott
sajtótájékoztatót.

