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Oktatási, Művelődési és Sport Osztály 
 
Szeptember 1-15.  a 2011/12-es tanév és nevelési év kezdésének koordinálása, egyeztetés 
a tantárgyfelosztások, órarendek elkészítésében, ezek bekérése, felügyelete. Tanévkezdési 
adatok begyűjtése, tanévkezdést segítő adattáblázatok összeállítása. 
 
Szeptember 9-én a Polgármesteri Hivatalban tartotta tanévnyitó értekezletét az Ózd 
Kistérségi Diáksport Bizottság, ahol értékelték az előző tanév sport eredményeit és 
meghatározták az új tanév feladatait. 
 
Szeptember 12-én az Árpád Vezér ÁMK tornaterme adott otthont az Asztalitenisz 
Szakbizottság által szervezett őszi idénynyitó egyéni és páros versenynek. 
- Szakmai munkaközösség vezetői megbeszélést tartottak az AOIG intézményében az 
előttünk álló tanév szakmai feladatairól, a városi szintű munkaközösség vezetőkkel. 
 
Szeptember 22-én a Városi Stadionban az atlétikai ügyességi csapatbajnoksággal 
elkezdődtek a tanév diákolimpiai versenyei. 
- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ózdi tagozata ünnepélyes tanévnyitóján 
indította a tanévet. 
 
2011. szeptember 23-24-én   Ózd város adott otthont a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság Országos Konferenciájának és Közgyűlésének. A házigazda a Vasvár Úti 
Általános Iskola volt, aki bemutatta országosan kiemelkedő tehetségnevelő programját. A 
rendezvényen ünnepélyesen átadásra került a Kistérségi Tehetséggondozó Központ 
(Vasvár út 56.). 
 
Szeptember 25-én a Labdarúgó Szakbizottság szervezésében „Ózd Város Díjáért” kiírt 
rangos utánpótlás torna került lebonyolításra, ahol megyénk legjobb 10 éves futballistái 
mérték össze tudásukat. Az ózdi csapat a második helyet szerezte meg. 
 
Szeptember 26-án felnőttek és diákok részére szervezett az Asztalitenisz Szakbizottság 
csapatbajnoki asztalitenisz versenyt. 
 
Szeptember 28-án benyújtásra került a 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet alapján az 
Esélyegyenlőségi támogatásokra az úgynevezett IPR pályázatot, melyben a Sajóvárkonyi 
ÁMK három tagóvodája, a Csépány-Somsály ÁMK tagóvodái, az Apáczai Csere János 
Általános Iskola és Óvoda Virág Úti tagóvodája, valamint az Alkotmány Úti Összevont 
Óvodák két tagóvodája vett részt. 
 
2011. október 1-6-ig folyamatos adatszolgáltatás a tanulók 2H, 3H státuszáról  - 
segítségnyújtás az intézményeknek az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogram benyújtásához. 
 
2011. október 1-15-ig a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) felé az intézményeink 
elkészítették az adatszolgáltatást. A KIR adatai alapján október hónapban összeállításra 
került a város óvodáinak és közoktatási intézményeinek a 2011/12-es évről szóló 
statisztikai táblázata. Folyamatban van a kistérségi statisztikai táblázat összeállítása. 
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Október 3-9. között zajlott az Országos Könyvtári Napok eseménysorozata a 
„Könyvtárak összefogása a tudásért” mottóval. A „könyves hét” változatos programjait 
Nagy Bandó András „Mutassunk szamárfület” című interaktív gyermekműsora, végül 
pedig a népszerű Alma Együttes „Almamánia” című vidám koncertje foglalta keretbe. A 
nyitó és a záró események között szinte minden órában tartalmas irodalmi programok 
várták a látogatókat.  
 
2011. október 5. -  Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon című, TÁMOP-
3.2.11/10-1-2010-0188-as pályázati projekt nyitó rendezvényének előkészítése és 
lebonyolítása az Olvasó tánctermében. 
 
Október 6., 7., 13., 14-én az atlétika egyéni versenyszámaiban rendezett megmérettetést 
az Atlétikai Szakbizottság. A versenyek minden iskolai korosztályt érintettek az általános 
iskolás legkisebb korcsoportjától kezdve a középiskolásokig. 
 
Október 8-án zajlott a VI. Ózd Kistérségi Nyugdíjas Amatőr Gála az Olvasóban.  
 
Október 10-én Budapesten, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus könyvtártermében egy 
grafikusművészből és heraldikai szakértőből álló zsűri véleményezte Ózd város új 
címertervét. A kétfordulós társadalmi vitán kialakult javaslatokat, valamint a szakmai 
grémium állásfoglalását figyelembe véve készült el a képviselő-testület elé terjesztett 
címer terv, melyet október 20-i ülésén fogadott el az önkormányzat. Az új jelkép 2012. 
január 1. napjával lép hatályba, azonban ünnepélyes bemutatása már az október 23-i 
díszünnepségen megtörtént.  
Október 14-én került megrendezésre a "Liszt Ferenc élete és munkássága" című 
műveltségi, zenetörténeti vetélkedő általános iskolások számára az Ózdi Művelődési 
Intézményekben.  
 
Október 16-án a Városi Stadionban rendezték meg az Őszi Kistérségi Labdarúgó Tornát, 
melyen a végső győzelmet a Sajóvárkony csapata szerezte meg. 
 
Október 17-én immár hagyományosan megrendezésre került a Korpai Ferenc 
Asztalitenisz Emlékverseny. Az ÓVSE Asztalitenisz Szakosztálya és a Városi 
Asztalitenisz Szakbizottság szervezésében nem csak ózdi, hanem több megyei versenyző 
is részt vett a megmérettetésen. 
-  Filharmónia Hangversenybérlet keretében a Fool Moon Vokálegyüttes volt az Olvasó 
vendége.  
- Október 17-25 között zajlott az őszi írásbeli érettségi (előrehozott és pót), melynek 
helyszíne a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola volt.  
 
Október 18-án a Miskolci Nemzeti Színház Tánctagozata mutatta be "A szem muzsikája" 
című műsorát. A táncszínházi esten Liszt-etűdök és az Adicto - A szenvedély rabjai című 
koreográfia elevenedett meg az Olvasó színpadán.  
- Az Iskola Háló (ISK-HALO-11) pályázat előkészítése, koordináció az érintett általános 
iskolák és óvodák vezetőivel. 
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Október 20-án az utolsó szabadtéri diákolimpiai rendezvény, a mezei futóverseny került 
lebonyolításra, melyen szinte minden ózdi és térségi iskola képviseltette magát, így az 
indulók létszáma meghaladta a 600 főt. 
 
Október 21-i határidővel két pályázat került  benyújtásra a HUSK Magyar - Szlovák 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. Kassa Megye Önkormányzatával, 
valamint B.-A.-Z. Megye Önkormányzatával konzorciumi partnerségben forrást hívunk le 
a Városi Múzeum rekonstrukciójára, valamint tematikus idegenforgalmi attrakciók 
megvalósítására. A másik projektben Rimaszombat Város Önkormányzatával igénylünk 
támogatást emberek közötti interakciókra illetve kulturális programokra.  
Ugyanezen a napon - Bagi Roland vezetésével - folytatódott a táncházi program az 
Olvasóban.  
 
Október 23-án városi ünnepségen emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 55., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójáról. A 
lyukas zászlónál megrendezett rövid ünnepséget és koszorúzást követően, díszpolgári 
címet kapott dr. Kerek György fogszakorvos, hárman pedig az Ózd Városért Kitüntető 
Díjat vehették át (Nyerges Tibor, Veres Imre, Veres Lajos). A színháztermi díszünnepség 
keretében a József Attila Gimnázium tanulói mutatták be a "Nézz ránk Európa!" című 
történelmi játékot, melynek rendezője Konczné Varga Edit tanárnő volt.  
 
Október 24-én Molnár Piroska, a Nemzet Színésze tartott életrajzi előadást az Olvasóban 
"Egy élet a világot jelentő deszkákon" címmel, a honismereti előadássorozat keretében.  
 
Október 25-én helyszíni bejárást tartott városunkban a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus szakmai zsűrije, Kisfaludi Strobl Zsigmond "Kohász" című 
szobrának újbóli kihelyezése tárgyában. A szemle során szobrászművészek és a lektorátus 
művészeti főtanácsadója írásos szakvéleményt készítettek, amely segíti a köztéri alkotás 
méltó, szakmailag támogatott felállítását.  
 
Október 26-án a "Pöttyös Panni" című előadás várta az óvodás és kisiskolás gyermekeket 
- Egyeztetés a Commintment Zrt. képviselőjével a Taninform Iskolaadminisztrációs 
Rendszer városi szintű bevezetésével kapcsolatosan. 
 
Október 30-án a Városi Tanuszodában rendezte meg a Fiedler Ottó Sportegyesület a 
Családi Úszóversenyét, mellyel egy régi hagyományt elevenítettek fel eredményesen, 
hiszen sok nevezővel, jó hangulatban sikerült a családokat megmozgatni. 
 
Október hónapban 
-  TIOP-1.1.1/11-es pályázat előkészítése, adatbekérések az intézményektől. Folyamatos 
konzultáció és koordináció a pályázat ügyében a kiíróval és az érintett közoktatási 
intézetekkel. 
- A város bérlettámogatási rendszerének átvizsgálása, az előirányzott összeg 
felhasználásának áttekintése, a várható felhasználás tervezése, az esetleges beavatkozások 
előkészítése. 
 
November 8-án szakmai munkaközösség vezetői, valamint intézményvezetői értekezletre 
került sor a Vasvár Úti Tehetséggondozó Központban a november 25-ei szakmai 
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továbbképzés feladataival, az előttünk álló tanév feladataival, valamint a soros pályázatok 
beadásával kapcsolatosan. 
- Léghajó Program kertében óvodapedagógusok Gyermek életmentő képzésen vettek 
részt. A képzésnek az Újváros Téri Óvoda adott otthont. 
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
Október 28-án Százhalombattán került megrendezésre a „Virágos Magyarországért” 
környezetszépítő verseny díjátadó ünnepsége.. A díjátadó ünnepségen az Önkormányzatot 
a Polgármesteri Hivatal munkatársai és a VSI intézményvezetője képviselték. 
A verseny fődíját 2011-ben a városok kategóriájában Százhalombatta, a falvak 
kategóriájában Lövő (Vas megye) nyerte el. A fődíj hazánk képviselete a következő évi 
Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) város illetve 
falu kategóriában.  Ózd város környezetszépítő tevékenységét a Belügyminisztérium 
oklevéllel ismerte el. 
 
Október 28-án Sóskútiné Ujpál Melinda részt vett a Parádfürdőn megrendezésre került 
egészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos konferencián, ahol tájékoztatást adtak a 
megyei és fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények átalakításáról, az átalakítás 
konkrét dátumáról, mely 2012. május 1. A városi fenntartású kórházak várható állami 
tulajdonba kerüléséről szintén tájékoztatást nyújtottak azzal, hogy még ez évben 
valamennyi önkormányzattal illetve fenntartóval a szükséges egyeztetéseket le fogják 
folytatni. 
 
November 2-án Kriston György és Deák János részt vett a Széchenyi Programiroda 
Egerben rendezett konferenciáján, ahol a résztvevőket tájékoztatták a Programiroda 
tanácsadói hálózatának működéséről, pályázati lehetőségekről az Észak-magyarországi 
régió területén, az Új Széchenyi Terv tervezett pályázatairól, valamint a megyei 
önkormányzatok szerepéről a regionális fejlesztési tervekben. 
 
November 3-án Budapesten a Váti Kht. székházában került sor a svájci együttműködés 
keretében megvalósítás alatt álló SH/3/13 számú ózdi ivóvízhálózat-fejlesztési pályázat 
első Irányító Bizottsági ülésére. Az ülésen meghívottként részt vett Fürjes Pál 
polgármester, Bíró Ferenc az Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője, Kriston György pályázati 
koordinátor és a projektmenedzsment tagjai. A napirendnek megfelelően az ülés során 
elfogadásra került a Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a résztvevők 
egyeztették a projekt aktuális problémáit, soron következő feladatait. 
 
Az Önkormányzat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervében megfogalmazódott 
igény alapján az Osztály felvette a kapcsolatot az Észak-magyarországi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőközpontjával, a 
környezeti levegő minősítéséhez szükséges mérések végzése érdekében, mivel Ózdon 
nincs telepítve folyamatosan működő mérőállomás. A környezetvédelmi hatóság 
korlátozott mérőkapacitása 2011-ben tette lehetővé a levegőszennyezettség mérések 
elvégzését mobil mérőállomással. A mérések végrehajtására 2011. február 15. és június 
30. között került sor. A mintavételi helyek a Tűzoltóság Ózd, Vasvár út 84. szám alatti 
területén, illetve a Center út 34. szám alatti beépítetlen telken kerültek kijelölésre. A 
Környezetvédelmi Felügyelőség október hónapban elkészítette „A levegőterheltségi szint 
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alakulása Ózdon a JKY-930 mobil mérőállomás 2011. évi mérési adatai alapján” című 
összefoglalót, amely közérthető formában összegzi a mérések eredményeit. 
Összességében megállapítható, hogy a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid és szénmonoxid 
szennyezettsége tekintetében határérték alatti koncentrációk voltak tapasztalhatók. 
A szállópor (PM10) szennyezettség esetében azonban fűtési időszakban Ózdon is jelentős 
túllépéseket észleltek. 
Megállapítható volt továbbá, hogy a légszennyezettség változása a közeli putnoki és 
kazincbarcikai folyamatosan működő mérőhelyek adataihoz hasonlóan alakult. Az elmúlt 
napokban is tapasztalható szmoghelyzet esetén javasolható ezen közeli mérőállomások 
adatainak figyelemmel kísérése. Mivel folyamatos mérés Ózdon nincs, a vonatkozó 
jogszabályok alapján szmogriadó elrendelésére nincs lehetőség.  
A Környezetvédelmi Felügyelőség által elkészített összefoglaló teljes terjedelemben a 
www.ozd.hu oldalon érhető el. 
 
November 9-én Kiss Lajos osztályvezető részt vett Budapesten a YESA CE Regionális 
Direktora által levezetett egyeztető megbeszélésen, melynek feladatát az Ózd városban 
megvalósítandó ÉMOP 1.1.1/B-11 – Ipartelepítés - pályázati cél elérése érdekében 
szükséges tennivalókban határozták meg. 
 
Szociális és Egészségügyi Osztály 
 
Ózd Város Önkormányzata ez évben is ünnepélyes keretek között tisztelgett a város 
szépkorú lakosai előtt. Az Idősek Napja alkalmából – közel 700 fő részvételével – 2011. 
október 20-án az Olvasó épületében Fürjes Pál Ózd Város Polgármestere köszöntő szavait 
követően a Miskolci Nemzeti Színház - Operabarátok Köre Egyesülés tagjai előadásában, 
Magyar Nótával, operettel, operadarabokkal szórakoztatták az időseket. 
 
Az ÉMOP 2009-4.1.1/A kódszámú, az egészségügyi alapellátás fejlesztésére benyújtott és 
elnyert pályázat keretében az Ózd, Lehel vezér út 16. szám alatt működő komplex 
egészségügyi alapellátási egység felújítása befejeződött és 2011. november 8-án átadásra 
került. A két felnőtt, egy gyermek háziorvosi körzetet ellátó orvosi rendelőkben és két 
védőnői körzetet ellátó tanácsadó helyiségben 2011. november 14-től kívül, belül 
megújult, korszerű, akadálymentesített, esztétikus környezetben folytatják gyógyító-
megelőző munkájukat a szakemberek.  
 
A pályázatban elnyert támogatási összeg 50,171 M Ft volt, amelyhez az önkormányzat 
összesen 12,37 M Ft önerőt biztosított a program megvalósítása érdekében. 
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1. melléklet 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

az ózdi statisztikai kistérség, illetve kiemelten Ózd város 
munkapiaci helyzetéről 

 
 
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi és Putnoki Kirendeltségeinek 
vonzáskörzetében, a 29 települést felölelő kistérségben az álláskereső munkanélküliek 
száma a legutóbbi hivatalos statisztikánk - 2011. szeptember havi zárási adataink - szerint 
7.541 főt (Ózd 6.545 fő, Putnok 996 fő) tett ki, ami az elmúlt év azonos időszakának 
értékekhez viszonyítva (2010. szeptember hó 8.243 fő) 702 fővel mutat alacsonyabb szintet. 
A térségi regisztrált munkanélküliek összetétele a következő:  
     581 fő álláskeresési járadékos, 
     392 fő álláskeresési segélyes, 
         3 fő rendszeres szociális segélyes, 
  1.977 fő rendelkezésre állási támogatást kap, 
  1.723 fő bérpótló juttatást kap, 
  2.865 fő ellátatlan. 
 
Az adatokból kitűnik, hogy a regisztráltak közül valamilyen formában 4.676 fő (62,0 %) 
részesül anyagi juttatásban.  
Munkapiaci szempontból kedvezőtlen, hogy folyamatosan magas: 
 a szakképzetlenek (40,0 %), illetve 
 a 8 általánosnál kevesebb (10,0 %) iskolával rendelkezők száma, aránya. 
 
Ózd várost érintően a 2011. szeptember havi adatok szerint 3.595 fő volt az álláskereső 
munkanélküliek száma, közülük: 

    382 fő járadék típusú ellátást, 
    160 fő segélyes típusú ellátást,     
 1.629 fő rendelkezésre állási támogatást, bérpótló juttatást, rendszeres segélyt kap, 
 1.424 fő ellátatlan. 

  
A térségi gondokhoz hasonlóan a városban is magas a szakképzetlenek, valamint a 8 
általánosnál kevesebb iskolával rendelkezők száma. Tetézi a problémákat, hogy Ózd városban 
élő nyilvántartott álláskeresők 31,0 %-a már több mint 1 éve nem tud elhelyezkedni. 
 
A munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezők 
A statisztikai kistérség munkapiaci helyzete az évek óta tapasztalt tendenciáknak megfelelően 
– év eleji közhasznú, közcélú állomány cseréje miatt - romlott. 2011. év januárjában és 
februárjában a közfoglalkoztatásból beáramlók nagy száma következtében 10.347 főre 
duzzadt az álláskeresők száma. Az előző év decemberhez képest ez 1.717 fő emelkedést 
jelent.  
Az új közfoglalkoztatási program indulásának eredményeként február hónapot követően 
folyamatosan csökkent a regisztrált álláskeresők mértéke, szeptember végére számuk több 
mint 2.800 fővel mérséklődött.  Ennek ellenére továbbra is meghatározó hányadot 
képviselnek a rendelkezésre állási támogatásban részesülők, illetve az ellátatlanok.  
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2011. október végéig a két kirendeltségen az egyes aktív eszközök révén támogatáshoz 
jutók száma a következő képet mutatja: 
 

 közfoglalkoztatás támogatás 5.094 fő 
 bértámogatás 112 fő 
 képzési támogatás 56 fő 
 munkatapasztalat-szerzési támogatás 7 fő 
 vállalkozóvá válási támogatás 16 fő 
 startmunka program 1.013 fő 
 szociális földmunka 15 fő 
 munkahelymegőrzés 377 fő 

 
Emellett a TÁMOP különböző programjaiban 2011. októberéig az alábbi foglalkoztatási 
támogatásokra került sor: 
TÁMOP 1.1.1  - bérköltség támogatás 37 fő 
 - útiköltség támogatás 4 fő 
 
TÁMOP 1.1.2 - bértámogatás 64 fő   
 - bérköltség támogatás: 94 fő 
 - VVT 4 fő 
 - képzés 78 fő 
 - útiköltség támogatás 2 fő 
  
TÁMOP 1.1.3 - bértámogatás 88 fő   
 - bérköltség támogatás: 5 fő 
 - útiköltség támogatás 5 fő 
 
Az aktuális rendezvényekről, pályázati és támogatási lehetőségekről a mellékelt 6. számú 
Hírlevél ad bővebb információt. 
 
Ó z d, 2011. november 10. 
 
Melléklet: 1 db 
 
  
                                                                                                                        Bárdos Géza 
                                                                                                         kirendeltségvezető 
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2. melléklet 
 

  
       

Szervezeti átalakulás 
A munkaügyi központok „megyésedése” 2011. október 1-jével befejeződött, a továbbiakban a szervezetek 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben az adott megyei kormányhivatal munkaügyi 
központjaiként azonos hatáskörrel és megyei illetékességgel látják el feladataikat, a kirendeltségek pedig a 
saját megyei központjukhoz tartoznak. 

 
Pályaválasztási Kiállítás 2011. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 2011. évben, a megyében két 
helyszínen rendezi meg a ”Szabad a pálya…” Pályaválasztási 
kiállítás rendezvénysorozatát. Miskolcon 2011. november 9-
10-én, Ózdon 2011. november 18-án várják az általános és 
középiskolás végzős fiatalokat a kiállítók. A 
rendezvényeinken közel 150 középiskola, főiskola, 
munkaerő-piaci képzőintézmény és munkaadó képviselteti 
magát. 

 
A pályaválasztási kiállítások szervezésével fő célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerjék az 
iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási-képzési lehetőségeket, és tájékozódhassanak a munkaerőpiac 
változásairól, az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő pálya kiválasztása érdekében.  

A kiállítók standjainál illetve a kísérő rendezvények segítségével valamennyi érdeklődő fiatal érdekes, 
gyakorlatorientált és sokoldalú tudnivalókhoz juthat.  

 
Üzemlátogatások 

 
A Pályaválasztási Kiállítások rendezvényeihez kapcsolódóan Miskolc, 
Kazincbarcika és Sátoraljaújhely térségében a hiányszakmák 
bemutatása céljából október, november hónapokban a munkaügyi 
központ üzemlátogatásokat szervez az általános iskolás tanulók 
részére. A szakmai programmal célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok valós környezetben, szakemberek közreműködésével 
ismerhessék meg többek között a 2012/13–as tanév ösztöndíjas- és 

hiányszakmáit. 
Célunk, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését a munkaerőpiacon keresett szakmák iránt, és információkat 
szerezhessenek a szakma elsajátításához és gyakorlásához szükséges képességekről, készségekről és 
kompetenciákról. A programnak köszönhetően közel 1000 fiatal ismerheti meg többek között a gépi 
forgácsoló, kőműves, géplakatos és villanyszerelő szakmákat.  

 
Aktuális támogatásaink, információink 

 
6. Nemzetközi és Információs Állásbörze 
2011. október 22. Budapesten a Corvin Bevásárlóközpontban kerül megrendezésre a 6. Nemzetközi és 
Információs Állásbörze. 
Konzultáció EU-s munkaügyi szakemberekkel. Tájékoztatás az adózás, a nyugdíj és a társadalombiztosítás 
EU-s szabályairól, stb.  
 
 

Hírlevél  
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Állásbörzék 
A Foglalkoztatási Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
támogatásával a Regionális Civil Központ Alapítvány rendezésében megyénkben három helyszínen, 
Miskolcon, Sárospatakon és Kazincbarcikán került sor állásbörzék megszervezésére 2011. szeptember 30-a 
és október 14-e között. Az állásbörzéket a munkáltatók és álláskeresők 
részéről egyaránt élénk érdeklődés kísérte. Összesen 6780 álláskereső jelent meg a börzéken, akiket 183 
munkáltató fogadott a három helyszínen 1651 állásajánlattal. A mintegy 6750 munkaadói-álláskeresői 
elbeszélgetés eredményeként konkrét állásinterjúra hívtak vissza 564 főt, s a bekért önéletrajzok alapján 
további interjúk is várhatók. 
 
Tanácsadások 
A mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve a vállalkozást alapítani szándékozók 2011. áprilistól a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kirendeltség és szolgáltató 
központjában térítésmentes munkajogi, adójogi, cégjogi, továbbá 2011. szeptembertől gazdasági-pénzügyi 
tanácsadást vehetnek igénybe a kirendeltségek nyitvatartási idejében.  
 
 


