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ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) 
 

A 2007. július 1-jén Ózd Város Önkormányzata által megalapított Ózdi Művelődési Intézmények 
mára a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. Önállóan működő és gazdálkodó 
szervként teljes körűen ellátja a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatokat. Az egyre 
nehezedő gazdasági körülmények, a feladatellátást biztosító alkalmazottak sajnálatosan 
folyamatosan csökkenő létszáma ellenére minőségi szolgáltatásaival szolgálja látogatóit, 
felhasználóit.  
 

Az Ózdi Művelődési Intézmények egyre inkább a város és térsége közéleti centruma, az 
információszerzés fő bázisa, az oktatás hatékony segítője, továbbá a művelődés, a továbbképzés, a 
rekreáció egyik alapintézménye. Az ágazaton belüli specializált tevékenységek egyediségét 
megőrizve, ugyanakkor mindenkor azok összhangját keresve a közös gondolkodás, tervezés és 
kivitelezés jellemzi.   
 

Az ÓMI közös gazdálkodása a humán erőforrások fölötti hatékony felhasználást biztosítja, mindig 
az ésszerűség, a takarékosság dominanciájával. Az ÓMI mindenkori legfőbb törekvése 
tervszerű, összehangolt, és minőségi feladatellátás a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség optimalizálásával. 
  
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ - 2011. I. - III. negyedév tapasztalatai, megállapításai 

 

I. BEVÉTELEK 
 

1. Önkormányzati támogatás 
 

A grafikonon jól látható, hogy az elmúlt három évben jelentős mértékben  csökkent a támogatás a 
közművelődés, a kultúra területén. Nemcsak a finanszírozás, hanem az intézményi létszám is 
rendkívüli mértékben csökkent a 2010. évihez (46 fő) képest, 10 fővel! Négy álláshely egyéb 
(elhalálozás, szerződés lejárta, üres álláshely) módon, hat álláshely létszámcsökkentéssel szűnik 
meg az év végéig. Az ellátandó területek, feladatok száma ugyanakkor növekedést mutat. 
Intézményünkhöz csatolták a Szentsimoni művelődési házat és helytörténeti gyűjteményt. 
Növekedett a kiszolgálandó rendezvények száma is. 
 

Ózdi Művelődési Intézmények
 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI 

TÁMOGATÁSOK 
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Az önkormányzati támogatás időarányostól  12 %-kal magasabb felhasználásának oka a beszámoló 
I/3. pontjában   részletezett eu-s projektek befejezéséhez, bonyolításához felhasznált átmeneti 
finanszírozás. Az uniós projektek átmenti finanszírozásához szükséges, összesen 15.930 e Ft-ot 
megkaptuk, köszönettel vettük.  
 

2. Működési (saját) bevételek 
 

Ózdi Művelődési Intézmények
 SAJÁT BEVÉTELEK ALAKULÁSA 

2008.01.01. - 2011.09.30.
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A 2011. évre tervezett 22.000 e Ft-os éves bevétellel szemben 13.915 e Ft teljesült, 12 %-kal 
elmaradva  az időarányos teljesítéstől melynek oka, hogy a III. negyedévben, évekre visszamenően 
is csökkenő tendenciát mutat a kereslet a két fő bevételi forrásunkat (zenés, műsoros felnőtt és 
gyermek rendezvények és a helyiség, eszköz bérleti díjak) tekintve. 
 

Bérleti díjakból (Művelődési Központ) a bevételek 19 %- a képződött. A helyiségek közül a civil 
övezet, zeneterem, mozgásművészeti stúdiók a legkeresettebbek. A bérbeadás célja tanfolyamok, 
továbbképzések, táncoktatás, torna, termékbemutatók, egy-egy nagyobb rendezvény külső partner 
részére. Az Olvasóba költözésünk óta (2007. október) egy alkalommal – 2009-ben – emeltünk a 
helyiségbérleti díjakon 10 %-ot. Figyelembe véve több körülményt, a környezetünkben lévő iskolai 
és egyéb intézmények által bérbe adható helyiségek bérleti díjait, a piaci igényeket, az 
eladhatóságot.  
 

A rendelkezésre álló pénzeszközök birtokában a művelődési központban ebben az évben is 
színvonalas kulturális programokat tudtunk nyújtani a közönségnek, a lakosságnak,  felnőtteknek. A 
Dumaszínházi előadássorozatot és a nagyszínházi programokat pl. a Jazz Parádé, és Élj tisztán 
nagyszabású drogprevenciós program megrendezése tette változatossá. Amatőr csoportjaink 
fellépése színesítette a városi rendezvényeinket, a Magyar Kultúra Napját. Teret adunk 
folyamatosan a „filharmónia” előadásoknak, könyvbemutatóknak. Projektzáró eseményre, 
rendezvényre öt alkalommal került sor. (4 modulzáró, 1 záró) 
A műsoros, bevételes rendezvényeinket tekintve az ÓMI Zenés Színház bemutatója és az utolsó 
Dumaszínházi előadás fémjelezte a nyári időszakot.   
A nyári hónapokban több városi rendezvény (Ózdi napok, Vasvár Sokadalom, II. Parkfesztivál, 
Bolyoki Vigasságok, Szent István napi ünnepség, TÁMOP- Ózdi nők - munka – család toborzó 
rendezvények) valósult meg  az ÓMI közreműködésével.  
Folytatódott a honismeret előadássorozat. Megrendezésre került a 8. ózdi festőtábor. A Kulturális 
Örökség Napja rendezvénysorozat lebonyolítása intézményegységeink bevonásával történt. (gyári 
séta, filmvetítés)  
A könyvtárban nyári olvasótáborok és kézműves foglalkozások, játszóházak irodalmi vetélkedők 
zajlottak.  
Kiállításokban is bővelkedett a harmadik negyedév: Kunt Ernő, Kuzma Barna, Kustor Gyula 
(könyvtár) festményei , Kormos Mercédesz fotókiállítása, Ózd-on interaktív kiállítás, valamint az 
uniós pályázatunk záró kiállítása. 
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A Família Szolgálat bevétele függ a házasulandók számától, az általuk igénybe vett 
szolgáltatásoktól.  (élőzenés, vagy gépzenés, virág, gyertya, pezsgő, üdítő, homokszórás, mappa)  
 

A bevételek alakulása mindenkor jelentős mértékben függ a potenciális igénybevevők gazdasági 
helyzetétől. 
   

Kedvezőtlenül befolyásolja bevételeleink teljesítését, hogy piacképes szolgáltatásainkat nem 
minden esetben kínálhatjuk piaci árakon a térségben kialakult gazdasági nehézségekből fakadóan. 
 

A könyvtár intézményegységünkben a beiratkozási díjak, könyvtári szolgáltatások tekintetében a 
szeptember 30-ig teljesült bevételek 28 %-os teljesítést mutatnak.  Az érvényes olvasói jeggyel 
rendelkező beiratkozott olvasók számában nagy változás nem mutatkozott, de számos olyan 
felhasználó van, aki kedvezménnyel veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait (6/2001. (I.17.) Korm. 
rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről) illetve a fordulónapi beiratkozás 
következtében a következő félévben további könyvtári tagság megújítása várható. Az elmúlt 
félévben nagymértékben növekedett a feldolgozott, s így a könyvtár honlapján elérhető online 
katalógusban visszakereshető rekordok száma. A távhasználatok száma is növekedést mutat, mely 
magában foglalja az online katalógus használatát, a honlap látogatottságát, valamint az ott elérhető 
online szolgáltatások használatát, illetve a telefonon, e-mail-en történő érdeklődést, megkeresését. 
 

A könyvtár éves rendezvényterve, valamint a könyves ünnepekhez kapcsolódóan számos nagy 
rendezvény - magyar kultúra napja, költészet napja, ünnepi könyvhét, gyerekkönyvhét - került 
megrendezésre. Folyamatosak a kiállítások a könyvtár aulájában és az emeleti térben. Idén is 
megrendezésre került a több mint 20 éves múltra visszatekintő olvasótábor. Változatos, színes 
programok, könyvtári és kézműves foglalkozások, kirándulások, vetélkedők várták a kisiskolásokat. 
A könyvtári tevékenység részletezése a könyvtár szakmai beszámolójában található. 
 

A múzeum intézményegységünk bevétele tükrözi, hogy látogatói közül sok az ózdi iskolás, akik 
nem fizetnek belépődíjat. A szakdolgozatot író diákok a múzeumi könyvtár szolgáltatásait 
minimális térítési díj fizetése mellett veszik igénybe.  
 

A múzeumi belépőjegyek esetében az érvényben lévő rendeletek (önkormányzati, miniszteri)  
a látogatók jelentős részének díjmentességet biztosítanak: a pedagógusok, a szakmai belépővel 
rendelkezők, a 6. életévüket be nem töltött és a 70. életévét betöltött személyek, helyi 
iskoláscsoportok, valamint a diplomáciai okokból díjmentességet élvező látogatók. 
 

Az időszaki kiállítások, a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás témakörökről, a múzeumi 
szakkönyvtár működése és a kutatási tevékenység a múzeum szakmai beszámolójában került 
részletezésre.  

Ózdi Művelődési Intézmények
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE 

2011.09.30-i állapot szerint, viszonyítva az 
összbevételhez

32%

19%

5%

0,2%

5%

38,8%

ZENÉS, MŰSOROS
RENDEZVÉNYEK az OLVASÓBAN
32%
BÉRLETI DÍJAK AZ OLVASÓBAN
19%

KÖNYVTÁR 5%

MÚZEUM 0,2%

FAMÍLIA SZOLGÁLAT 5%

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS 38,8%  



 

 

5

5

3. Működési, felhalmozási célú támogatások – átvett pénzek – pályázati támogatások 
 

Intézményünk 2009-ben nyert első ízben Európai Uniós pályázatot a B-A-Z. Megyei Pedagógiai 
és Közművelődési Intézet konzorciumi partnereként.  
 

NFÜ-TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0056  
– Befejeződött: 2011. június 30.  
– záró elszámolás elfogadása folyamatban 
– a projekt zárásához szükséges, átmeneti finanszírozás önkormányzati támogatásból: 

1.687 e Ft 
 

„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 
Hagyomány – Tehetség – Korszerűség 
Projekt időtartama: 2009. 07. 01. – 2011. 06. 30. 
Támogatás összege: 33.176.000,- Ft 
Önrész: 0 Ft 
Konzorciumi partnerként vettünk részt a pályázatban. 
Konzorciumvezető: B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálat és Közművelődési 
Intézet, Miskolc 
Pályázat tartalma: a közművelődés és a helyi közösségek hagyományaira, a helyben 
meglévő tudásokra, tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható, s informális úton 
megszerezhető illetve korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az arra leginkább 
rászorulók számára, továbbá szociális feladatokat is vállalva 
Építő közösségek: Ózdi Városi Vegyeskar, Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör 
(utánpótlás), ÓMI Zenés Színház  
Kapcsolódó tevékenységek: tehetséggondozás, repertoárbővítés, hangképzés, kézműves 
foglalkozások, szakmai anyagok, szakmai táborok, záró kiállítás, záró rendezvény 
Beruházások: számítástechnikai eszközök, installációs rendszer, mikrofonrendszer, digitális 
zongora, kóruslépcső stb. 

 

NFÜ-TÁMOP 3.2.4.-08/1.-2009-0039  
- Befejeződött: 2011. 06. 30. 
- záró elszámolás és egy májusban benyújtott 2. sz. elszámolás elfogadása folyamatban  
- a projekt zárásához szükséges, átmeneti finanszírozás önkormányzati támogatásból: 

4.369 e Ft 
 

„Tudásdepó expressz”  Megyei Tudástár kialakítása – Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében 
Projekt időtartama: 2009. 09. 15. – 2011. 06. 30. 
Támogatás összege: 7.590.000,- Ft 
Önrész: 0 Ft 
Konzorciumi partnerként veszünk részt a pályázatban. 
Konzorciumvezető: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc 
Tevékenységek: rendezvények, képzések (szakmai, lakossági), adatbázis feltöltés 
Beruházás: bútorok 
 

NFÜ-TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023 
- átmeneti finanszírozás 2011. májustól – szeptemberig:     4.139 e Ft 
- átmeneti finanszírozási igény: 2011. októbertől - decemberig:     3.716 e Ft 

„Építő közösségek” Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 
 Ózdi nők – munka – család 
Projekt időtartama: 2010. 04. 01. – 2012. 03. 31. 
Támogatás összege: 29.964.000,- Ft 
Önrész: 0 Ft 
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Főpályázó ÓMI, nincs konzorciumi partner a pályázatban. 
Tartalom: felnőttképzés (intézményi dolgozók, kistérségi közművelődési szakemberek, 
GYES-en, GYED-en lévő kismamák), 3 db program akkreditáció, intézményi akkreditáció  
Beruházás: bútorok 

 

NFÜ-TIOP 1.2.3-09/1-2009-0025   
- befejeződött több mint egy évvel ezelőtt.  
- Három fórumon ugyanazt a választ kaptuk: „a projekt teljes körű ellenőrzése még 
nem fejeződött be” 
 – a projekt zárásához szükséges, átmeneti finanszírozás önkormányzati támogatásból: 
2.019 e Ft 

 

„Tudásdepó- Expressz” 
Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi 
könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében 
Projekt időtartama: 2010. 04. 01. – 2010. 09. 30. 
Támogatás összege: 7.997.000,- Ft (ebből főpályázó részére: 5.497.000, konzorciumi 
patner részére: 2.500.000 Ft) 
Önrész: 0 FT 
Főpályázó ÓMI  
Konzorciumi partnerünk: Borsodnádasd Város Önkormányzata  
Pályázat eredménye: felújított kölcsönzőtér, wi-fi router, akadálymentesítés -indukciós 
hurok, számítástechnikai eszközök, szoftverek 

 

TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188  
Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon  
Támogatás összege: 36.367 e Ft 
Önrész: 0 Ft 
2011. évben beérkezett előleg összege: 9.172 e Ft 
Projekt időtartama: 2011. július 01 – 2012. 08. 31. 
Főpályázó: ÓMI 
Konzorciumi partner: nincs 
Pályázat tartalma: Ózd és kistérségi kulturális programkínálat bővítése, 9 oktatási - nevelési 
intézménnyel történő együttműködés. A tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, táborok) 
során a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban vállalnak szerepet. Erősítik a 
szabadidős, nem formális és informális ismeretszerzést a gyerekek igényeinek 
szükségleteinek megfelelő programokkal A projekt programjai szervesen kapcsolódnak a 
partnerintézmények pedagógiai programjaihoz. 

 

Pályázatok 
alakulása 2011-ben: 

ÓMI 
összesen: 

db 

Ebből 
Városi  

Művelődési 
Központ 

db 

Városi  
Könyvtár 

db 

Városi 
Múzeum 

db 

Benyújtott 8 7 - 1 
Eredményes  6 6 - - 
Elutasított 2 1 - 1 
Elbírálás alatt lévő - - - - 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától elnyert pályázatok parkfesztivál, rendszeres táncházi 
programok, ózd-on címmel interaktív kiállítás megrendezésére adtak lehetőséget és elkészült az 
intézményt bemutató videospot is.  
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Ózdi Művelődési Intézmények
 PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 
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Kistérségi mozgókönyvtári, feladatellátás összesen 24 településen történik.  A szolgáltató helyek 
új könyvekkel, folyóiratokkal, rendezvényekkel várták az egyre nagyobb számú olvasótábort. A  
kistelepülésekre számos alkalommal szerveztünk író-olvasó találkozókat, gyermekszínházi 
előadásokat, a szolgáltató helyeket bevontuk az országos könyves és könyvtári 
rendezvénysorozatokba.  
 

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának közművelődési támogatásával (külön megállapodásban 
foglaltak szerint) került finanszírozásra „a fizika csodái” ingyenesen látogatható kiállítás. 
Rendhagyó énekóra keretében régi hangszerekkel ismerkedhettek az ózdi és kistérségi iskolákból 
érkező osztályok. Népszerű volt - szintén iskolás csoportok részére szervezett - „Buborékműhely” 
elnevezésű rendhagyó kémia óra is. 
Kistérségi közművelődési szakemberek számára szervezett képzés kiegészítéseképpen  útiköltséget, 
reprezentációt biztosítottunk. Rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátok, szórólapok, meghívók 
postázása folyamatosam történik a kistérségbe. 
 

A feladat finanszírozásának forrása a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz. (15.860 e Ft) 
 

Államháztartáson kívülről háztartásoktól érkeznek pártolói díjak a könyvtári használók, és a 
természetjárók részéről. Non profit szervektől átvett pénzek „A hely ahol élünk” c. 
rendezvénysorozatunkat finanszírozzák.  Az „Élj tisztán” c. rendezvényünket 310 e Ft - tal 
támogatták ózdi vállalkozások. (összesen 7 vállalkozás), s közel 200 e Ft értékű természetbeni 
juttatást fordíthattunk a diákok jutalmazására.  
 

Központi költségvetési szervtől, a közcélú foglalkoztatás támogatására beérkezett támogatásértékű 
bevétel 4.344 e Ft.  

Ózdi Művelődési Intézmények
BEVÉTELEK TÍPUSONKÉNT 
2011.09.30-i állapot szerint

70%

6%

7%

17%
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.

PÁLYÁZATI TÁMOG.

SAJÁT BEVÉTEL

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
MŰK.BEVÉTELEK
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I. KIADÁSOK 
 
1. Rendszeres személyi juttatások a tervezéssel összhangban vannak. A rendszeres személyi 
juttatások, járulékok kifizetései az időarányos felhasználástól 5 % -kal mutatnak többet. 
Intézményünk 6 fő létszámcsökkentéssel érintett, ebből két fő már a III. negyedévben megkapta a 
végkielégítését, 4 fő részére a IV. negyedévben esedékes.  
A tárgyévben hatályos rendelet szerint a felmentési időből egy hónap, a végkielégítésből a fele 
pályázható. A pályázat benyújtása az önkormányzat részéről megtörtént. 
Intézményünkben nincs túlóra kifizetés (kivétel az állami ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli 
munkavégzés), sem jutalom, sem étkezési utalvány fizetése nem történt a dolgozók részére, 
pénzügyi lehetőségek híján. 
 

2.   Dologi kiadások. 
A tervezett és szükséges anyagbeszerzések valósultak meg. (tisztítószerek, irodaszerek, 
karbantartási anyagok), valamint a rezsi számlákat egyenlítettük ki. Történtek takarékossági 
intézkedések a szolgáltatások terén. A foglalkoztatás-egészségügyiszolgáltatásra, a 
mozgáskorlátozott felvonók karbantartására kértünk és kaptunk is kedvezőbb ajánlatot. De 
felülvizsgáltuk a tisztítószer megrendeléseinket (folyamatosan tesszük ezt továbbra is) és a 
munkavédelmi szolgáltatást is. Az áramdíjakra is sikerült a tavalyihoz viszonyítva kedvezőbb 
szerződést kötni. A következő megtakarításra irányuló intézkedés a fűtésnél szóba jöhető 
megtakarítások (helyiségek lezárása, múzeumban temperáló fűtés). Alapdíj csökkentési 
kérelmünket a szolgáltató több jogszabályra való hivatkozással visszautasította. 

3.Beruházási  

feladatokat két uniós pályázati támogatásból valósítottunk meg. A „Hagyomány-Tehetség-
Korszerűség” TÁMOP-os pályázatunk lehetőséget adott 8 db kiállító vitrin és 4 db kóruslépcső 
beszerzésére. Az „Ózdi nők - Munka - Család” c. pályázatból pedig számítástechnikai eszközök és 
bútorok (fotelek, kanapék, asztalok) kerültek beszerzésre.  

A tervezett érdekeltségnövelő pályázat megvalósítását sajnos jelen pénzügyi kondíciók nem teszik 
lehetővé. 
 

4. Felújítási feladatok tárgyévben nem kerültek betervezésre 
  

Ózdi Művelődési Intézmények
KIADÁSOK %-OS MEGOSZLÁSA 

a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatai alapján 

44%

12%

40%

4%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

JÁRULÉKOK

DOLOGI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS
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III. FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 
 
A három intézményegységben  az engedélyezett közalkalmazotti létszám 2011. évre: 42 fő 
Tárgyévben 6 fős létszámcsökkentést kell végrehajtanunk a 70/KH/2011. (III.22.) sz. határozat 
alapján a következők szerint:  4 fő a könyvtárból, 2 fő a múzeumból.  
A felmentési idő kezdete 2011. április 01.  
Két fő letöltötte felmentési idejét, végkielégítésben részesült. Tárgynegyedév végére a 
közalkalmazotti létszám: 40 fő.  Az év végére a közalkalmazotti létszám: 36 főre csökken. 
 
Létszámadatok intézményegységenkénti bontásban:  
Múzeum: 7 főből - 2 fő létszámcsökkentés miatt 5 fő marad: l fő muzeológus, 1 fő karbantartó, 1 fő 
takarító, 1 fő múzeumi könyvtáros (aki nyugdíjazással kapcsolatos felmentési idejét tölti) 1 fő 
intézményegység vezető (aki szintén a felmentési idejét tölti, öregségi nyugdíj igénybe vétele miatt) 
Könyvtár: 13,75 főből – 4 fő létszámcsökkentés miatt  9,75 fő marad, ebből 9 fő könyvtáros 0,75 fő 
takarító 
Művelődési központ: 21,25 fő, mely az intézményüzemeltetési létszámot is tartalmazza. Itt 
dolgoznak olyan munkatársak is, akik összintézményi szinten látják el feladatukat. (igazgató, 
gazdasági vezető, műszaki vezető, könyvelők, pénztáros). 
 
A közcélú munkaprogram keretén belül  a harmadik negyedév végén  10 fő 4 órás 
foglalkoztatásban (=5 fő), 5 fő pedig 8 órás foglalkoztatásban vesz részt. 
 
Művelődési központban: 3 fő portás (4 órás), 3 fő takarító (4 órás), 1 fő karbantartó (8 órás), 2 fő 
adminisztrátor (8 órás)  
Könyvtár intézményegységben: 1 fő takarító, 2 fő portás, l fő adminisztrátor munkakörben,  4 
órában 
Múzeum intézményegységben: 1 fő grafikus tervező, 1 fő adminisztrátor 8 órás munkakörben 
 
KAPCSOLATTARTÁS  
 

Szervezeten kívüli kapcsolatok: 
A lakosság minden korosztályával és rétegével, az oktatási intézményekkel, pl. rendőrség, védőnők, 
önkormányzati cégekkel, Polgármesteri Hivatal osztályaival, vállalkozásokkal, civil 
szerveződésekkel egyaránt törekszünk az aktív kapcsolattartásra. Folyamatosan erősítjük 
partnerségünket az országos (NEFMI Közművelődési Főosztálya), regionális és megyei szintű 
szakmai szervekkel, intézményekkel, a civil és az érdekvédelmi szervezetekkel egyaránt. 
(Tagságaink: Magyar Népművelők Egyesületének országos és megyei szervezete, Kulturális 
Központok Országos Szövetsége.)  
 

Marketing és PR tevékenység:  
A rendezvényszervezés mindenkori és folyamatos feladata a látogatók korrekt tájékoztatása. Ezen 
látogatók főleg a város, valamint a kistérség lakosságának célcsoportjából kerülnek ki, eseménytől 
függően változó érdeklődési és korosztályi összetételben. A különböző események célközönségének 
megszólítása más-más módon történik. Különösen odafigyelünk a korosztályi igényekre. 
Kiemelt gondosságot fordítunk a potenciális látogatók lehetséges elérési módjainak kutatására, 
frissítésére, a közművelődési marketing tevékenység tudatos tervezésére, erősítésére különös 
tekintettel a PR területén. Figyelemmel kísérjük az aktuális reklámtrendeket, reklámkutatásokat, 
hogy az aktuális közönségnek mi tetszik, és az alapján készítjük a reklámanyagokat.  
Folyamatosan bővítjük mind üzleti mind látogatói partneri körünket. A kapcsolatbővítés nagyon 
fontos, hogy a rendezvények híre minél szélesebb körben eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek 
szól.  
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A célcsoport megszólítása egyaránt történik nyomtatott (sajtó, egyéb nyomtatott eszközök, hirdető 
tabló, meghívó, plakát, szórólap, műsorfüzet, hirdetés) és elektronikus formában is, mind email, 
mind a saját honlap segítségével. Nyomtatott formában egyaránt hirdetünk intézményen belül és 
kívül is. Intézményen kívül városszerte megállító tablókat helyezünk ki, oszlopokra 
figyelemfelhívó táblákat, valamint rendszeresen frissítjük a városközponti információs vitrinünket. 
A programok szórólapjait partnerüzleteink pultjaira helyezzük ki. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményen belüli reklámozásra is. Mindig naprakész és aktuális 
intézményi kivetítőnk a fogadótérben. Szintén folyamatosan frissülnek az új rendezvények 
plakátjaival a foyer-n elhelyezett információs táblák. 
Intézményünk idén több szakmai kiadványban is megjelent. A TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0055 
Hagyomány-Tehetség-Korszerűség pályázat keretében készült „Egy megvalósított közművelődési 
pályázat keresztmetszete” c. kiadványban 10 oldalon keresztül az intézményünkben folytatott, a 
pályázat keretében megvalósult szakköri tevékenységről, tréningekről, kézműves és zenei 
képzésekről esik szó. Idén jelent meg Dr. Németh János, a NEFMI Közművelődési Főosztálya 
vezető főtanácsosának „A Magyar Közművelődésről” című  könyve, mely több igényesen 
megépített, valóban szép, vonzó belső terekkel működő művelődési otthont, és formagazdag 
művelődő közösséget mutat be, többek között az Ózdi Művelődési Intézmények is kiemelt helyet 
foglal el benne fotókkal illusztrálva. A könyv országjáró bemutatása novemberben kezdődik, s az 
összesen 15 állomás egyike az ÓMI Olvasó lesz. 
Saját kiadványaink: A TÁMOP 3.2.3- 09/1-2009-0023 Ózdi Nők-Munka-Család Európai Uniós 
pályázat keretében megjelentetett 35 oldalas „ A felnőttképzés alapjai” című kiadványunk 
szakmai  segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára 
Az ÓMI weboldala (www.ozdolvaso.hu) - melyről mindhárom intézményegység elérhető - 
folyamatos frissítéssel üzemel, a megszokott klasszikus, elegánsra tervezett arculattal. Programjaink 
rendszeresen felkerülnek a szakmai oldalakra is (www.erikanet.hu). Tavaly indított blogunk azóta 
is sikeresen működik (http://eletazolvasoban.blog.hu), indulása óta több mint 3300 látogatója volt. 
Aktuális programjainkról heti rendszerességgel tájékoztatjuk a hírlevelünkre feliratkozott 
érdeklődőket. Online címlistánk immár több mint 1400 fő tagot számlál. Aktívan fent vagyunk 
közösségi oldalakon is klub és személyi profil formájában egyaránt, mely kiemelten kedvelt a 
látogatók körében, partnereink száma napról napra rohamosan bővül. Idén a világ legkedveltebb 
közösségi oldalán a Facebookon elértük az egy profilon regisztrálható ismerősök maximális, 5000 
fős létszámát, a várakozóismerősök létszáma 760 fő, ezért egy újabb profil létrehozását is 
tervezzük. Az oldalra rendszeresen felkerülnek a programajánlók mellett az elmúlt programokról 
készült fotók, videók, melyeket az ózdi közönség előszeretettel, rendszeresen „lájkol” és 
kommentál. 
Idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának segítségével, pályázati forrásból sikerült 
elkészíttetni intézményünk reklám videoszpotját, melyet hagyományos és elektronikus formában 
is eljuttattunk a lakossághoz. A YouTube és a Videa videomegosztó portálokon a mai napig a 
megtekintések száma  több mint 650. 
A helyi és megyei sajtóval, médiumokkal kialakított kitűnő kapcsolataink tovább erősödtek 
Rendszeresen: Ózdi Városi Televízió, Ózdi Körkép, reklámújságok. Alkalomszerűen: a Magyar 
Rádió Miskolci Stúdiója, az Észak-Magyarország, a Royal Magazin. Az országos médiumokat 
továbbra is rendszeresen tájékoztatjuk programjainkról (Független Hír Ügynökség, RTL Klub, 
TV2, DunaTV, M1). Idén több programunk megjelent a Magyar Televízió Regionális Híradójában, 
az MR6 Kossuth Rádióban, a DunaTV-ben és a ClassFM Rádióban. A várost bemutató 2 film 
házigazdái voltunk a Hazai Turizmus sorozatban mely a Vital Tv, majd az ATV által készült. 
Közreműködtünk a M2 Kalandjárat c. műsorában.  
Fentiek mellett továbbra is rendkívül fontos a hagyományos személyes kapcsolattartás. 
Intézményünk a külső PR mellett nagy hangsúlyt fordít a belső PR tevékenységre is. Azért kap 
kiemelt jelentőséget, mert a dolgozók maguk is személyes kapcsolataik során egy meghatározott 
képet közvetítenek a munkahelyükről üzleti partnereik, ismerőseik, barátaik, családtagjaik felé. A 
megfelelő belső tájékoztatás, az elért eredmények, a megoldásra váró problémák, a megvalósítandó 
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tervek ismertetésével képes aktivizálni a kollégákat. A megfelelően tájékoztatott dolgozó nem csak 
birtokában van az információnak, hanem azt is érzi, hogy bíznak benne, számítanak rá.  
Idén nagy előrelépés történt intézményünk szponzorációs tevékenysége terén. Élj tisztán! 
programsorozatunk során sikerült 32 vállalkozást meggyőzni az egészséges életmód és a hozzá 
kapcsolódó rendezvények fontosságáról, valamint a jelenlegi partnerkapcsolatunk erősítéséről, 
jövőbeni együttműködésünk lehetséges bővítéséről. 
 

Szervezeten belüli kapcsolatok: 
A Kulturális szaktörvény alapelvei a könyvtár, közművelődés és múzeum  működését szabályozzák, 
s rögzítik az önkormányzati intézmények ellátandó feladatait is. A releváns szolgáltatás, a 
használók igényeinek kiszolgálása érdekében egyik legfontosabb erőforrás az emberi tényező. A 
szervezeti, technikai-technológiai változások, a feladatrendszer bővülése új feladatokat rónak 
(folyamatos továbbképzés, specializálódás) a kultúra szakembereire. A továbbképzések központi 
támogatás híján döntően pályázati forrásokból kerültek finanszírozásra: 1 fő népi kismesterség, 
2 fő kulturális menedzser, l fő scenikus-színháztechnikus, képzésben vett részt.  
Az Igazgatótanács formális értekezletein kívül is folyamatos az együttgondolkodás, a belső 
információ-csere, a tájékoztatás. Az összdolgozói, egységvezetői értekezleteken kívül szükség van a 
napi tevékenységek összehangolására az intézményegységeken belül és azok között is. 
Célunk mindenkor a nyitott munkahelyi légkör megteremtése, mely a hatékony, minőségi 
munkavégzés alapvető feltétele. Az ÓMI irányítása és működtetése team munkát igényel.  
 

Minőségbiztosítás: 
Az önértékelési gyakorlat kidolgozásának és alkalmazásának részelemei már napi gyakorlati 
szinten alkalmazásra kerültek. Ugyancsak rövidtávon célunk a Minőségi Közművelődési Díj és a 
Minősített Könyvtár pályázaton való részvétel. A díjat birtokló szervezet nagyobb hitelességgel 
bírhat a szolgáltatásait igénybevevő részéről a minőségi feladatellátását illetően.  Az intézményen 
belüli korszerű, teljes körű minőségfejlesztési gyakorlat kialakításának alapjait helyezzük le a EU 
pályázati kötelezettsége során kialakított dokumentumtárral, továbbá a felnőttképzési tevékenység 
dokumentálásával. Folyamatos az önértékelés alapját képező precíz dokumentálás, a tevékenységek 
összehasonlításához alkalmas mérési módszerek alkalmazása.   Projekt szinteken mérjük saját 
szervezetünk teljesítményét, igénybevevőink elégedettségét, erősítjük a partnerközpontú 
gondolkodást, marketingszemléletet, mely a szervezet versenyképességét növeli. Mindez a 
felnőttképzési akkreditáció alapja is.  
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I. ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 
INFORMÁCIÓS PULT ÉS JEGYPÉNZTÁR  
Fogadja a főbejáraton belépőt, ahol az első benyomások érik: kellemes, otthonos környezet, 
kedves fogadtatás, megfelelő útbaigazítás, korrekt, naprakész tájékoztatás, közhasznú 
információ-szolgáltatás. 2008-tól egyedi jegyprogrammal számítógépes rendezvényjegy 
értékesítést alkalmazunk.  
A fogadótérben vásárolhatók meg kiadványaink (könyvek, képeslapok, alapítványi támogató 
kártya stb.) 
 
I. SZÍNHÁZTEREM  

 
1. Befogadó színházként  

PROFESSZIONÁLIS SZÍNHÁZI PRODUKCIÓK FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA   
Színházi alkalmaink. a város kulturális „fogyasztói társadalmában” változatlanul fontos 
orientációs eseményeket jelentenek, de a romló gazdasági helyzet nem hagyta érintetlenül 
intézményünk színházi látogatottságát. A „vásárlóerő” csökkenése elsősorban a 
bérletvásárlók körében mutatható ki.  
Koncepciónk maradt: a szórakoztató színházon belül határozott szemléleti és ízlésvilágot 
tükröző előadástípusokat mutattunk be. 

Kimutatás színházi előadásaink látogatottságáról 
 

Sor
szá
m: 

Előadás neve Időpontja Eladott jegyek  
db száma 

Bérlet / Egyedi 
előadás 

Eladott 
 bérletek 
száma 

Látogatók  
száma  

1. Dumaszínház 
Hadházi László és Bruti 2011.02.14. 269 Dumabérlet  54   323 fő 

2. Edward Albee: Mindent a            
kertbe 2011.03.05 230         ÉLES-SZIN -   230 fő 

3. Dumaszínház 
Kiss Ádám és Benk Dénes 2011.04.11 274 Dumabérlet  54   328 fő  

4. Dumaszínház  
 Kovács A. Péter - Aranyosi Péter 2011.06.06 182 Dumabérlet  54    236 fő 

5. Dumaszínház  
Kőhalmi Z. és Csenki Attila 2011.09.06. 220 Dumabérlet  54    274 fő 

6. A szem muzsikája 2011.10.18. 87 Miskolci Nemzeti 
Színház -      87 fő 

 ÖSSZESEN:     1.478 fő 

 
Befogadó színházi előadások száma:  2 db 
Látogatók száma:                                                         317 fő 
Dumaszínház előadásainak száma:     4 db 
Látogatók száma:                                                      1.161 fő 
Előadások / látogatók száma:              6 db               1.478 fő 
 

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEK ELŐADÁSOK  
 
Az óvodás és kisiskolás színházbérleti előadások összeállításakor törekszünk színvonalas, 
változatos produkciók felkutatására. Az óvónők, tanítónők visszajelzései alapján a 
hagyományos színházi előadásokat – kiegészítve a modern technika eszközeivel - 
részesítettük előnyben, hogy az itt lakó gyermekek is tágabb, gazdagabb ismeretekhez, 
élményekhez jussanak.  
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A 2010/2011-es évadban bővítettük kínálatunkat. A hagyományos óvodás- és kisiskolás 
színházbérlet (PÖTTÖM) mellett a 3-4. osztályosoknak (LURKÓ), illetve a felsősöknek 
(NEBULÓ) kínáltunk különböző színházbérletet. Összesen 3 típusú színházbérletet 
mindösszesen 20 előadással. A pedagógusok térítésmentesen kísérik a gyerekeket. 
Megváltott bérletek száma: 

PÖTTÖM színházbérlet:  3 x 5 előadás  Bérlet ára: 2.000.-Ft 
1083 gyermek +140 kísérő  Összesen: 1223 fő 
Látogatók: Ózdi + 15 település óvodásai, iskolásai 

LURKÓ színházbérlet: 3 előadás   Bérlet ára: 1.200.-Ft 
     359 gyermek +  26 kísérő  Összesen:   385 fő 
     Látogatók: Ózdi + 4 település iskolásai 
NEBULÓ színházbérlet: 2 előadás   Bérlet ára: 1.500.-Ft 

193 gyermek +  14 kísérő  Összesen:   207 fő  
Látogatók: Ózdi + 3 település iskolásai 
 

A számokból kiderül, hogy a „nagyobbak” aktivizálása, a színházi életbe való bevonása 
nehézkes. Szívesen fogadjuk a pedagógusok észrevételeit, javaslatait! 
 
2011/2012 évad: 
Az idei évadban - figyelembe véve a tapasztalatokat, valamint az egyre nehezebb gazdasági 
helyzetet – az óvodás és kisiskolás színházbérletet hirdettük meg 2 x 4 előadásban. 
Megváltott bérletek: 
 ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS  színházbérlet:   2 x 4 előadás   Bérlet ára: 2.000.-Ft 
     1268 gyermek + 133 kísérő  Összesen: 1401 fő 
     Látogatók: Ózdi + 9 település óvodásai, iskolásai 

 
AMATŐR ELŐADÓMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG  

 
 ÓMI ZENÉS SZÍNHÁZ  

Művészeti vezetőjük: Béri László 
Bemutatkozások száma: 22 alkalom (Olvasó, városi ünnepségek, Lénárddaróc, 
Kissikátor, Borsodnádasd, Járdánháza, Arló, Bélapátfalva, Hangony, 
Borsodszentgyörgy) 

Próbák száma: 55 alkalom 
Az idén fennállásának 5. évfordulóját ünneplő művészeti csoport 2011-ben is részt vett Ózd 
város ünnepségein, településrészi napjain, a kistérség szinte minden településén. (LEADER 
program: „Mikrotérségek bemutatkozásán”, „Négy évszak kulturális fesztiválokon”, 
Hangony- és Nádasd-völgy települései) 
Az ÓMI Zenés Színház idén óriási sikerrel mutatta be Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról c. musical keresztmetszetét élő zenekari kísérettel. A bemutató a TÁMOP 
3.2.3/08/2. „Hagyomány-tehetség-korszerűség” pályázat záró programja volt.  
Idén fellépnek még a Szociális munkások napja városi ünnepségen, valamint a városi idősek 
karácsonyán, a hagyományos Karácsonyi Koncerten.  
Folyamatos a készülődés a jövő tavaszi bemutatóra, mely az Anconai szerelmesek című zenés 
vígjáték.  
 
2. Komolyzenei hangversenyek, könnyűzenei koncertek  

A Filharmónia Kelet-Magyarország KHT-val közösen szervezzük több éve a délutáni 
ifjúsági komolyzenei hangversenybérletes előadásokat, így pályázati támogatás 
igénybevételével rendkívül csekély összegért kínálhatjuk a bérleteket, jegyeket. Bár nem 
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számottevően, de minden esztendőben nő az eladott bérletek, szóló jegyek száma. 
Kezdetben a koncerteket a zeneiskola növendékeire alapoztuk, ma már egyre több felnőtt 
is vendégünk.  

Előadások száma: 3 
Látogatók száma összesen: 910 fő 

 
3. A város társadalmi, politikai rendezvényei, ünnepei, nemzeti ünnepeink méltó 

megünneplése  
A város politikai ünnepségei, rendezvényei mindenkor rangjuknak megfelelő, méltó keretek 
között kerülhettek megrendezésre. A szabadtéri ünnepi alkalmakkor törekvésünk mindenkor 
valamilyen új attrakció beemelése, de a sokszínű program összeállításakor legmeghatározóbb 
a rendelkezésre álló pénzkeret. Ezen alkalmakkal kiváló lehetőséget kapnak az oktatási 
intézmények, helyi csoportok saját bemutatkozásaikra, ill. egymás megismerésére. Az idén a 
március 15-i ünnepséget az ÓMI Zenés Színház, az október 23-i ünnepi műsort a B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolai tanulói mutatták be. 
 
4. Konferenciaturizmus, célozva a gazdaságélénkítést, a város imázsának  javítását  
Adottságaink, infrastrukturális feltételeink kiváló lehetőséget nyújtanak nagy létszámú 
konferenciák lebonyolítására. A kisebb termek a konferenciákhoz kapcsolódó, egy időben 
történő szekcióülések, kisebb tanácskozások számára megfelelő környezetet biztosítanak, a 
kiszolgáló helyiségek szintén adottak. Intézményünk igény esetén vállalja a teljes körű 
szervezést, lebonyolítást is, ennek ellenére sajnos ezek megrendezésére – objektív okok miatt 
– ritkán kerül sor (bevételt növelő tényező lenne). Településünkön a kapcsolódó 
szolgáltatások, pl. a távolról érkezők szálláslehetőségei nem biztosítottak.  
Az idei évben otthont adhattunk az alábbi programoknak, melyeknek résztvevői az ország 
különböző területeiről érkeztek, s vitték városunk, s intézményünk jó hírnevét: 

- DIALÓGUSOK 2011. Új utakon…  Nemzetközi Konferencia 
- BORLOVAG AVATÁSI ÜNNEPSÉG ÉS LOVAGI SZÉK ALAPÍTÁS 
- MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 2011. ÉVI 

KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 
- II. VARETAL – Vadász – rendőr találkozó, konferencia 
- 87. Takarékossági Világnap B.-A.-Z. Megyei ünnepsége 
- Pályaválasztási kiállítás 2011. 

 
5. A város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek, művészeti magániskoláinak 

előadásai  
A város oktatási intézményei rendszeresen igénybe veszik szolgáltatásainkat. A József Attila 
Gimnázium és a Bolyai Farkas Szakképző Iskola 2007. óta az Olvasóban tartja a 
szalagavató ünnepségét (2010., 2011. is.) 
2010. november 12-én intézményünk székházában rendezte meg a gimnázium 
megalakulásának 65. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségét. 
A Zeneiskola is rendszeres vendégünk. Évente két alkalommal rendeznek hangversenyt, 
egyik alkalommal a növendékek, a következő félévben a tanárok mutatják be a tudásukat. 
Május 22-én a „Tánc világnapja” alkalmából a Bolyky Tamás Általános Iskola, illetve a 
keretein belül működő DATI rendezett jótékonysági gálát a színházteremben. 
Ugyancsak májusban az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ünnepelte székházunkban megalakításának 50 éves 
jubileumát. 
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6. Fesztiválok, egyéb eseti rendezvények  
 
A II. ÓZDI JAZZPARÁDÉ az idén 2 napos programmá bővült. Támogatással, sok-sok 
segítséggel kialakításra került az Ózdi Ipari Park területén a Rombauer színpad. Kulturális 
örökségünk különleges, egyedülálló helyszínt biztosított e nagyszabású rendezvénynek. 
Bízunk benne, hogy hosszabb távon országosan ismert, látogatott fesztivállá alakul az Ózdi 
Jazzparádé! 
Ózdon első alkalommal, közös összefogással – Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, Ózdi Rendőrkapitányság, ÓMI - került megrendezésre az „ÉLJ TISZTÁN! 
Drogellenes nap, mely napjaink egyik legnagyobb társadalmi problémájára hívta fel a 
figyelmet. A program támogatói köre kiszélesedett (rendőrök, védőnők, pedagógusok, 
polgárőrök, városőrök). 
Második alkalommal rendeztük meg az Olvasó nagyparkolójában a Városi Gyermeknapot a 
vártnál is nagyobb sikerrel, közel ezer gyermek és szülő jött el.  
Az idén az Ifjúsági parkban került megrendezésre a II. PARKFESZTIVÁL, az Ózd 
Kistérségi Amatőr Művészeti Találkozó.  A kétnapos programsorozat az augusztus 20-i 
nemzeti ünnephez kapcsolódott. A helyi és a kistérségi amatőr csoportok mellett 
sztárvendégek is színpadra léptek, s egyéb eddig nem megszokott látványosságok – Baba- 
Mama Birodalom - színesítették a programot.  Több nyertes pályázat (NKA, Mecénás, 
TÁMOP) egészítette ki az önkormányzati támogatást e nagyszabású fesztivál 
megrendezéséhez. 
A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés ünnepi ülése is intézményünk szervezésében és 
lebonyolításában valósult meg augusztus 20-án a görög katolikus templomban. 
Az elkövetkező időszakra vonatkozóan a nagyrendezvények helyszíne fenntartói döntést 
kíván, s annak megfelelően főként az áramellátás kérdése megoldást keres. (A nagyobb 
rendezvények – pl. élő koncert - áramfelvétele oly jelentős, hogy pl. az Ifjúsági parkban 
üzembiztosan nem megoldott). A nagyparkoló idén átadásra került, kérdés hogy az Ózdi 
Napok programja visszakerüljön-e oda, vagy az idei évhez hasonlóan az Ifjúsági Parkban, 
vagy a Vasvár Sokadalom helyszínén kerüljön megrendezésre.  
Anyagi fedezet híján az idén nem tudtuk fogadni a Borsodi Művészeti Fesztivál programját az 
Olvasóban. 
 
7. Lakossági fórumok 
 
2010. novemberében és decemberében, valamint 2011. első félévében a városrehabilitációs 
és funkcióbővítő (ÉMOP) pályázat alvállalkozóiként egy sorozatot indítottunk, melynek 
keretében országgyűlési képviselőnk (Riz Gábor), városvezetők (Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, 
Vitális István), a város gazdasági cégeinek vezetői (Suszter Sándor, Bíró Ferenc), valamint 
Dr. Varga László kapitányságvezető számoltak be munkájukról, terveikről, elképzeléseikről 
ezeken a fórumokon. A rendezvények látogatottsága felülmúlta az előzetes elképzeléseinket, 
alkalmanként 50 – 60 fős érdeklődő közönség előtt zajlottak ezek a fórumok. (Egy 
alkalommal 100 fölötti volt a látogatók száma.) 
 
A helyi, városi vezetők mellett lakossági fórumot, ankétot tartottak az országos politikai élet 
vezetői, képviselői is. Az elmúlt év végén Kövér László, 2011. májusában Pálffi István volt a 
vendégünk.    
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AZ ÓMI VMK-BAN MŰKÖDŐ KLUBOK, KÖRÖK, CSOPORTOK 
 
A hagyományos közművelődési tevékenység alappillérei. Az ÓMI a teljes infrastruktúra 
biztosítása mellett folyamatos és személyes szakmai - kijelölt szakmai referens -
segítségnyújtással segíti eredményre tevékenységüket, gondozza a tehetségeket.  
 
II. MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ 

 
A mozgásművészet iránt érdeklődők tábora egyre növekszik, ennél fogva a mozgásművészeti 
stúdió egyedül nem képes kiszolgálni azokat. Így a csoportok, tanfolyamok a zenetermet is 
próbateremként használhatják (tükörfal biztosított). Valamennyi alább megjelent művészeti 
ág csoportja rendszeres szereplője városi ünnepségeinknek.  
 
Művészeti ágak:    
- Modern tánc: ERICA-C. DANCE SCHOOL AND COMPANY  

Vezető: Zsámbokiné Vadas Szilvia 
Próbák száma: 128 alkalom  
Fellépések száma: 28 alkalom 
Intenzív nyári táborok száma: 2 tábor 

Az ózdi iskola 12 éve működik az ÓMI Városi Művelődési Központban. Célja a fiatal 
tehetségek felfedezése, kinevelése, a mozgáskultúra fejlesztése, a közösséghez való 
tartozás, alkalmazkodás elsajátítása és az állandó, folyamatos fejlődés biztosítása.  
Az iskola létszáma évről évre gyarapodott 2008-ig. 2009-ben szinte felére csökkent a 
tagok száma, ami anyagi okokra vezethető vissza. 2011 őszén tovább csökkent a létszám.  
Sikerek, eredmények, melyek jól illusztrálják, hogy az Olvasóban működő csoportok 
közül ők a legeredményesebbek.  
 

Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2011. február 19. Budapest 
XX. Jubileumi Országos Felnőtt Táncművészeti Fesztivál 

PROFI FELNŐTT HIP-HOP KATEGÓRIA 1.hely  
 

A Magyar Látványtánc Sport Szövetség Kaposváron rendezte  2011. június 3 – 5 .  
között az EURÓPA BAJNOKSÁGOT. A verseny felmenő rendszerű. 

A Reespect Crew tánccsoport 2 koreográfiával nevezett (felnőtt profi formáció  
trendtáncok, felnőtt profi csoport trendtáncok) 

   

Elért eredmények: 
1. Országos Bajnokság, Budapest   2011. április 9-10.  

II. hely (ezüst érem)  FORMÁCIÓ kategória  
II. hely (ezüst érem) CSOPORT kategória 

 

2. EURÓPA BAJNOKSÁG   Kaposvár      2011. június 3 – 5. 
EURÓPA BAJNOK  I. HELY  ARANY ÉREM  - FORMÁCIÓ kategória 
II. HELY  EZÜST ÉREM  - CSOPORT kategória 

 

Az Európa Bajnokságon való részvételhez járult hozzá támogatásával az Ózd Város 
Önkormányzatának Civil pályázata, Riz Gábor országgyűlési képviselő, Johnson Eletric 
és egyéni vállalkozók. 

 
- Néptánc: ÓZDI NÉPTÁNC EGYESÜLET (ÓNE)   

Titkár: Kergyi Lászlóné, elnök Adorján Lajos, művészeti vezető: Bagi Roland 
Próbáinak száma:  87 alkalom 
Fellépéseik száma:  14 alkalom    



 

 

17

17

A 2001-ben újjáalakult együttes állandó létszáma 25 - 30 fő. A régi táncosok mellett sok a 
fiatal.  
2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napján mutatta be az egyesület ötödik önálló 
műsorát Újjászületés címmel. 
A nyár folyamán az egyesület tagsága jelentős változáson ment keresztül, hiszen többen 
elhagyták a várost főiskolai, egyetemi tanulmányaik miatt. Ugyanakkor a nyári és őszi 
próbák alatt a fiatalok sokat fejlődtek, pótolni tudták a távozókat.  
Az év második felében egyre többször szerepeltek a város és a kistérség településein. 
A viseletek és egyéb kelléktár bővítése mindenkor az anyagi lehetőségek függvénye, erre 
ebben az évben csekély mértékben volt lehetőség. 
  

GYÖNGYVIRÁG NÉPTÁNC EGYESÜLET   
Vezető: Győrffi Katalin 
Próbáik száma 2011. október 31-ig: 48 alkalom 
Fellépéseik száma: 14 alkalom  

Az Olvasóba költözést követően kezdték meg foglalkozásaikat, 2009. tavaszán kerültek     
bírósági bejegyzésre. Korosztályi összetételük a legváltozatosabb, óvodás korúaktól 
általános iskola felső tagozatáig terjed.  Próbáikat az Olvasó Zenetermében tartják, 
általában hetente két alkalommal.  
Az egyesület legfontosabb célja az, hogy a gyerekekkel megszerettesse a magyar 
népzenét, a néptáncot. Céljuk az is, hogy későbbiekben a felnőtt táncosok utánpótlását 
biztosíthassák. Ez idáig hat táncost „adott” a Gyöngyvirág Néptánc Egyesület a felnőtt 
csoportnak.  
 
- Balett: AME Kultúrhíd Egyesület   

Vezető: Kaprinay Tibor  
Próbáik száma: 2011. október 31-ig: 48 alkalom 
Fellépéseik száma: 7 alkalom  

Nagy múltja van az Olvasó balett oktatásának, örömünkre 2010. októberétől balett táncos / 
tanár irányításával indult intézményünkben a balett oktatás. Heti két foglalkozás zajlik 15 
gyermek részvételével. A kis balett táncosok a városi ünnepek (Szent István-napi 
ünnepség, Vasvár Sokadalom) is szerepeltek. Az ősz folyamán az A.M.E. Kultúrhíd 
Egyesület által rendezett kiállítások megnyitóin is felléptek. A tanfolyam részt vevőinek 
száma nő, tervezik egy újabb csoport indítását is. 
 
- Egészséges életmódot szolgáló kondicionáló torna – AEROBIC    

Önköltséges, nyilvános, heti 2 alkalommal.  
Vezeti: Balázs Tiborné 

 
TÁNCHÁZ SOROZAT   

Október elejétől kéthetente táncházat rendeztünk Bagi Roland, az Ózdi Néptánc 
Egyesület művészeti vezetője irányításával. Két alkalommal élő zene (miskolci Szöktető 
Zenekar), a többi gépzenés kísérettel. Alkalmanként 50 – 60 fő látogatónk van, akik egyre 
jobban megismerik, megszeretik a magyar népzenét, a magyar néptáncot, megismerhetik 
Magyarország egy-egy tájegységének dalait, táncait, hagyományait, népszokásait, s 
videóról a népviseleteit is. A programot a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásából 
finanszíroztuk.  
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III. CSENDES KÁVÉZÓ – ALTERNATÍV OKTATÓ TEREM 
Az ÓMI egyik futó EU-s pályázatából bőr foteleket vásároltunk, így a KulcsPont és a 
Csendes kávézó helycseréjét megejtettük.  
A kávézóban még mindig csak alkalomszerű büfé működik, rendezvényekhez kapcsolódóan.  
Az alkalmi büfé-hez nehéz vállalkozót találni a viszonylagosan kis mértékű forgalom miatt.  
Megoldandó feladat, hogy vagy üzemeltető/bérbevevő, vagy intézményi működtetés révén, 
mint kávézó-presszó folyamatosan működjön.  
Funkciói:  

1. Rendezvények színvonalas vendéglátása 
2. Kötetlen és célzott társas együttlétek színtere, a polgárosodás folyamatának 

elősegítése 
3. Tematikus előadások (gasztronómia, borkultúra, egészséges életmód, 

környezettudatosság stb.) 
4. Kisebb zenés rendezvények 
5. Egyéb eseti programok 

Mindaddig a jelenlegi használat szerint többféle tevékenység lebonyolítására, bérbeadásra 
használjuk.  
 
Tárgyalások folynak Mizerák István örököseivel, ill. tervezési fázisban áll a fotóművész 
alkotásaiból e teremben állandóra elhelyezett installáció. Tervezést követően a költségek 
biztosításával realizálódhat, s a „MIZERÁK TEREM” elnevezést is kaphatja. 
 
FELNŐTTKÉPZÉS helyszíne is 
2010 áprilisában indult útjára a TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023 Európai Uniós projekt - Ózdi 
Nők-Munka-Család. A projekt az akkreditált felnőttképzési tevékenység alapjait teremti meg.  
A projekt finanszírozásában összesen 3 program akkreditációja történt meg.  
A „Felnőttképzés szervezési ismeretek” Ózd kistérség 17 fő kulturális szakembere 
(közművelődési, könyvtáros) számára 2011 áprilisában 30 órás tanfolyam zajlott, melynek 
keretében elsajátították a felnőttképzés szervezés alapjait. A FAT nyilvántartás mellett a 
NEFMI akkreditációját is megkaptuk, így beszámítható a kulturális szakemberek hétéves 
továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésébe. 
2011 szeptemberétől 25 kismama részvételével indult 2 x 90 órás képzésünk. „Család és 
hivatás” - szociális kompetenciafejlesztés (internetes ügyintézés családmenedzsment, 
vállalkozási ismeretek). Az „Élet-formák” - mentálhigiénés képzés (kommunikáció, 
konfliktuskezelés, önbizalom erősítés, önismereti fejlesztés).  
A két képzés párhuzamosan, egymást jól kiegészítve fut. Célja a kismamák munka világába 
való visszaállásának elősegítése. A képzések indítását számtalan kutatás, felmérés, toborzó 
rendezvény, motivációs tréningek előzték meg. 
Az intézményi akkreditáció elindítása még az idei év feladata, a pályázati kötelezettség 
szerint legkésőbb jövő év márciusára kell teljesülnie. Mindez a későbbiekben újabb források 
lehívását teszi lehetővé.  
 
IV. CIVIL SAROK      
1. Terembérletes rendezvények, termékbemutatók, vásárok, lakossági szolgáltatások  

2011. január 1. és október 1. között 39 alkalommal rendezett külső szervezet, 
vállalkozás különféle rendezvényt az Olvasóban. Pl.: Zeneiskola hangversenyei, 
politikai pártok rendezvényei, lakossági fórumok, termékbemutatók, vásárok, családi 
ünnepségek, továbbképzések. 
Résztvevők száma: 6750 fő  
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2. Klubok, körök, szakkörök, önképző és öntevékeny csoportok, szakképző 
tanfolyamok felnőttoktatás színtere. 

 
ARANYGYŰSZŰ DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR   

Vezetője: Lukácsy Lászlóné 
Létszáma: 25 fő 
Foglalkozások száma: 26 alkalom 
 

Városunkban a szakkör tevékenysége biztosítja a népi kultúra továbbéltetését. az 
alkalmazott néprajz, az alkalmazott folklorisztika terén is. Élményszerűen, közvetlen 
gyakorlatként a mai környezetre adaptálva valósítják meg népi hímzéseikkel 
hagyományőrző tevékenységüket. A magyar és a borsodi népművészet, népi hímzések 
alaposabb megismerésére, megbecsülésére, tiszteletére irányítva az érdeklődők figyelmét. 
A népi hímzéseken túl a szakkör egyes tagjai a gömöri vert csipke készítésével is 
foglalkoznak. 
Idén jelentős személyi változás történt, a kisközösség szakmai irányítója Lukácsy 
Lászlóné lett, aki Holló Istvánné népi iparművész tanítványa, így az új vezető tovább 
tudja vinni a csoportot a már megkezdett szakmai úton.  
Jelentős szellemi kincs birtokába jutottunk, hiszen megkaptuk az arlói Takács Sándorné 
népi iparművész hagyatékát. Feldolgozása folyamatos (kb. 70 %-os), a minták között 
matyó, szentistváni, palóc, boldogi, höveji, Kapos-menti, sárpilisi, furtai, turai, 
vásárhelyi, rábaközi, stb. sablonok találhatók. egy állandó mintakincs gyűjtemény alapját 
képezi. A tagság idősödő, de elhivatott, folyamatos szakmai fejlődésük. Tanulmányútjuk 
a nógrádi Salgótartjánba,  Kazárra, Terénybe, Hollókőre.     
A szakkör négy tagja sikeresen zsűriztette kézimunkáit. 
 
Eredmények: 
1. A Magyar Kézművességért Alapítvány Magyar kézművesség – 2011. pályázat 
díjazottjai (részvétel a kiállításon)  
2. XV. Országos Népművészeti Kiállítás -Néprajzi Múzeum (részvétel a kiállításon)  
 
Kiállításaik:  
Magyar Kultúra Napja Ózd, ÓMI Városi Művelődési Központ – Rimaszombat - 
Szlovákia, Magyar kézművesség 2011 – Budapest Mezőgazdasági Múzeum,  
IV. Százrózsás Hímzőpályázat – Mezőkövesd 

 
LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖR   

Vezető: Döbör Istvánné  
A tagok száma: 45 fő 

 
Intézményünk a Lajos Árpád Honismereti Körrel közösen idén is folytatta nagy sikerű 
tudományos, történelmi és társadalomtörténeti előadássorozatát, „A hely, ahol élünk…” 
címmel. Idén október végéig hat előadást szerveztünk, melyek látogatottsága 50 és 100 fő 
között volt.  
2011. február 28-án Vavrinyecz András népzene kutató az Ózd környéke népzenéjéről és 
néptáncáról beszélt.  
Dr. Rémiás Tibor, a miskolci Herman Ottó Múzeum Történeti Osztályának vezetője a 
honismereti mozgalom 50 évéről tartott előadást a hallgatóságnak. 
Dr. Küllős Imola egyetemi tanár, néprajzkutató „Hősök vagy banditák címmel Vidróczki 
betyárról és társairól beszélt. 
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Dr. Viga Gyula néprajzkutató „Lajos Árpád emlékezete” címmel körünk névadójának az 
életét mutatta be abból az alkalomból, hogy Lajos Árpád 100 éve született. 
Az ózdi születésű Molnár Piroska (a Nemzet Színésze) „Egy élet a világot jelentő 
deszkákon” c. életéről, munkásságáról beszélt. 
November utolsó hétfőjén várhatóan dr. Roska Tamás akadémikus-professzor lesz a 
vendégünk. 
Az előadássorozatot idén a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, valamint a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat támogatta. 
Az idén második alkalommal megrendezett Honismeret Napján, a Bolyai Farkas 
Szakképző Iskola növendékeinek honismereti köre adott színvonalas műsort.  
Az Ózdi Honismereti Pályázatot XXXI. alkalommal írtuk ki, melynek ünnepélyes 
eredményhirdetésére május 26-án került sor az Ózdi Napok keretében. Ennek az 
eseménynek a keretében mutattuk be a „Lakóhelyünk Ózd” legújabb, 18. számát is. 

 
TERMÉSZETJÁRÓK KLUBJA   

Vezető: Wenczel Péter 
Létszám: 80 fő 
Foglalkozások 2011. október 31 –ig: 40 alkalom 
Túrák száma 2011. október 31-ig: 28  
Túrákon résztvevők száma átlagosan: 10-30 fő  

 
BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT TAGOZATA  CSABI 

Vezetők: Faragó József és Rási Zoltán 
Felnőtt kör létszáma: 26 fő                 Ifjúsági kör létszáma: 13 fő 
Foglalkozások: 20 alkalom 
A 3249. számú Béke Telepi Bélyeggyűjtő Kör 1957-ben alakult. A szervezet a megye 
második legnagyobb köreként működik intézményünkben. Az ifjúsági csoport 
létszáma folyamatosan csökken, ezért elengedhetetlen a bélyeggyűjtés népszerűsítése. 
Bélyegbemutatókat szervezünk az Olvasóban, s a város általános és középiskoláiban, 
melyhez 14 tabló, közel 300 db bélyeggel már a rendelkezésünkre áll. Tevékenységük: 
megjelentetett bélyegek megvásárlása, a cserefüzet kezelése, továbbítása. Az 
önkormányzat civil szervezeteknek kiírt pályázatán elnyert összegből az idén a kiállító 
eszközök felújítására, bővítésére kerül sor. 

 
NYUGDÍJAS KLUB     

Az 1999-ben alakult Ózdi Nyugdíjas Klub székhelye a Civilház, ennek ellenére 
folyamatosan jó a kapcsolatunk. Rendszeresen látogatják előadásainkat, részt vesznek 
különböző programjainkon (A hely ahol élünk, táncházak) 
Idén az VI. Ózd Kistérségi Nyugdíjas Amatőr Gála került megrendezésre közösen 
az Olvasóban, melyen a kistérség városai és több kistelepülés 19 produkciója került 
bemutatásra. Szokásosan Tornaalja (Sajószárnya) és a Kisterenye nyugdíjas klubjai is 
felléptek.  

 
V. ZENETEREM, ÉNEK-ZENE PRÓBATEREM 

 
FÚVÓSZENEKAR    

Az együttes vezetője: Orbán Dezső, karmestere: Szabó Sándor. 
Az együttes létszáma: 32 fő            20 életév alattiak száma 10 fő. 
Próbák száma: 32 alkalom 
Fellépéseik száma: 37  
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A 2011-es év legnagyobb eseménye a lengyelországi Rybnik-ben megrendezett „XX. 
Sziléziai Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál” Szilézia 6 településén 6 koncertet 
adtak, s részt vettek a fesztivált nyitó utcai felvonuláson is. Örök életre szóló élményt 
nyújtott a zenekari tagoknak, ám az egyesület költségvetését szinte teljesen 
felemésztette, így ez a további, folyamatos munkát nehezítette meg. (A megyei 
közgyűlés Mecénás pályázatán 150.000 forintot nyert az egyesület az utazásra, de ez 
az összeg nem fedezte a tagokat szállító autóbusz költségét sem.) 
Legnagyobb gond a magas életkor, bár működik a zenekar, folyamatosan frissítik 
repertoárjukat, s igyekeznek a közös munkába bevonni a zenét kedvelő fiatalokat is, 
Így egyre nő a 20 év alatti zenészek száma a csoportban.   

 
ÓZDI VÁROSI VEGYESKAR   

Karnagy: Nagy Károlyné Dobó Katalin Kóruselnök: Rási Zoltán 
Létszám: 30 fő  Próbák száma: 52 alkalom 
Fellépéseik száma: 8. 
Január 16. Dialógusok - Nemzetközi kulturális konferencia az Olvasóban 
Április 14. Pályázati projektzáró ünnepség Múcsonyban 
Június 3. Az ózdi borlovagrend alakuló ünnepsége 
Június 11. HATEKO projektzáró ünnepi hangverseny az Olvasóban 
Augusztus 20. B.-A.-Z Megyei Közgyűlés ünnepi ülése a görögkatolikus templomban 
Szeptember 3. Kórustalálkozó Arlóban 
Szeptember 15. A felújított sajóvárkonyi II. Világháborús emlékmű ünnepi avatása  
Október 22. Fellépés a II. Gömöri Kórustalálkozón Rimaszombatban 
 
Kiemelkedő ünnep volt a kórus záró koncertje a Hagyomány-Tehetség-Korszerűség c. 
EU projektben, mely zárása volt az év során zajló hangképzéseknek, és repertoár 
bővítésnek. Vendégünk volt a jászberényi vegyeskar és a szombathelyi Szent Márton 
Zenebarátok Köre vegyeskara is. 
Decemberben a hagyományos Karácsonyi Koncerten énekelnek az Olvasóban. 

 
VI. KULCSPONT 
 

INTERNET KLUB: hétfőtől csütörtökig 8,00-16,00-ig   
A klubot a felnőtt és a gyerek korosztály egyaránt látogatja. A klub látogatható 
KulcsPont Klubtagsági Kártya kiváltásával ill. a szabályzatban foglalt aktuális Internet 
használati díj térítése ellenében. 
Jelenleg 5 klubtagsági kártyával rendelkező állandó látogatója van a klubnak és kb. 15 
fő veszi igénybe változó időközönként az aktuális térítési díj ellenében. 
Hetente kb. 15 fő jön a KulcsPontba internetezni. 

 
„KATTINTS RÁ, NAGYI!” KLUB    

Hetente egy alkalommal látogatják a KulcsPontot, ahol lehetőséget kínálunk a 
korábban megszerzett ismereteik gyakorlására, valamint a klub vezető segítséget nyújt 
elsajátított ismereteik bővítésében is.  
A klubot hetente általában 5 fő keresi fel. 

                                                                      
JÁTSZÓHÁZ:    

2011-ben 3 kreatív játszóházi foglalkozás került megrendezésre az ünnepkörökhöz 
kapcsolódóan (farsang, húsvét, gyermeknap). 
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Játszóházainkat óvodás és kisiskolás gyermekek látogatják, kísérőikkel együtt 
alkalmanként kb 60 fő, mely a gyermeknapon meghaladta a 200 főt is. 

2011 évi játszóházak összes résztvevők száma kb: 350 fő 
 
KULCSPONT PARTY:    

2011-ben 9 alkalommal került megrendezésre az általános iskolások kedvelt 
KulcsPont Partyja. Célja a diákok tartalmasa szabadidő eltöltése. Egy-egy ilyen 
rendezvényen a város és a kistérség általános iskoláinak az általunk meghirdetett 
műveltségi vetélkedőre jelentkező diákjai vesznek részt, általában 30-40 fő. 

Alkalmak száma: 9 alkalom 
Összes résztvevők száma kb: 400 fő 

                                                                  
VETÉLKEDŐK:    

TISZTA FEJJEL A TISZTASÁGÉRT 
Az Ózdi Művelődési Intézmények az ÉMOP pályázati konstrukció alvállalkozójaként 
„Tiszta fejjel a tisztaságért” címmel vetélkedősorozatot  szervezett az Olvasóban. A 
vetélkedőben a városból és a környező településekről 15 csapat (5 fő/csapat) vett részt, 
általános iskolás korúak. Március 18-án felkészítő előadásokat hallhattak a Vízmű, 
az ÓHG vezetőjétől, valamint Matuláné Bikki Zsuzsanna védőnőtől, s az előadások 
anyagát írásban is megkapták a felkészüléshez. 

 

A vetélkedő további időpontjai: 
I. forduló: 2011. április 1. (péntek) 14 órától 
II. forduló: 2011. április 15. (péntek) 14 órától 
III. forduló: 2011. április 29. (péntek) 14 órától - eredményhirdetés 

 
A vetélkedő első díjaként a diákok elutazhattak Budapestre, a Duna Múzeumba, a 
második és harmadik helyezett csapat tagjai pedig könyvutalványban részesülnek. 

 
LISZT- VETÉLKEDŐ SOROZAT 

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából zenetörténeti 
vetélkedősorozatot rendeztünk a NKA támogatásával. 9 csapat – általános iskolások – 
közreműködésével.  
Az október 14-én induló vetélkedősorozat a történelmi korszak bemutatásával és a 
felkészüléshez szükséges segédanyagok átvételével kezdődött.  

 

A vetélkedő további időpontjai: 
I. forduló: 2011. október 28. (péntek) 14 órától 
II. forduló: 2011. november 15. (kedd) 14 órától 
III. forduló: 2010. november 18. (péntek) 14 órától (zárás, eredményhirdetés) 

 
A vetélkedő első díjaként a diákok elutazhatnak Budapestre, a Liszt Ferenc 
Emlékmúzeumba, a régi zeneakadémiára, a második és harmadik helyezett csapat 
tagjai pedig könyvutalványban részesülnek. 

 
NÉMET NYELVI ÖNKÉPZŐKÖR:   

Tagjai minden kedden délután 15-17 óráig tartják foglalkozásaikat. Céljuk a 
kikapcsolódás és az új ismeretek megszerzése. 

Alkalmak száma:  38 alkalom 
Résztvevők száma alkalmanként: 8-10 fő 
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VII. A RÉGMÚLT OLVASÓJA C. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS   
 

Tavaly, 2009-ben volt 125 éve, hogy megalakult az Ózdi Gyári Olvasó Egylet. Az 
évforduló alkalmából alakítottuk ki állandó kiállításunkat, melyben rövid áttekintést 
nyújtunk az Olvasó Egylet történetéről, az ózdi kulturális életről, az amatőr művészeti 
csoportokról. A kiállító helyiségben megépített galérián  került bemutatásra  az a Fite 
– típusú vetítőgép, amely több mint 30 éven keresztül vetítette a Kossuth Mozi 
filmjeit. A színházterem 4 darab eredeti festett falrészlete restaurálva került itt 
bemutatásra. Az Ózdi Kohász Táncegyüttes viseleteit láthatják az érdeklődők, 
valamint a fúvószenekar néhány eszközét, hangszerét. Ezek mellett természetesen sok 
– sok fénykép eleveníti fel a múltat. A rendezvényekre érkező vendégeink szívesen 
látogatják a kiállítást, elevenítik fel a régi emlékeiket.  
 

VII. FAMILIA SZOLGÁLAT   
Feladata esküvők, és névadók teljes körű szervezése, lebonyolítása 1 fő 
rendezvényszervező irányításával, aki párhuzamosan a Jegypénztári feladatokat is 
ellátja. Megbízási szerződéses jogviszonyban állunk a közreműködőkkel: 2 fő 
anyakönyvvezető (2011. május 1.-ig), 1 fő orgonista, 1 fő szavaló, 2 fő felszolgáló.  
2011. május 1. után anyakönyvi eseményre bejelentkezettek esetében a 2 fő 
anyakönyvvezető közreműködői díjának térítése az önkormányzathoz került át. 
A házasságkötések száma évről-évre folyamatosan csökken.   
A könyvtári házasságkötő és rendezvényterem optimális feltételeket biztosít az egyedi 
igényekhez igazodó családi eseményhez.  A kapcsolódó szolgáltatási kört 
folyamatosan bővítjük. 
Helyszínt biztosítunk az esküvői fotók elkészítéséhez, melyre az igény ez év folyamán 
jelentősen megnőtt. Összesen 9 alkalommal vették igénybe az Olvasó, a Könyvtár és a 
Romszínpad tereit fotózáshoz. 

Esküvők száma: 53 db  
Névadók száma: 3 db  

 
VIII. TÁNCTEREM 

Leginkább 150-250 fős tanácskozások, továbbképzések, konferenciák szekcióülések, 
kisebb szemináriumok, könyvbemutatók helyszíne. Mobil berendezése alkalmassá 
tette pódium műsorok, kamarazenei előadások, zeneiskolai növendék hangversenyek 
lebonyolítására.  A csoportok, klubok, szakkörök által szervezett, továbbá egyedi 
igényeket szolgáló táncos összejövetelek, oktatási intézmények rendezvényei: 
szalagavató ünnepségek, bálok szintén helyet kapnak itt. 
 

IX. KISGALÉRIA   
 

Kiállítási programjainkkal mind az esztétikai nevelést, mind az emberi személyiség 
kibontakoztatását, formálását kívánjuk a vizualitás eszközeivel segíteni. Intézményünk 
ebben az évben is lényeges változást mondhat magáénak a kiállítások tekintetében. 
Az eredeti elképzeléseket messze túlszárnyaltuk a bemutatott kiállítási anyagok, kiállító 
terek és a látogatók számarányát tekintve. Az EU-s pályázati forrásból beszerzett korszerű 
és esztétikus üveges kiállító vitrinek elegáns felületet biztosítanak, és tágítják tárlatrendezési 
lehetőségeinket. 
Bővítettük alkalmi bemutató helyeinket, tereinket, így tudtuk a lehetőségként jelentkező 
kiállítási anyagokat fogadni.  
Kiemelt tárlataink: az IN MEMORIAM KUNT ERNŐ, a MINIATŰR TÖRTÉNELEM, 
és a  MACSKÁSSY IZOLDA kiállítás. 
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Kiállításaink: 
KISGALÉRIA:  
1. Krobot Sándor festőművész bemutatkozása (305 fő), 
2. „Kézműves remekek” az Aranygyűszű Díszítőművészeti  Szakkör kiállítása (850 fő),  
3. „Itt élünk mi, így élünk mi” gyermekrajzpályázat alkotásainak kiállítása (550 fő),  
3. Törékeny varázslatok – Zsuponyó Ujváry Mária gömöri hímes tojáskiállítás (800 fő),  
4. Kollárik Zsuzsanna „Virágok, tájak, béke” című kiállítás (300 fő), 
5. A Megújuló hagyományok – népi kézművesség Ózdon c. kompetenciafejlesztő képzés 

alkotásainak kiállítása (300 fő), 
6. Miniatűr történelem – Homoki Gyula magángyűjtő ólomkatona kiállítása (700 fő) 
7. Macskássy Izolda Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész Összetartozás című 

selyemkollázs és grafika kiállítása  
 
II. PROTOKOLL TEREM: 
1. „Amivel a világ muzsikál(t)” válogatás Nagy Károly hangszergyűjteményéből (850 fő),  
2. IN MEMORIAM KUNT ERNŐ Munkácsy-díjas festő és grafikusművész kiállítása (300 

fő),  
3. Volt egyszer egy gyár… címmel Kormos Mercedes fotókiállítása (700 fő) 
 
III. EMELETI ELŐTÉR:  
1. Buborék műhely (268 fő) 
2. Kuzma Barna bánrévei ad. festőművész Tiszta szívből című kiállítása  (150 fő) 
3. II. VARETAL – rajzpályázat (550 fő) 
 

IV. ALAGSOR: 
„Ózd_On” - interaktív kiállítás az ózdi acélmű gyárkéménysorának lerobbantása 10. 
évfordulója alkalmából  

1. Ózd – Budapest ONLINE – közösen a bp-i N&N Galériával a gyárkémények 
felrobbantásának 10. évfordulója tiszteletére (150 fő) 

 
V. ART-PLACC a Városháztéren a 8. ÓZDI ÖRÖKSÉGVÉDŐ FESTŐTÁBOR legszebb 
alkotásiból (100 fő) 

Kiállítások száma:          15 db 
Kiállító helyek száma:      5 db 
Látogatók száma: kb. 6.873 fő 
                                                                                                                        

X. PROTOKOLL TEREM  
3 alkalommal kiállító térként funkcionált, de intézményi munkaértekezletek, 
szekcióülések, delegációk fogadása, kisebb tanácskozások stb. tereként 10 alkalommal 
funkcionált. 

 
XI.. ALAGSOR  

1. Az  „Ózd_On címmel interaktív kiállítás rendezésére az ózdi acélmű  
gyárkéménysorának lerobbantása 10. évfordulója alkalmából, és katalógus kiadása”  
NKA  Építőművészeti Szakmai Kollégiumának támogatásával valósult meg. (505 e Ft) 

 
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz kapcsolódó kiállításon az utóbbi 
évtizedben Ózdra és környékére készült hallgatói tervek kerültek bemutatásra.  
Ózdon és Budapesten egyaránt jelentős számú látogató érdeklődését váltotta ki az 
unikális megjelenítés. A kiállítás ideje alatt mindvégig élt az Online összeköttetés, 
tehát a helyszínek élő kapcsolatban voltak, e mellett működött egy külön Weblap is 
(ozdon.org), mely ma is látogatható. 
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2. HangosPont, KÉPZŐ-művész-TÉR 
Ideiglenes berendezéseivel is kedvelt helye a fiataloknak: életvezetési tréning, 
gyermek agykontroll tanfolyam, klub, gyöngyözés, szövés-fonás, hímzés, karaoke 
parti stb.  
A Hangos Pont, a KÉPZŐ-művész-TÉR végleges berendezéséhez az LHH TIOP 
kiírására várunk.  

 
FESTŐTÁBOR:  
           8.  ÓZDI ÖRÖKSÉGVÉDŐ FESTŐTÁBOR 2011. augusztus 3-9.  

A sikeres (19 fő) tábor résztvevői a következő évben is számítanak megszervezésére. 
Az ÓMI törekvése, hogy mind szélesebb körben népszerűsítve az ország valamennyi 
területéről érkezzenek alkotni vágyók.  

 
TELEPHELYI MŰVELŐDÉSI HÁZAK 
 
Az ÓMI üzemeltetője az alábbi peremkerületi közösségi házaknak. Uraj, Susa, Center. Ez év 
szeptemberétől Szentsimon is.  
E közösségi színterek az ott élőknek lehetőséget nyújtanak közösségi életük szervezésére. A 
feladatellátásban kiemelkedő szerepet vállalnak az adott területen élő önkormányzati 
képviselő-testületi tagok. Megbízási jogviszonnyal gondnok felügyeli a házakat, 
közművelődési szakemberek nincsenek. Nehézségeik ellenére törekvéseik és megvalósított 
programjaik közösségformálók és eredményesek.  
 
CENTERI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

- Rendszeres programok: mise, istentisztelet  
- Alkalomszerű rendezvények: Lakossági Fórum, Ifjúsági Klub,  bemutatók 
 

Október 15-én a térség önkormányzati képviselője, Obbágy Csaba kezdeményezésére első 
alkalommal rendeztük meg a Centeri Közösségépítő Napot. A rendezvény keretében 
kispályás labdarúgó tornát, gyermekek részére játszóházat rendeztünk. A kultúrházban 
fellépett az ÓMI Zenés Színháza és az Ózdi Néptánc Egyesület. A napot közösségépítő baráti 
találkozó zárta.  
 
URAJI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
- Rendszeres programok: Uraji Nyugdíjas Klub, Női Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub 
- Alkalomszerű rendezvények: Lakossági fórum, Területi Bizottság ülései, Összevont 

névnapok (nyugdíjas klubok), Közgyűlések, vacsora rendezvények (Tűzoltó Egyesület, - 
Vadásztársaság, erdő-birtokossági társulások) 

- Zenés rendezvények (Ifjúsági Klub, nyugdíjas klubok, a település lakói) 
- Társadalmi munka 
- Október 1-jén Uraj – Susa – Szenna területi képviselője, Tartó Lajos Szüreti felvonulást     
  szervezett, melyen a 3 településrész lakossága vonult fel. A napot az Uraji Művelődési   
  Házban rendezett szüreti bál zárta. 
 
SUSAI KÖZÖSSÉGI HÁZ  - Tompa Mihály Szabadidő Központ  

- Rendszeres programok: Susai Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub, Alkalomszerű 
rendezvények: Lakossági fórum, Vacsorák, zenés rendezvények (Nyugdíjas Klub, 
Ifjúsági Klub), Közgyűlések, egész napos rendezvények  

- Társadalmi munka  
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SZENTSIMON - KULTURHÁZ, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 
Alapítvány, egyesület, nyugdíjas klub működik 
A hagyományosan ismétlődő Szentsimoni Falunap szervezésében közreműködött 
intézményünk, melyre augusztus 21-én került sor Vitális István területi képviselő 
szervezésében. A program jelentős számú érdeklődő látogatót fogadhatott.  
 
A pénzügyi feltételek függvényében folyamatosan javulnak a telephelyi művelődési házak 
működési feltételei. 
 
KISTÉRSÉGI SZAKMAI TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS  

Kistérségi szintű feladatokat látunk el Ózd Kistérség Többcélú Társulása 
felhatalmazása alapján 2004. évtől kezdődően. Kapcsolattartásunk rendszeres mind a 
28 településsel. A térségből rendszeresen fogadunk gyermek és felnőtt látogatókat 
egyaránt, képzéseink a térségben élők számára is népszerűek. A feladatellátásról 
évenként a társulás felé részletes beszámolót készítünk.  

 
FIZIKAI, TECHNIKAI, TECHNOLÓGIAI ERŐFORRÁSOK TERÜLETE 
 
A reprezentatív Olvasó méltó fizikai környezetet biztosít, s az épület ma a város és térsége 
kulturális központi feladatainak ellátására optimális feltételeket biztosít.  
Technikai-technológiai eszközparkjaink szinte teljesen megújultak, a legkorszerűbb 
berendezésekkel szolgálhatjuk ki az eseményeket.  Mind a magaskultúra, mind a 
mindennapok kultúrájának otthonaként is európai módon funkcionálhatunk.  
 
Műszaki Csoport  
 
A 4 fős csoport feladata, tevékenységi köre az intézményben, a városban és a kistérségben 
(külön szerződésben foglaltak szerint) – szabadtériek is - megrendezésre kerülő programok, 
rendezvények technikai, műszaki hátterének biztosítása, a rendezvények teljes körű 
kiszolgálása. Munkaidejük jelentős részét ez teszi ki, hiszen a rendezvények száma évről-évre 
folyamatosan nő.  
Az év kiemelkedő eseménye volt a két napos II. Jazzfesztivál megrendezése, ill. ennek 
műszaki- technika hátterének biztosítása. 
A színházteremben összesen 29 db műszaki személyzetet is igénylő (hang, fény, színpadi 
ügyelő, zsinóros) színpadi próba zajlott az Olvasóban, 69 rendezvény technikai 
lebonyolításával történt, a városi területi és Kistérségi Társulás keretein belül 40 eseményen 
biztosítottuk a műszaki hátteret. Az intézmény műszaki eszközeit 15 alkalommal 
kölcsönözték különféle rendezvényekhez. 
 
Szintén a műszaki csoport biztosítja folyamatosan az intézmény egységek alapvető működési 
feltételeit, általános karbantartási munkálatait, a meghibásodott eszközök javítását, 
cseréjét melyek a rendezvények közötti „szünetekben” zajlik. Az év folyamán jelentős 
beruházás keretén belül a közönségforgalmi területeken a hagyományos izzókat 
energiatakarékos halogén izzókra cseréltük, ezáltal azonos energiafogyasztás mellett a 
területek megvilágítása jelentősen növekedett. 
Folytatjuk a megkezdett energiatakarékossági előírásokat, pl. az általános nyitvatartási időben 
a világítás részleges működtetése, a technikai hátteret igénylő színpadi próbák számának 
csökkentése, a használaton kívüli terek fűtésének minimalizálása, munkaidőn kívül az irodák 
fűtésének leszabályozása.  
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Pénzügyi lehetőségek függvényében a technikai eszközpark folyamatos fejlesztése szintén 
feladatunk.  
A jövőt érintő legfontosabb fejlesztési elképzeléseink:  
Elsődleges célunk a jövőben is a minőségi feladatellátás. 
- Az alagsorban kialakított HangosPont, KÉPZŐ-művész-TÉR berendezése, alkotóműhely 

speciális eszközökkel való felszerelése (forrása az LHH kistérségi TIOP 1.2.5). 
- Az Olvasó homlokzati részén elhelyezett, az épülethez illeszkedő hirdető felületek 

kialakítása. 
- Az épületen – ugyancsak a műemléki szempontoknak megfelelő – intézményi név felirat 

elhelyezése. 
- Műemléki környezet megteremtése a ház körül. Legfontosabb az Olvasó környezetében 

több helyen előforduló út- és járda beszakadások elhárítása a bármikor bekövetkezhető 
baleset elkerülése érdekében.  

- Épületgépészet – hűtő, fűtő légkezelés terv szerinti kivitelezése.  
- A Táncterem kezdetektől fogva meglévő problémája, hogy a meglévő fűtőberendezések 

nem bocsátanak ki elegendő hőmennyiséget, ezért vendégeink kifogásolják a terem 
hőmérsékletét. E probléma megoldása részünkről csak az lehetne, ha a TÁVHŐ-nél 
magasabb hőfokot rendelnénk, ez azonban jelentősen megnövelné az egyébként is jelentős 
fűtés díjat, ezért nem élünk ezzel a lehetőséggel. További fűtőtestek felszerelésével 
lehetne adott helyszínen emelni a hőmérsékletet.  

- Az épület valamennyi nyílászárójánál indokolt lenne gumi hőszigetelő csíkok felszerelése, 
utólagos szigetelése.   

- Az elkövetkező időszakra vonatkozóan a nagyrendezvények helyszíne fenntartói döntést 
kíván, s annak megfelelően főként az áramellátás kérdése megoldást keres. (A nagyobb 
rendezvények áramfelvétele oly jelentős, hogy pl. az Ifjúsági parkban üzembiztosan nem 
megoldott).  

- Közfoglalkoztatás továbbfolytatása részben szakmai feladatok, részben szakipari 
munkálatok ellátására.  

- A meglévő szabadtéri technikai eszközök elhasználódása miatt a berendezések folyamatos 
felújítása, javítása szükséges. Megfelelő forrás biztosítása esetén új szabadtéri technika 
beszerzése lenne indokolt. 
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II. ÓMI VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 

 
A könyvtár a város, a kistérség legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Ózd város nyilvános 
települési közkönyvtára. Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása megbízása alapján szolgáltató 
könyvtár, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatának 
háttérintézménye. Két helyen szolgáltat, központi intézményén kívül az Árpád Vendégház 
emeletén az Árpád vezér úti Fiókkönyvtár várja a településrész gyermek és felnőtt olvasóit. 
Az elmúlt években összhangban az országos könyvtári trenddel, szolgáltatásaink  
szervezésében két prioritás jelent meg- a könyvtárhasználók igényeinek maximális  
figyelembevétele, valamint a könyvtári ellátás kiegyensúlyozottságának biztosítása a 
városban és  a kistérségben egyaránt. Fő célként fogalmaztuk meg, hogy munkánkban 
minőségi változást generáljanak az igénybe vehető források, s a folyamatos szakmai 
párbeszéd eredményeként csökkenjenek a földrajzi, gazdasági és társadalmi különbségekből 
adódó hátrányok. Az évekkel ezelőtt megkezdett könyvtárszakmai fejlesztések 
megnövekedett szakmai elvárások teljesítését követelik. A könyvtár olyan kistérségi 
szerepkörű és kisugárzású közgyűjteményi szolgáltató intézmény, mely használva a technika 
legújabb eszközeit és lehetőségeit, információs központként szolgálja a városban és a 
kistérségben élőket. A hagyományos szolgáltatások mellett kiemelt jelentőséggel bír az 
oktatás támogatása minden szinten, a felnőttképzés és továbbképzés, valamint a gyermekek 
olvasáskultúrájának elősegítése. 
A könyvtár 2011. I-III. negyedévi szakmai tevékenységét egyrészt az elnyert TÁMOP uniós 
pályázati támogatás felhasználásának végrehajtása és lezárása, másrészt a könyvtári szakmai 
munka magas színvonalú, minőségi ellátása jelentette és jellemezte. A támogatások 
segítségével színvonalas rendezvényekre került sor, gyermek fókuszcsoport kezdte meg 
munkáját az olvasóvá nevelés érdekében.  

A dokumentumállomány alakulása 2011. szeptember 30-ig 
A gyarapodás minden dokumentum típust (könyv, DVD, hangos könyv) beleértve az adott 
időszakig 612 egység dokumentum, 1.191.460 forintértékben, mely hasonló értéket mutat a 
tavalyi év adott időszakával.  Idén az állományunk gyarapítását egyrészt az Érdekeltségnövelő 
pályázat, másrészt a Márai programban való részvételünk segítette, melyek lehetővé tették, 
hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben új könyvek beszerzésével igazodjunk a növekvő 
használói igényekhez. A beszerzés módja szerint a vásárlás mellett folyamatosan növekszik 
az ajándékba kapott dokumentumok száma. Szolgáltató könyvtárként a kistérségi 
könyvtárközi kölcsönzés biztosításához a szükséges dokumentumok vásárlására a 
mozgókönyvtári feladatellátásra biztosított összeg nyújt fedezetet. 2011. szeptember 30-ig az 
állomány összesen 102.032 egység 37.951.336 forint értékben. Munkánkat az alábbi 
adatbázisok segítik Borsodi Digitális Könyvtár, Complex WEB Jogtár, Európa szerver, 
NAVA-Nemzeti audiovizuális archívum. 

Állományfeltárás 
Az idén is folytattuk állományunk számítógépes feltárását a Corvina könyvtári integrált 
rendszer segítségével a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár támogatásával. A számítógépes 
feldolgozást 2006-ban kezdtük, ettől az évtől kezdve minden újonnan beszerzett 
dokumentumot rögzítünk az adatbázisban. Tovább folyik a retrospektív feltárás is, mellyel 
gyűjteményrészenként haladunk. Feldolgoztuk teljes Helyismereti gyűjteményünket, 
Különgyűjteményeinket, a Gyermekkuckó állományát, a közel teljes kézikönyv állományt és 
a nem hagyományos dokumentumokat, melynek eredményeképpen jelenleg 27.187 példány 
található meg adatbázisunkban. Az integrált rendszer lehetőséget nyújt katalógusunk online 
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eléréséhez. Honlapunkon www.vkozd.hu ma már mindenki számára elérhetővé válik a 
feltöltés alatt álló folyamatosan bővülő katalógusunk. A kistérségi állomány is megjelenik a 
katalógusban (16.141 példány), mely a 24 lelőhelyen kereshető. 
A TÁMOP pályázat keretében a könyvtár dokumentumállományának gyermekkönyvtári 
egységének retrospektív konverziójára került sor, így több mint 5000 rekord került 
feldolgozásra, és vált visszakereshetővé a honlapon elérhető online katalógusban. 
Mindemellett a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztésére került sor, valamint 
elkészült a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár irányításával és több könyvtár 
együttműködésével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tudástár.  

Forgalmi adatok 
Intézményünkben folyamatosan emelkedik az érvényes regisztrációval rendelkező használók 
száma, a kölcsönzési folyamat integrált rendszerünk kölcsönző moduljának segítségével 
történik. A könyvtárhasználat az előző időszakhoz képest több tevékenységben is hasonló 
értékeket mutat, és vannak emelkedő tendenciájú területek, mint például a személyes 
használatok száma. 
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2011. jelen időszakáig a regisztrált olvasók száma, az új beiratkozások valamint a könyvtári 
tagságot meghosszabbítók száma is magasabb a tavalyi év ezen időszakához képest. 

 

 
         

Pozitív jelentőségű a könyvtárhasználatok szempontjából, az Árpád vezér úti Fiókkönyvtár 
felújított környezete, az új Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola közelsége, 
valamint a Könyvtárközpontban kialakított Gyermekkuckó. 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben való részvétel 
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagja, mellyel biztosítja az 
olvasók számára olyan könyvek kölcsönzését is, melyek nem találhatóak meg a könyvtár 
állományában. Könyvtárunkban ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki beiratkozott tagja 
a könyvtárnak. 
A szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy 2011. szeptember 30-ig 176 db kérést indítottunk a 
rendszeren keresztül, ugyanakkor örvendetes, hogy hozzánk a kistérségből 134 db kérés 
érkezett. 
Célunk, hogy minden hozzánk forduló könyvtárhasználó részére biztosítani tudjuk azokat a 
dokumentumokat, melyek nem találhatók meg állományunkban, de az olvasónak fontos a 
sikeres tanulmányaihoz vagy a munkája teljesítése során, valamint, hogy a kistelepüléseken 
élők is hozzájuthassanak a számukra szükséges dokumentumokhoz. 

Együttműködés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel 
2007. szeptember 13-án indult meg városunkban a felsőfokú oktatás a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar ózdi kihelyezett tagozatán. A 
hallgatók számára a főiskolai jegyzetekhez való hozzáférést az Egyetemi Könyvtárral kötött 
szerződés értelmében intézményünk biztosítja. A hallgatók rendszeres látogatói 
könyvtárunknak, közülük többen nemcsak a főiskolai jegyzeteket, hanem a könyvtár saját 
állományát is kölcsönzik (kézikönyvek, folyóiratok, stb.), valamint igénybe veszik a 
könyvtárközi kölcsönzés adta lehetőségeket.   
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Könyvtárunk adatbázisában saját állományunk mellett a ZMNE által biztosított jegyzetek 
katalogizálása is megtörtént, ami 3300 db főiskolai jegyzet. A katalogizálás során a 
dokumentumokat tárgyszavaztuk, s ezáltal lehetővé válik a jegyzetek tartalmi szempontból 
történő visszakeresése is. A hallgatók a könyvtárunk online adatbázisában a ZMNE 
jegyzettárban találhatják meg a tanulmányaikhoz szükséges jegyzeteket. 

Fogyatékkal élők könyvtári ellátása 
Az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetű használói rétegek 
könyvtári ellátására. Célunk, hogy az idős emberek az egészségi problémákkal küzdők és a 
fogyatékos emberek számára a könyvtári szolgáltatások szinte teljes skáláját biztosítani 
tudjuk. A látássérültek számára 182 féle hangos könyvet, valamint egyre nagyobb számban 
Öregbetűs könyveket ajánlunk. A látássérültek és halláskárosodottak számára egyaránt 
segítséget nyújt a TIOP keretében megvásárolt Cobra felolvasó- és nagyító szoftver. A 
halláskárosodottak és nagyothallók kommunikációját a szintén TIOP támogatással kiépített 
indukciós hurok segíti. Az intézményben lezajlott felújítás és területátrendezés lehetővé teszi, 
hogy földszinti szolgáltató tereink a kerekes székhez kötöttek számára most már könnyedén 
elérhetőek.  

Rendezvényeink 
 
Az intézmény éves rendezvénytervének alapját a könyves ünnepekhez kapcsolódó nagy 
rendezvények képezik (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, 
Gyermekkönyvhét). Az utóbbi években azonban más jellegű programok is hagyománnyá 
váltak programjaink sorában, úgymint a tavaszi időszak Internet Fiesta rendezvénysorozata, 
valamint ősszel a Kulturális Örökség Napjai és az Összefogás Országos Könyvtári Napok. 
A hagyományos felnőtt és gyermekrendezvényeink – olvasótábor, játszóházak, gyerek és 
felnőtt közönségtalálkozók, stb. – mellett több új kezdeményezést is útjára indítottunk. Az 
egyre erőteljesebbé váló kamara-kiállítási tevékenységünk vonalát erősíti és újdonságként hat 
Hagyományőrző mesterségek című sorozatunk elindítása. Az idei évben is több ezer 
olvasónk, látogatónk tekintette meg színvonalas kiállításainkat, melyek épületünk aulájában, 
az olvasói térben valamint az emeleti folyosón kerültek megrendezésre – Demes Ferenc 
életmű kiállítása, Húsvéti képeslapok, Tacsi Tímea grafikái, Kustor Gyula alkotásai, 
Könyvtártörténeti kiállítás stb. 
Továbbá a Világjárók sorozat, amely keretén belül az egzotikus tájakra eljutott- többnyire 
helyi- utazók vetített képes élménybeszámolója mellett kiállítás formájában is megtekinthetik 
az érdeklődők a helyszínen készült fotókat.  
Könyvtárunk Kitekintő címmel új programsorozatot indított, melyben kistérségünk 
települései mutatkoznak be negyedévente. Első alkalommal Gömörszőlős természeti 
környezetét, nevezetességeit, falusi turizmusát, helyi értékeit, hagyományait, népi művészetét 
ismerhettük meg. Az előadás, a képek, tárgyak segítségével ellátogathattunk – ha csak 
képzeletben is - Gömörszőlős csöndes nyugalmába. 
 
Könyvtárunk szervezésében a 25 éves múltra visszatekintő nyári Tarkaforgó Olvasótábor az 
idén is megrendezésre került az Erdők Nemzetközi Éve kapcsán, mely változatos, színes 
programokkal (könyvtári és kézműves foglalkozások, kirándulás, vetélkedő) várta a 
kisiskolásokat. A jubileumi év keretében hagyományteremtés céljával kistérségi olvasótábort 
is rendeztünk, elsőként a Sajópüspöki és Sajónémeti gyerekek részére és közreműködésével 
az Árpád vezér úti Fiókkönyvtárunkban.  
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2011-ben folytatódott az elmúlt évben induló uniós pályázati támogatás felhasználása 
(TÁMOP), mely lehetővé tette : gyermek és felnőtt író-olvasó találkozók, színvonalas, 
olvasásnépszerűsítő előadások lebonyolítását; kézműves és biblioterápiás foglalkozások 
szervezését; rajzpályázat és több színvonalas vetélkedő megrendezését. 

Felnőtt rendezvényeink 
 
Október 31-ig 43 alkalommal rendeztünk felnőtteknek szóló programot, melyeken 2210 fő 
vett részt. E rendezvények sorában sor került író-olvasó találkozókra (Grecsó Krisztián, 
Kálnay Adél, Tali Gitta, Csontos János stb.), irodalmi délutánokra, népszerűsítő előadásokra 
(Világjárók), könyvbemutatókra (Orbán Piroska, Derenkó Dániel stb.). 
 
Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében intézményünk gazdag programokat 
kínált „kicsiknek és nagyoknak” egyaránt. A tanulás témaköréhez kapcsolódó előadások, 
beszélgetések, vetélkedők, könyvbemutatók, gyermekszínházi előadások, koncertek várták 
olvasóinkat, melyeknek sikerét jelzi, hogy mintegy 2457 fő vett részt programjainkon. 
 
„Örökségünk” – vetélkedő - A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár – konzorciumi 
partnereivel közösen – vetélkedőt hirdetett a középiskolás korosztály számára, ahol az európai 
hozományunk részét képező megyei értékeink bemutatása volt a fő célkitűzés. 
A Bolyai Farkas Szakképző Iskola két csapata (Historic, Honfoglalók) képviselhette 
kistérségünket a megyei döntőn. Nagy örömünkre szolgál, hogy mindkét ózdi csapat előkelő 
helyezést ért el, a Honfoglalók (Kiss Szilvia, Plesovszki Sándor, Sike Gábor Márk) V. 
helyezést, még a Historik csapata (Gyenes Ádám, Gyüre Tamás, Hangonyi Mátyás) az I. 
helyen végzett. 
 
A TÁMOP pályázat keretében 2010-2011-ben Információ és Kommunikáció címmel, 
összesen 10, egyenként 20 órás Számítógép és Internet-felhasználói tanfolyam (5 alkalom/4 
óra) lebonyolítására került sor, melyeken összesen 100 fő vett részt. 2011-ben 6 tanfolyam 
megrendezésére került sor, melyeken összesen 60 fő vett részt. 
A tanfolyamok pozitív visszhangja, a résztvevők lelkesedése és a nagy érdeklődés, mely a 
tanfolyamok lebonyolítását kísérte, azt mutatja, hogy szükség van ilyen jellegű képzésekre a 
lakosság körében, melyek elősegítik az információs társadalom épülését és a digitális 
információk hatékony felhasználásának elterjedését. Tanfolyamainkon, az alapismereteken 
túl, számos olyan információval ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyek segítik őket a 
mindennapi információszerzésben, a virtuális világban való eligazodásban. 

Felnőtt kisközösségeink 
 
Intézményünk több klubnak is otthont ad, mely csoportokkal évek óta zavartalan és 
gyümölcsöző együttműködésünk. 
Nyugdíjas klubunk több mint 20 éves múltra tekint vissza. Jelenlegi taglétszámunk 30 fő. 
Klubunk a helyi olvasóközönségből szerveződött. Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban 
havonta egy alkalommal kerül sor az összejövetelekre.. A foglalkozások 1-1 ünnepkörhöz 
kapcsolódnak. A klubdélutánokat vendégelőadókkal, táncházakkal, kirándulásokkal 
színesítjük.  
Könyvtárunkat és az Ózdi Rejtvényfejtő Klubot immár több évtizedes munkakapcsolat köti 
össze.  
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Sok városi és országos rejtvényfejtő verseny megrendezése van már mögöttünk, mely mindig 
pozitív visszhangot keltett nemcsak a város, de az ország rejtvényfejtő berkeiben egyaránt. A 
klubfoglalkozásra havi rendszerességgel kerül sor. 
A Szép Szó Irodalmi Egyesület jelentős múlttal rendelkező alkotócsoport, melynek több tagja 
rendelkezik önálló kötettel, melynek bemutatását könyvtárunk minden esetben felvállalta. Az 
általuk hosszú éveken át szerkesztett Ózdi Kristály (ma már Ózdi Szép Szó) és a már három 
alkalommal megjelent Ózdi Antológia című kiadványaik sok ózdi alkotónak-költőnek, írónak 
képzőművésznek- kínáltak, kínálnak  publikálási lehetőséget. 

Gyermekprogramjaink 
 
Találkozás a mai gyermekirodalom képviselőivel című programsorozatunk keretében 8 
alkalommal került sor gyermektalálkozók szervezésére, melyeken összesen 580 fő vett részt. 
Vendégeink voltak Nógrádi Gábor, Nógrádi Gergely, Finy Petra, Paulovkin Boglárka, Lázár 
Zsófia, Faltisz Alexandra, Fábián Éva, Badin Ádám, Tali Gitta, Nagy Bandó András. 
 
A tanórán kívüli könyvtári csoportos foglalkozások alapvető fontossággal bírnak 
tevékenységünkben. A könyvtárban fellelhető információk segítségével és könyvtári 
eszközeink felhasználásával az ünnepkörökhöz, tanagyaghoz kapcsolódóan, együttműködve 
az oktatási intézményekkel segítjük a tananyag játékos, könnyed elsajátítását.  
2011. október 31-ig 137 alkalommal 4260 gyermek vett részt foglalkozásainkon, melyeken 
lehetőség nyílt a tananyag több irányban történő feltárására és feldolgozására, valamint 
könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására. 
 
 „Mesél az erdő” – rajzpályázat - Pályázatunkat az Erdők Nemzetközi Éve kapcsán áprilisban 
hirdettük meg a város és az ózdi kistérség általános iskolás tanulói részére. Felhívásunkat 
nagy érdeklődés övezte, melynek eredményeképpen 330 színvonalas alkotás érkezett az 
ózdi, valamint a környező települések - Bánréve, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, 
Farkaslyuk, Kelemér, Nekézseny, Putnok, Serényfalva - kisiskolásaitól. 
 
Játszóházi foglalkozások – Ünnepekhez, alkalmakhoz valamint tananyaghoz kapcsolódóan 
mindkét könyvtári szolgáltató helyünkön mintegy 38 alkalommal rendeztünk színes 
játszóházi programot, melyeken összesen 991 gyerek és felnőtt vett részt.  
 
Fókusz csoport foglalkozásai - A pályázatban kidolgozott irányelvek alapján a II. János Pál 
Katolikus Általános Iskola, mint együttműködő partnerintézmény tanulói körében kialakított 
fókuszcsoport (20 fő) számára szervezett könyvtárhasználati olvasásfejlesztő programokra, 
ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokra havi ütemezés szerint került sor.  

Gyermekklubjaink 
Intézményünk évek óta számos gyermekklub otthona. Oviklubjaink (pl. Erdőfürkész) és 
kisiskolás irodalombarát gyermekekből szervezett csoportjaink (p. Bóbita, Csiribir, 
Hupikék törpikék) immár évek óta működnek a könyvtár falain belül. A foglalkozásokra havi 
rendszerességgel kerül sor, amikor is különböző témákat játékos formában dolgozzák fel a 
gyerekek gyermekkönyvtárosaink segítségével és irányításával. Célunk, hogy a gyerekek már 
a legkisebb korban hozzászokjanak a könyvtár légköréhez, megszeressék a könyveket. 
A Brémai Muzsikusok Könyvbarát Gyermekklub speciális nevelési igényű gyerekekből 
szerveződött.10 fős vegyes korosztályú ( 9-15  év) csak fiúkból álló csoport. Havonta egy 
alkalommal találkozunk. A foglalkozások jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak. A 
klubdélutánokra a gyerekek gyógypedagógus kísérővel érkeznek a szomszéd iskolából. Az 
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integráció jegyében egyéb gyermekprogramjainkra is meghívjuk őket, melyeken szívesen 
részt vesznek. 
 

Területellátási tevékenység 
 
A 2005-ben létrehozott Ózdi kistérségi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, KSZR 
működése az elmúlt években, így 2011-ben is hozzájárult a nyilvános települési könyvtári 
feladatok magas szintű területi ellátásához. 
A már megkezdett könyvtárszakmai fejlesztések megnövekedett szakmai elvárások 
teljesítését követelték, megoldásában nagy jelentőséggel bírt, hogy kiegyensúlyozott 
partnerkapcsolatot alakítottunk ki az országos szakmai szervezetekkel, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtárral, a megye jelentősebb városi könyvtáraival, a kistérség 
önkormányzataival. 
A könyvtári szolgáltatások köre az ózdi kistérségben 2008. évtől vált teljessé, jelenleg az ózdi 
kistérségben három városi könyvtár –Ózd, Borsodnádasd, Putnok-, két községi könyvtár –
Arló, Hangony- és huszonnégy könyvtári szolgáltató hely biztosítja a könyvtári szolgáltatást. 
 

 
 
A mozgókönyvtári feladatellátás során 
- alapszolgáltatásként a települési könyvtári szolgáltató helyekre igény szerint megvásárolt, 
feldolgozott és eljuttatott dokumentumállományt, a szükséges folyóiratok biztosítását, 
szakmai továbbképzéseket, olvasásnépszerűsítő rendezvényeket, közösségi programokat 
biztosítottuk az elmúlt időszakban is, azzal a törekvéssel, hogy a könyvtárak Információs 
Pontként szolgálják a lakosság érdekeit, 
- előzetes felmérés alapján megvásároltuk a könyvtári szolgáltató helyekre igényelt bútorokat, 
kis értékű műszaki berendezéseket, technikai eszközöket, mellyel a kisközösségi programok 
hatékonyabb rendezését, az események dokumentálását tettük lehetővé, hiszen a ma készült 
fotók, videofelvételek lesznek a jövőben a helyismereti tevékenység alapjai,  
- a községek közművelődési munkáját segítve, a helyi szabadtéri rendezvények 
támogatásaként kültéri hangtechnikai berendezések vásárlására kerítettünk sort, melynek 
igénye több település részéről is felmerült. 

Kiadványok 
A 2007-ben elindított elektronikus hírlevelünk, az Ózdi kistérségi könyvtári hírlevél 10. 
száma jelent meg, melynek szerkesztésével az a törekvésünk, hogy friss információkat, új 
könyvtári híreket, rövid helyismereti ismereteket szolgáltassunk, praktikus tanácsokat adjunk 
információkereséséhez, valamint hogy felhívjuk figyelmet könyvtárunk, illetve a települési 
könyvtári szolgáltató helyek, információs pontok szolgáltatásaira 
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Kistérségi rendezvények 
Könyvtárunk sok érdekes programmal jelentkezett ebben az évben is a kistérségben. A 2011. 
március 21-28. közötti Internet Fiesta programsorozat rendezvényei a Családi olvasás éve 
kampányhoz kapcsolódtak. A kistérség helyszínei és témái a következők voltak: Bánréve: 
Kulcs az információhoz; Kelemér: NET játék; Sajómercse: Mesevilág; Sajónémeti: Szörf a 
Neten; Mesés játékok, játékos mesék; Serényfalva: Keress barátot. 
A több mint nyolc évtizedes múlttal rendelkező Ünnepi Könyvhéten és az egyéb könyves 
ünnepeken gazdag rendezvénykínálattal vártuk olvasóinkat, melynek programjai közül 
kiemeljük Kálnay Adél József Attila díjas író, költő író-olvasó találkozóját a 
borsodszentgyörgyi és a járdánházi, valamint Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely találkozását 
a borsodbótai gyerekekkel.  
A színházi gyermekelőadások is hatalmas sikert arattak az Ózdi kistérség több településén. 
Vendégül láttuk Badin Ádám meseszínházát Bánrévén, Sajómercsén, Borsodbótán és 
Serényfalván, az egri Babszem Jankó Gyermekszínházat Sajóvelezden és Hétben, a Palánta 
Gyermek- és Ifjúsági Missziót Dubicsányban és Lénárddarócon, így szerezve felejthetetlen 
perceket az apróságoknak.  
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára hirdette meg az "Erdei utakon"- 
barangolás Fekete Istvánnal c. műveltségi vetélkedőt. A kistérségi települések közül 
Nekézseny, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Borsodnádasd indított egy-egy csapatot. Nagyon 
szép eredményt ért el a megmérettetésen a Lajos Árpád Általános Iskola Nekézsenyi 
Tagiskola csapata.  
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár vetélkedőt hirdetett együttműködő partnereivel 
közösen az ősi Családokról mai Családoknak címmel. A játékos családi vetélkedő megyei 
döntőjén az ózdi kistérséget a sajóvelezdi Rejtő család képviselte, akik nagyon szép 
eredményt, a megyei döntő harmadik helyét szerezték meg. 
Könyvtárunk 2011-ben is támogatta a kistelepülések rendezvényeit - például a sajómercsei 
Lovasnapok, nekézsenyi szavalóverseny, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Csokvaomány, Kelemér, 
Lénárddaróc és Borsodbóta Falunapja, ahol a fellépők között volt az ÓMI Zenésszínház, a 
Városi Tűzoltó Zenekar, a Fitten Jó tánccsoport, a Magma Team Tűzforgató Egyesület, és a 
Bárka Színpad. 
 
Megújult könyvtári szolgáltató helyek a térségben 
Az elmúlt években több településen avattunk új vagy felújított könyvtárat, nagy örömünkre ez 
ebben az évben sem volt másként. A Települési önkormányzatok által megnyert 
pályázatoknak köszönhetően Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Gömörszőlős, Lénárddaróc 
Települési könyvtári szolgáltató helyek költöztek új, a XXI. század kihívásainak megfelelő, 
az olvasók igényeit maximálisan kielégítő, felújított helyiségbe. 
 
Állományfeltárás-leltározás –Internet 
Az idei évben is folytatódott a Települési könyvtári szolgáltató helyek újonnan beszerzett 
dokumentum-állományának rögzítése a Corvina könyvtári integrált rendszerbe. Jelenleg 
könyvtárunk webes felületén (www.vkozd.hu) mind a huszonnégy szolgáltató hely új 
szerzeményezésű dokumentumai (16.141 példány) megtalálhatóak, biztosítva ezzel a 
tájékozódást.  
Az új dokumentumok rögzítése mellett egyidejűleg az elmúlt években vásárolt könyvek 
retrospektív feltárása is folyik. Elkezdtük a könyvtári szolgáltató helyek régebbi 
állományának számítógépen való rögzítését is. Befejezés előtt áll a nyolcadik települési 
könyvtár régebbi állományának gépi feldolgozása. 
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Szakmai továbbképzés 
Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a könyvtári dolgozók továbbképzésére, hogy 
felkészültek legyenek a korszerűbb szolgáltatások ellátására. A Corvina integrált könyvtári 
rendszer katalogizáló moduljának betanító tanfolyamán a települési könyvtári szolgáltató 
helyek munkatársai közül 4 fő vett részt. A megújult szolgáltatói rendszer kezelése 
előfeltétele a 2012-es évben bevezetésre kerülő kölcsönzési modul használatához. 
Könyvtárszakmai programjaink közül kiemeljük a VI. Borsod megyei könyvtárosok 
találkozóját Mezőkeresztesen, ahol 8 fő kistérségi munkatársunkkal együtt vettünk részt.  
 
 

Kistérség a statisztika tükrében 
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Összegezve  

Az idei évben lezáruló TÁMOP-os pályázat lehetővé tette számos, színvonalas, az 
olvasáskultúrát népszerűsítő rendezvény lebonyolítását, felhasználóképző számítógépes 
tanfolyamok szervezését, a Corvina integrált könyvtári rendszer fejlesztését, ezen felül 
szakmai tevékenységünkben törekedtünk a minőségi, minden olvasói igényt kielégítő 
szolgáltatások nyújtására, melyek legfontosabb céljaink megvalósítását segítik elő: 

- nyilvános adat és információközvetítés, 
- épülettől és nyitva tartástól független hozzáférés biztosítása 
- az olvasáskultúra fejlesztése 
- az életminőség javítása, az egész életen át tartó tanulás folyamatának elősegítése a 

felhasználóképzések szervezésével és lebonyolításával 
- a könyvtárhasználat népszerűsítése megszólítva minden korosztályt 
- új használói rétegek elérése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre és a 

fogyatékkal élőkre 

Az elkövetkezendő időszak kiemelt feladatai:  
- lehetőségek szerint a könyvtár alagsori raktárának és padlásterének rendezése és 

felújítása, a raktározási problémák megoldása, 
 

o a Múzeum Helytörténeti Gyűjteményének elektronikus katalógusban való 
feldolgozása valamint Interneten keresztül történő közzététele, elérhetőségének 
biztosítása, 
 

o az Árpád vezér úti Fiókkönyvtári állomány retrospektív feldolgozásának megkezdése 
valamint a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kölcsönzési moduljának bevezetése 
 

o a 2012. évi kistérségi feladatellátás előkészítése, a hét éve megkezdett folyamat 
továbbvitele, a minőségi, mindenki számára elérhető könyvtári ellátás biztosítása, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által szervezett továbbképzésen való 
részvétel függvényében néhány szolgáltató helyen a Corvina Integrált Könyvtári 
Rendszer katalogizálási és kölcsönzési moduljának bevezetése, 
 

o az önkéntes munka  minél szélesebb körben való népszerűsítése a könyvtári 
tevékenységben. 
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III. ÓMI VÁROSI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
 
A város értékeinek ismertté tétele érdekében kiemelt feladatnak tekintjük a város történetére 
vonatkozó kutatómunka folytatását, a tárgyi emlékek gyűjtését és állandó kiállításon történő 
bemutatását.  
  
Gyűjteménygyarapítás, feldolgozás 
 
Számos, nem jelentőségében, hanem mennyiségében kisebb adományok, gyűjtések kerültek 
intézményünkbe, például ózdi textíliák, gyári emléktárgyak, sport dokumentumok. 
Ezek számszerűleg 71 darab eredeti dokumentumot, és 5 darab műtárgyat jelentenek. 
Tárgyleíró karton eddig 5, dokumentum leírókarton 20 darab készült, amelyek a számítógépes 
nyilvántartásban is szerepelnek. 
A múzeumunkba kerültek tárgyak felmérése, leltározása zajlik ez évben is. Gyűjteménykezelő  
kollégánk munkaviszonyának megszűnésével a felhalmozódott feladatok elvégzésében a 
közcélú foglalkoztatottak segítik a muzeológus munkáját.  
A már leltározott, leírókartonnal ellátott Szabó Sándor festmények méltó elhelyezése a jövő 
feladata. Múzeumunk néhány éve megkapta Nagy Károly helytörténész jelentős hagyatékát, 
amelynek feldolgozását, adattári előkészítését a muzeológus és a közcélú foglalkoztatottak 
folyamatosan végzik.  
A közcélú munkaprogram keretében adatfeldolgozó munkát is végző személyek, szakmai 
irányítással elvégezték több, törzsanyagból előkerült adattári dokumentum, archív filmfelvétel 
nyilvántartásba való előkészítését, a digitális képkönyvtár központi kritériumoknak való 
adatközlésre való előkészítését.  
  
Kiállítások 
 
Ózdi vas- és acélgyártás című kiállítás a XIII. Ózdi Napok szabadtéri rendezvényét 
követően múzeumunkban is látható volt. A Régi épületek Ózd községeiben című kiállítás, a 
Vasvári sokadalom;  a II. Parkfesztivál, az ÉMOP-3.1.1/A-2f-209-0001 Projektzáró 
rendezvény keretén belül a Bolyky Tamás Általános Iskola aulájában; Nemzetközi Ipari 
Örökségvédelmi konferencia  keretében kerültek bemutatásra. Ehhez a dokumentum és 
fotóanyag rendszerezését, kronológia készítését (amely a kiállítás kísérő és rendszerező 
anyaga is egyben), installálását, kasírozását, a keretek, állványok elkészítését végezték el a 
múzeum dolgozói.  
A multimédia fejlesztő végzettségű szintén közfoglalkoztatásban lévő szakemberünk 
segítségével felújítottuk a múzeum teremcím feliratait, az elavult kiállítási feliratok és 
kiállítás vezetők összeírását, újraszerkesztését a múzeumi adatrögzítői feladatkörben 
foglalkoztatott közcélú dolgozó segítségével végeztük el. Az előtér információs tábláját 
elkészítettük. Szakmai irányítás mellett a közcélú foglalkoztatott folytatja az archív fotó és 
filmdokumentumok rendszerezését, valamint a múzeum reklámhordózókon és internetes 
felületeken való megjelenítését. 
  
 
Állagmegóvás 
Restaurátori képzettségű szakember nincs az intézményben, így az egyébként szükséges 
ilyen jellegű munkákat nem tudtuk elvégeztetni.   
  
 
 



 

 

48

48

Múzeumi szakkönyvtár 
 
Szeptember 31-től a könyvtáros dolgozónk nyugdíjba vonulását megelőző felmentési idejét 
tölti. A könyvtár szolgáltatásait korlátozott módon a muzeológus és a közcélú alkalmazott 
végzi. 
Szeptember 19-20-án a múzeumi szakkönyvtár állományellenőrzése történt meg. 
Szakkönyvtárunkba beiratkozottak száma eddig 31 fővel gyarapodott 2011-ben. 102 
alkalommal kölcsönöztek összesen 213 dokumentumot, a személyes használók száma 559 
fő, 1965 a helyben használt dokumentumok száma. 312 fő használta az internetet, 38 
alkalommal kértek telefonon információt. 
A könyvtári állomány idén nem bővült.  
Idén is jelentős számban jöttek szakdolgozat írása ügyében, vagy a honismereti pályázat 
témakörét érintő kérdésekben, illetve konkrét forrásokat használtak fel. Több ízben 
nyújtottak segítséget a különböző kutatásokhoz a múzeum dolgozói, amiben nagy szerepe volt 
a digitalizált archívumunknak is. 
Valluch Tibor és a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatói is felkeresték a 
múzeumot tudományos munkájukhoz kérve szakembereink segítségét. 
  
Kutatási tevékenység   
 
Az ózdi városrészek történetét, régi épületeit bemutató kiállítás előkészítése kapcsán, a 
fotódokumentumok összegyűjtését, elkészítését, az azokat alátámasztó adatolások, 
képaláírások munkálatait végeztük el. A kronológia elkészítése során jelentős forrásanyagot 
kellett felhasználni.  
2011. évi kutatási programunkban is célul tűztük ki az ózdi üzemeknél készült dísz- és 
ajándéktárgyak leírását, rendszerezését. Ezek bemutatásával az életmód-történeti 
kiállításunk újabb egysége rajzolódna ki. Muzeológusunk az ehhez szükséges tárgyanyag 
gyűjtését, a háttéranyag, kutatását folyamatosan végzi.  
  
Közművelődési tevékenység 
 
Kiemelt esemény volt az országos Kulturális Örökség Napjain való részvételünk, amelyen 
idén is a látogatók rendelkezésére álltunk, filmvetítéssel, tematikus sétával a gyárban 
Október 13-án elindítottuk új tematikus rendezvényünket „Archív filmklub” címmel, 
amelyet kéthetente délutánonként tartunk a múzeum időszaki kiállítótermében, a  múzeum 
archívumában szereplő filmek  digitalizált kópiáiból. 
Az év eddigi részében is szakcsoportonkénti speciális tárlatvezetéssel, intézményi 
bemutatóval álltak több ízben rendelkezésre munkatársaink a különböző csoportok igényinek 
megfelelően. Az évközben kialakult  alacsony személyi létszám miatt, a tárlatvezetéseket a 
muzeológus és a közcélú foglalkoztatott adatrögzítő végzik. 
 
Múzeumpedagógiai programtervet és több iskolával, intézménnyel való együttműködési 
szerződést készítettünk el. 
  
Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre 
A Múzeum szakemberei folyamatosan segítették az örökségvédők tevékenységét. 
Intézményünk segédgyűjteményeit, múzeumi szakkönyvtárát rendszeresen igénybe vették a 
kör tagjai. 
A harmadik Ózdi Ipartörténeti Konferencián dolgozóink aktívan működtek közre, az 
intézmény időszaki kiállítással emelte a rendezvény színvonalát. 
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Az ózdi  Fiatal Lokálpatrióták  Társasága 
A társaság célja az ózdi és környéki  történeti, földrajzi, kulturális értékek megőrzése, 
propagálása és hasznosítása a jövő fejlesztéseinek szolgálatába állítva, fiatal szakemberek 
irányításával. Továbbá a közösségi élet pozitív irányba való előmozdítása, a kulturált 
szórakozásra, az ismeretszerzésre való törekvés és a lokálpatriotizmus erősítése. A 
társaságnak kétheti rendszerességgel a múzeum ad otthont, tevékenysége szoros 
együttműködésben áll az intézménnyel és az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körével is. 
 
Látogatottság 
2011. novemberéig összesen 2778  fő látogatta meg kiállításainkat, ebből 75 fő 
kedvezményes-, 107 fő teljes áru belépővel rendelkezett. Díjtalanul 2590 fő volt, és az 
összesből 565 diák. Munkatársaink összesen 31 alkalommal tartottak tárlatvezetést. 
  
Külső kapcsolatok 
A Vaskultúra Útja európai mozgalom magyarországi szervezője Drótos László az 
ipartörténettel, gyártörténettel, műemlékvédelemmel kapcsolatosan sok szálon kötődik 
múzeumunkhoz. Folyamatosan támogatjuk tevékenységében az ózdi érdekek szem előtt 
tartásával. 
A Debreceni Egyetem néprajzi tanszékével, a Magyar Tudományos Akadémia néprajzi 
osztályával csakúgy, mint a miskolci Herman Ottó Múzeummal, folytonos kapcsolatban áll 
intézményünk. Néhány szakmailag ismertebb nevet említve: Ujváry Zoltán, Lovas Kiss Antal, 
Paládi-Kovács Attila, Pusztay Tamás, Tóth Arnold,Viga Gyula  és a Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum is folyamatos szakmai párbeszédben állnak intézményünkkel. 
A Kassai Idegenforgalmi és Fejlesztési Ügynökség munkatársaival egy jelenleg elbírálás alatt 
lévő pályázat kapcsán új szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, amelyet a jövőben több esetben 
is kamatoztathatunk. 
Valluch Tibort munkája rendszeresen vezeti intézményünkbe, ahol több szálon futó 
kutatásához talál forrásokat dokumentumtárunkban. Paládi-Kovács Attila és Valluch Tibor 
rendszeresen eljuttatja kiadványait múzeumunknak. 
A nyári hónapokban, a Miskolci Egyetem két  muzeológia szakos hallgatója szakmai 
gyakorlaton  vett részt a muzeológus irányításával. 
  
Szakmai munka feltételei 
A műemléki múzeumépület állapota folyamatosan romlik. A folyamatosan málló vakolat nem 
csak esztétikai kérdés, hanem az épület szigetelésének elöregedésére utal. Az egyre inkább 
jelentkező beázások, vizesedések néhány év múlva a gyűjtemény épségét is veszélyeztetni 
fogják. 
Az épület nincs a csatornahálózatba bekötve, amely a környezeti terhelésen túl jelentős 
működési többletköltséget is jelent. 
 
Személyi állomány 
Jelenleg állandó foglalkoztatású dolgozók 1 fő muzeológus, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító. 
Az így rendelkezésre álló személyzettel igyekszik a múzeum kijelölt feladatait ellátni, korábbi 
látogatottsági szintjét a lehetőségekhez mérten növelni. 
 
Pályázatok 
Ózd Város Önkormányzata október 28.-án egy határon átívelő programban, a város 
közgyűjteményéhez kapcsolódó turisztikai látványosságok kialakítását és a meglévő 
adottságok fejlesztését, felújítását célzó pályázatot nyújtott be. Konkrétan az ÓMI Városi 
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Múzeum épületének és környezetének felújítását, ipartörténeti kiállításának  technikai  
felújítását és új élményattrakciók létrehozását pályázta meg. A megfelelő pr marketing 
révén a város idegenforgalma alapozhatna az így kialakított, felfejlesztett turisztikai 
adottságokra. A pályázat neve: „ Sentinel- Élményturizmus a vas útján”. A fő pályázati 
partner Kassa Város Önkormányzata, projektpartnerként pedig a Miskolci Herman Ottó 
Múzeummal működünk együtt. 
A pályázat a Vaskultúra Útja című történeti és kulturális tematikus útvonalra épít, és 
illeszkedik a MaNDA program ózdi elképzeléseihez, megvalósulásuk esetén tartalmi egészet 
alkotnak a turizmus, a közgyűjteményi feladatok és a munkahelyteremtés területén. 
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának költségeire benyújtott pályázat indoklás nélküli elutasításra 
került, így 2011. évben a program nem került megrendezésre. 
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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

.../2011. (XI.24.) KH határozata 
 

az Ózdi Művelődési Intézmények  
szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények 2011. év I-III. negyedévi 
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

 
Felelős: ÓMI Igazgatója 
 
Határidő: folyamatos 

 
 


