
  

 

B E V E Z E T Ő 
 

Pályázatunk célja Ózd és térsége múltjának folyamatos 

feltárása. A pályázóknak javasoljuk az alábbi témakörök 

figyelembevételét. 

 

KIEMELT TÉMAKÖRÖK 
 

- IV. Béla emlékek Ózd és környékén 

- A debreceni ruhagyár ózdi 

gyáregységének története 

 

ÉVFORDULÓK 

- 1711. Rákóczi szabadságharc hullámai 

Ózd környékét is elérték 

- 1771. Ózd, Bolyok és Várkony 

urbáriuma 

- 1861. lóvasút létesítése Karu bánya és 

a hengerlőgyár között 

- 1881. létrejön a Rimamurány-

Salgótarjáni Vasmű Rt., melynek 

központja az Ózdi vasgyár lett 

- 1941. Rimai Olimpia megrendezése 

Ózdon 

- 1991. megnyitotta kapuit a város új 

Sportcsarnoka 

 

AJÁNLOTT TÉMAKÖRÖK 
 

Társadalmi, politikai élet 

 

Pártok, választások, civil szervezetek, társadalmi 

szervezetek. Kisebbségek élete városunkban. 

 
 

Gazdasági élet 
 

A város ipartörténete, gazdasági, demográfiai változások 

és az urbanizáció. Régiónk uradalmi, földesúri 

levéltárainak, írásos hagyatékainak feldolgozása, 

feljegyzések, források gyűjtése  
 

Eseménynaptár 
 

Az egyes évekhez kapcsolódó rendezvények, a 

társadalmi, gazdasági élet eseményei.  
 

Az egészségügy 
 

Körzeti és háziorvosi szolgálat. A fogorvoslás. A 

tüdőbeteg gondozás. A reumakórház. A védőnői 

munka. A mentőszolgálat. A gyógyszerészet. A 

szociális gondozás. Az állatorvoslás. Egyéb 

egészségügyi szolgálat. A szociális intézményrendszer 

átalakulása. Karitatív tevékenységek a városban. 

 

A művelődés 

 

A város közgyűjteményi, közművelődési intézményei, 

civil kulturális szerveződései. Hagyományőrzés. 

Sajtótörténet. Könyvkiadás. Az Ózdhoz kötődő 

kiemelkedő személyiségek munkássága, élete 

(honismereti kutatók, művészek, pedagógusok, 

mérnökök, stb.). 
 

A közoktatás 
 

A közoktatás helyzete az óvodákban, az általános 

iskolákban, a középfokú oktatásban. A hon-és 

népismeret oktatása. Iskolatörténeti feldolgozások az 

évfordulók jegyében. 
 

A sportélet 
 

Ózd város sportjának története, a szakosztályok élete, 

a diáksport és a tömegsport fejlődése. Kiemelkedő 

személyiségek élettörténete, munkássága. 

 

 

 

Örökségvédelem 

 

Ipari műemlékek. Kohászati és bányászati ipartörténeti 

emlékek Ózdon és a térségben. 

 

A hitélet 
 

Történelmi egyházak, egyházi ünnepek, templomok, 

egyházi személyiségek. Településünk egyházi és világi 

elöljárói a XX. században.  
 

Néprajz 
 

Az Ózdot alkotó települések népművészeti 

hagyományainak feltárása (hímzés, bútorok, viselet stb.). 

A témában pályázni lehet régi fotók és tárgyak 

gyűjtésével is. 

Egy település – településrész - hagyományos népi 

építészetének vizsgálata. A hagyományos paraszti 

gazdálkodás és a népi mesterségek bemutatása.  

Az esztendő jeles napjaihoz vagy az emberi élet 

fordulóihoz fűződő szokások egy település 

néphagyományában. Jellegzetes ételek, italok és étkezési 

szokások Ózdon és környékén. Anekdoták, történetek, 

legendák a népi-és a gyári életmód történetéből 
Nagyvárosi folklór: szájhagyományban élő populáris 

kultúra Ózdon (Viccek, falfirkák grafiti, sportszurkolói 

rigmusok és közösségi szokások, modern hiedelmek és 

nagyvárosi legendák). 

 
Történelem 

 

Nyugati vagy keleti hadifogságom története 

(magnókazettás felvétellel együtt).  

Visszaemlékezések az első és második világháborúra. 

Deportálások a második világháború idején, személyes 

élmények (történetek, események, dalok, anekdoták, stb.).  

Nagymamám, nagypapám mesélte (olyan történetek 

megörökítése, amelyek generációkról generációkra 

öröklődnek szájhagyomány útján). Városunk és térségünk 

irodalmi és történelmi emlékhelyeinek felderítése. 

(Szobrok, emlékművek, neves személyiségek egykori 

házai, sírjai, emléktáblái stb.). 
 

 

 

 

 



  

Településtörténet képekben 
 

Városunk múltját és jelenét, a munkás és paraszt életmód 

változását, egy család történetét dokumentáló fotósorozat 

beküldése, feldolgozása, elemzése. 

Ózd városképe a 19. és 20. század fordulóján fényképes 

levelezőlapok alapján. 
 

FONTOS TUDNIVALÓK A PÁLYÁZAT  

KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

 

A fentiek mellett a Bíráló Bizottság elfogad szabad 

témaválasztású dolgozatot is.  

A pályázat jeligés. A pályázó nevét, foglalkozását, pontos 

lakcímét (tanulóknál iskoláját, osztályát, vezető tanárát) 

tartalmazó lapot zárt borítékban csatolni kell a pályázathoz. A 

zárt borítékon fel kell tüntetni a jeligét, a pályázat címét, 

valamint azt, hogy ifjúsági vagy felnőtt kategóriában vesz 

részt a pályázat. A borítékban elhelyezett lapon fel kell tüntetni 

továbbá a gyűjtés helyét is. 

A pályamunkát lapszámmal, az illusztrációkat sorszámmal és 

aláírással kell ellátni. A népzenei és összefüggő népnyelvi 

anyagot tartalmazó pályamunkáknál hasznos hangfelvétel 

készítése is. A hangfelvételre felvett anyagot, szöveget írásban is 

be kell küldeni.   A dalokat le kell kottázni. 

 Levéltári anyagnál minden esetben fel kell tüntetni az idézett 

iratok pontos levéltári jelzetét is. 

Az oldalszámozott pályaműben (a mű végére készített 

tételenként sorszámozott jegyzetben) kell feltüntetni az 

adatszolgáltatók személyi adatait, továbbá a felhasznált 

forrásokat is. 

A pályázaton bárki részt vehet. Egy pályázó több pályamunkát is 

benyújthat. Több pályázó vagy szakkör által közösen készített 

pályamunkát is elfogadunk. Nem lehet a pályázaton doktori 

értekezéssel, szakdolgozattal részt venni.  

A pályamunkákat kettő azonos tartalmú és kiállítású gépelt, 

illetve nyomatott példányban (oldalanként 1800 karakter) kell 

beküldeni az ÓMI  Városi Művelődési Központ címére.  
 

 

A borítékra rá kell írni: 
 

„ÓZDI HONISMERETI PÁLYÁZAT” 
 

Cím, ahová a pályázatot be kell küldeni: 

Ózdi Művelődési Intézmények 

Városi Művelődési Központ 

3600 Ózd, Gyár út 4. 
 

A pályázatok beküldési határideje: 2021. március 30. 
 

Eredményhirdetés: A 2021. évi Hétvölgy Fesztivál 

rendezvénysorozat keretén belül.  

             

A pályázatokat a Herman Ottó Múzeum (Miskolc) 

szakemberei értékelik és javaslatuk alapján a 

pályázatot meghirdető szervek döntenek a díjak 

odaítéléséről. 

Pályázni felnőtt és ifjúsági kategóriában lehet, az 

ifjúsági kategóriában a felső korhatár 18 év. 
 

Az ózdi honismereti pályázat díjai: 
 

Felnőtt kategóriában: 

  I. díj   15.000 Ft 

 II. díj   10.000 Ft 

III. díj     8.000 Ft 

 

Ifjúsági kategóriában: 

  I. díj     8.000 Ft 

 II. díj     6.000 Ft 

III. díj     4.000 Ft 

 

A két kategória győztesei egy – egy emlékplakett 

díjazásban is részesülnek. 

 

 

A pályázni szándékozók bővebb felvilágosításért 

forduljanak telefonon vagy személyesen Döbör 

Istvánné szakkörvezetőhöz (06-30/358–76-21), 

Gyárfás-Dobos Adrienn kulturális menedzserhez 

(06-48/570-470).  

A XXXVII. Ózdi Honismereti Pályázat részletes 

leírását tartalmazó kiadványt az ÓMI Városi 

Művelődési Központban, az ÓMI Városi Könyvtárban 

és a Ózdi Muzeális Gyűjteményben lehet igényelni. 

 

 

Ózd, 2021. január 08.  

                               ÓMI Lajos Árpád Honismereti Kör 

 

 

 

 
 

 

 

 

   ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

   KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

 

 

  AZ ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

 

   2021. ÉVI 

 

  XLI. 

 

   Ó  Z  D  I 

 

HONISMERETI PÁLYÁZATA 

 

 

 


