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…, hogy az Ózd-Szentsimoni Árpád-kori római 
katolikus templom a város egyik kiemelten kezelt 
műemlék együttese, melynek 1423-ban festett 
freskói és 1650-ben készült kazettás mennyezete 
különleges művészettörténeti jelentőséggel bírnak?

TUDTA ÖN...
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Látogasson el hozzánk, tapasztalja meg Ön is, 
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vadjainak félő moraját, és bár a még itt-ott 
látszódó vaskultúra torzói ezer meg egy 
mesét suttogva regélnek az elmúlt évtize-
dek legendáiról, patinás gyári épületek 
mázsás súlya nehezedik ránk, de a város 
szívébe érkezve egy dinamikus, az elmúlt 
években új útra lépett, lüktető település 
képe fogad bennünket.

Ózdhoz új izgalmak sora kapcsolódik, 
melyből nem hiányzik a kultúra, a zene és a 
csodás természeti környezet sem. Ápolt, 
virágos parkjai között átfutó tiszta szellő 
már a levendula illatát sodorja elénk, 
reményt és lehetőséget kínálva az itt 

élőknek, izgalmas kalandokat az ide látoga-
tóknak. A település őrzi tradícióit, ápolja 
hagyományait, de a kohászatra épülő, az 
egykori iparterületeken útjára indult, 
kulturális funkcióváltás állomásai egy új és 
élhető jövőképet tárnak fel nekünk.

Kedves látogató! Ózd, a hét völgy városa 
csak belülről, az itt élőkkel beszélgetve, 
közöttük járva ismerhető meg igazán, 
fedi fel valódi, egyedi arcát. Jelen kiadvá-
nyunkban csokorba szedve meséljük el, 
hogy mit jelent nekünk, itt élőknek a 
város, és mit nyújt mindazoknak, akik 
hozzánk érkeznek.

Ózd, a hét völgy városa várja az ide 
látogatókat. Tiszta szívvel, barátsággal és 
szeretettel.

ÓZD, A HÉT VÖLGY VÁROSA
Vajon mi jut eszébe először a látogatónak, ha Ózdra érkezik?
Egy sokszor leírt, elfelejtett, félresöpört és eltemetett település?
A kohászati múlt, jelen és jövő? Vagy mindezek együtt? 
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…, hogy Ózdon található az 1958-as 
Brüsszeli Világkiállítás szenzációjának, 
az Atomiumnak a kicsinyített, közel 
7 méter magas mása, mely alkotás 
az egykori kohászati gyáróriás Ózdi 
Kohászati Üzemek mérnöki- és munkás 
kollektívájának alkotókészségét dicséri?

TUDTA ÖN...
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„…a nagy bükkben lévő Helységek Lakóji 
Barkók, és Barkóknak neveztetnek, lakó 
földjüket ismét Barkóságnak hívatnak.”             
Az itt élő palóc, barkó gyökerű embe-     
rek kedves fogadtatása elősegíti az 
élményekben gazdag itt tartózkodást. 
Ózdon bárhová megy a vendég, turista, 
mindenütt közvetlen, baráti fogadtatásra 
talál. Mi Ózdiak is bírjuk azt a mélyen 
gyökerező, jellegzetes magyar tulajdon-
ságot, melynek neve: vendégszeretet. 
Értékeink mellett ez nem csekélység mai, 
elidegenedett korunkban.
 
Az ózdi emberek büszkék a kohászati 
gyökereikből is fakadó összetartó, 
empatikus, család- és vendégszerető belső 
tulajdonságaikra, s talán ebből adódik, hogy 

a település a tudomány, a közélet, a művészet 
és a sport területén is sok hazai- és nemzetközi 
szinten is elismert személyiséget indított útjára, 
akik a mai napig büszkék ózdi gyökereikre, 
haza- és visszavágynak hozzánk. Ózd 
a „szellemi örökségvédelem” mellett a 
testvérvárosi kapcsolatait is kiemelten 
kezeli, rendszeresek a kölcsönös baráti és 
kulturális találkozók a lengyelországbeli 
Chorzów-al és más partnertelepülésekkel.

A VENDÉGSZERETŐ ÓZD
1934-ben „Borsod kebelének egy fia” aláírással közöltek egy levelet, miszerint...
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„…Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj…” írja a költő és milyen igaz! 
Ózdhoz közelítve megmutatja magát az ezerarcú, sokszínű 
Északkelet-Magyarország, Ózd felől nyílik a Bükk hegység egyik kapuja. 

A település környezetének nagy kiterje-
désű erdőségei, a környék megbúvó tavai, 
a város parkjai, terei kirándulásra, 
gyalogtúrázásra csábítanak, mely lehető-
ségek az egészséges és aktív pihenést 
egyaránt szolgálják.
 
A közeli hegyek friss levegője, a dús 
lombú fák élénk zöldje, az őszi avar 
hangja, a madarak csicsergése, 

A város középső részébe ékelődött Bolyki 
horgásztó és a körülötte elterülő csodála-
tos park tavasszal és nyáron virágok 
ezreivel, ősszel színek ezerarcú kavalkád-
jával várja a pihenni vágyókat, valamint a 
csendes szórakozást kedvelő horgászokat.

A város közvetlen környezete turisztikai 
célpontokkal is teletűzdelt természeti 
környezet. Ózd neve mellett minden 
bizonnyal sokuknak ismeretlenül cseng 
Arló, Bélapátfalva, Kelemér vagy éppen 
Uppony neve, de aki egyszer lepillant az 
upponyi sziklaszoros tetejéről a csillogó 
Lázbérci víztározóra, vagy végigsétál a 
keleméri Mohos-tavak növényi ritkaságai 

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

mind-mind az ózdi erdők ajándéka.                       
A gyógynövények, gombák begyűjtése 
hegyen-völgyön, erdőn-mezőn egyaránt 
kellemes és hasznos időtöltés. 

Az ózdi dombok kilátói, magaslesei beköl-
töztek a városba, újjáépített kilátó fogadja 
a vendéget a Vasvár-hegyen,  de gyönyörű 
panorámát ad a széles, társadalmi össze-
fogással megújult Roób pihenőhely is.                 

között, netalán felpillant a sokszor ködbe 
burkolózó Bélkő gyalult sziklaperemére, 
esetleg meghallgatja a még élő öregek 
elbeszélését a súvadással keletkezett 
Arlói-tó emlékeiről, az talán soha nem 
felejti el ezeket a földrajzi helyeket. 

A valamikor a 70’-es években útjára 
indult „Másfélmillió lépés Magyar- 
országon” mozgalom lábnyomaiból 
néhány tízezer minden bizonnyal Ózdon 
és környékén őrzi Rockenbauer Pál emlé-
két, köszönhetően a közvetlenül mellet-
tünk elhaladó Országos Kéktúra útvonalá-
nak. A kékfestésű erdei ösvényről leágazó 
Kohász Kék túraútvonal egészen a városi 
múzeum lépcsőjéig kalauzolja el a bakan-
csos turizmus szerelmeseit. 

Közel esik hozzánk 11 tájvédelmi körzeté-
vel és 17 országos jelentőségű természet-
védelmi területével a Bükki Nemzeti Park. 
Könnyen elérhető számos magyarországi 
és szlovákiai látnivaló, többek között 
Szilvásvárad, a világörökség részeként 
nyilvántartott Aggteleki cseppkőbarlang 
és az Ipolytarnóci ősmaradványok...
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…, hogy Ózd az egyik legjelentősebb 
állomása a Magyarországon átmenő 
Európai Vaskultúra Útjának, mely a 
vasgyártáshoz kötődő tárgyi és szellemi 
kulturális emlékeket foglalja magában, 
valamint szerves része a három országon 
átívelő, 276 km hosszú kulturális 
tanösvénynek, a Gótikus Útnak?

TUDTA ÖN...
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…, hogy a borsodiak, ezen belül az 
ózdiak büszkék egyedi tájszólásukra? 
Mi ózdiak rendszeresen összefutunk 
a Gyújtón vagy az Indítóban, de 
gyakran használjuk a makuka, a süsü 
vagy levonó szavakat is, melyeket 
az ország többi szegletében 
szotyolának, kapucninak vagy éppen 
matricának mondanak.

TUDTA ÖN...
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Ózd az észak-magyarországi iparvidék 
egyik központi városa, a Gömör-Hevesi 
dombság völgyeiben, a Bükk hegység 

-

körzeten belül helyezkedik el.                                       

területe mintegy 100 km2.

A település történelmileg már 
több mint 700 éve létezik, de a városi 

változás a XIX. század közepén történt, amikor 

igazi iparvárossá, a megye második legnagyobb 
településévé vált Ózd. 
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... kulturális csemegeként megtekintés-
re kínáljuk Önnek a volt nehézipari-,  
ma már inkább kulturális negyed, 
kiemelt épületeit, a Gyár út köré 
csoportosult Tiszti Kaszinót, az Ózdi 

Muzeális 
Emlékparkot,
Nemzeti Filmtörténeti Élményparkot.

... családi programként, kikapcsolódás-
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E kiemelt jelentőségű turisztikai attrakció a 
hagyományok  és az újszerű elemek ötvözése 
mellett szervesen illeszkedik a Digitális 
Erőmű projektjei keretében megvalósított 
elemekhez. A létesítmény alagsorába belépve 
a látogató a Digitális Kárpát-medence elneve-

Az építészeti múlt, jelen és jövő 
lehetőségeit bejáró képzeletbeli 
utazásunkat, az egykor a város 
szíveként lüktető, volt gyári 
üzemcsarnok torzójától indítjuk, 
mely számos jazz- és rock 
zenekar fergeteges koncertjének 
színhelye volt már.

Kilépve a volt törzsgyár 1. számú főka-
puján a Marschalkó Béla építész által 
tervezett egykori Gyári Olvasó Egylet 
székháza, az „Olvasó” szecessziós 
stílusú épülete magasodik fölénk.                      
A 2010-ben ICOMOS díjjal elismert 
műemlék épület az Ózdi Művelődési 
Intézmények székhelye, a térség 
legimpozánsabb kulturális központja, 
melyet rendezvénytől függetlenül is 
érdemes felkeresnünk, bejárnunk, 
hiszen folyosói, terei mindig tele 
vannak kulturális csemegékkel, 
időszakos- és állandó kiállításokkal. 

Az Olvasótól jobbra a neoreneszánsz 
stílusú Tiszti Kaszinó épülete áll, emléket 
állítva a gyári múltnak és egyben lehetősé-
get adva a jövő nemzedékének is, mint 
rendezvényház, s mint a zeneiskolai 
növendékek és egyetemi hallgatók otthona.
 
Közvetlen szomszédságában már formáló-
dik az a tér, mely a vasgyári funkcióváltás-
nak köszönhetően, a kialakuló kulturális 

ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉGÜNK
EMLÉKEI

zésű kiállítással találkozik, amely a fényfestés 
technológiáját alkalmazva mutatja be hazánk 
történetét a honfoglalástól napjainkig.                         
Az óriási filmes anyagokra és digitális                       
gyűjteményre alapozott interaktív tárlat                         
a Kárpát-medence kultúrtörténetén,                 

őrzi a terek, parkok csendjét, melyek közül 
az egyik legjelentősebb a 2013-ban a Gyújtó 
térre került kohász szobor, mely Kisfaludi 
Strobl Zsigmond alkotása. Kalandozásunk 
során régi munkáskolóniák mellett 
haladunk el és érkezünk a legsajátosabb, 
építészetileg formabontó Velence-telep-
hez, mely az utóbbi évek pályázatainak 
köszönhetően részlegesen megújult, új 
élettel töltődött meg. A város túlsó végéig 
utazva jutunk el a több mint 800 éves 
településrészhez, Szentsimonhoz, ahol egy 
gyönyörű Árpád-kori templom őrzi az itt 
élők történelmi hagyatékát.

A fentiek mellett az ózdi építészeti örök-
ség egyéb kincseit is műemlékké nyilvání-
tották a legkiemeltebb értékeket képviselő 
ipari létesítményeket: a Törzsgyár terüle-
tén álló Téglagyárat, a Fúvógépházat,                 
és az eklektikus-neobarokk gyári uszodát.

identitásformáló értékein kalauzol bennünket 
végig, a felújított ódon épület csendesen 
pihenő transzformátorai között. A közelé-
ben lévő, volt fúvógépház épületében a 
Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kapott 
helyet, ahol az interaktív „filmes karaoke” 
stúdiók lehetőséget biztosítanak a látvány-
tár megtekintésén túl arra is, hogy a látogatók 
kipróbálhassák, átélhessék a filmgyártás 
élményeit is, valamint, hogy egy 80 
méteres lecsúszópályán végigszáguldva, 
az adrenalinszint növelése mellett készít-
hessék el saját filmjüket. 

A kohász múlt emlékeitől elszakadva a 
falu térsége felé kanyarodunk, ahol az ív 
úti római katolikus templom, az építésze-
tileg is remek református templom és az 
evangélikus templom hármasa gyönyör-
ködteti szemünket. A városon átvezető 
utunk során számos emlékmű és szobor 

negyed kapuja lesz, valódi, jövőbe mutató 
látványelemekkel és a volt légoltalmi pince 
látogathatóvá tételével.

A másik irányba továbbhaladva az új 
Kohász téren keresztül, képzeletünkben 
még érezhetjük a néhány évtizede ledön-
tött gyárkéménysor füstjét, elérkezünk a 
meghökkentő sárga, fekete színekben 
pompázó városi múzeum épületéhez.               
A több mint 100 éves klasszicista stílusú 
épület a múlt megőrzött értékei mellett a 
jövő turisztikai attrakcióinak első állomását 
nyújtja a látogatóknak. Az Ózdi Muzeális 
Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark,                     
a már meglévő városi múzeum bővítésével 
és korszerűsítésével, valamint egy ipartör-
téneti skanzen kialakításával jött létre. 
Izgalmas, ahogyan a lefedett Ózd patak 
medrén keresztül vezető séta során megis-
merkedhetünk az egykor szép napokat 
megélt Ózdi Kohászati Üzemek történel-
mével és interaktív módon felfedezhetjük a 
vasgyártás múltját, valamint azt, hogy 
hogyan formálta mindez a város életmódját.                           

ÓZD, A HÉT VÖLGY VÁROSA
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jekt keretében megvalósult fejlesztések 
társadalmi hasznosságát, az épített 
örökség megóvását és a barnamezős 
területek revitalizációját is méltatta?

TUDTA ÖN...

zésű kiállítással találkozik, amely a fényfestés 
technológiáját alkalmazva mutatja be hazánk 
történetét a honfoglalástól napjainkig.                         
Az óriási filmes anyagokra és digitális                       
gyűjteményre alapozott interaktív tárlat                         
a Kárpát-medence kultúrtörténetén,                 

őrzi a terek, parkok csendjét, melyek közül 
az egyik legjelentősebb a 2013-ban a Gyújtó 
térre került kohász szobor, mely Kisfaludi 
Strobl Zsigmond alkotása. Kalandozásunk 
során régi munkáskolóniák mellett 
haladunk el és érkezünk a legsajátosabb, 
építészetileg formabontó Velence-telep-
hez, mely az utóbbi évek pályázatainak 
köszönhetően részlegesen megújult, új 
élettel töltődött meg. A város túlsó végéig 
utazva jutunk el a több mint 800 éves 
településrészhez, Szentsimonhoz, ahol egy 
gyönyörű Árpád-kori templom őrzi az itt 
élők történelmi hagyatékát.

A fentiek mellett az ózdi építészeti örök-
ség egyéb kincseit is műemlékké nyilvání-
tották a legkiemeltebb értékeket képviselő 
ipari létesítményeket: a Törzsgyár terüle-
tén álló Téglagyárat, a Fúvógépházat,                 
és az eklektikus-neobarokk gyári uszodát.

identitásformáló értékein kalauzol bennünket 
végig, a felújított ódon épület csendesen 
pihenő transzformátorai között. A közelé-
ben lévő, volt fúvógépház épületében a 
Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kapott 
helyet, ahol az interaktív „filmes karaoke” 
stúdiók lehetőséget biztosítanak a látvány-
tár megtekintésén túl arra is, hogy a látogatók 
kipróbálhassák, átélhessék a filmgyártás 
élményeit is, valamint, hogy egy 80 
méteres lecsúszópályán végigszáguldva, 
az adrenalinszint növelése mellett készít-
hessék el saját filmjüket. 

A kohász múlt emlékeitől elszakadva a 
falu térsége felé kanyarodunk, ahol az ív 
úti római katolikus templom, az építésze-
tileg is remek református templom és az 
evangélikus templom hármasa gyönyör-
ködteti szemünket. A városon átvezető 
utunk során számos emlékmű és szobor 

negyed kapuja lesz, valódi, jövőbe mutató 
látványelemekkel és a volt légoltalmi pince 
látogathatóvá tételével.

A másik irányba továbbhaladva az új 
Kohász téren keresztül, képzeletünkben 
még érezhetjük a néhány évtizede ledön-
tött gyárkéménysor füstjét, elérkezünk a 
meghökkentő sárga, fekete színekben 
pompázó városi múzeum épületéhez.               
A több mint 100 éves klasszicista stílusú 
épület a múlt megőrzött értékei mellett a 
jövő turisztikai attrakcióinak első állomását 
nyújtja a látogatóknak. Az Ózdi Muzeális 
Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark,                     
a már meglévő városi múzeum bővítésével 
és korszerűsítésével, valamint egy ipartör-
téneti skanzen kialakításával jött létre. 
Izgalmas, ahogyan a lefedett Ózd patak 
medrén keresztül vezető séta során megis-
merkedhetünk az egykor szép napokat 
megélt Ózdi Kohászati Üzemek történel-
mével és interaktív módon felfedezhetjük a 
vasgyártás múltját, valamint azt, hogy 
hogyan formálta mindez a város életmódját.                           
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…, hogy az újjávarázsolt Ózdi Művelődési 
Intézmények székházának közel 700 
fős színházterme, megépültekor 
az ország hatodik legnagyobb 
befogadóképességével bírt?

TUDTA ÖN...

KULTURÁLIS GAZDAGSÁG
„A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje:
az emberi értelem társadalmi hasznosítása.” Ön mire vágyik kedves látogató? 
Csendes irodalmi elmélyülésre, netán a népi
kultúra izgalmas megjelentetésére? Zajos, zenei multikulturális kavalkádra
vagy inkább a színművészet remekeit figyelné áhítattal? 
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Az 50-100 éves hagyományokkal 
rendelkező művészcsoportok – fúvós- 
zenekar, vegyeskórus, a néptánc egye-
sületek, a képző- és színjátszó csoportok 
– a város és az ország számos művészeti 
fesztiválján bizonyították már tudásukat, 
tehetségüket. A kulturális paletta 
valamennyi szegmense megtalálható a 
városban, akár jazz-zenei barangolásra 

vágyik, akár a színművészet remekeit 
tekintené meg, vagy a zajosabb rockzene 
tombolását élvezné leginkább. 

Jöjjön el, barátsággal várjuk az ózdi városna-
pok, a Hétvölgy Fesztivál rendezvénysoroza-
tán, az Utcaszínházi Napok, a Jazz Fesztivál 
vagy éppen az Extrém Sportnap programjain. 
Higgye el, érdemes velünk tartania!

Az ózdiak életét számos kulturális -                                  
és sportesemény színesíti, melyek mindig 
nyitottak az érdeklődők számára. A település 
művelődési központja, a mindenki által csak 
„Olvasó”-nak nevezett épületben lévő Ózdi 
Művelődési Intézmények egész évben válto-
zatos, magas színvonalú programot kínál 
minden vendégének. Az intézmény kiemelt 
feladata a kulturális örökség védelme, a 
hagyományok átörökítése, a közösségi létek 
megteremtése. A város büszke közgyűjte-
ményeire: a múzeum ásványkincseit, a 
gömöri fazekas munkákat, a vidékre jellem-
ző viseleteket és a néprajzi anyagokat 
bemutató termek gyűjteménye a maga 
nemében páratlan, de városi könyvtárunk is 
a térség legnagyobb könyvtári közgyűj- 
teményével büszkélkedik.
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Higgye el, érdemes velünk tartania!

…, hogy a Törzsgyárban lévő, Szvoboda 
Gyula tervei alapján 1905-ben eklektikus 
és neobarokk stílusban épült Gyári 
Uszoda volt Magyarország első vidéki 
fedett uszodája? Megmaradt épületrészei 
jelenleg műemléki védelem alatt állnak.

TUDTA ÖN...

Az ózdiak életét számos kulturális -                                  
és sportesemény színesíti, melyek mindig 
nyitottak az érdeklődők számára. A település 
művelődési központja, a mindenki által csak 
„Olvasó”-nak nevezett épületben lévő Ózdi 
Művelődési Intézmények egész évben válto-
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hagyományok átörökítése, a közösségi létek 
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ző viseleteket és a néprajzi anyagokat 
bemutató termek gyűjteménye a maga 
nemében páratlan, de városi könyvtárunk is 
a térség legnagyobb könyvtári közgyűj- 
teményével büszkélkedik.
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Az ózdi sportélet is nagy hagyományokkal rendelkezik,
számos ózdi sportoló jutott el világversenyekre, olimpiákra. 

Jelenleg a legnépszerűbb sportágak hobbi 
és versenyszinten egyaránt a kézilabda, a 
labdarúgás, az atlétika, a kerékpározás és 
az úszás. A város közepén, ligetes, parkos 
környezetben egy Sport- és Élményköz-
pont található, melynek részei: horgásztó, 
strandfürdő, ifjúsági park, stadion, sport-
csarnok, uszoda, extrém park és egyéb 
sportpályák, melyek minden évszakban 
várják az aktív sport szerelmeseit. 

AKTÍV SPORT,
PIHENÉS ÉS SZABADIDŐ

ÓZD, A HÉT VÖLGY VÁROSA

Családi baráti összejövetelek esetén a 
megújult Drótos-tető várja a pihenni, 
kikapcsolódni vágyókat, ahonnan nem 
maradhat el a borsodiakra leginkább jellem-
ző szabadtéri sütés-főzés, a népszerű 
szalonnasütés sem, melynek hagyományai 
kohászati gyökereinkig vezethetők vissza. 
Ha ellenben egy igazi extrém kihívásra 
vágyik, akkor érdemes madártávlatból 
körülnéznie - egy motoros sárkányrepülő 
nyergéből, ahonnan rápillanthatunk a 
Nagyvölgyi állatsimogató nyüzsgő életére is.

Az éjszakai kikapcsolódásról az országosan 
is egyedülálló látványvilággal és hangtech-
nikával rendelkező RIO Disco és Monster 
Beach gondoskodik. A város környéki erdők 
gazdag vadállománya táptalaja a vadászati- 
és lovas turizmusnak, de gyalog és kerék-
párral is bejárhatjuk a környék népszerű 
kirándulóhelyeit, eldugott tavait, égbetörő 
ormait. Fáradjon el aktív pihenés közben, 
de jegyezze meg: „Sohasem az a fontos, 
hogy milyen messze, milyen magasra 
ment az ember,  s az sem, hogy milyen 
nehezen  - csakis az, milyen élményeket 
hozott magával.” A hét völgy városa ezeket 
az élményeket kínálja Önnek!
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és lovas turizmusnak, de gyalog és kerék-
párral is bejárhatjuk a környék népszerű 
kirándulóhelyeit, eldugott tavait, égbetörő 
ormait. Fáradjon el aktív pihenés közben, 
de jegyezze meg: „Sohasem az a fontos, 
hogy milyen messze, milyen magasra 
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TUDTA ÖN...
…, hogy amikor a legenda szerint 
IV. Béla királyunk a tatárok elől 
menekülve az ózdi Vasvár-hegy 
oldalában megpihent, a kimerült 
uralkodó elejtett cipója a völgybe 
legurult, mely „történelmi” 
eseménynek a mai cipó városrész 
köszönheti a nevét?
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