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Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által elnyert, jelenleg folyamatban lévő 

pályázatokról 

 

1. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai 

fejlesztése”  

Benyújtva: 2016.04.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.03.31. 

Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft 

Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac 

üzemeltetés, eszközbeszerzés. 

Támogatási összegek megosztása:  

Ózd Város Önkormányzata: 384 040 440 Ft 

ÓZDINVEST Kft.:     15 959 560 Ft 

A kivitelezés 2019. január 31-i műszaki átadás -átvétellel lezárult. Jelenleg a 

használatbavételhez szükséges munkálatok (telekalakítás, épületek feltüntetése, 

bérlemények kialakítása, stb.) illetve a piac működési és szervezési feladatainak 

kialakítása, parkosítás, takarítás, tereprendezés van folyamatban. A használatbavételhez 

kapcsolódóan az új termelői piac ünnepélyes átadására is sor kerül a következő egy 

hónapon belül. A konzorciumi partner ÓZDINVEST Kft. részére a támogatási szerződés 

módosításával mintegy 3 Millió Ft plusz forrást biztosítottunk, melyet a piac 

üzemeltetése és működtetése során szükséges eszközök felhasználására tud fordítani a 

cég. A költségek fedezetét az ingatlan vásárlásra fel nem használat költségsorról 

csoportosítottuk át a projekten belül. Az eszközbeszerzés nagyobb részben megtörtént, az 

átcsoportosított forrásokhoz kapcsolódó része jelenleg még beszerzés alatt áll. 

Ingatlanvásárlásra nem került sor, miután a piac területét bővíteni nem tudtuk, az 

építkezés alatt az ideiglenes árusításra használati megállapodást kötöttünk a Szakképzési 

Centrummal, így a szomszédos terület egy részét tereprendezéssel a piaci árusok számára 

megfelelően kialakítottuk. Az önkormányzat saját forrása terhére a piac mellett, szintén 

önkormányzati területen parkolókat fog kialakítani, valamint területrendezést valósít meg 

2019-ben. 

 

2. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális 

rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok” 

Benyújtva: 2016.04.19. 

Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30. 

Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú 

Egyesület és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával. 

A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a 

szociális munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi 

programvezető foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres 

sportfoglalkozások, a hitéleti kör, ill. a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. Az 

akcióterületen élők által kitöltött kérdőívek értékelése után kiválasztásra került 150 fő, 

akik részére egyéni fejlesztési terv készült és különféle, egyénre szabott szolgáltatásokat 

nyújtunk részükre (pl. gazdálkodási tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások, 

konfliktuskezelés, stb.).  

Minden konzorciumi partner folyamatosan szervezi a Közösségi Beavatkozási Tervben 

meghatározott programokat (2018. szeptembere óta eltelt időszakban közösségi 

programok, sportnap (2019. 02.23.), egészségnap (2018.12.01.) stb.).  
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A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről Ózd 

Város honlapján részletes információk találhatók. 

 

3. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 „Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési 

beruházások Ózd városában”  

Benyújtva: 2016.03.31. 

Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01. 

Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

bevonásával. 

2018. június 21-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs 

Főosztálya által szervezett tervzsűrin bemutatásra kerültek a kerékpárút hálózat tervei. A 

minisztériumi szakértők véleményével kiegészítésre kerültek a projekt kiviteli tervei, 

amelyek alapján közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megkötésre kerültek a 

vállalkozási szerződések (külön-külön a körforgalomra, a kerékpárút épített szakaszaira 

és a forgalomtechnikai beavatkozással érintett szakaszokra). Az építési munkák a tervek 

szerint március közepén a körforgalom építésével kezdődnek. A lakosság előzetes 

tájékoztatása a forgalmi rend változásáról és a szemléletformálási akciók szervezése 

folyamatban van. 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről Ózd 

Város honlapján részletes információk találhatók. 

 

4. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az 

akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”  

Benyújtva: 2016.08.10. 

Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Ózdinvest Kft. bevonásával. 

A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót 

szolgáló, közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő, illetve egyéb kapcsolódó 

közterületi és infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek 

tervezésre. A tervezett tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.   

A költségcsökkentés figyelembevételével meghatározásra került a projekt végleges 

műszaki tartalma. Ez alapján elkészültek a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági 

tanulmány. A Váci Mihály út 6-9. épületek felújítása 2018. decemberében elkészült, a 

beköltözések megtörténtek. 

A kivitelezési munkák két részre lettek osztva, a második ütem tartalmazza az összes 

többi kivitelezési feladat elvégzését (Újtelep 1. lakások felújítása, közösségi ház 

kialakítása, Ív úti parkoló átépítése, Újtelepen csapadékvíz hálózat rekonstrukció és a 

keresztutcák aszfaltozása). A munkálatok márciusban kezdődnek.  

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről Ózd 

Város honlapján részletes információk találhatók. 

 

5. TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK 

FEJLESZTÉSE ÓZDON” 

Benyújtva: 2016.07.04. 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31. 

Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft 

A projektet a 12 tagú HAJÓZD Helyi Akciócsoport valósítja meg konzorciumi formában, 

a benyújtott  Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) mentén.  
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A helyi köz- és civil szféra szereplői a HKFS megvalósítására, összhangban annak 

céljaival, pályázatokat nyújthatnak be az elnyert összeg jelentős részére. Az akciócsoport 

vezető tagja Ózd Város Önkormányzata, munkaszervezete az Ózdi Polgármesteri Hivatal. 

A 38 hónapos projektidőszakban a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll 

rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra lehet pályázatokat benyújtani. 

Jelenleg mind a 4 helyi pályázati kiírás lezárult. A KÖSZI TÉR! felhívásra 6, a KÖSZI 

FESZT! felhívásra 11, a KÖSZI ÉRTÉK! felhívásra 10, míg a KÖSZI FEJLŐDÉS! 

felhívásra összesen 4 pályázat érkezett be.  Jelenleg különböző ütemben a pályázatok 

értékelési folyamata zajlik. 4 pályázó szervezet esetében a Pénzügyminisztérium részéről 

Támogatói Okirat kibocsátására került sor, közel 183 millió Ft értékben, így azok a 

megvalósítás útjára léptek. 

 A munkaszervezet animációs tevékenységgel is segíti a helyi szervezeteket, hogy értékes 

és a HKFS-nek megfelelő pályázatokat nyújthassanak be. 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről Ózd 

Város honlapján részletes információk találhatók. 

 

6. TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése Ózd városában”  

Benyújtva: 2016.04.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft 

A projekttel a Családsegítő Szolgálat Petőfi úti két ingatlanja, a Petőfi út 10. és 12. sz. 

ingatlan került teljes mértékben felújításra. Egyrészt energetikai szempontból, azaz külső 

szigetelés, nyílászáró csere, tetőcsere történt, másrészt belső elrendezésében is tágasabb, 

racionálisabb elrendezésű lett. Irodák, csoportszoba, kiszolgáló helyiségek kerültek 

kialakításra, teljes burkolat cserével, festéssel. Elbontásra kerültek a garázsok, helyettük 

újak lettek kialakítva, ezzel együtt az udvar térburkolása is megtörtént. Az 

ügyfélforgalmat bonyolító épület teljes mértékben akadály mentesítve lett. 

2018.10.18-án a projekt sikeresen befejeződött, záró helyszíni ellenőrzést várjuk. 

 

7. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”  

Benyújtva: 2016.06.06. 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31. 

Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft 

       A 2018.05.31-én elkészült kiviteli terveket a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága vétója 

miatt át kellett terveztetni, melyet saját forrásból finanszíroztunk. A legnagyobb 

problémát a főúttal párhuzamos kiszolgáló út áttervezése jelentette, ugyanis itt található 

az az ökológiai folyosó, melyet nem érinthet a beruházás. Ezzel együtt át kellett tervezni 

a közvilágítást, az ivóvíz rendszert és a távközlést. A komplett kiviteli tervek 

elkészítésének határideje: 2019-03-20. Ezután indul a kivitelezésre, illetve az 

eszközbeszerzésre a közbeszerzés. 

 

8. TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési 

beruházások”  

Benyújtva: 2017.07.31. 

Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31. 

Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft 

Az elképzelt fejlesztések a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési 

megoldásokhoz kapcsolódva oldaná meg a település csapadékvíz elvezetés 

korszerűsítését. A tervezési terület Ózd város belterületén található, egyrészt (1. sz. 
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tervezési terület) a Meggyes városrész és az Ózdi Ipari Park (volt acélmű) környezetében 

helyezkedik el, másrészt (2. sz. tervezési terület) a város ÉNy-i részén található Hangony-

fővölgyi záportározó területén. A megnövekedett csapadék mennyisége illetve ezek nem 

megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út és a Volny József utca környezetében 

rendszeres elöntéseket okoz. A záportározó területe az utóbbi évtizedekben 

feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtté változott, a záportározó területén 

áthaladó út alatti áteresz tönkrement (összetört, megsüllyedt). Elkészültek a kiviteli 

tervek, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép, forgalomtechnikai terv, a 

fenntarthatósági biztosító pénzügyi elemzés. A Magyar Közút kiadta a támogató 

nyilatkozatát. A Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleményére várunk. Utána 

kezdődik a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési tender összeállítása és kiírása. 

 

9. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal 

és Sportcsarnok”  

Benyújtva: 2017.08.29. 

Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.12.31. 

Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft 

Az elkészült kiviteli tervek birtokában kiírásra került a kivitelezés közbeszerzése, az 

ajánlatok beérkezésének határideje 2019.03.18., tervezett szerződéskötés 2019.03.31. 

 

10. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Ózdon” 

Benyújtva: 2018.08.31. 

Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft 

A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépányi Általános Iskola 

energetikai korszerűsítését tervezi az önkormányzat. Ennek keretében a következő 

fejlesztéseket terveztük: 
a) külső határoló szerkezeteik korszerűsítése  
b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése 

c) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából 

A támogatásról szóló döntés megszületetett, a hatálybaléptetéshez várjuk a KSZ 

hiánypótlását. 

 

11. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd 

városban” 
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25. 

Konzorciumi megállapodás megkötése:2016.07.20. 

Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31. 

Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft 

Minden célterület átadásra került munkavégzés céljából. 

A kivitelezés eddig teljesített főbb számai: 

6359/46508 m gerinccsatorna 

2902/19148 m bekötő csatorna 

1853/7476 m nyomóvezeték 

418/2884 db bekötés 

 

12. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 

Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt.  
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Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.  

Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati 

önerő nélkül. 

Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2  

Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m2 minimális alapterületű, gumi talajburkolatú, 

minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db) 

A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, 

fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, 

párhuzamos korlát. 

 2018. 10. hó Vállalkozási szerződés Nemzeti Sportközpontok – Ózd Város 

Önkormányzata – Lamar Építész Iroda között, munkaterület átadás 

 2019. 02. hó Kivitelezés elkészült 

 2019. 03. hó TÜV minősítés, műszaki átadás-átvétel, ünnepélyes átadó 

 

13. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 „Borsod-Abaúj Zemplén megye területén meglévő 

SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok 

kidolgozása”  

Benyújtva: 2016.06.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.05.12-2018.06.12. 

Támogatási összeg: bruttó 8.796.912,- Ft 

A projekt során Ózd Város Önkormányzata konzorciumi partnerként beszerzésen 

kiválasztott szolgáltató igénybevételével elkészíttette a város Fenntartható Energia 

Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatát és kidolgoztatta a Fenntartható Energia- és Klíma 

Akciótervét (SECAP). 

Az akciótervek Képviselő-testületi elfogadása 2018.05.31-én megtörtént, a 

dokumentumok a projekt előírásai szerint közzétételre kerültek. 

 

14. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja (IV. Ütem) 

–„Marosi István Sportcsarnokban hat darab öltöző és edzőterem felújítása, 

kialakítása” 

Benyújtva: 2018.01.19. 

Megvalósítási időszak: 2018.IV. negyedév-2019 II. negyedév 

Támogatási összeg: bruttó 14.230.802,- Ft; 30%-os önerővel 

A projektre vonatkozóan a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek. A szövetség 

közbeszerzés keretében kiválasztotta a leendő kivitelezőt, de a legkedvezőbb ajánlat is 

112%-kal meghaladja a tervezett költséget, ezért az Önkormányzatnak költségmentesen 

lehetősége van visszalépni a pályázattól. 

 

15. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi 

töltőállomások kiépítése 

Benyújtva: 2016.06.29. 

Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2019.07.31. 

Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft 

A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az 

áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került, 

melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével párhuzamosan fog történni. A három 

darab töltőállomás kiépítésére, üzemeltetésére a beszerzést lefolytattuk, a nyertes 

vállalkozóval, a Budapesti Elektromos Zrt.-vel a szerződés egyeztetése megtörtént. A 

jóváhagyás folyamatban van. Támogató Szervezetnél történt változás miatt a szerződések 

egyeztetése elhúzódott, ezért a Támogatási Szerződés 2019. július 31-ig 
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meghosszabbításra került. A hátralevő idő alatt, a szerződések aláírását követően, a 

töltőállomások telepítését és üzembe helyezését fogjuk elvégezni. 

 

16. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 „Ózd Város Önkormányzata ASP 

Központhoz való csatlakozása” 

Benyújtva: 2017.03.14. 

Megvalósítási időszak: 2017.04.01-2018.06.30. 

Támogatási összeg: bruttó 9.000.000,- Ft 

A projektben részletezett minden tevékenység megvalósult, a projekt záró beszámolója 

2018.08.29. napján benyújtásra került. 

 

17. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”  

Benyújtva: 2017.03.16. 

Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30. 

Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft 

A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város 

Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk 

települések önkormányzatai a partnerek. 

A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és 

eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést, 

képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló 

kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza, 36 

hónapos átfutási idővel. 

A projekt kezdő időpontjára a projektmenedzsment tagjainak és a szakmai 

közreműködőknek a szerződései megkötésre kerültek. A pályázati projektben vállalt 

tevékenységek előzetes áttekintését, csoportosítását követően a konzorciumi partnerekkel 

egyeztetések történtek az esetleges változtatások szükségességéről, és a megvalósítás 

gyakorlati lépéseiről. Az egyeztetett változtatásokhoz az indikatív ajánlatok begyűjtését 

követően a módosítási igény benyújtása megtörtént, melyet a KSZ jóváhagyott, és ennek 

alapján aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. sz módosítása. A projekt 

működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése megtörtént. A projekt során tervezett 

közbeszerzések, tanácsadás, workshop, rendezvény-szervezés és képzés témákban 2019. 

II. hó végére lezárásra kerültek, a szerződéseket a közbeszerzési eljárás Nyertes 

Ajánlattevőivel megkötöttük. A tevékenységek közül az időarányos elemek 

megvalósítása megkezdődött. Például a táborozás, ösztöndíj program folyamatban van, 

valamint a különböző tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, és a 

célcsoportok megkeresése folyamatban van. A projekttevékenységek elvégzett elemeinek 

első elszámolását 2018. december hónapban benyújtottuk. 

A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi 

városi honlapon részletes információk találhatók. 

 

Oktatás 

 

2018. december 

Ózd Város Önkormányzata a téli tanítási szünet munkanapjain szünidei gyermekétkeztetést – 

egyszeri meleg főétkeztetést - biztosított a rászorulók részére. 
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2018. december – 2019. január 

Folyamatosan zajlott a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozatához kötődően, a 

2019/2020-as tanévben indítandó szakok határon inneni és túli népszerűsítése 

(pályaorientációs napok, hirdetések, iskolalátogatások, stb.). 

 

2019. január 19. 

Városunk középiskoláiban rendben lezajlott a központi felvételi vizsga a 8. évfolyamos 

diákok számára matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 

 

2019. január 22-23. 

Városunkba érkezett a testvérvárosi Chorzów kulturális küldöttsége, a Freeland művészeti 

egyesület. A lengyel társulat tagjai részt vettek a Magyar Kultúra Napi ünnepségen és 

megismerkedtek városunk nevezetességeivel. 

 

2019. január 24. 

Általános pályaválasztási nyílt napot tartott a Miskolci Egyetem a Digitális Erőműben, ahol a 

résztvevő középiskolások megismerhették az egyetem karait, valamint az indított alap- és 

mesterképzéseit. 

 

2019. január-február 

Rendben lezajlottak a városi iskolák és óvodák farsangi rendezvényei. 

 

2019. március 4. 

Beindultak a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozatán a város által szervezett felvételi 

felkészítő foglalkozások társadalomismeretből és matematikából. 

 

Sportesemények 

 
2018. december 14. Diákolimpia Játékos Sportverseny térségi döntő 

2018. december 16. Kiss László Asztalitenisz Emlékverseny 

2018. december 22. V. Spartan Kupa Küzdősport Gála 

 

2019. január 4. Teremlabdarúgó Diákolimpia IV. kcs. Fiú Megyei Elődöntő 

2019. január 5. Bencze Tamás Emléktorna U12 

2019. január 6. ÓAM Kupa U10 

2019. január 8. Játékos Sportverseny Megyei döntő 

2019. január 12. Földi Ferenc Emléktorna U14 

2019. január 13. Kondi Napok Szánkóhúzó verseny 

2019. január 15. Diákolimpia Úszás Térségi Döntő  

2019. január 19. Bellér László Emléktorna 

 

2019. február 4. Újévi Futsal Teremlabdarúgó Torna (V-VI. Korcsoport) 

2019. február 5. Langer László Fedettpályás Atlétika I. korcsoport 

2019. február 6. Kézilabda Diákolimpia III. korcsoport (fiú) 

2019. február 9. Öregfiúk Futsal Teremlabdarúgó Torna  

2019. február 10. Korpai Ferenc Asztalitenisz Emlékverseny 

2019. február 14. Fedettpályás Atlétika II. korcsoport 

2019. február 17. Kondi Napok Szabadidős Úszás 

2019. február 18. Ovis Olimpia 

2019. február 19. Fedettpályás Atlétika III. korcsoport 
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2019. február 20. Diákolimpia Kézilabda Térségi Döntő IV. kcs. Fiú 

2019. február 21. Fedettpályás Atlétika (középiskolás) 

2019. február 23-24. Farsangi Felnőtt Futsal Verseny 

2019. február 27. Fedettpályás Atlétika IV. korcsoport 

 

Kulturális események 

 

2018. december 13. 

Luca napja, a magyar Halloween – múzeumpedagógiai foglalkozás 

Múltidéző – Munkás, család, történet Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár előadása 

 

2018. december 14. 

Táblai karácsony 

 

2018. december 10-15. 
Testünk a csoda című kiállítás 

Csillagszóró – az Olvasó karácsonyi műsora 

 

2018. december 16. 

Advent III. a Városház téren 

 

2018. december 17.  

Hódoscsépányi karácsonyi ünnepség 

Könyvklub 

Művészeti műhely gyerekeknek – adventi kézműves foglalkozás 

 

2018. december 23.  

Advent IV. a Városház téren 

 

2018. december 27.  

Ózdi Néptánc Egyesület évzáró táncház 

 

2018. december 29.  

Dumaszínház – Aranyosi Péter önálló estje 

 

2018. december 31.  

Városi Szilveszter  

 

2019. január 9. 

Ózdi Szabadegyetem – Sport és Média (Dr. Csisztu Zsuzsa, Szőnyi Ferenc, Szepessy László, 

Agyagási Ákos, Vincze Ottó) 

 

2019. január 11.  

Galambosi Gabriella képeinek kiállítás megnyitója 

 

2019. január 12.  

Megemlékezés a Don-kanyari áttörés évfordulójáról Szentsimonban 

 

2019. január 14.  
Dr. Zacher Gábor drogprevenciós előadása 
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2019. január 16.  

Mátyás rejtvényfüzet eredményhirdetése – Léghajó meseszínház előadása 

 

2019. január 17.  

Aranytoll irodalmi pályázat eredményhirdetése és ünnepi műsor – Szép Szó Irodalmi Kör 

 

2019. január 18.  

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember ismeretterjesztő előadása 

 

2019. január 21.  

Szakács Barna festmény kiállítás megnyitó a Civil Házban 

Művészeti műhely, téli foglalkozás gyerekeknek   

 

2019. január 22.  

Magyar Kultúra Napja  

 

2019. január 23.  

Bánfalvi Lászlóné könyvének bemutatása a kistérség könyvtárosainak 

 

2019. január 25.  

Múltidéző 

 

2019. január 27.  

Bábelőadás és könyvvásár a Móra kiadótól 

 

2019. január 31.  

Sporttörténet: Kajak-kenu (Kurucz János és Ifj. Vass Tibor előadásai) 

 

2019. február 4. 
Honismeret – Téli Ózd fotókon (Mészáros Barnabás) 

Művészeti műhely gyerekeknek 

 

2019. február 5.  
Szívklub „Ki mit tud” a Civil Házban 

 

2019. február 8.  

Jelvény kiállítás megnyitó 

 

2019. február 13.  
TiniTourist élménybeszámoló és turisztikai vetélkedő felső tagozatos és középiskolás 

diákoknak 

Dumaszínház – Kovács András Péter és Ráskó Eszter önálló estje 

 

2019. február 10-15.  

Házasság Hete Programsorozat 

 

2019. február 14.  

Irodalmi felolvasó est (Harsányiné Kecskés Nikoletta) 
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2019. február 15-17.  

Kultúrházak Éjjel – Nappal Programok 

 

2019. február 15.  

Farsangi Játszóház 

 

2019. február 16.  
Erica C. Dance School Nyíltnap 

 

2019. február 18.  

Művészi műhely gyerekeknek 

 

2019. február 21.   

Ózdi Szabadegyetem: Van élet a halál után? (Putnoki Tibor, Dr. Sulyok János, Szőke Gábor) 

 

2019. február 25.  
Hely, ahol élünk… - 120 éves az ózdi evangélikus egyház (Dr. Tóth Melinda) 

 

2019. február 27.  

Ózdi Képzőművészeti Egyesület festményeinek kiállítás megnyitója 

 

2019. február 28.  

Múltidéző klub 

ÓMI Zenés Színház - HAIR c. musical premierje  

 

2019. március 1. 

Farsang napja a múzeumban – múzeumpedagógiai foglalkozás 

Papírcraft kiállítás megnyitó (Csipkés Róbert alkotó kiállítása) 

ÓMI Zenés Színház - HAIR c. musical előadás 

 

2019. március 4.  

Eventus művészeti középiskola (Eger) diákjainak kiállítása 

Művészeti műhely gyerekeknek 

 

2019. március 6.  

Gyerekszínház bérletes előadása – Pöttöm Panna táncszínház (2 előadás) 

 

2019. március 8.  

Nőnapi koncert – M&M Zenei Klub (Szali G.) 

Sportgála 

 


