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BEVEZETŐ 

 

A 2007. július 1-jén Ózd Város Önkormányzata által megalapított Ózdi Művelődési 

Intézmények mára a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. 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 2016. évben 13 telephely/épület üzemeltetési feladatait látta el, ezen belül teljes körűen 

a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatokat. Feladatkörébe tartozik az Uraj, Susa, 

Centeri, Szentsimoni és Szennai közösségi házak, valamint a Szentsimoni Helytörténeti 

Gyűjtemény, a Civil Ház és a Digitális Iroda működtetése, 2016. I. félévétől pedig a 

Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum is. 

 

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. 
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AZ ÓMI 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA 

 

1.1 BEVÉTELEK 

 

 

1.1.1 Önkormányzati támogatás 
 

A grafikonon jól látható, hogy a megalapítást követő három évben jelentős mértékben csökkent 

a támogatás a közművelődés, a kultúra területén, az ezt követő éveket tekintve pedig hullámzó 

volt. Egyik évben 10 M, volt olyan év, hogy 20 M Ft-tal kevesebből kellett megoldani az 

üzemeltetést, mai feladatellátást. Tehát amikor azt látjuk, hogy az előző évihez képest 20 M Ft-

tal nőtt a támogatás, az inkább csak szintre hozást jelentett. Nemcsak a finanszírozás, hanem az 

intézményi létszám is rendkívüli mértékben csökkent a 2010. évihez (46 fő) képest, 12 fővel! 

Az ellátandó területek, feladatok száma ugyanakkor növekedést mutat. A megalapítástól 

számítva intézményünkhöz csatolták a Szentsimoni művelődési házat és Helytörténeti 

Gyűjteményt, az Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár II. emeletét és a Civil Házat, a Digitális 

Irodát és a Szennai Közösségi Házat, illetve a Gyártörténeti Emlékpark és 

Élménykomplexum üzembe helyezése is megtörtént. Növekedett a kiszolgálandó 

rendezvények száma is. 

 

 

 
 

 

1.1.2 Működési (saját) bevételek 
 

A 2016. évre tervezett 29.520 e Ft-os éves bevétellel szemben 22.612 e Ft teljesült (77 %).  

A bevétel tervezésekor figyelembe vettük a múzeum felújításához kapcsolódó projekt 

indikátorokat, melynél éves szinten 4.520 e Ft szerepelt. A múzeum júniusi nyitva tartással 

indult, év végéig 9664 fő látogatta. Ebből fizetős látogatók száma: 2142 fő volt, melyből 405 e  
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Ft bevétel realizálódott. 9 %-a valósult meg a tervezett 4.520 e Ft-nak. A múzeumi 

belépőjegyek kedvezményei a 194/2000.(XI.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

lettek kialakítva. 

Tehát a bevételi források, tervezettől eltérő teljesítésének oka egyrészt a múzeumi 

tevékenységhez tervezett irreális mértékű bevétel volt. 

Másrészt, a bevételek alakulása továbbra is jelentős mértékben függ a potenciális igénybevevők 

gazdasági helyzetétől. 

 

 
 

 

Bevételek alakulásának részletezése:  

 

Bérleti díjakból (helyiség, eszköz), ÓMI VMK és Civil Ház) a bevételek 33 %- a képződött. A 

bérbeadás célja tanfolyamok, továbbképzések, táncoktatás, torna, termékbemutatók, egy-egy 

nagyobb rendezvény külső partnerek, illetve civil szervezetek részére A helyiségbérleti díjak 

díjszabását évente felülvizsgáljuk, átlagosan kétévente 10 %-os mértékű emelést hajtunk végre. 

Figyelembe véve több körülményt, a környezetünkben lévő iskolai és egyéb intézmények által 

bérbe adható helyiségek bérleti díjait, a piaci igényeket, az eladhatóságot.  
 

 

Rendezvényekhez kapcsolódó bevételek mértéke: 17 % A beszámoló szakmai fejezetében 

látható a tevékenységek sokszínűsége, nagy száma, azaz sok rendezvényünk volt. A 

rendezvények többsége terembérleti formában működik.  

Ezek az ÓMI Zenés Színház produkciói, és a gyermekszínházi előadások. Korábbi években a 

jazz parádé jegybevétele is ide tartozott, tárgyévben rendezvényszervezés jogcímen szerepel. 

Évek óta jellemző a helyiségbérleti szerződéses konstrukció a műsorokat szolgáltató partnerek 

részéről. (pld: Dumaszínház, egyéb színházak) 
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A rendezvényszervezéshez kapcsolódó bevételek az összbevétel 14 %-át teszik ki. 
 

 

A könyvtári szolgáltatásokhoz - beiratkozási díjak, internet felhasználói tanfolyamok, nyári 

olvasótábor – kapcsolódó bevételek, az összbevétel 25 %-át jelenti, melynek részét képezi a 

Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében végzett szolgáltatás is 26 településre 

kiterjedően 

 

A múzeumi bevétel - fentebb részletezve – a nyitva tartás és a fizetős (valamint a jogszabály 

alapján kedvezményes) belépők függvényében az összbevétel 2 %-a. 

 

A Família Szolgálat bevétele függ a házasulandók számától, az általuk igénybe vett 

szolgáltatásoktól.  (élőzenés, vagy gépzenés, virág, gyertya, pezsgő, üdítő, homokszórás, 

mappa) 2016. évben 76 alkalom volt a házasságkötéshez kapcsolódó rendezvények száma. Az 

összbevétel 5 %-a. 

 

Kedvezőtlenül befolyásolja bevételeleink teljesítését, hogy piacképes szolgáltatásainkat nem 

minden esetben kínálhatjuk piaci árakon a térségben kialakult gazdasági nehézségekből 

fakadóan. 

 

 

1.1.3 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. A grafikon jól szemlélteti, 

hogy a hazai finanszírozású pályázatok, a közművelődési területet érintően jelentősen 

csökkentek. 
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A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatásokból – összesen 1.100 e Ft - 

táncházak, és kórustalálkozó megrendezésére volt lehetőségünk.  

A Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatásából valósult meg az „október 23-i” 

ünnepség, 903 e Ft értékben. 

Már második alkalommal került sor a múzeumban a „Kubinyi” pályázat elnyerésére. Az 1.500 

e Ft pályázati támogatásból az „Állandó kiállítás megújítása II. ütem” került sor. (feliratok, 

tablók, üvegbúrák, vitrinvilágítás, gatterfa, festék, csavar stb.) 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről: 

 

Háztartásoktól, érkeztek pártolói díjak a könyvtári használók részéről, valamint gyermekek 

nyári táborozásának támogatására, utaztatásra, összesen: 143 e Ft értékben. 

  

Egyéb vállalkozásoktól összesen 98 e Ft érkezett, különböző rendezvények támogatására. (Cipó 

napok: 40 e Ft, gyermeknapi rendezvény támogatása: 50 e Ft, rejtvényfejtő bajnokság: 8 e Ft) 

 

Önkormányzati tulajdonú nem pü-i vállalkozásoktól (Ózdinvest Kft, Ózdi Távhő Kft) összesen 

110 e Ft érkezett a II. Cipó Napok megrendezéséhez. 
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Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 

 

A BAZ. Megyei Kormányhivataltól a közcélú foglalkoztatás támogatására beérkezett 

támogatásértékű bevétel: 25.056 e Ft, a diákmunka támogatására: 1532 e Ft érkezett.  

 

A NAV-tól érkezett SZJA 1 %-a 66 e Ft volt, melyet routerek vásárlására fordítottunk. 

 

 

1.2. KIADÁSOK 

 

1.2.1 Rendszeres személyi juttatások 

 

Intézményünkben túlóra kifizetése kizárólag az állami ünnepek révén felmerült rendkívüli 

munkavégzéshez kapcsolódott. Sor került étkezési utalványok kiosztására. A tárgyévi 

bérmegtakarítás lehetővé tette, hogy év végén csekély mértékű jutalmat osszunk ki a dolgozók 

részére, a kollégák sikeres és eredményes szakmai tevékenységének elismeréseként. Egyben 

motivációként is az előttünk álló feladatokhoz. Az ÓMI csapatmunkája és valamennyi 

dolgozójának egyéni teljesítménye, mind a fenntartó, mind a szolgáltatásinkat igénybe vevő 

lakosság széleskörű elismerését kivívta. 

 

 

 

1.2.2.   Dologi kiadások 

 

A tervezett és szükséges anyagbeszerzések valósultak meg. (tisztítószerek, irodaszerek, 

karbantartási anyagok, karbantartási szolgáltatások), valamint a rezsi számlákat egyenlítettük 

ki.  

Év végén intézményünknek nem volt szállítói tartozása, beszerzésekhez kapcsolódó 

fennmaradó kötelezettsége. 

 
 

1.2.3.Beruházás 

A beruházási feladatokat költségvetésből, közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból 

valósítottunk meg, összesen 6.706 e Ft értékben az alábbiak szerint: közművelődési érdekeltség 

növelő pályázatból – 2.288 e Ft  színpadtechnikai, számítástechnikai eszközök vásárlására 

került sor.. Költségvetésből főleg kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk: székek, 

fényképezőgép, hűtőgép, router, laminálógép stb. Kialakításra került egy elektronikus 

jelzőrendszer a Gyártörténeti Emlékparkban. 
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1.2.4. Felújítás 

 

A költségvetésben összesen 1.000 e Ft állt rendelkezésre három felújítási feladatra: férfi öltöző 

és foglalkoztató szoba kialakítása a múzeumban, falak, csövek nyílászárók festése a Városi 

Művelődési Központban, dréncső szerelés szintén a VMK-ban. 

 

A felújítási, és festési feladat a közfoglalkoztatotti munkaerő hiánya miatt nem valósulhatott 

meg ütemezés szerint. Előirányzat módosítással kértük az összeg átcsoportosítását dologi 

kiadásokba. 

 

A dréncső probléma, a rendszer tisztításával, átmosásával rendeződött, az elvégzett munka (és 

számla) alapján, a tétel a karbantartási kiadásoknak felelt meg, ezért szintén előirányzat 

módosítást kértünk, felújításból dologi kiadásokra történő átcsoportosításának engedélyezését. 

 

Felújítás keretében a múzeumban megvalósult feladat a „Kubinyi” program keretében az 

„Állandó kiállítás felújítása”, mely 2015. évről áthúzódó feladat volt, valamint a 2016. évi 

„Állandó kiállítás megújítása II. ütem” összesen 3.495 e Ft értékben. 

 

 

 

1.2.5. Egyéb pénzügyi tranzakciók 

 

Pénzeszköz lekötésére nem került sor.  

Késedelmi kamat egy ÉMÁSZ számla késedelmes kiegyenlítéséből adódott, melynek összege 

nem érte el az 1.000,- Ft-ot. 

Az intézménynek szabad maradványa nem keletkezett. 

A feladatokkal terhelt maradvány összege: 9.256 e Ft, melyhez az alábbi áthúzódó feladatok 

tartoznak:  

 a közfoglalkoztatás személyi kiadásai, 

 NKA támogatásból „Táncházak az Olvasóban” feladat megvalósítása,  

 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás áthúzódó feladatai  

 az év végi személyi kifizetések adói,  

 biztosítótól érkezett kártérítés felhasználása,  

 nemzetközi kapcsolatokra elkülönített keretösszegből határon átnyúló feladatok 

megvalósítása,  

 városi szilveszter rendezvényhez kapcsolódó kifizetések rendezése. 
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1.3. AZ INTÉZMÉNYI VAGYON VÁLTOZÁSA 

Ingatlanok tekintetében a múzeum felújítása és a Gyártörténeti Emlékpark és 

Élménykomplexum átvétele jelentett (egyéb) növekedést 336.575 e Ft értékben. 

Csökkenést, szintén az ingatlanoknál, a Szentsimoni Művelődési Ház telekrészének fenntartó 

által történő értékesítése eredményezett. (958 e Ft) 

 

Gépek berendezések, felszerelések tekintetében pénzforgalmi növekedés 5.739 e Ft értékben 

történt, mely a múzeumi állandó kiállítások felújítását, színpadtechnikai eszközök, egyéb gépek 

vásárlásából, elektronikus jelzőrendszer kiépítéséből tevődik össze. 

Nem pénzforgalmi növekedést jelentett a Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum 

eszközeinek átadása-átvétele 36.733 e Ft értékben. 

 

 

1.4. FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 

A három intézményegységben az engedélyezett közalkalmazotti létszám 2016. évre: 42,5 fő. 

Átlagos statisztikai állományi létszám, tárgyév végén: 54 fő 

Közalkalmazotti átlagos statisztikai állományi létszám: 38 fő 

Tartósan üres álláshelyek száma: 6 fő (kerekített) 

 

Közalkalmazotti létszámadatok intézményegységenkénti bontásban:  

 

Múzeumi létszám:  

engedélyezett: 12,5 fő 

betöltött: 10 fő 

 

Könyvtári létszám (fiókkönyvtári létszámmal együtt) 

engedélyezett: 9,75 fő 

betöltött: 8,75 fő 

 

 

Városi Művelődési Központ:  

engedélyezett: 16,75 

betöltött: 14,5  

 

Civil Ház létszáma:  

engedélyezet és  betöltött: 3,5 fő 

 

Közfoglalkozatás keretében az átlagos statisztikai állományi létszám: 18 fő 
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Foglalkoztatási helyszínek: Városi Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Civil Ház, Árpád 

Vezér út Fiókkönyvtár, Ózdi Muzeális Gyűjtemény  

 

Munkakörök: portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor, általános irodai alkalmazott. 

 

A feladatellátás 8 órás foglalkoztatásban valósult meg. 

A hatósági szerződésben biztosított létszám 25 fő volt, melyet 2016. évben nem tudtunk 

feltölteni a regisztrált munkanélküliek közül. Az adott munkakörhöz nem volt megfelelő a 

végzettség vagy a munkatapasztalat, vagy a munkavállaló a nagyon alacsony 

közfoglalkoztatotti bérért nem tudta elvállalni a munkát. A közfoglalkoztatotti bér a 

gyakorlatban is feszültséget jelent, amikor két ember, egy közalkalmazott és egy 

közfoglalkoztatott végzi ugyanazt a munkát két nagyon különböző bérért. 

 

 

Kulturális közfoglalkoztatása Nemzeti Művelődési Intézettel, mint munkáltatóval 

együttműködve az elmúlt évben 3 fő közösségi munkás és 1 fő koordinátor 

foglalkoztatását tette lehetővé az Olvasóban heti 40 órás foglalkoztatással jegy pénztárosi, 

információs munkatárs, rendezvényszervező-kisegítő feladatok ellátásában. 

 

A digitális közfoglalkoztatási Program (DKP) keretében az elmúlt évben a Magyar Nemzeti 

Digitalizációs Archívum és Filmintézet (MaNDA), mint munkáltatóval együttműködve 

mintegy 101 fő foglalkoztatása történt heti 40 órás munkaidőben.  

 

1.5 ÓMI MŰSZAKI CSOPORT FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI KÖRE: 

 

Az intézményekben zajló programok technikai, műszaki hátterének biztosítása, a rendezvények 

teljes körű kiszolgálása. A városban és a térségben megrendezésre kerülő programok, 

rendezvények műszaki kiszolgálása. Az intézmények alapvető működési feltételeinek 

biztosítása. A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően a működés feltételeinek további 

fejlesztése, eszközbeszerzések, felújítások, karbantartások utáni üzembe helyezések 

koordinálása. 

 

A korábbi évekhez képest az egyes rendezvények műszaki hátterének biztosítása mellett már a 

különböző technikai, műszaki adottságú épületek folyamatos üzemben tartása is jelentős 

munkát igényel a műszaki csoporttól. A folyamatos karbantartás és rendeltetésszerű használat 

ellenére az elhasználódás miatti eszközök és berendezések szakszerű cseréje szintén többlet 

feladatként jelenik meg a csoport tevékenységei között. A minden évben ismétlődő programok 

mellett a fent említett időszakban új rendszerű és típusú rendezvények is bővítették a feladatok 

körét.  
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Az ÓMI székhelyén, a telephelyein, a város több helyszínén és a kistérségben összesen 127 

rendezvényen segítette a műszaki csoport az eredményes munkát. Természetesen ezekhez a 

rendezvényekhez számtalan próbán és technikai előkészítésen – díszletépítés, színpad 

átrendezés, szakmai tanácsadás, stb.- is közreműködtünk. 

Az alapvető működési feltételek biztosítása a rendezvények közötti „szünetekben” zajlik. 

Ez magában foglalja az általános karbantartási munkálatokat, a meghibásodott eszközök 

javítását, cseréjét, a fejlesztések során beszerzett eszközök installálását, tesztelését, 

összehangolását a meglévő rendszerekhez, a meglévő rendszerek, eszközök működésének 

optimalizálását. 

 

Ennek leglátványosabb része a színházterem nézőtéri csillárainak izzócseréje és tisztítása az 

őszi évadnyitás kezdetén. 

 

A működés költségvonzatának szemléltetése érdekében néhány technikai adat: 

- színháztermi csillárok, falikarok izzó száma: 156 db 6,55 kW (42W energiatakarékos halogén 

izzó) 

- színházi reflektorok: 89 kW (hagyományos halogén és LED hatásvilágítás) 

- földszinti közönségforgalmi csillárok izzó száma: 81 db 3,4 kW (42W energiatakarékos 

halogén izzó) 

 

A működési költségek csökkentése érdekében hozott határozatok továbbra is érvényben vannak 

(általános nyitvatartási időben a világítás részleges működtetése, a technikai hátteret igénylő 

színpadi próbák számának csökkentése, a használaton kívüli terek fűtésének minimalizálása), 

de a TMK beszerzések, fejlesztések során is - a pénzügyi keretekhez mérten- energiatakarékos 

eszközök vásárlását szorgalmazzuk. 

A közönségforgalmi területeken halogén izzók, a közönségtől elzárt területeken kompaktizzók, 

fénycsöves világítás használata, LED-es színpadi munkafény alkalmazása, stb. 

 

Az elmúlt év során jelentős beruházással 14 darab színpadi LED-es reflektort is vásároltunk a 

meglévő hatásvilágítás részbeni kiváltására. A megfelelő műszaki minőségű LED fényforrások 

ára nagyon magas, viszont az energia megtakarításon kívül a használhatósága is további 

eszközök beszerzését indokolja. 

A rendelkezésre álló forrásokból vizuáltechnikai fejlesztések is megvalósultak az adott 

időszakban (HDMI- CAT5 kábeles videó jeltovábbítás a színházteremben illetve az Adorján 

Lajos teremben). Nagyon sok fejlesztés szinte észrevehetetlen, ugyanakkor minőségi és 

üzembiztonsági fejlődést eredményezett. 

 

A START Programiroda által elvégzett feladatok voltak a legnagyobb volumenűek, melynek 

koordinálásában a Műszaki csoport is közreműködött. Ennek réén valósulhatott meg a Városi 

Könyvtár pince és padlásrész teljes rendbetétele, illetve néhány iroda felújítása. A pince 
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falazatának, villamos hálózatának rendbetétele után az itt tárolt könyvek biztonságosabban 

megőrizhetőek az utókornak. Ezen kívül a közfoglalkozottak segítik az általános karbantartási 

feladatok ellátását, a rendezvények előkészítését, lebonyolítását is a teljes intézmény 

vonatkozásában. A raktározás további bővítése, fejlesztése is a munkakörükbe tartozott az 

Olvasóban és a Városi Könyvtárban. 

 

Ezek csak a nagyobb volumenű beruházások, ezen kívül számos kisebb eszközbővítés, 

fejlesztés történt pályázati forrásból vagy a működési költség terhére. 
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2.  ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA - 

 KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Az ÓMI Városi Művelődési Központ, más néven „Olvasó” Ózd város kötelező közművelődési 

feladatait látja el.  

2015. januárjától immár a „Minősített Közművelődési Intézmény Címet” is viselve feladatait 

az alábbi tevékenységi körökbe szervezve látja el: Rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, 

képzés, kiállítás rendezése, közösségi szolgáltatás és információs tevékenység, művelődő 

közösségek tevékenysége, táborok szervezése, illetve származtatott szolgáltatások. 

Természetesen e felsorolás sem képes teljes egészében lefedni tevékenységünket, hiszen 

összetettségből, sokszínűségéből adódóan az jóval túlmutat az alapfeladatok ellátásán. Az 

oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel és valamennyi külső-, illetve belső 

partnerünkkel ápolt szoros kapcsolatunk révén intézményegységeinkben is folytatódik a 

nevelés, az értékek felmutatása, felkaroljuk a helyi kulturális kezdeményezéseket, támogatjuk 

a civil elképzeléseket, helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi értékeknek, 

fontos szerepet játszik munkánkban a tehetséggondozás, a tudás fejlesztése, az információs 

technológiák népszerűsítése. 

 

2.1. RENDEZVÉNYEK 

Rendezvényeink a kultúra értékeit bemutató, azok megismerését célzó, illetve szórakoztató 

jellegű, szervezett programok. 

Műsoros rendezvényeink, művészeti eseményeink közül kiemelkedik felnőtt, illetve 

gyermekszínházi sorozatunk. A felnőtteknek szóló darabok kiválasztásánál a 2016-os év 

során is a könnyed, felhőtlen szórakoztatást tűztük ki célul, mivel sajnálatos módon az 

„intellektuálisabb” jellegű színdarabok már évek óta nem keltik fel a közönség érdeklődését. 

Így programkínálatunkba a fergeteges vígjáték mellett, az operettgála és a klasszikus standup 

kabaré is bekerült, olyan parádés szereposztással, mint: Hujber Ferenc, Vastag Tamás, Kiss 

Ramóna, Bánfalvy Ágnes, Faragó András, Harmath Imre, Oszvald Marika, Buch Tibor, Mádi 

Piroska, vagy Fábry Sándor. Emellett szerettük volna az idén is becsempészni 

programkínálatunkba a magas kultúrát is, így Huszárik Kata és Nagy Anna, Lázár Ervin 

írásaiból összeállított önálló estjét a Magyar Kultúra Napja alkalmából tekinthette meg az ózdi 

közönség. 

A felnőtt előadások sorát gazdagította az ÓMI Zenés Színház által bemutatott Egy csók és más 

semmi… c. zenés komédia, valamint az előző év nagy közönségsikereit a Padlás c. musicalt, 

és az Anconai szerelmesek c. zenés vígjátékot is ismét műsorra tűzték. Újdonságként debütált 

az ÓMI Zenés Színház tánckarának önálló előadása, Napos Oldal címmel.  

A hagyományokat követve az elmúlt év során is folytatódott az Olvasó óvodások és 

kisiskolások számára szervezett, bérletes színházi programsorozata, melynek keretében 

ismét 4 előadással vártuk a gyerekeket. Ezúttal zenés mesejátékok és bábelőadások közül 

válogathattak az érdeklődők. Márciusban a Magyar Nemzeti és Ifjúsági Színház előadásában 

láthatták A dzsungel könyvét, áprilisban a Harlekin Bábszínház művészei hozták el Ózdra a 
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Kék madár című klasszikust, novemberben ismét a Nektár Színház járt nálunk a Rigócsőr 

királlyal, decemberben pedig a jól ismert Grimm történet, a Jancsi és Juliska balett változatával 

szórakoztatta a gyerekeket a VSG Táncszínház. Az eladott bérletek és szólójegyek száma a napi 

két előadás során az idén is közel ezer darab volt. Ez összességében egy nagyon szép szám, 

azonban a 2009-es évhez viszonyítva ez több, mint 50%-os csökkenés, ami az oktatási 

intézmények egyre csökkenő aktivitását mutatja. 

 

 
 

 

A fiatalok körében közkedvelt Dumaszínházi sorozatunk, mely 2010 óta töretlen 

népszerűségnek örvend, a 2016-os év során is számos népszerű standup-ost állított az ózdi 

színpadra. Fellépőink között volt: Bödőcs Tibor, Kőhalmi Zoltán, Kiss Ádám, Dombóvári 

István, Hajdú Balázs, a Szomszédnéni Produkciós Iroda, s egy rendhagyó előadás keretében 

Schobert Norbert is. 

Városunkban nagy hagyományai vannak a néptáncnak, melynek népszerűségét a csoportok egy 

növekvő taglétszáma is jelzi. Népművészeti rendezvényeink közül kiemelkedik a 2016-ban 

immár harmadik alkalommal megrendezett Adorján Lajos Néptánctalálkozó, melyen az ózdi 

csoportok mellett fellépett többek között a Matyó Néptáncegyüttes, a Zsérci Meszes 

Néptáncegyüttes, a Velezd Néptáncegyüttes, a Rimavan Néptáncegyüttes, valamint a Hegyalja 

és Botorka Néptáncegyüttes. 

A tavalyi év során is folytatódott táncházi sorozatunk, mely 2008-óta kerül megrendezésre. 

2016 során 9 alkalommal rendeztünk ilyen programot, melyek közül kiemelkedik az immár 

hagyományteremtő márciusi Viseletek bálja, valamint az április végi Májusfa állítás. 

Intézményünk minden évben csatlakozik az országosan is megrendezésre kerülő Magyar 

Kultúra Napja, valamint a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozatokhoz is. 

Ennek kertében kerül átadásra, az ÓMI saját alapítású díja a Művelődésért Kitüntető Díj is, 

melyet 2016-ban kulturális aktivitás kategóriában az ÓMI Zenés Színház csoportja, 
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mecenatúra, kultúrapártolás kategóriában pedig Vincze Ottó, volt magyar válogatott labdarúgó 

vehetett át. 

A tavalyi év során került először megrendezésre városunkban a Hétvölgy Fesztivál, ahol a 

térség tehetséges kézművesei, őstermelői és amatőr művészei számára biztosítottunk 

bemutatkozási lehetőséget. A kiállítók mellett színpadi programokkal is vártuk az érdeklődő 

közönséget, s igyekeztünk minden korosztály számára kedvezni. Meghívott fellépőink voltak: 

Fehérvári Gábor Alfréd „FREDDIE”, Ásós Attila, valamint Karcagi Nagy Zoltán.  

 

Közösségi rendezvényeink sorába tartozik a Városi Gyermeknap is. Az Ifjúsági parkban 

megrendezett programot a Piroska és a farkas c. előadás zárta, de a délután folyamán felléptek 

még városunk oktatási intézményeinek csoportjai is. Kiegészítő programként interaktív 

mesejáték, balett bemutató, bohóc műsor és lufi hajtogatás, 4 állomásos népi játszótér és 

kézműves foglalkozások sora várta a kilátogató gyerekeket. 

Ugyancsak, mint közösségi rendezvényeket igyekszünk kiszolgálni az egyes településrészi 

napokat is, mind technikailag, mind rendezvényszervezés tekintetében. 

Intézményünk szervezésében kerülnek megrendezésre a hagyományos értelemben vett 

népünnepélyek is, mint Március 15., Május 1., Augusztus 20., vagy Október 23. 

A 2016-os Szent István-napon a helyi együttesek mellett fellépett a Sunrise együttes, s a 

programot Hungarica nagykoncert, majd tűzijáték zárta.  

 

A sikeres rendezvények mellett azonban vannak olyan műfajok is, melyeket sokkal nehezebb 

életben tartani városunkban, s ebben a pedagógusok sem támogatják munkánkat. Több mint 15 

éve rendezzük meg Filharmónia előadássorozatunkat a Miskolci Szimfonikusok 

közreműködésével, sajnos egyre csökkenő gyermeklétszám mellett.  
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Az alábbi táblázatokkal, diagramokkal rendezvényeink sokszínűségét, nagyszámú 

látogatottságát szeretnénk illusztrálni: 

 alkalmak 

száma összesen 

látogatók/nézők 

száma összesen 

Művészeti események   

Előadó-művészeti és egyéb művészeti 

rendezvények 

19 3 387 

Film- és videofilm – vetítés 271 8 326 

Népművészeti rendezvények 5 1 400 

Művészeti események összesen 295 13 113 

Szórakoztató rendezvények   

Előadó-művészeti és műsoros rendezvények 30 13 750 

Táncos rendezvények 15 2 770 

Szórakoztató rendezvények összesen 45 16 520 

Közösségi rendezvények   

Társadalmi rendezvény, ünnep 38 15 811 

Játszóház, kézműves foglalkozás 9 345 

Kézműves és egyéb vásár, bemutató 6 4 075 

Közösségi rendezvények összesen 53 20 231 

Kiállítások   

Képző- és iparművészeti 13 8 487 

Fotó 5 5 688 

Helytörténeti 1 835 

Egyéb 3 430 

Kiállítások összesen 22 15 440 

Rendezvények összesen 415 65 304 

A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, 

falunapok keretében megvalósuló 
29 15 680 

A közösségi rendezvényekből fesztiválok 

keretében megvalósuló 
1 2500 
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2.2. KIÁLLÍTÁS 

A 2016-os év folyamán 22 kiállítás valósult meg az ÓMI Városi Művelődési Központ 

szervezésében, melyeknek összlátogatói létszáma meghaladta a 15 ezer főt.  
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Ismét nyitva állt látogatóink előtt az Olvasó történetét bemutató állandó kiállításunk, s nagy 

népszerűségnek örvendett a 2016. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából felfrissített IV. ÓMI-

KÉPTÁR Folyosótárlat, amely ismét egy éven át volt megtekinthető az Olvasó ruhatárában. 

Képző- és iparművészeti témakörben 13, helytörténeti vonatkozásban pedig 1 kiállítást 

rendeztünk. Emellett 5 fotókiállítás és 3 egyéb kategóriájú is várta az érdeklődőket, átlag 4-6 

nap időtartam körül. 

A Kisgalériába ellátogatók megismerkedhettek Fónad István fa és kürtfaragó népművész 

munkáival, illetve a Csakoda Csoport rendhagyó kiállításával. Több alkalommal adtunk otthont 

az Ózdi Örökségvédő Festőtábor munkáinak is, de a 2016-os év kiállításai közül kiemelkedett 

az előző év decemberében váratlanul elhunyt Benkó Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 

klarinétos emlékének állított kiállítás, mely egyben a Jazz Parádé nyitó rendezvénye is volt. 

Ugyancsak ebben az évben egy másik rendhagyó kiállításunk is megvalósulhatott, hiszen 

sikerült helyet találnunk az Ózdi Kelengye anyagának, amely bekerült az Ózdi Muzeális 

Gyűjtemény állandó kiállításai közé. 

 

2.3. KÉPZÉS 

A 2016-os év során, a TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 számú pályázat fenntartásaként a Család 

és hivatás képzésünk újraindítását terveztük. 

A 90 órás képzés célja, hogy a GYES-en, GYED-en lévő, illetve arról visszatérő kismamák a 

helyzetükből adódó megváltozott körülményeket lehetőségként tapasztalhassák meg, hiszen a 

kismama életvilág által felvetett speciális helyzetek, nehezítik a munkához jutás és a közösségi 

működés lehetőségeit. Képzésünk támogatja a nők tudatos karriertervezését, öntudatos 

munkavállalóvá válását. Segít a családi karriertervezés technikáinak továbbadásában. Fejleszti 

a foglalkoztathatóság esélyeit növelő készségeket, segíti a kismamák önfoglalkoztatóvá válását. 

Pozitív szerepmintákat közvetít a munkahelyi gyakorlatban, a családi szférában. 

A csoport 2016. évi összetétele a tavalyihoz hasonlóan alakult, többségében 30-34 év közötti, 

középfokú végzettséggel rendelkező, ózdi lakhelyű, gyermekvállalása kezdetén munkanélküli 

tanulókból tevődött össze. A képzésre 6 kismama jelentkezett előzetesen. Ez a létszám sajnos 

az indulásra sem emelkedett, így 6 fővel kezdtük el a tanfolyamot. 8 hét elteltével 50 %-os 

lemorzsolódás történt, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy 3 fő hagyta abba a tanfolyamot. 

Mivel ez a létszám a jóval a minimálisan elvárt alá esett, ezért az 8. képzési alkalmat követően, 

azaz 2016. 05. 26-án lezártuk a képzést. 

 

2.4. ISMERETTERJESZTÉS 

Az ismeretterjesztés a különböző tudományágak, a technika elért eredményeit, a művészet 

értékeit tárja az érdeklődők elé közérthető, érdeklődést felkeltő módon. Nagy jelentősége van 

a felnőttek tanulásában, művelődésében. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan 

megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai 

ismeretek bővítése, s közéjük tartoznak a különböző konferenciák, megbeszélések is. 
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2016-ban 79 órában, 42 tudományos, ismeretterjesztő előadáson, mintegy 4248 fő vett részt, 

illetve 98 órában, mintegy 56 konferencián, tanácskozáson körülbelül 2483 fő. Ez összesen 177 

alkalmat, 98 órát és 6731 érdeklődőt jelentett. 

2016-ban is folytatódott nagy érdeklődéssel kísért Ózdi Szabadegyetem elnevezésű 

sorozatunk, melynek VI. évfolyama során előadást tartott az Olvasóban Fazekas Szabolcs, a 

Székelyföldi Legendárium vezetője, valamint Szaniszló Ferenc, aki a nemzetközi helyzet 

aktualitásaira hívta fel az érdeklődők figyelmét. Ebben az évben indult útjára a Sport és média 

c. sorozat is, melyre olyan nagy nevek látogattak el, mint Vincze Ottó, Csisztu Zsuzsa, 

Ketskés István, Kovács „KOKÓ” István, Knézy Jenő, Erdei Zsolt, Berkes Judit, Harsányi 

Levente és Nyilasi Tibor. 

 „A hely, ahol élünk…” honismereti előadássorozat minden hónap utolsó hétfőjén megtartott 

összejövetelein folytatódott az ózdi vasgyár történetének, illetve a gyáregységeknek a 

bemutatása. Előadóink voltak többek között: Dr. Marczis Gáborné, aki az ózdi hengerlés 

történetéről tartott előadást, Horváth Gábor a Szolgáltató Gyáregységről, Bokor Sándor pedig 

az Üzemfenntartási Gyáregység, illetve a Központi Karbantartó Gyárrészleg történetével 

ismertette meg az érdeklődőket. Emellett ismét megünneplésre került A honismeret napja és 

megtörtént a 37. honismereti pályázat kiírása is. 

 

2.5. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS (információs tevékenység, nem programszerűen 

szervezett tevékenységek, tábor) 

 

Információs tevékenység: 

Az információs tevékenység a közönség, a látogatók és az érdeklődők tematikusan szerveződő, 

több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések 

fogadása és elemzése. E tevékenység keretében tárgyév folyamán 90 elektronikus hírlevelet 

küldtünk ki, összesen 99 540 példányban partneri címlistánkra. 

Szórólap, meghívó és plakát 128 alkalommal, 25 228 példányban készült.  

Az intézményünk által végzett információgyűjtés, feldolgozás, közreadás során a fenti, 

hagyományos értelemben vett marketing tevékenység mellett folyamatos a: 

 nyomtatott és online sajtómegjelenések kezelése, 

 szakmai, közművelődési publikációk gyűjtése, 

 közös információs hálózati rendszer működtetése, 

 kapcsolattartás a sajtóval sajtóközlemények írása, 

 narrátori feladatok ellátása, 

 partneri elektronikus és postai címlista bővítése, karbantartása. 

 

Nem programszerűen szervezett tevékenységek: 

A nem programszerűen szervezett tevékenységek Az intézmény valamennyi látogatója által 

nyitvatartási időben az erre a célra kijelölt terekben igénybe vehető kiegészítő jellegű 

szolgáltatások. 
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A KulcsPont információs szolgáltató térben működik hírlap és kiadványolvasó részlegünk. Az 

ÓMI tagja az országos eMagyarország hálózatnak is. Hivatalos eMagyarország Pontként 

lehetőséget, munkatársaink pedig segítséget nyújtanak az elektronikus közszolgáltatások 

használatában, fejlesztik az igénybevevők IKT kompetenciáit, intézik az Erzsébet programmal 

kapcsolatos ügyintézést. 

Kisebb jelentőségű, a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó az internet hozzáférés 

biztosítása, illetve az épületben ingyenes WIFI hozzáféréséi lehetőség van.  

Ugyancsak a Kulcs Pontban működik önkéntes pontunk is. Intézményünk 2013. január 21. óta 

hivatalosan is önkénteseket fogadó szervezet (önkéntes nyilvántartási szám: 4697).  

Jelenleg 52 fő regisztrált önkéntesünk van, akik az ÓMI Városi Művelődési Központban, a 

Városi Könyvtárban és az Ózdi Muzeális Gyűjteményben 17 végezhető tevékenység közül 

választhatnak.  

Rendszeresen fogadunk továbbá közösségi szolgálatos tanulókat és szakmai gyakorlatra érkező 

hallgatókat intézményegységeinknél.  

Diákmunka keretében 20 tanulót foglalkoztattunk. 

 

2.6 TÁBOR 

2016. során először szervezett Erzsébet tábort az ÓMI. Két turnusban táboroztattunk 32 

kisiskolást két héten keresztül. A tábor központja az Olvasó volt, de ezen kívül a gyerekek 

ellátogattak a Városi Könyvtárba, az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékparkba 

és a MANDA épületeibe is. Az Olvasóban művészeti nevelés, kézművesség, sport, egészséges 

életmódra nevelés, önismereti vetélkedő, közösségépítés és kompetenciafejlesztés zajlott. 

Buszos kirándulás keretében a gyerekek eljutottak Egerbe is, ahol a várban több régészeti 

kiállítást is megtekinthettek, majd ellátogattak az Eszterházy Egyetem főépületében található 

Varázstoronyba, ahol megnézték a Csillagászati Múzeumot, a Camera Obscura segítségével 

madártávlatból csodálhatták meg Eger belvárosát. A tábor teljes időtartama alatt biztosított volt 

a gyerekek számára a napi négyszeri étkezés és gyermekfelügyelet. 

Az egyhetes Ózdi Örökségvédő Festőtábor már közel 15 éve karolja fel Ózd város amatőr 

festőit, alkotóit. Évente átlagosan 20-25 fő részvételével valósul meg a program, amely célul 

tűzte ki a város és a szűkebb térség épített és társadalmi örökségének képi megjelenítését. 2016. 

augusztus 1-7. időtartamban került megrendezésre a XIII. Ózdi Örökségvédő Festőtábor. Az 

Ózdi Képzőművészeti Egyesület szervezésében megvalósuló alkotótábor megrendezéséhez az 

ÓMI Városi Művelődési Központ nyújtott szakmai és technikai segítséget. A hét során készült 

képeket, közel 50 alkotást a Városház téri egyórás ART-Placc kiállításon, majd a 2017. évi 

Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyílt tárlaton tekinthette meg a közönség. 

 

2.7 SZÁRMAZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

A származtatott alapszolgáltatások olyan, az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek 

nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelentenek a közművelődési 

szolgáltatást igénybe nem vevők számára is. 
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A 2016-os év során 127 alkalommal történt az ÓMI részéről technikai eszköz-bérbeadás, 

melyekhez sok esetben technikus kolléga segítségét is igénybe vették. Ezen rendezvények 

látogatói létszáma több mint 27 000 fő volt. 

31 alkalommal (többek között falunapok, településrészi napok) végeztünk 

rendezvényszervezést származtatott alapszolgáltatásként, mely programok összlátogatói 

létszáma közel 11 000 fő volt.  

873 alakommal béreltek termet különböző csoportok, szervezetek a Városi Művelődési 

Központ épületében, a résztvevők létszáma 2446 fő volt.  

 

A terembérlet egy sajátos formája az a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 

Iskola Erkel Ferenc Tagintézményével kötött barter megállapodás, melynek alapján az 

Olvasó Képzőművész terében heti 4 alkalommal, 4 csoportban, közel 60 gyermek oktatása 

folyik. A képzőművészeti szakkör vezetője Fogta Béla. A barterbe adott szolgáltatás értéke 

közel 700 ezer forint, melyért cserébe a Zeneiskola tanulói térítésmentesen közreműködnek 

rendezvényeinken, illetve kiállításokat, kézműves foglalkozásokat szerveznek. 

 

A KulcsPont információs szolgáltató térben internet-használati lehetőséggel és 

nyomdatechnikai szoláltatásokkal is a látogatók rendelkezésére állunk. 

Az épületben két ital automata működik. 

 

2.8 MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 

 

A.M.E. Kultúrhíd Egyesület 

Az AME Kultúrhíd Egyesület 2009-ben alakult, vezetője Kaprinay Tibor táncművész. 

Megalakulásuk óta céljuk, hogy Ózdon és környékén elérhetővé váljanak olyan foglalkozások, 

képzések, melyek iskolán belüli megvalósulása nem mindig, vagy egyáltalán nem megoldott. 

Fontos feladatuk a tehetséges gyermekek iskolán kívüli, speciális módszerrel történő 

fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása, korrepetálása, a tanulási 

nehézséggel küzdő diákok sikerélményhez juttatása az alkotáson, táncon keresztül. 

A foglalkozások döntő többsége nem az iskolai tantárgyak köré épül, hanem a gyerekek 

készségét, érdeklődési területeit veszi figyelembe. Kézműves foglalkozásaik során a rajz, a 

festészet, az agyagozás a tehetséggondozás fő iránya.  

Másfél évtizedes szünet után Kaprinay Tibor, táncművész indította újra a balett oktatást Ózdon. 

Csoportjai immár 11 éve maximális létszámmal, folyamatosan működnek.  

Rendszeres fellépői a városi ünnepségeknek, iskolai rendezvényeknek. (Majális, Ózdi Napok, 

Szent István-napi ünnepség, Karácsonyi ünnepségek, Városrészi napok), de az ÓMI Zenés 

Színház több, egész estés produkciójában is felléptek már táncosaik. 

Nyaranta több egyhetes alkotótábort is szerveznek, ahol a programok a képzőművészeti 

tevékenységek, valamint a tánc mellett lovaglással, kirándulással, strandolással egészülnek ki. 
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A balett csoport koreográfiái 

 Kínai tánc 

 Virágkeringő 

 Orosz tánc 

 „Lehet számtalan hely” 

 Kis hattyú tánca (A hattyúk tavából) 

 Ave Maria 

 Lambada 

 Tűztánc 

 Spanyol tánc 

 A tél tánca 

 Ősz 

 Tattou 

 Diótörő 

A balett csoport 2016. évi fellépései: 

 Május 29.: Ózd, Ifjúsági Park – Városi Gyereknap 

 Május 30.: Ózd, Civilház – Balett évzáró 

 Szeptember 22.: Ózd – Autómentes Nap 

 December 19.: Ózd, Olvasó – „Csillagszóró” 

 december 18.: Ózd, Vasvár úti Ált. Iskola – Karácsonyi műsor 

 

Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör 

Az ÓMI Aranygyűszű Díszítőművészeti Köre a magyar népi hímzéskultúra hagyományait őrző, 

fejlesztő csoport. A közösség tagjai szépkorú, nyugdíjas hölgyek, létszámuk 10 fő, vezetőjük 

Lukácsy Lászlóné. Munkáik őrzik tájegységünk, valamint az egész magyarság néprajzi 

motívumkincsét, forma- és színvilágát, a gömöri vert csipke emlékét. Hímzéseik, pályamunkáik 

egyedi tervezésűek.  

Rendszeresen részt vesznek kézműves pályázatokon, munkásságukat országos viszonylatban is 

elismerik. 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben a „Magyar Kézművesség” című pályázatra 

beküldött alkotásaikat beválogatták az országos kiállítások anyagába, így 2013-bn a 

Hagyományok Házában, 2014-ben a Duna Palotában, 2015-ben pedig a Néprajzi Múzeumban 

voltak megtekinthetőek munkáik. Janiczak Dávid, városunk polgármestere 2015 júliusában 

elismerő oklevéllel jutalmazta a csoport tevékenységét. 

A csoport 2016. évi bemutatkozásai: 

 Március 3.: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nyugdíjas Találkozó, Ózd 

 Március 4-6.: XV. Országos Textiles Fesztivál, Békéscsaba 

 Június 11.: Hétvölgy Fesztivál, Ózd 

 Június 30.: Díszítőművészet és Néphagyományos Estje – Az Ózdi Kelengye állandó 

kiállításának megnyitója az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti 

Emlékparkban 
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 Július 1.: Kis Jankó Bori Országos Hímző Pályázat, Mezőkövesd 

 Július 28.: Magyar Kézművesség 2016. országos kiállítás, Budapest 

 November 3.: XI. Ózd Járási Nyugdíjas Amatőr Gála, Ózd 

 November 8.: „Hommage a Malonyai” Budapest, Duna Palota 

 

Bélyeggyűjtők Klubja 

Hazánkban a bélyeggyűjtésnek körülbelül húszezer művelője van. A Magyar Bélyeggyűjtők 

Országos Szövetségének helyi, 3249. számú Béke Telepi Bélyeggyűjtő Köre 1957-ben alakult. 

Teljes létszáma 39 fő. A kör legfőbb feladatának a MABÉOSZ által megjelentetett, 

forgalmazott magyar és külföldi bélyegújdonságok megvásárlását, a cserefüzet kezelését, 

továbbítását tekinti. 

Foglalkozásaikat minden hónap első és utolsó csütörtökén tartják az Olvasóban. 

 

Erica-C Dance School and Company 

Az Erica C. Dance School Ózdi Tagiskolája már 17 éve működik nagy sikerrel a Városi 

Művelődési Központ csoportjaként. Az Ózdi Tagiskolája vezetője: Zsámbokiné Vadas Szilvia. 

A tánciskolában kezdő, haladó és company kategóriában tanulhatnak a fiatalok.  

A foglalkozáokon többféle táncstílus tanulható: hip-hop, funky, jumping, street-jazz, army-

style, soulpower. Heti kétszer egy órában történik az oktatás. Az órákon elsősorban hip-hop 

képzés folyik, de a táncosok belekóstolhatnak az előzőekben már felsorolt táncstílusokba is. 

Minden év februárjában „Nyíltnapot” tartanak, a tanév befejeztével pedig nyilvános évzárót. 

Rendszeres résztvevői a városi ünnepségeknek, rendezvényeknek. Az országban kivívott 

tekintélyük miatt egyre több helyre hívják szerepelni őket. Bemutatóikkal, lendületes, fiatalos 

modern zenére komponált táncukkal fergeteges hangulatot teremtenek a rendezvényeken. 

A Magyar Bajnokság, illetve az Európa Bajnokság különböző kategóriáiban rendkívül 

eredményesen szerepeltek, szerepelnek. 

Az Erica C. Dance School Ózdi Tagiskolája eddig összesen 4 aranyérmet szerzett Európa 

Bajnokságokon, ezüstérmesek pedig 3 alkalommal lettek. 

 

Lajos Árpád Honismereti Kör 

A Lajos Árpád Honismereti Kör 1962-ben alakult. A kör az elmúlt évtizedekben nagyon 

jelentős munkát végzett Ózd városban és a környéken. A városról, településrészeiről illetve a 

volt kohászatról szóló könyvek, tanulmányok mellett értékes kutatómunkát végeztek az egykori 

kistérségben, a mai ózdi járásban. Természetesen a legtöbb gyűjtésből dolgozatok is születtek. 

A tagok között található aktív és nyugalmazott pedagógus, mérnök, építész, s volt kohászati 

dolgozó is. 

Immár 35 éve minden esztendőben kiírják Ózd Város Önkormányzatával közösen az Ózdi 

Honismereti Pályázatot, s a művelődési ház kiadja a Lakóhelyünk Ózd c. évkönyvet. 

Pályázataik eljutnak a megyei Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatra és az országos 

honismereti pályázatra is. A kör rendszeresen szervez programokat a tagok és a szélesebb 
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közönség számára, ilyen például a 2005-ben indult „A hely, ahol élünk…” honismereti 

előadássorozat is. 

2016-os programjaik („A hely, ahol élünk…”): 

 Február: Az ózdi hengerlés történte (előadó: Dr. Marczis Gáborné) 

 Március: A honismeret napjának megünneplése 

 Április: Az Üzemfenntartási Gyáregység története (előadó: Bokor Sándor) 

 Május: A Szolgáltató Gyáregység története (előadó: Horváth Gábor) 

 június: az Ózdi Napok keretében a 36. Ózdi Honismereti Pályázat ünnepélyes 

eredményhirdetése 

 Szeptember: Emléktöredékek az ÓKÜ Központi Karbantartó Gyárrészlegéről (Bokor 

Sándor) 

 November: a 37. Ózdi Honismeretei Pályázat kiírása 

 November: Az Ózdi Kohászati Üzemek Tervező Irodájának története (Hankusz 

Ödönné, Horváth Lajos) 

 December: Évadzáró rendezvény 

 

ÓMI Modellező Kör 

Ózdon nagy hagyományai vannak a modellezésnek. Szervezett formában az MHSZ égisze alatt 

a hatvanas évek elejétől működik. A szakkör 1991-ben került a művelődési központ csoportjai 

közé. Vezetőjük Számadó István, tagjaik száma jelenleg 15 fő. 

A tagok a saját készítésű hajókkal, autókkal, repülőkkel versenyeznek. A korábbi években sorra 

nyerték a magyar bajnoki címeket. 1994-ben a csehországi világbajnokságon 4 fős csapatuk 

képviselte Magyarországot, s bronzérmet hoztak haza. 2011-ben Bolyky Zsolt szerepelt 

világbajnokságon, ahol 7. helyezést szerzett. 

Minden évben a bajnoki futamok közül egyet a kör rendez, az utóbbi öt évben az Arlói-tavon, 

ugyanakkor anyagi korlátaik miatt nem tudnak valamennyi futamon versenyezni, ami hátrányt 

jelent a tehetősebb klubokkal szemben. 

Saját készítésű modelljeikkel rendszeres közreműködői a városi ünnepségeknek. Mindig nagy 

sikert aratnak az élethű hajókkal, kisautókkal. A modelleket az érdeklődők is kipróbálhatják, 

vezethetik. A városi ünnepségek mellett a kör tagjai több alkalommal tesznek eleget iskolai, 

óvodai meghívásoknak is – a gyerekek legnagyobb örömére. 

A 2016-os évben versenyzőik a következő eredményeket érték el a Magyar Bajnokság 

futamain: 

 2016.01.02. (RC Aréna Budapest): 

Kiss Viktor – 4. helyezett, Birinyi János – 5. helyezett, Ponghó Tamás – 8. helyezett 

 2016.02.13. (Kartal): 

Birinyi János – 1. helyezett, Kiss Viktor – 4. helyezett, Ponghó Tamás – 9. helyezett 

 2016.03.12. (Derecske): 

Birinyi János – 1. helyezett, Kiss Viktor – 3. helyezett, Ponghó Tamás –3. helyezett (tuning) 

 2016.04.02. (Kartal): 

Kiss Viktor – 2. helyezett, Birinyi János – 3. helyezett, Ponghó Tamás – 5. helyezett 
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 RcProf. Challange 2015/2016 (RC. Aréna Budapest): 

2016.01.16. (5. forduló): Birinyi J. – 4. hely (stock), Ponghó T. – 1. hely (kamion) 

2016.02.20. (6. forduló): Birinyi J. – 3. hely (stock), Ponghó T. – 1. hely (kamion) 

2016.03.19. (7. forduló): Birinyi J. – 1. hely (stock) 

2016.04.23. (8. forduló): Birinyi J. – 2. hely (stock), Ponghó T. – 1. hely (kamion) 

 

ÓMI Zenés Színház 

Sok évtizeddel ezelőtt, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság fénykorában 

nagyon népszerű volt az amatőr színjátszás Ózdon. Később, az 1980-as években, az ózdi József 

Attila Gimnáziumban éledt újjá mindez, s immár egy évtizede a zenés színházi műfaj bontogatja 

szárnyait a városban. 

Tehetséges fiatalokkal és felnőttekkel több éve mutatnak be magas színvonalú színpadi 

produkciókat Ózdon és a térség településein. Repertoárjuk színes, nagy sikerű musical estek, 

nemzeti ünnepi műsorok, irodalmi előadások, egész estés zenés darabok köthetők nevükhöz. 

Fellépéseket vállalnak különböző rendezvényeken (városi, településrészi napok, falunapok, 

fesztiválok). Könnyűzenei előadásaikat színpadi mozgással, tánckarral tesszük színesebbé, 

ezért is kedvelt és keresett fellépői az intézményi báloknak, ünnepségeknek, majálisoknak. 

Az együttes ÓMI Zenés Színház néven, a művelődési intézmény keretei között, annak 

művészeti csoportjaként működik 2007-től. Nagyon sok tehetséges ózdi fiatal van, akik 

amatőrként, ösztönösen jól „birtokolják” a színpadot. Ebben a társulatban szakemberek 

segítségével módjuk van rá, hogy megtanulják a szakma alapjait. 

Azt a nemes célt, hogy Ózd és térsége tehetséges fiataljai a színpadon is bebizonyíthassák: 

képesek művészi élményt nyújtó teljesítményre megfelelő szakmai irányítással, már elérték. 

Megkerülhetetlen szereplői Ózd kulturális életének. 

A csoport 2016. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Kultúrájáért” Díjat vehette át, 2016. november 5-én pedig a Príma Díj Közönségdíját ítélték a 

csoportnak. 

 

 

2016-os szerepléseik: 

 Február: Padlás c. musical bemutatása 

 Március 15-i ünnepi műsor 

 Június: Anconai szerelmesek c. vígjáték bemutatása 

 Augusztus: Napos Oldal Táncszínház 

 Szeptember: Egy csók és más semmi… c. előadás bemutatása 

 Október 23.-i ünnepi műsor (4 előadás) 

 November: a Szociális munka napja – Egy csók és más semmi… 

 December: fellépés a Városház téren megrendezett adventi műsorban. 
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Ózdi Néptánc Egyesület 

1947-ben alakult meg az Ózdi Kohász Táncegyüttes Adorján Lajos néptánc oktató, 

középiskolai tanár, vezetésével. A kicsiny, de lelkes csoport létszáma folyamatosan nőtt, 

repertoárjuk bővült. Az együttes a hatvanas-hetvenes években élte fénykorát. A rendszeres 

magyarországi fellépéseik mellett külföldön is rengeteg szerepeltek. 

Az együttes fő támogatója az Ózdi Kohászati Üzemek volt. A gyár a nyolcvanas évek végén 

bekövetkezett gazdasági változások miatt nem tudta az együttest a korábbi szinten támogatni, 

így az a kilencvenes évek közepén megszűnt. 

A táncosoknak hiányzott a tánc, a fellépések, ezért 2000-ben néhány táncos újrakezdte a közös 

munkát, s 2003-ban hivatalosan is „megalakult” az Ózdi Néptánc Egyesület. Nemcsak a régi 

táncosok kaptak kedvet a néptánchoz, hanem fiatalok is csatlakoztak a közösséghez, s tanulták 

meg a táncokat, a koreográfiákat 

Első önálló műsorukat 2002 telén mutatták be az, azóta még 5 alkalommal tartottak egészestés 

műsort.  

Számos alkalommal szerepeltek külföldön: többször felléptek Szlovákiában, 2001-ben 

Lengyelországban, 2005-ben Törökországban turnéztak. 2008-ban 10 napos németországi 

vendégszereplésen vettek részt. 2010. nyarán Franciaországban két nemzetközi folklór 

fesztiválon (Ambert és Sarran városokban) is szerepeltek. 2014-ben meghívást kaptak a 

Debreceni Virágkarneválra, 2015. októberében pedig Boszniában léptek fel hat helyszínen.  

2016-ban immár harmadik alkalommal rendezték meg az Adorján Lajos Néptánc találkozót, 

második alkalommal a Viseletek bálját, rendszeresen vezetik az Olvasó táncházi programjait, 

valamint állandó résztvevői városi és intézményi programoknak. 

 

Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület 

Az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület 2005 őszén alakult. Fő célkitűzésük az, hogy az 

óvodás és kisiskolás gyermekekkel megismertessék, megszerettessék nemzeti 

hagyományainkat, népünk táncait, játékait.  

Játékos formában próbálják megalapozni a gyerekek néptánctudását, megtanítani az 

alaplépéseket, a legfontosabb mozdulatokat. 

Az együttes tagjai önálló koreográfiákat tanultak meg, s vittek színpadra. Első műsorszámuk a 

„Gyermek lakodalmas” volt, de emellett klasszikus koreográfiákat is elsajátítottak a gyerekek 

(moldvai, szatmári, dunántúli táncok). Az utóbbi években rendszeressé váltak fellépéseik a 

városi ünnepségeken, s a kistérség óvodáiban, öregotthonaiban is bemutatják műsoraikat. 

Vezetőjük Győrffi Katalin, tagjaik száma 20-30 fő.  

A 2016-os év folyamán közreműködtek a Városi Március 15. ünnepségen, a Majálison, a 

Gyermeknapon, a Szenti István Napi ünnepségen, a III. Adorján Lajos Néptánc találkozón, 

illetve a városház téri adventi programokon. 
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Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvózenekara 

Az Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vezetése 1895-ben alakította meg a gyári 

fúvószenekart, az Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 1989-ben alakult.  

Az Ózdi Kohászati Üzemek felszámolásával (1995.) a fúvószenekar működése veszélybe 

került. Új szervezeti keretek között, Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara 

néven folytatták a munkát.  

Jelenleg a fúvószenekarnak 24 tagja van, vezetőjük Orbán Dezső, karmester Szabó Sándor. 

Repertoárjuk népszerű indulókból, külföldi és magyar slágerek feldolgozásaiból, 

újrahangszerelt operett betétdalokból áll. Műsorukat a fellépés hangulatához és tartalmához 

igazítva, a rendezvényre szabottan állítják össze. 

Az együttes életében a tavalyi évben a legnagyobb esemény a június 26-án megrendezett IV. 

Ózdi Fúvószenekari Fesztivál és Muzsikustalálkozó volt. A koncertet az ózdi fúvószenekar 

megalakulásának 120. évfordulója alkalmából rendezték meg. Az ózdiak mellett fellépett a BM 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságának Központi Fúvószenekara, az Abonyi Fúvószenekar 

mazsorettek kíséretével, valamint az Észak-Rajna Westfaliai Selm városából érkezett zenészek.  

2016-os fellépéseik: 

 Február 20.: Évadnyitó koncert 

 Május 1.: Ózd – zenés ébresztő a város 11 pontján 

 Október 23.: Városi ünnepség Borsodnádasd 

 November: 104 éves néni köszöntése Miskolcon 

 

Ózdi Városi Vegyeskar 

Az Ózdi Városi Vegyeskar „egyenes ági utódja” az 1898-ban megalakult Olvasó Egyleti 

Dalárdának. 

A 31 fős együttes szép eredményekkel dicsekedhet. Volt már rádiófelvételük, háromszoros 

aranyminősítéssel rendelkeznek, 2001-ben szerepeltek a lengyel televízióban, fennállásuk 100. 

évfordulójára pedig a Kanadában élő, ózdi származású zeneszerző, Finta Gábor komponált 

számukra egy művet, melynek címe a „Dal öröme”.  

Ők énekelték először Karai Józsefnek a „Bányász élet” című művét, melyet a szerző a 

farkaslyuki tárna bezárásakor írt. Két alkalommal is szerencséjük volt olyan művet énekelni, 

melynek előadásán jelen volt maga a zeneszerző is. Az egyik – Szőnyi Erzsébet „Béla király a 

Bükkben” című alkotása - a millenniumi városi ünnepségen, az Ózdi római katolikus 

nagytemplomban hangzott el. Öt évvel ezelőtt Daróci Bárdos Tamás „Üszküdára” című 

szerzeményét énekelték a Városi Művelődési Központban. 

2007-ben komoly megtiszteltetés érte a dalosokat, amikor is meghívást kaptak a lengyel 

fővárosba a III. Varsói Nemzetközi Kórusfesztiválra. A zeneakadémián tartott megmérettetésen 

nyolc ország 23 kórusa vett részt.  

110 éves jubileumukat 2008 októberében ünnepelték. Ez alkalomból megjelent a vegyeskar 

történetét bemutató könyv, s az Olvasó adott otthont évfordulós hangversenyüknek. 

Tavaly, immár 5. alkalommal, házigazdái voltak a Felvidéki-Magyar Kórustalálkozónak. 

mailto:olvaso@ozdolvaso.hu


  

Ózdi Művelődési Intézmények 

3600 Ózd, Gyár út 4. 

Tel./Fax: +36 48 570-477; olvaso@ozdolvaso.hu; www.ozdolvaso.hu 
 

 

 

 

 

2016-os szerepléseik: 

 Január: Magyar Kultúra Napja 

 Június: Fellépés a Borlovag ünnepségen 

 Október: Fellépés az idősek napja alkalmából a Bolyoki Római Katolikus 

Templomban 

 November: V. Felvidéki-Magyar Kórustalálkozó 

 December: fellépés a Városház téren megrendezett adventi műsorban. 

 December: Csillagszóró – adventi ajándékműsor az Olvasóban 

 

Ózdi Természetbarátok Köre 

A túrázás, a természet szeretete, védelme nagy hagyományokra tekinthet vissza városunkban. 

Turista klub már a II. világháború előtt is létezett városunkban, de hivatalosan csak 1952-ben 

alakították meg ózdi szervezetüket. Jelenleg tagjaik száma 85 fő, körvezetőjük Wenzel Péter. 

A Természetbarátok Köre gyalogos és buszos ország ismertető túrákat szervez, 

népszerűsítik a túrázást, mint szabadidős és versenysportot, ezáltal is ösztönözve a 

fiatalokat az aktív életmódra. 

A kör tagjai nagy hangsúlyt fektetnek az ózdi és Ózd-környéki a túraútvonalak 

karbantartására is, hogy a túrázók jól érezzék magukat környékünkön, szívesen válasszák a 

szabadidő természetben való eltöltését.  

Évi 40 – 50 túrát bonyolítanak le. A célpontok között a közeli dombok, a Bükk útvonalai és 

távolabbi üdülőhelyek is szerepelnek. 

Évente megrendezik a Kohász Teljesítménytúrát, melyre az ország minden pontjáról érkeznek 

túrázók. 

2016. évi túrák: 

 Február 11.: Torkos csütörtök 

 Március 5.: Arlói tó fölötti földvár 

 Március 12.: Borsodnádasd-Vajdavár-Bábos-völgy-Borsodszentgyörgy 

 Március 15.: Népek Tavasza Miskolc Királyasztal 

 Március 17.: Hóvirág túra a Kemesnyén 

 Március 26-28.: Húsvétolás Bogácson 

 Április 9.: Szenna-Uraj-Bolyok 

 Április 16.: Arló Csahó-völgyi suvadás-Arlói tó 

 Április 23.: Vadvirágtól a Kókeresztig 

 Április 30.: Ózd-Hangonyi tó-Kissikátor 

 Május 7-8.: Tar-pataki vízesés (Szolovákia) 

 Május 14.: Borsodnádasdtól az Arlói tóhoz 

 Május 21.: Aggtelekről Jósvafőre 

 Június 2.: Hortobágy 

 Június 3.: Zsórifürdő 
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 Június 11.: Árvalányhaj borította hegyoldal, Tábla szalonnasütés a Kajla-völgyben 

 Június 18.: Szécsény- Drégely-Nógrád vára 

 Június 25 – július 2.: Mátrai Művészeti Napok 

 Július 8-12.: Stájer Alpok és a Mura vidéke 

 Július 23.: Bükk 

 Július 29-31.: Tutajozás a Dunajecen 

 Augusztus 5.: Eger 

 Augusztus 13.: Hollókő- Buják-Szanda vára 

 Augusztus 19-25.: Dunántúl: Sopron- Kőszeg-Szombathely, Krk sziget, Plitvicei vízesés 

 Szeptember 3.: Ózd környéki teljesítménytúra 10km. 

 Szeptember 10.: Domaháza- Vállóspuszta- Tarnalelesz 

 Szeptember 17.: Búcsú a nyártól  

 Október 1.: Zsuponyó völgy 

 Október 8.: Csipkeszedő túra 

 Október 14-16.: Évzáró túra 

 Október 21.: Gerennavár 

 December 31.: Szilveszteri túra 

 

Sakk Szakkör 

Ózdon nagy hagyományai vannak a sakkozásnak, szervezett formában, csapatbajnoki 

sorozatokon már több mint 50 éve mérkőznek ózdi sakkozók: Ózdon kezdte pályafutását a 

sokszoros magyar bajnok Almási Zoltán, aki magyar válogatott tagjaként a 2014-es sakk 

olimpián ezüstérmet szerzett. 

A nyolcvanas évek végén megszűnt a szervezett sakk élet Ózdon. A sakk barátai 1992-ben 

alakítottak újra egyesületet, az Ózdi Sakk Sport Egyesületet. Legjobb eredményüket 2014-ben 

érték el, harmadik helyezést szereztek a megyei másodosztályban, s ezt 2015-ben is sikerült 

megismételniük. Az ÓSSE jelenlegi elnöke Molnár Milán. 

A csapatbajnoki mérkőzések mellett rendszeresen szerveznek városi sakkbajnokságokat 

(Majális, Szent István-napi városi ünnepség, a diák olimpia járási versenyei, Ózd Open nyílt 

sakkbajnokság). Utóbbi verseny egyre népszerűbb, hiszen városunk sakkozói mellett B-A-Z 

megye több városából, sőt Szlovákiából is érkeznek résztvevők. 

Az eredmények, sikerek mellett az egyesület számos gonddal is küzd: az utánpótlás képzésével 

foglalkozó tanárok lassan elköltöznek Ózdról, az általános iskolások sakk oktatása jelenleg 

szünetel, a csapat több játékosa is máshol vállalt munkát, így a foglalkozásokra, mérkőzésekre 

sokkal kevesebbet járnak.  A létszámhiány a 16-os Megyei II. osztályú sakk csapatbajnoki 

mérkőzések eredményein is meglátszik. Az ÓSSE a bajnokságban csak 8. helyezést érte el. 

Pozitívum azonban, hogy a tavalyi év során két igazolásuk is volt: egy ózdi és egy mezőkövesdi 

taggal bővült a csoport. 
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3.FAMÍLIA SZOLGÁLAT – esküvők, névadók szervezése, lebonyolítása 

A Família Szolgálat tevékenységi köre: házasságkötések, gyermekköszöntő ünnepségek és 

házassági évfordulók ünnepélyes szertartásának szervezése és lebonyolítása. 

Személyi feltételek: 1 fő rendezvényszervező; megbízási szerződéssel: 2 fő anyakönyvvezető, 

igény szerint 1 fő felszolgáló, 1 fő szóló zenész, 1 fő orgonista, 1 fő szavaló, 1 fő portást az 

ÓMI Városi Könyvtár biztosítja.   

Az események helyszíne túlnyomórészt a Városi Könyvtár épületében lévő házasságkötő terem, 

de külső helyszíni megrendelés is adódott ebben az évben.  

Az anyakönyvvezetőkkel napi kapcsolatban állunk, hiszen fontos, hogy mindig naprakész 

állapotban tudjuk fogadni az érdeklődőket. 

 Az anyakönyvi jegyzőkönyv felvétele után az Ózdi Művelődési Intézmények Família 

Szolgálata bonyolítja le az ünnepi eseményt.  

A Família Szolgálat ajánlata: 

 Élő orgonazene 

 Gépzene 

 Szavalat 

 Hangszerszóló 

 Énekszóló 

 Szülőköszöntő 

 Virágszirom szórás 

 Pezsgős koccintás 

 Üdítős koccintás 

 Gyertyagyújtás 

 Dekorációs homokszórás 

 Meghívórendelés 

 Velúr anyakönyvi borító 

 Kalácstörés 

 Fotózás 
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A megrendelő részéről felmerülő egyéb igény esetén, egyeztetést követően egyedileg 

szervezzük meg a rendezvényt. 

Az esküvő előkészítése és lebonyolítása során a rendezvényszervező tanácsadóként dolgozik 

együtt a párral az esküvő sikeréért. Támpontokat ad a szertartásokkal, a hagyományokkal, a 

protokollal kapcsolatban, megfelelő tanácsokkal látja el a párt, hogy szabadon dönthessenek, 

mely elemeket hogyan alkalmazzák. Az esküvő napján irányítja a háttérben futó munkát, 

kommunikál a vendégekkel, és felépíti az eseményeket úgy, hogy azok mindenki számára 

élménnyé váljanak. 

Família Szolgálat rendezvényei 

 

 

2016. évben Ózd város önkormányzati területén történő házasságkötések száma: 186 

Ebből a Família szolgálat általi rendezvények száma összesen: 79 

 

A korábbi évek viszonylatában a házasságkötések száma határozott emelkedést mutat mind 

városi, mind szolgáltatói szinten. 
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4.TELEPHELYI MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK  

 

Az ÓMI VMK üzemeltetésében működnek az alábbi peremkerületi közösségi színterek, házak: 

Center, Uraj, Susa, Szentsimon, és Szenna 

 

Működési feltételeik, infrastruktúra általában:  

 

Egyikükben sem biztosított közművelődési szakember, sajnos e feladatra az ÓMI sem tud 

biztosítani, így a feladatellátásban aktív tevékenységükkel kiemelkedő szerepet vállalnak az 

adott területen élő önkormányzat képviselők.   

 

Megbízási jogviszonnyal – minimális díjazásért - gondnok segíti a felügyeletet. A takarítási 

feladatokat szintén a gondnok, ill. a színtereket igénybevevők látják el. Az épületek 

környezetét, udvarait közcélú foglalkoztatottak ill. a közösségek tartják rendben.  

 

A pénzügyi feltételek függvényében folyamatosan javulnak a telephelyi művelődési házak 

működési feltételei. 

 

Általánosságban elmondható, hogy kisebb javításokkal, karbantartással, tisztasági festéssel az 

épületek állaga javítható. 

 

A közösségi házak rendkívül közkedveltek az ott élők körében, kihasználtságuk évről-évre 

emelkedő tendenciát mutat. Programjaik közösségformálók és eredményesek. E közösségi 

színterek az ott élőknek lehetőséget nyújtanak közösségi életük szervezésére.  

 

TOMPA MIHÁLY SZABADIDŐ KÖZPONT (3621 Ózd- Susa, Susa út 36.) 

 

Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

Rendszeres programok: Susai Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub,  

Alkalomszerű rendezvények: Lakossági fórum, Vacsorák, zenés rendezvények 

(Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub), Közgyűlések, egész napos rendezvények 

 

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) 

Bemutatók, önkéntes munka 
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Működési feltételeik, infrastruktúra:   

Viszonylagosan rendezett körülmények között működő közösségi tér, leginkább 

az ott elhelyezett bútorzat régi, elavult.  

 

URAJI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3621 Ózd- Uraj, Uraj út 50.) 

 

Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

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) 

Bemutatók, önkéntes munka 

 

Működési feltételeik, infrastruktúra:   

2015-ben képviselői keret terhére 110 ezer forinté értékben szennyvíz hálózat 

kiépítése történt meg, ez által a korábbi évek gyakori eldugulása hárult el.  

Az épület külső homlokzata helyenként, kisebb mértékben javításra szorul 

vakolat leválás, salétromosodás miatt. A legjobb állapotú és felszereltségű 

közösségi tér.  

 

CENTERI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3651 Ózd- Center, Center út 9.) 

 

Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

Rendszeres programok: mise, istentisztelet 

Alkalomszerű rendezvények: Lakossági Fórum, Ifjúsági Klub,  

Center SE, Bemutatók, önkéntes munka, Polgárőrség 

 

Működési feltételeik, infrastruktúra:   

Az épület állapota viszonylagosan kielégítő.  

Az épület ivóvíz ellátását biztosító vezetékrendszerének a földben történő belső 

elvezetése megtörtént.  
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SZENTSIMONI MŰVELŐDÉSI HÁZ (3625 Szentsimon, Szentsimon út 82.)  

 

Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére, Szentsimonért Egyesület, Szentsimoni 

Nyugdíjas Klub, Szentsimoni Sport Egyesület 

 

Rendszeres programok:  

Fenti közösségek programjai, rendezvénye, Doni megemlékezés, Szentsimoni 

Falunap, ping-pong bajnokságok, karitász rendezvények   

 

Alkalomszerű rendezvények:  

társas együttlétek, baráti összejövetelek, eseti bérbeadás 

Virtuális látogatás Szentsimonban:  

 http://www.ozdolvaso.hu/kt/szsimon_falu_a_varosban.pdf 

 

Működési feltételeik, infrastruktúra:  

Külső homlokzata részleges, helyenkénti felújításra, nyílászárói szintén 

felújításra, festésre szorulnak.   

 

SZENTSIMONI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (3625 Szentsimon, Barátság út 4-6.) 

 

Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

Az állandó kiállítás 2005-ben nyílt. Az összegyűjtött emlékanyagot eredeti fotói, 

dokumentumai tárlókban kerültek kiállításra. A falon ezek kinagyított másolatai. 

A gyűjtemény anyagát képzik a két világháború közti időszakból származó dalok, 

hangfelvételek. 

 

A kiállítás rendszeres látogatói Ózd város középiskoláinak történelem fakultációs 

osztályai és néhány általános iskolai felső tagozatos osztály rendhagyó 

történelemóra keretében, s a főként a templomot látogató turisták.  

 

Működési feltételeik, infrastruktúra:  

Az egykori iskolaépület (Szentsimon, Barátság út 6.) nyílászárói az eredetiek 

(1927.). Főként az ablakszárnyak faszerkezete korhadt el, amit részleges 

cserével fel lehet újítani, így elkerülhető lenne a jelentős fűtési veszteség.  

 

A posta épület (Szentsimon, Barátság út 4.) fűtési rendszerének szétválasztása 

2015-ben megtörtént.  
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SZENNAI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 21.) 

 Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

A szennaiak nagy örömmel vették birtokba az épületet. Folyamatosan bővül az 

igénybevétel a szennai lakóközösségek részéről. Társas együttlétek, névnapok, 

alapítványi összejövetelek, nyugdíjas klub összejöveteleinek ad helyet. 

 

Működési feltételeik, infrastruktúra: 

 

2015. június 17-én került intézményünk üzemeltetésébe.  

Az átvételt követően közel fél millió forint értékben került sor felújítási 

munkákra, melynek keretében előtető építése, terek átalakítása, burkolási 

munkák történtek meg. Nagyon impozáns közösségi színtér.  
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5. CIVIL HÁZ 

 

Ózd Város Önkormányzata határozata alapján 2012. 09. 1-jén került az Ózdi Művelődési 

Intézmények ingyenes használatába. 

 

Az intézmény feladata 

 1. Civil szervezetek és az Önkormányzatok közötti kapcsolattartás 

 2. Civil szervezetek és a Civil Ház közötti kapcsolattartás 

 3. Civil szervezetek egymás közötti kapcsolattartásának biztosítása 

 4. Regionális Szolgáltató Központokkal való kapcsolattartás 

 

A Civil Ház saját civil bérlőiről pontos nyilvántartással rendelkezik. A Civil Ház korábban nem 

rendelkezett semmilyen internetes megjelenítéssel, jelenleg már az ÓMI weboldaláról elérhető.  

 

Az intézmény funkciója: 

A város fontos közösségi színtere a Civil Ház, funkcióját tekintve nagyon széles skálán mozog. 

Jelen van a kultúra, az oktatás, az ismeretterjesztés, a társadalmi propaganda, az 

érdekképviseletek érvényesítése is.  

 

Szolgáltatásai:  

- Tanácsadás  

- Fénymásolás, nyomtatás, Fax fogadása, küldése, technikai eszközök igénybevétele 

rendezvényekhez (hangtechnika, projektor, laptop, stb.)  

Tartós bérlők száma: 19 szervezet. Látogatói között minden korosztály megtalálható a kínált 

programok függvényében.  

 

A gyermekektől (A.M.E. Kultúrhíd Egyesület délutáni foglalkozásai, nyári gyermektábor) a 

fiatal korosztályon keresztül (Vöröskereszt tanfolyamai, különféle mozgásos délutáni 

foglalkozások) a nyugdíjas korosztállyal bezárólag.  

 

Az épület építészeti adottságaiból fakadóan a növekvő igényekhez képest kevés a 

kisközösségek befogadására alkalmas terem.  
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Tartós bérlők: 

 

Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület 

Vezetője: Kovács V. Sándor, taglétszám: 60 fő 

Ózd városban lévő Bolyokvasvár és környéke történelmi hagyományainak, kulturális 

emlékeinek, a korábban itt élők népszokásainak feltárása, ápolása, megőrzése, ezen 

keresztül a városrész kulturális életének fellendítése, fejlesztése. 
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Az itt élők megismertetése elődeik emlékeivel, felébresztve bennük lakóhelyükhöz való 

kötődésüket. 

A Bolyokvasvári Polgári Kör tagjai az 1927. július 24-i közgyűlésen alakult Bolyok-

Vasvári Polgári Kör szellemisége folytatóinak tekintik magukat.  

 

Életreform Klub 

Vezetője: Mizerákné Kovács Katalin, taglétszám: 25 fő 

1989-ben alakult a klub, célja: a testi, lelki, szellemi egészség megőrzése. Ennek 

szellemében tervezik az összejöveteleiket. Részt vesznek kirándulásokon is és 

munkájukkal segítik a Civil Házban működő szervezeteket is. 

 

Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület 

Vezetője: Kozup Sándor, taglétszám: 15 fő 

Az egyesületet 2012-ben alapították azzal a céllal, hogy állatok, elsősorban kutyák 

bevonásával segítsék az ép, a fogyatékos, a hátrányos helyzetű emberek életminőségét 

javító kulturális és egészségügyi-, gyógypedagógiai rehabilitációját, intézményes 

keretek között. Céljaik között szerepel, hogy terápiás kutyák képzésén kívül más 

segítőkutya típusokkal is segítsék a rászorulókat. Csapatukat olyan gyógypedagógus 

tanárok és tanítók alkotják, akik mind elhivatottan dolgoznak olyan terápiás 

programokon, módszertani anyagokon, oktatócsomagokon, mellyel magas 

színvonalúvá, és széles körben alkalmazhatóvá válik az állatokkal folytatott fejlesztő 

terápia. 

 

Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete Ózdi Területi Szervezete 

Területi vezető: Bartha Gáborné, taglétszám: 360 fő 

A Vöröskereszt 1881-ben alakult, működésük azóta folyamatos. Ez az ország 

legnagyobb humanitárius társadalmi szervezete. Faladatuk: véradásszervezés; szociális 

segítségnyújtás; társadalmi elsősegélynyújtás oktatás  és vizsgáztatás; katasztrófa 

helyzetekre való felkészülés érdekében folyamatosan adományokat gyűjtünk. 

Szervezetünk nyitott, szívesen fogadunk és várunk minden új tagot, csoportot vagy 

munkahelyi kollektívát és önkéntes segítőket, véradókat, szervezőket, akik 

alapelveinket elfogadják és munkánkba rész kívánnak venni. 

  

Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete 

Vezetője: Mátyási József, taglétszám: 880 fő 

1980-ban alakult meg a Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete. Azóta fogadja 

tagjait és az érdeklődőket, hogy tájékoztatással, ügyintézéssel segítse őket a 

mindennapjaik akadály mentesítése érdekében. 

Az egyesület célja az Ózd város területén és vonzáskörzetében élő mozgásfogyatékos 

(mozgássérült, mozgáskárosodott) emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, 

önálló életvitelük, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, 
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érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása az egyéni 

erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi 

támogatásával. 

Jelenleg közel 800 fő tagja van az egyesületnek. 

  

ÓKDÉSZ  Nyugdíjas Szervezete  (Vasas Szakszervezet) 

Vezetője: Hernádi János 

A Vasas Szakszervezeti Szövetség megalakulása az 1900-as évek elejére tehető. Ennek 

tag,-és társzervezeteként működnek a nyugdíjas tagozatok. Az Ózdi szervezet   heti 

rendszerességgel ügyfélfogadást tart a Civil Házban bérelt irodában. Bekapcsolódtunk 

az Ózdi Civil Kerekasztal munkájába. Évi egy alkalommal kirándulást szervezünk a 

tagjainknak. Tagdíjbevételünkből szociális és temetési segélyt fizetünk és köszöntjük 

az 50-60 éves tagsággal rendelkező  nyugdíjasainkat. Kiemelkedő eseményként 

kezeljük az Emlékünnepséget, ahol a robbanásban elhunytakra emlékezünk minden 

évben.  

  

Ózdi Arvisura Társaság (http://www.arvisurakepekhirek.eoldal.hu/) 

Vezetője: Bárdos István 

Célja:  

- Hagyományápolás az Arvisura - Igazszólás szellemében 

- Az Arvisurák tanításainak közvetítése a jövő nemzedéke számára 

- Összehozni, összeismertetni az eredettörténetünkkel foglalkozó különféle 

szervezeteket, intézményeket, személyeket. Közösen, egymás eredményeit kiegészítve 

dolgozni. 

- A társadalom mind szélesebb rétegeit bevonni a fenti tevékenységbe. Társadalmi 

szinten hasznosítani tudásunkat, ismereteinket.  

 

Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség 

Elnök: Énekes Béla, taglétszám: 50 fő 

A Szövetség 2011-ben alakult. 

Cél szerinti tevékenysége: 

- a csatlakozó szervezetek érdekképviselete. 

- a tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése 

- a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos rendezvények szervezése 

- az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és országos kapcsolatok kezdeményezése és 

működtetése 

- kapcsolattartás állami, önkormányzati és társadalmi intézményekkel, szervezetekkel 

- pályázatfigyelés   

Megalakulásunk óta több önálló nagyobb rendezvényt, kiállítást szerveztünk (pl.: Futás 

a Nőkért 2013., Teleki Clara lézergrafikáinak és Bárczi Pál szobrainak  bemutatása). 
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A Civil Házban megrendezésre kerülő rendezvényeket szinte kivétel nélkül támogatja 

és segíti a szervezetünk. 

  

Ózdi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 

Vezetője: Bellér Lászlóné, taglétszám: 145 fő 

A jelenleg 147 taggal működő klub 1999-ben alakult. 9 főből álló vezetősége fő 

feladatának tekinti a közösség összetartását. Ismeretterjesztő előadásokat, 

egészségmegőrzés érdekében tett gyógyfürdő látogatásokat, kirándulásokat szervezünk. 

Országos elismertséget elért csoportjaink : Miniszteri dicséretben részesült Ipari 

Örökségvédők Baráti Köre,   az Ózdi Szívek Énekegyüttes és a Szarkaláb 

Néptánccsoport. 

Évenkénti nagy rendezvényeink: Kohász Konferencia, Járási Nyugdíjas Amatőr Gála, 

Országos Nyugdíjas Sportnapok 

  

Ózdi Rejtvényfejtők Klubja 

Vezetője: Derencsényi Béla taglétszám: 6 fő 

A Klub 1975-ben alakult, Szentjóbi Attiláné támogatásával. A foglalkozásoknak akkor 

a könyvtár adott helyet. Rendszeresen veszünk részt országos versenyeken és mi is 

szerveztünk már országos versenyt felnőtt csapatok részére. Rejtvényeket készítünk a 

nyári könyvtári játszóházak programjához valamint a helyi sajtó részére. Szívesen 

látunk minden érdeklődőt a szerdai foglalkozásainkon. 

  

Ózdi Szívbetegek Egyesülete 

Vezetője: Mitterbach Éva, taglétszám: 86 fő 

A város egyik legrégebben működő civil szervezete. 1985-ben alakult. Az alapításkor 

Dr. Varga Tibor kardiológus főorvos volt a klub vezetője. Célunk a szabadidő hasznos 

eltöltése, a beteg, esetleg szívműtéten átesett tagok életkedvének megőrzése, 

megtartása, illetve az egészségnevelés. A klubtagok heti rendszerességgel vesznek részt 

a foglalkozásokon. Programunkat úgy alakítjuk, hogy a kultúra és szórakozás mellett 

hasznos,-  a mindennapokat érintő -  információk  is eljuthassanak klubtagjainkhoz. 

Megemlékezünk ünnepeinkről is és születésnapjukon köszöntjük a klubtagokat. 

Rendszeresen szervezünk kirándulásokat  is. 

   

 Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány 

Vezetője: Antal Béláné, taglétszám: 48 fő 

A Szeretet Fénye Alapítvány az ország 160 településén működik. Az alapítvány ózdi 

csoportja célul tűzte ki, hogy hatékony eszközöket nyújtanak a testi –lelki – szellemi 

problémák megelőzéséhez, valamint az egészségmegőrzésben és az utógondozásban. 

Önkéntes segítőink ellenszolgáltatás nélkül, saját szabadidejükből áldoznak arra, hogy 

„idegen” embereknek segítséget nyújtsanak, bebizonyítva azt, hogy a mai világunkban 

is van esély az egymás felé fordulásra. 
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Weblapunk elérhetősége: www.szeretetfenye.hu 

  

Szeretet Gyermekei Alapítvány 

Vezetője: Énekes Béla, taglétszám: 48 fő 

Közhasznú Alapítvány, a szeretetteljes életért! Művelődő közösségeket, önképző, 

gyakorló köröket működtetünk. Előadásokat, fórumokat, beszélgetéseket szervezünk. 

Közvélemény kutatást, igényfelmérést végzünk. Aktuális jelentősebb területek: 

Irodalmi kör, elektronika kör, egészségmegőrző tornák, szeretetteljes diákévek fórum-

közvélemény kutatás. 

Megtalálhatóak vagyunk a facebook.com/szeretetgyermekei közösségi oldalon is. 

  

Szocioszervíz Egyesület 

Vezetője: Kónya Béla, taglétszám: 20 fő 

Szervezetünk, a „mindennapok konfliktusainak” megelőzése, kezelése 

érdekében, felvállalja olyan, megoldást elősegítő koncepciók  közvetítését, 

/mediálását/, 

- amelyek az éppen aktuális politikai kurzusoktól mentesen, 

- a nem tipikus, szakmai kompetenciák körébe tartoznak. 

Minden önkormányzattal, roma önkormányzattal, civil szervezettel létrehoztuk, és 

fokról-fokra fejlesztettük partneri kapcsolatrendszerünket. Szakkörök létrehozására 

törekedtünk az egyesületen belül, valóságos lakossági igényekkel összefüggően. Ilyen 

például a szépirodalmi és művészeti értékeket pártoló szekció . Van továbbá  egy 

szándékos törekvés egy Roma Értelmiségi  Klub létrehozására. 

 

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

Vezetője (országos elnök): Dr. Kósa Ádám 

Helyi elnök: Kovács Tibor, taglétszám: 120 fő 

Helyi ügyintéző: Szabóné Maruzsi Sarolta 

A SINOSZ Ózd Helyi Szervezete 2008.december 17-én alakult meg. A Szövetség 

közhasznú és kiemelten közhasznú feladatai az alábbiak: 

-  egészségmegőrzés 

-  szociális tevékenység 

-  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 

-  kulturális tevékenység 

-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

-  emberi és állampolgári jogok védelme 

-  sporttevékenység támogatása 

-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése 

Irodánkban nagy létszámban jelennek meg a tagjaink ügyfélfogadásokon és a 

programjainkon. 
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 A.M.E Kultúrhíd Egyesület 

Vezetője: Nemes Kornélia, taglétszám: 3 fő pedagógus és 40 gyerek 

Az egyesület 2009. márciusában alakult azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a művészeti 

tehetséggondozáshoz, továbbképzéshez, önképzéshez, új művészeti elképzelések 

gyakorlati megvalósításához, valamint értékközvetítő, hagyományőrző, 

személyiségfejlesztő szerepet töltsön be a felnövekvők számára. 

A foglalkozásainkat látogató gyermekek alkotókészsége, kreativitása, gondolkodása 

oly módon fejlődhet, hogy közben megismerheti saját adottságait ami  fejlesztheti 

önbizalmát. 

Minden tanév végén kiállítást szervezünk azokból a munkákból, amit a gyerekek 

készítettek a tanév során a foglalkozásainkon. 

 

Krisztus Szeretete Ózdi Egyesület 

Vezetője: Pál Lászlóné 

Képviselője: Zékány Enikő 

Foglalkozás: minden pénteken 16.00 

A közösségünket Isten és az Ő szeretete, békessége járja át, aki annyira szerette e 

világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy ha valaki hisz Ő benne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a 

szent gyógyulásban, minden alkalommal imádkozunk a betegekért. 

Feladatunknak tekintjük: 

 hogy, az emberek meglássák és felismerjék az igazságot; eljusson hozzájuk az 

örömhír Isten szeretetéről, jóságáról; és megismerjék azt a boldog, teljes, 

szabad életet, ami csak Ő általa lehetséges, a lelki gondozást, a fiatalok 

összefogását, segítését 

  

Működési feltételei, infrastruktúra:  

Rendezvényekre igénybe vehető hasznos terei: 200 férőhelyes színházterem, egy 150 

férőhelyes rendezvényterem, két, egyenként 60 fős kisterem (mely igény szerint 

egybenyitható), emellett 10-15 férőhelyes helyiségeket tudunk biztosítani kisebb létszámú 

összejövetelekhez.  

A terembérleti díjakat a mindenkor érvényes bérleti díj táblázat tartalmazza   

A civil központ 2 db irodában működik, fax és fénymásolási, nyomtatási lehetőséggel, 

szélessávú internet kapcsolattal. Hétfőtől péntekig 7.00 – 19.00 óráig portaszolgálat is 

rendelkezésre áll.  
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A Színházterem teljes megújuláson esett át a 2016-os évben, 200 fő kényelmes mozis szék 

beállításával korszerű mozi teremmé történő átalakítása történt meg önkormányzati beruházás 

révén.    

 

A korszerű technikai berendezésekkel történő vetítések rendkívüli népszerűségnek örvendenek 

a lakosság körében. Külön örvendetes, hogy a 3 D-s vetítés is biztosított.   Kiegészítő 

szolgáltatásként a vetítések alkalmával büfé is üzemel.  
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A 150 férőhelyes rendezvényterem rendezett, kiválóan alkalmas nagyobb számú közönség 

fogadására. A közösségek által használt kisebb helyiségek, irodák állapota funkciójának 

megfelelő.  

A Civilház technikai feltételei elégtelenek. Egyáltalán nem állnak rendelkezésre hang- és 

fénytechnikai eszközök, berendezések sem a színházterem, sem a rendezvényterem 

kiszolgálására. Ez az egyébként is kis létszámú ÓMI Műszaki csoport (összesen 3 fő) 

leterheltségét fokozza, ugyanakkor előfordul, hogy nem tudunk minden kérést kielégíteni.  

Az ÓMI projektből történő finanszírozással 3 db aktív hangfalat szerzett be, melyek állandó 

elhelyezést nyertek a Civil Házban kiszolgálva ezzel a kisebb rendezvényeket. Ez által nem kell 

folyton szállítani. 

 

2006-ban történt meg (még a VMK üzemeltetésében) a homlokzati oldal teljes körű nyílászáró 

cseréje, a mosdók és előtér akadálymentesítése, új ruhatári pult kialakítása, információs 

fogadópult kialakítása, az alagsori helyiségek felújítása.  

 

Az LHH-ÉMOP-2009-3.1.2/D Város rehabilitációt támogató pályázat keretében megoldást 

nyert néhány probléma: homlokzat felújítás, 24 db kültéri nyílászáró cseréje, tető hőszigetelése 

és felújítása, pincefödém hőszigetelése 

A Civil Házat körülölelő, szintén e projekt finanszírozásával felújított Európa tér esztétikus, 

impozáns környezetet biztosít. 
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A pince talajvíz szigetelése, felújítása csak részlegesen történt meg, így egészében sérült, esős 

idő esetén megjelenik az esővíz, a pince gépészeti terében, így az teljességgel használhatatlanná 

vált.   

 

A civileket segítő munkatárs rendelkezik a munkájához elengedhetetlenül szükséges 

irodatechnikai eszközökkel, melyet a bérlők is használnak.  

 

Továbbra is fennállnak azon problémák, melyek az épület állagából eredően a biztonságos 

működéshez elengedhetetlen szükséges javítások lennének:  

 

- A 35/1997.(XII.5.) MKM rendelet alapján a színpadi felsőgépezet minősítése, ill. 

bevizsgálásáról szóló jegyzőkönyv érvényét vesztette, a kézi mozgatású díszlettartók 

mozgatókötélzete (kender, ill. drótkötél) több helyen sérült, szakszerűtlen kötéssel 

javították a kenderkötelek szakadását 

 

- A színpad deszkázata fokozottan balesetveszélyes, mivel erősen elkopott a felülete, teljesen 

kiszálkásodott és jelentős hézagok találhatók a deszkázatban 

 

- A villamoshálózat az épület jelentős részében az alumínium MMfal típusú vezetékekkel 

van szerelve, ez a vezetékkiépítés nem javítható, több helyen sérült, így fokozottan tűz- és 

balesetveszélyes a megnövekedett energiaigény miatt (számítógépek, égető kemence, stb.) 

 

Tervszerű megelőző karbantartással javítható meghibásodások, ill. pályázati forrásból 

finanszírozható fejlesztések: 

- A színpad hatásvilágítása teljes egészében elavult, nem szabályozható, működtetésük 

elhasználódott mágneskapcsolókkal történik 

- A színpadi előfüggöny belső borító anyaga elszakadt, felújításra szorul 

- A helyiségekben lévő világítótestek elhasználódtak, javításra, cserére szorulnak 
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6. VÁROSI KÖNYVTÁR 

 

Az ÓMI Városi Könyvtárnak, mint nyilvános közművelődési könyvtárnak alapvető célja és 

feladata a város illetve a vonzáskörzetében élők könyvtári ellátása, a helybeni olvasás, 

kölcsönzés biztosítása, az információhoz való leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás 

lehetőségének megteremtése, az oktatás különböző szintjeiben résztvevők segítése, az egész 

életen át tartó tanulás támogatása, a szabadidő hasznos eltöltésének, az írni-olvasni tudás 

fejlesztésének segítése.  

 

Két helyen szolgáltatunk, a központi intézményen kívül az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár várja 

a Béke-telep és az Újváros tér településrész gyermek és felnőtt olvasóit. A Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer keretén belül, együttműködve a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtárral az ózdi térségben működő 26 kistelepülési könyvtár ellátásának aktív résztvevői 

vagyunk. 

A könyvtári tevékenység központi szabályozását a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény tartalmazza, mely a 

munkánk alapja. Célkitűzéseinket, feladatainkat, s a feladatellátáshoz rendelt anyagi, tárgyi és 

személyi feltételeket a szakmai előírások, helyi rendeletek, az éves munkatervek szabályozzák.  

A könyvtárosok előtt álló egyik legfontosabb feladat a felhasználó központú könyvtár 

kialakítása, továbbfejlesztése, mert csak az a könyvtár fontos a könyvtárhasználónak, melyben 

érzi és látja, hogy érte van, ahol az ő kívánságai teljesülnek. Így könyvtárunk nem csupán arra 

törekszik, hogy az eddig elért eredményeket megőrizze, hanem arra, hogy a minőségirányítás 

módszereit és gyakorlatát alkalmazva egyre jobb legyen, ennek érdekében meg kell ismernünk 

a használók igényeit és megismerhetővé kell tennünk szolgáltatásainkat, fejlesztéseinket, 

változtatásainkat.  

Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan gyarapodtak, a hagyományos 

feladatain túl többek között a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében ellátott 

települések számának növekedésével járó feladatokkal, valamint a közönségigénynek 

megfelelő, széles körű olvasásnépszerűsítő programok megvalósításával. 

 

Személyi állomány 

 

A 2016-os évben több ízben került sor személyi változásra. Egy munkatársunk nyugdíjba ment, 

a másik kollégánk fizetés nélküli szabadságot vett ki, és pályamódosítás miatt megüresedett a 

gyermekkönyvtárosi álláshely is. A bekövetkezett változásokkal a könyvtáros 

közalkalmazottak száma rövid idő alatt 6 főre csökkent, az emiatt megnövekedett feladatoknak 

csak nagyon sok többletmunkával tudtak eleget tenni a könyvtár alkalmazottjai.  Az év utolsó 

negyedévében került sor új munkatársak felvételére, a megüresedett helyismereti könyvtárosi 

állásra szeptemberben, a gyermekkönyvtárosi munkakörbe novemberben került új kolléga.  
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2016-ban is éltünk a kulturális közfoglalkoztatás lehetőségével. A könyvtári ágazat 

foglalkoztatója az Országos Széchenyi Könyvtár volt. A könyvtári kisegítő munkakörökben 

alkalmazott 4 személy feladata a főállású könyvtárosok tehermentesítése a szakképzettséget 

nem igénylő, rövid betanítással megoldható feladatok ellátásával, mint dokumentumok törlésre 

való előkészítése, jelzetelés, vonalkódozás, dokumentumok rendezése, válogatása, könyvek 

visszasorolása, egyszerű adatrögzítési, adminisztrációs feladatok végzése, dokumentumok 

szállítása és mozgatása. A közfoglalkoztatás keretében takarító, portás, adminisztrátor 

munkakörökben történt 8 órás foglalkoztatás.  

 

 

A könyvtár működése és a szolgáltatások bemutatása  

 

Gyűjteményszervezés – állományalakítás 

 

Könyvtárunk működésének alapját változatlanul a megfelelően szervezett 

dokumentumállomány és a használók számára hozzáférhetővé tétele jelenti függetlenül attól, 

hogy nyomtatott, hangzó, képi vagy elektronikus dokumentumról van szó.  

Gyarapítási alapelvünknek megfelelően a könyvtár gyűjteménye minden tárgykörre kiterjed és 

sokféle igényű, ízlésű és képzettségű ember elvárásait elégíti ki. A gyűjtemény alkalmas az 

oktató-nevelő munka segítésére, az egész életen át tartó tanulás támogatására, közhasznú 

információk nyújtására és a tartalmas pihenés, szórakozás lehetőségének megteremtésére.  

 

Az elmúlt évben a gyűjtőköri szabályzat figyelembevételével, az olvasói igények, szükségletek 

alapján megvásárolt dokumentumok száma, minden dokumentumtípust (könyv, DVD, zenei 

CD, hangoskönyv) beleértve 1.839 egység 4 millió 600 ezer forint értékben.  

 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött éves szerződés alapján és az általuk kiadott Új 

Könyvek Állománygyarapítási Tájékoztató kiadvány segítségével végeztük az 

állománygyarapítási munkát.  Törekvésünk az újonnan vásárolt dokumentumok legrövidebb 

időn belüli olvasói kézbe juttatása. A kurrens dokumentumok beszerzésekor természetesen 

figyelembe vettük használóink olvasási szokásait, melyek tapasztalataink szerint egyre inkább 

a szépirodalmi, igényes lektűr, bestseller könyvek irányába tolódnak el, így 2016-ban beszerzett 

dokumentumok 47 %-a szépirodalmi, 32 %-a szakirodalmi mű és 21 %-a gyermekirodalom 

volt.  

 

A kölcsönzési jogdíjjal rendelkező DVD-k vásárlása utazó ügynökön keresztül történik. A 

frissen megjelenő filmek megvásárlása, gyors kölcsönözhetővé tétele új beiratkozók 

megjelenését vonzza magával. Az elmúlt időszakban 91 db filmet bocsátottunk 

könyvtárhasználóink rendelkezésére.     

A gyarapítás forrásai az intézményi költségvetésen kívül különböző támogatások, pályázatok 

voltak. 
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Márai program 

 

2016-ban újra meghirdetésre került a Márai program. A program célja továbbra is a hazai és 

határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek minél több 

olvasóhoz való eljuttatása a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül. A program keretében 

könyvtárunk a könyvkiadók által megpályázott nyertes dokumentumok jegyzékéből 

válogathatott. A megítélt összeget tetszőleges arányban használhattuk fel szép-, illetve tény 

(szak) irodalom választására. A keretből összesen 95 db, 220 ezer forint értékű dokumentum 

beszerzésére volt lehetőségünk. 

 

Ajándék 

 

Ajándékba kapott dokumentumaink jelentős részét kiadók, szerzők, és olvasók adományainak 

köszönhetjük. Az ajándékként felajánlott dokumentumokat csak abban az esetben illesztjük be 

könyvtárunk állományába, ha azok megfelelnek a gyűjtőköri szabályzatunkban 

megfogalmazott kritériumoknak. 2016-ben összesen 217 ajándékba kapott dokumentummal 

gyarapodott állományunk, 365.700,- Ft értékben.  

Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, papír alapú egyedi címleltárkönyvben 

és csoportos leltárkönyvben, valamint a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben elektronikus 

formában is nyilvántartjuk. 2016. december 31-én állományunk 100.811 db egység, melynek 

értéke 61. 891.937,- Ft. 

 

Az állományalakítás másik fontos része az állomány apasztása. A dokumentumokat természetes 

elhasználódás miatt évente, ill. folyamatosan selejtezzük. A Start Programiroda munkatársai 

által végzett könyvtár felújítási munkálatok miatt szükségszerűvé vált a pince raktárban tárolt 

könyvek, folyóiratok felülvizsgálata, selejtezése, a 17 db törlési jegyzéken 3.505 db 

dokumentum törlésére került sor 339.083,- Ft értékben, melynek eredményeképpen a 

raktározási gondjaink is enyhültek. A munkálatok befejezése után az állomány könyvtári raktári 

rend szerinti elhelyezésére kerül sor.  

 

Corvina Integrált Könyvtári Rendszer 

 

Az újonnan érkező dokumentumok formai és tartalmi feltárása az előzőekben már említett 

Corvina integrált könyvtári rendszer segítségével történik. Elektronikus katalógusunkban 

visszakereshető a már feldolgozott dokumentumállomány. Kiemelt feladtunk az új beszerzések 

adatainak rögzítése mellett a még feldolgozatlan könyvek retrospektív feltárása. A 2016. évben 

több mint 4.700 új rekord és 8.300 példányadat került feltöltésre. 

A könyvtárközpontban található felnőtt és gyermek szépirodalmi művek formai feltárása 

befejeződött, a szakirodalmi részleg visszamenőleges feltárása folyamatos, és megkezdődött a 
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pontosabb tájékoztatás érdekében az elektronikus katalógusban már megtalálható 

gyűjteményes szépirodalmi művek tartalommal való kiegészítése is. 

Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban az elektronikus állományfeltáró munka a gyermekrészleg 

szépirodalmi dokumentumai után a felnőtt szépirodalmi művekkel folytatódott. 

A könyvtár honlapjáról (www.vkozd.hu) elérhető elektronikus katalógusunkban az év végére 

több mint 44.500 rekord 55.600 példánya vált visszakereshetővé, mely az állomány 55 %-át 

jelenti. 

 

Tájékoztatás, olvasószolgálat 

 

A tájékoztatószolgálat minden olvasói térben működik, bár van külön olvasótermünk is, ahol 

biztosított a kézikönyvtári állomány, illetve a nem kölcsönözhető dokumentumok helyben 

használatára a nyugodtabb és csendesebb tér. Az intézményünkben folyó tájékoztató munka 

sokrétű, összetett, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus levélben egyaránt végzünk.  

Az információ- és dokumentumszolgáltatás elektronikus katalógus, online adatbázisok, 

internetes források segítségével történik, mellyel segítjük a látogatókat az 

információkeresésben. 

 

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer és a települési könyvtárak könyvtárközi 

kölcsönzése  

 

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásával biztosítja a 

beiratkozott olvasók számára az olyan dokumentumok elérését, kölcsönzését, melyek nem 

találhatóak meg könyvtárunk állományában.  Az elmúlt esztendőben 167 db kérést indítottunk 

a rendszeren keresztül az ország különböző könyvtáraihoz, ugyanakkor hozzánk a térség 

kiskönyvtáraiból 557 db kérés érkezett. Az ODR-en keresztül kölcsönkapott könyveknek, 

valamint állományunk megfelelő összetételének köszönhetően olvasóink minden kérését tudtuk 

teljesíteni, mely nagyon fontos könyvtárunk célkitűzéseinek elérése és a minőségi szolgáltatás 

biztosítása érdekében.  
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Forgalmi adatok 

 

A könyvtári munka egyik fontos területét a könyvtári szolgáltatások adják.  

A könyvtár nyitvatartási ideje megfelelő, a hét 6 napján, 44 órában állunk használóink 

rendelkezésére, a fiókkönyvtárunk pedig a hét négy napján, 24 órában várja az olvasókat.  

Az intézmény egészére egységes beiratkozás vonatkozik, amely azt jelenti, hogy egy regisztrált 

használó mindkét szolgáltató helyünkön ugyanolyan minőségű gyűjteményhez és 

szolgáltatásokhoz juthat hozzá. A 2016-os évben a regisztrált használók száma 3.202 fő,  

 

 

 
 

melyből 

 

 14 év alatti olvasók száma: 1.078 fő, 

 14 és 65 év közötti olvasók száma: 1.895 fő, 

 65 év feletti olvasók száma: 229 fő. 
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Olvasóink az elmúlt év során leginkább tanulmányaikhoz, kutatómunkájukhoz, egyéni 

tájékozódáshoz, illetve élményszerző olvasáshoz kerestek irodalmat.  A személyes látogatások 

során a helyben használt dokumentumok száma 36.283 db, mely az előző év adataihoz mérve 

növekedett. 

 

 

 
 

Intézményünk internetes termében, több gépen biztosítjuk az internet használatát, e mellett 

beiratkozott olvasóink számára saját laptop használatával lehetőséget adunk térítés nélküli 

internet elérésre WIFI hálózatunkon keresztül az épület teljes egészében.  
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Fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása  

 

Munkánk során továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetű használói rétegek 

könyvtári ellátására. Az elmúlt évek alatt már felvettük a kapcsolatot több, idősek ellátásával 

foglalkozó intézménnyel, számukra havi rendszerességgel történő látogatásainkkal, könyvek 

kiszállításával, a könyvtári szolgáltatások szinte teljes skáláját biztosítani tudjuk.   

Az elmúlt évben új kezdeményezésként kibővítettük az ellátott intézmények sorát, az Almási 

Balogh Pál Kórház osztályain fekvő betegek, illetve az ott dolgozók számára hetente, 

kihelyezett kölcsönzést tartunk.  

 

Az esélyegyenlőség növelése érdekében nagy figyelmet fordítunk a roma származású gyerekek 

és felnőttek igényeinek kielégítésére, olvasási és információszerzési szokásainak alakítására, 

ezzel segítve a környezetünkben élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, melynek 

alapja a partnerség, együttműködés és az értékek felismerése, tudás, ismeretek felhalmozása és 

hasznosítása.  

 

Rendezvények 

 

Rendezvényeinken az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi korosztályt igyekeztünk 

megszólítani. Célunk többek között, hogy minél több oldalról mutassuk be a könyvtár kínálta 

lehetőségeket, hiszen az ismeretszerzés, olvasáskultúra fejlesztése mellett a tanulásban és a 

szabadidő aktív eltöltésében is hasznos segítséget nyújthatunk.    

 

Intézményünk a könyves ünnepekhez (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi 

Könyvhét, Gyermekkönyvhét), valamint az országos könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő 

programokhoz kapcsolódva (Internet Fiesta, Kulturális Örökség Napjai, Összefogás Országos 

Könyvtári Napok) számos programot kínáltunk.   

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezi meg 

az Internet Fiesta programsorozatot, melynek célja a világhálón fellelhető kulturális tartalmak, 

közkincsek megosztása az érdeklődőkkel informatív vagy játékos formában. Könyvtárunk, 

mint minden évben 2016-ban is csatlakozott e rendezvénysorozathoz, különböző programokat 

szervezve kicsik és nagyok részére egyaránt. Az óvodások gyermekbarát honlapokkal 

ismerkedtek, a felső tagozatos tanulók a "Hogyan élheted túl, ha nincs Internet" program 

keretében a világháló és az okostelefonok helyett hagyományos dokumentumokban kutatták a 

mindennapokhoz szükséges információkat. A középiskolás diákok Rendhagyó Irodalomórán 

ismerkedhettek meg az ózdi születésű József Attila-díjas író, költő Kálnay Adéllal.  

 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete 1927-es miskolci 

nagygyűlésén terjesztette elő Supka Géza az országos könyvünnepek alapjait, amely elsősorban 

mailto:olvaso@ozdolvaso.hu


  

Ózdi Művelődési Intézmények 

3600 Ózd, Gyár út 4. 

Tel./Fax: +36 48 570-477; olvaso@ozdolvaso.hu; www.ozdolvaso.hu 
 

 

 

 

a kortárs magyar irodalom ünnepe. A 87. Ünnepi Könyvhét és a 15. Gyermeknapokra 

szervezett programunk újdonsága a Városház téren megrendezett nagysikerű Könyvheti 

dedikálás volt, ahol kihelyezett könyvsátrakban várták az ózdi és Ózd környéki írók, költők az 

érdeklődőket, az irodalmat megismerni vágyó lakosságot. 

 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a könyvtárak tevékenységét közös gondolkodással, 

egységre törekvő koordinációs szerepével, együttes projektek forrásainak megteremtésével 

tudja támogatni. Erre az Országos Könyvtári Napok programsorozat szervezésével minden 

évben nagyon jó lehetőség nyílik. Az őszi könyvtári napok szlogenje „A nagy könyvtári 

beavatás” volt, melynek célja, hogy középpontba kerüljenek azok a mindenki számára 

hozzáférhető lehetőségek, amelyek az tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi 

együttléthez nyújtanak segítséget. Könyvtárunk különböző programok szervezésével 

csatlakozott az országos rendezvényhez.  „Barangolás a természetben" címmel rendhagyó 

földrajzórán volt vendégünk Péchy Tamás a Rákosivipera-védelmi Központ vezetője, és 

rendhagyó történelemórát is tartottunk Regős József szilvásváradi barlangkutató 

közreműködésével, aki a Bükk-vidék őstörténeti különlegességeit mutatta be. 

 

Évente több alkalommal rendezünk színvonalas kamara-kiállításokat könyvtárunk aulájában 

és folyosói galériáján, melynek többségében az ózdi és Ózd környéki alkotókat támogatva 

adunk teret alkotásaik bemutatására. Az elmúlt évben 13 kiállításra került sor, többek között a 

járdánházi Losonczi Róbert utazásainak fotóit, az ózdi Hercska Istvánné Jolika 

virágkompozícióit, a domaházi Benina grafikáit, az ózdi Papp Tamás izlandi fotóit, Péchy 

Tamás festményeit tekinthették meg a könyvtárba látogatók. Kiállításaink sikerességének 

visszajelzése, hogy 9.632 látogató tekintette meg azokat. 

 

A 2016-os évben 97 alkalommal rendeztünk a felnőtt lakosság számára különböző 

programokat, melyen 12.561 fő vett részt.  Író-olvasó találkozókon vendégünk volt a 

Dubicsányban élő történelmi regényeket író Bónizs Róbert, az ózdi születésű Dr. Fejes István 

Aranytoll-díjas újságíró, a felvidéki Szomolai Tibor, a szintén ózdi születésű Szentandrássy 

Béla pedagógus, a József Attila-díjas író, költő Kálnay Adél, az aranykötetes írónő, Benina, 

valamint Telegdi Ágnes a Barnabás mackósorozat írója.  
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Nagyon népszerűek olvasóink körében könyvtárunk Világjárók sorozata, melyben Losonczi 

Róbert kalauzolt el minket Ausztrália, Hawaii, Indonézia, Maldív-szigetek, San Francisco és 

Új-Zéland gyönyörű tájaira, majd Szendrő Szabolcs hegymászó, fotós életútját kísértük végig, 

végül a Koboldok, trollok, sárkányok földjén, Izlandon járhattunk Papp Tamás vezetésével.  

 

Kitekintő-ablak a térségre című programsorozatunkon Járdánháza, Nekézseny és Sáta 

település mutatkozott be, melynek keretében a települések természeti környezetét, 

nevezetességeit, turizmusát, helyi értékeit, hagyományait, népi művészetét ismerhettük meg. 

 

A II. János Pál Katolikus Általános Iskolával együttműködve tízedik alkalommal került 

megrendezésre a Romavilág című cigány népismereti vetélkedő a térség kilenc oktatási 

intézményéből érkező tanulók versengésével. 

 

Könyvtárunk csatlakozott a városi rendezvényekhez, így a Hétvölgy Fesztivál programjához 

is, ahol lehetőséget biztosítottunk beiratkozásra, kölcsönzésre, helyi kiadványok és használt 

könyvek vásárlására. A gyermekeket kézműves sátor, a kisebbeket meseszőnyeg várta sok szép 

mesekönyvvel, bábfigurával.  

 

Az Ózdi Rejtvényfejtő Klubbal közös szervezésben ötödik alkalommal került sor a város és a 

térség általános és középiskolás tanulói részére a Kamasz Kupa keresztrejtvényfejtő bajnokság 

megrendezésére, valamint az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság keretén belül egyéni és 

csapatversennyel a IX. Ózd Kupa várta az ország minden városából, településéről érkező 

versenyzőket.  

 

15588

16638

15000

15200

15400

15600

15800

16000

16200

16400

16600

16800

2015 2016

RENDEZVÉNYEN RÉSZTVEVŐK SZÁMA

mailto:olvaso@ozdolvaso.hu


  

Ózdi Művelődési Intézmények 

3600 Ózd, Gyár út 4. 

Tel./Fax: +36 48 570-477; olvaso@ozdolvaso.hu; www.ozdolvaso.hu 
 

 

 

 

November az Egészség hónapja, könyvtárunk gyermek és felnőtt programjai is ennek jegyében 

teltek. Manó-klinikánkon az óvodások, Gyermek-klinikánkon az általános iskolák alsós 

tagozatos diákjai számára tartottunk az egészséges életmóddal kapcsolatos játékos, 

ismeretterjesztő foglalkozást.  A középiskolások Tini-klinikánkon elméleti és gyakorlati 

tanácsokat kaphattak városunk elismert szakembereitől a kábítószerek veszélyeiről, a lelki 

gondokról, a biológiai, testi változásokról. Egészségnapunkon az Almási Balogh Pál 

Kórházzal együttműködve egész napos szűrést tartottunk, majd a kórház főorvosainak 

nagysikerű előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. 

December az ünnep jegyében telt könyvtárunkban is, a „Könyvtárbarátok karácsonya” ünnepi 

műsorunkkal köszöntük meg mindazoknak, akik egész évben támogatták, segítették 

munkánkat, és részvételükkel hozzájárultak rendezvényeink sikeréhez. 

Információ és Kommunikáció Számítógép és Internet-felhasználói tanfolyamunk 2016-

ban is folytatódott. A 20 órás tanfolyamon az alapismereteken túl, számos hasznos 

információval ismerkedhetnek meg a tanfolyam hallgatói, amely segítséget nyújt a mindennapi 

információszerzésben és a virtuális világban való eligazodásban. A tanfolyam elvégzéséről 156 

fő kapott tanúsítványt helyi és térségi szinten egyaránt. 

 

Felnőtt kisközösségek 

 

Intézményünk több klubnak is otthont ad, akikkel évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk, 

együttműködésünk harmonikus. 

Irodalombarát Nyugdíjas Klubunk több mint 25 éves múltra tekint vissza, mely a 

fiókkönyvtárunk olvasóközönségből szerveződött. Három éve a központi szolgáltató 

helyünkön is alakult egy nyugdíjas klub, a Fagyöngy Könyvbarátok Klub, mely a környék 

nyugdíjasainak és barátaiknak nyújt kikapcsolódást. Havi rendszerességgel találkoznak a 

klubtagok, ahol a könyvtárosok által vezetett foglalkozások a különböző ünnepkörökhöz 

kapcsolódnak, de mindemellett kirándulások és kézműves foglalkozások is színesítik a 

klubfoglalkozásokat. 

 

Könyvtárunkat és az Ózdi Rejtvényfejtő Klubot több évtizedes munkakapcsolat köti össze. 

Sok városi és országos rejtvényfejtő verseny megrendezése van már mögöttünk, mely mindig 

pozitív visszhangot keltett nemcsak a város, de az ország rejtvényfejtőinek körében is. Erről 

tanúskodik, hogy legutóbb az Országos Rejtvényfejtők Egyesület által hirdetett 

rendezvényhelyszínek versenyében második helyezést értünk el. 

 

A Szeretet Gyermekei Alapítvány Szép Szó Irodalmi Egyesület jelentős múlttal rendelkező 

alkotócsoport, melynek több tagja is rendelkezik önálló kötettel. Az általuk hosszú éveken át 

szerkesztett Ózdi Kristály (ma már Ózdi Szép Szó) és a már 5. alkalommal megjelent Ózdi 

Antológia című kiadványaik sok ózdi alkotónak, költőnek, írónak kínáltak, kínálnak publikálási 

lehetőséget. Közös rendezvényeink sora bizonyítja, - a középiskolásoknak, szépkorúaknak 

rendezett szavalóversenyek, helyi és a megyében élő költők könyvbemutatója, a nyári egyhetes 
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irodalmi tábor, az ózdi születésű Dr. Kuna Ágnes nyelvész "Metafórák mindenütt" című 

előadása-, hogy eredményes és sikeres a szakmai kapcsolatunk.  

 

2013 áprilisában két lelkes, kisgyermekes anyuka ötletének, az Apró Örömök - Baba- Mama 

Klub elindításához adott otthont, szakmai és támogatói hátteret a könyvtár. A klub létrejötte 

szorosan összekapcsolódik a könyvtár létével és céljaival, melyben benne rejlik a gyermekek 

olvasóvá nevelésének fontossága, az olvasás megszerettetése, a mesék világának 

megismertetése. A 2016-os évben névváltozáson átesett klub – Apró Örömök Családi Klub- 

tagjai havi rendszerességgel találkoznak előadókkal, irodalommal, kézműves foglalkozással 

várva a gyermekeket és szüleiket.  

 

Szeptemberben alakult meg a Keddi Könyvklub, amely a kellemes kikapcsolódás mellett az 

olvasás népszerűsítésére is szolgál, felkeltve az érdeklődést egy-egy könyv, egy-egy író iránt, s 

emellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy egy előre kijelölt műnek, egy adott regénynek 

hányféle olvasata lehet a klubtagok által. Érdekes és különleges élmény megtapasztalni, hogy 

ugyanaz a mű, mennyire más hatással van a különböző egyéniségekre, akik azonban egy 

dologban megegyeznek, hogy mindannyian szeretik a könyveket, az olvasást. 

 

 

Gyermekkönyvtári tevékenység 

 

Gyermekkönyvtári tevékenységünk kimagasló a térségben és a városban egyaránt, nyitottak 

vagyunk a csoportok fogadására nemcsak a központi épületben található Gyermekkuckóban, 

hanem az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban is.  Fontos feladatunk a gyermekhasználók 

olvasásra, könyvhasználatra való nevelése, a könyv-és könyvtárhasználat elsajátíttatása egyéni 

és csoportos foglalkozások, klubdélutánok, vetélkedők, rejtvények és pályázatok, játszóházak, 

mesedélutánok, közönségtalálkozók segítségével. A könyvtárban fellelhető információk és 

könyvtári eszközök felhasználásával az ünnepkörökhöz, tanagyaghoz kapcsolódóan segítjük a 

tananyag játékos, könnyed elsajátítását. 

A könyvtár a város oktatási intézményeivel több évtizedes, jó kapcsolatot ápol, mely 

nélkülözhetetlen az oktatást támogató, a gyermekek olvasóvá nevelését segítő 

tevékenységéhez, foglalkoztatásaink során, szinte észrevétlenül, játszva, sajátítják el a 

gyermekek az önálló tanulás, ismeretszerzés alapjait, s teszik magukévá az élethosszig tartó 

önfejlesztés igényét. 

 

2016-ban könyvtári és egyéb ünnepekhez, irodalmi évfordulókhoz kapcsolódóan több 

alkalommal került sor gyermektalálkozók, koncertek szervezésére, melyeken vendégeink 

voltak: Babszem Jankó Gyermekszínház, Kávészünet együttes, Badin Ádám meseszínháza, 

Telegdi Ágnes író, Szajlai Szabolcs bűvész.  2016. december 31-ig 161 alkalommal 4. 077 

gyermek vett részt programjainkon, foglalkozásainkon. 
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A kisgyermekek olvasóvá nevelése az egyik legfontosabb feladata könyvtárunknak és 

gyermekkönyvtárosainknak. Öt éves múltra tekint vissza a város óvodáiban bevezetett 

Betűcsipegető Törpkönyvtárunk az óvodákba kihelyezett beiratkozással, bábokkal, 

papírszínházzal, kézműveskedéssel hívtuk, hívjuk fel a könyvekre, a mindennapi mesére, 

mesélés fontosságára a szülők figyelmét.  

 

Új kezdeményezésként az Almási Balogh Pál Kórház Gyermekosztályával vettük fel a 

kapcsolatot, elkezdve a Gyógyvarázs meseolvasó programot. Gyermekkönyvtárosunk a borús, 

hideg idő beköszöntével minden hét szerdáján kézműves foglalkozással és meseolvasással 

készült a kórházban fekvő gyermekekhez, elősegítve a gyógyulásukat egy-egy szívet melengető 

mesével.  

2016-ban is bekapcsolódtunk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Hahó, 

Könyvtársak! elnevezésű két írásbeli, majd szóbeli döntőből álló vetélkedőjébe. A megye 

könyvtárai közül Ózdról volt a legtöbb csapat: 12, melyből 7 csapat kitartó munkával sikeresen 

oldotta meg az írásbeli feladatlapokat. 

A vetélkedő két írásbeli fordulója után a legjobbak, május 30-án, Miskolcon egy szóbeli döntőn 

bizonyíthatták felkészültségüket.  

A szóbeli megmérettetésen városunkat 5 csapat képviselte, elhoztuk az 1. helyezést. A 

könyvtárunkban folyó alapos felkészítő munkának, közös helyben tanulásnak köszönhetően 16 

ózdi gyerek vehetett részt 8 napos, teljesen ingyenes nyaraláson, Balatonmáriafürdőn. 

 

Két alkalommal állítottunk össze irodalmi rejtvényfüzetet: gyermeknap kapcsán Janikovszky 

Éva írónő műveiből, ősszel Lázár Ervin meséiből, minél több gyereket bevonzva a könyvtárba, 

és a feladatsorok helyben történő megoldásával törekedni arra, érezzék és megszokják a 

könyvtár légkörét, hangulatát. 

A szünidőben is számítunk a gyerekekre, illetve számíthatnak ránk a szülők, hiszen a Lurkó 

Tanya elnevezésű szünidei foglalkoztatás a tavaszi, őszi és a téli iskolai szünetben egyaránt 

nagy sikernek örvend a változatos, színes és játékos programoknak köszönhetően, melyek 

segítették a szabadidő hasznos eltöltését, a már meglévő ismeretek elmélyítését és bővítését, az 

olvasási kedv felébresztését és az élményekben gazdag vakációzást. Ugyanúgy, mint a 

Tarkaforgó Olvasótáborunk, mely 28. alkalommal nyitotta meg kapuit „Időutazás” címmel. 

Ebben az évben a történelmi korok felidézése felé fordultunk. A táborlakók, mint idődetektívek 

„utazgattak” az őskorban, ókori népek birodalmaiban, majd a középkorban. A kirándulások is 

szervesen beépültek az „időutazásba”. Szilvásváradon a kőbaltás ember nyomait 

tanulmányoztuk Regős József kutató, régész segítségével, majd a középkori várjátékon, 

Diósgyőrben Nagy Lajos és kora elevenedett meg táborosaink előtt. Cselekedtető, játékos 

foglalkozások, jelmezes szerepjátékok segítségével elevenítettük meg a múlt történéseit, 

miközben a könyvtár témába illő köteteivel is megismerkedtek a gyerekek. 

 

A Pizsama Party, mely októberben már negyedik alkalommal került megrendezésre a 

gyerekek nagy örömére. Péntek délután "beköltöztek" a gyermekek a rendezvénytermünkbe, 
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majd megkezdődött a vidám hétvégi szórakozás. Boszorkányok nyitották meg a játékos 

akadályversenyt.  A verseny végeztével mindenki pizsamába öltözött, és kezdődött a tánc, a 

karaoke. Másnap délelőtt került sor az akadályverseny eredményhirdetésére, a csoportos 

játékok folytatására, székfoglalóra, szoborjátékra, evolúciós játékra és kézművesfoglalkozásra. 

Szombat délben, mindenki élményekben gazdagon térhetett haza. 

 

Közösségi szolgálat az ÓMI Városi Könyvtárban 

 

2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele a hét területen végezhető 

50 óra közösségi szolgálat, melynek egyik területe a kulturális és közösségi terület. 

Könyvtárunk - a középiskolák partnereként, - jelentős szerepet tölt be ebben a folyamatban. 

Törekvésünk, hogy a diákok olyan feladatokat kapjanak, amelyben kiteljesíthetik szociális 

érzékenységüket, kreativitásukat, lojalitásukat, így segíthetnek és közreműködnek a nyári 

olvasótáborokban, játszóházakban, szünidei gyermek-foglalkozásokon, városi szabadtéri 

rendezvényeinken. Fontos feladatuk még a sajtófigyelés, melynek során Ózdról és a térségben 

lévő településekről megjelenő cikkeket keresik a periodikákban. 

A közösségi szolgálatra jelentkezés tanévhez kötött, ezért ennek dokumentálása is ehhez 

igazodik. Az elmúlt tanévben 7 iskolából 76 diák 1.075 óra közösségi szolgálatot végzett 

intézményünkben.  

 

Sajtó- és média-megjelenéseink 

 

Könyvtárunk összesen 93 alkalommal jelent meg a médiában, ebből TV: 75, e-sajtó: 10, írott: 

8 db.  

 

Felújítás, olvasói terek bővítése 

 

Központi épületünkben a Start Programiroda munkatársai által felújítási és átalakítási 

munkálatok zajlottak, melynek következtében 25 m2 alapterületű szolgáltató teret nyitottunk 

meg olvasóink számára. Az átalakítás funkcióváltozást is jelentettek, földszinten a hírlapolvasót 

könyvtárlátogatóink megelégedésére áthelyeztük a beiratkozási övezetből egy nyugodtabb, 

csendesebb oldalra, s helyette az úgymond zajosabb övezetben kibővítettük a teret a sokak által 

keresett lektűr, bestseller irodalom számára.  

Több szinten is megújult Könyvtárunk épülete, hiszen a pincétől a padlásig folytak a részleges 

állagmegóvási, javítási és felújítási munkálatok. A Start Programiroda programjának egyik 

eleme volt a könyvtár felújítása, melynek célja, hogy szebbé, komfortosabbá váljanak az egyes 

helyiségek, és a könyvtári munkavégzéshez is minőségi feltételek legyenek.  

Komoly problémát jelentett az elmúlt évek alatt a pinceraktárban a talajvíz, ami penészedést, 

dohosodást okozott. Alap injektálással történő szigeteléssel került megoldásra a probléma, majd 

az aljzat burkolás és a tisztasági festés is megvalósult. A földszinti és az emeleti vizesblokkok 
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teljesen megújultak. A pincéhez hasonlóan égető problémát jelentett a tető miatti sorozatos 

beázás, ennek kiküszöbölésére pára és víztaszító fólia felhelyezésére került sor.  

 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és az Ózdi Művelődési Intézmények Városi 

Könyvtár között kötött Megállapodás értelmében a városi könyvtár feladata a 26 települési 

könyvtár munkájának támogatása és ezzel a megyei könyvtár hálózati tevékenységével 

összefüggő feladatok segítése, mely már negyedik éve sikeresen teljesül.  Az intézmények 

szakembergárdája szakmailag kedvező hátteret biztosított a munkavégzéshez, a szolgáltató 

rendszer eredményes működéséhez, működtetéséhez.  

A könyvtári szolgáltatások szervezésében központi helyett kapott a könyvtárhasználók érdeke, 

a térség könyvtári helyzetének, a területellátás színvonalának, az ellátás 

kiegyensúlyozottságának biztosítása. 

Törekvés, hogy a térségben érezhetően javuljon a könyvtári ellátás, minőségi változást 

generáljanak az igénybe vehető források és a folyamatos szakmai tájékoztatás és párbeszéd 

eredményeként csökkenjenek a gazdasági és társadalmi különbségekből adódó hátrányok.  

 

A 2016-os évben Arló Nagyközség Önkormányzata is megkötötte megállapodását a II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral a település könyvtári ellátásának megszervezésére, a 

térségben így a könyvtári szolgáltatásokat a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő három 

városi könyvtár: 

 

 Borsodnádasd, Ózd, Putnok,  

 és a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozva már 26 könyvtári, 

információs és közösségi hely biztosítja. 

 

Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken 

 

Az ózdi térségben a szolgáltatási szerződést kötött településeken a regisztrált használók száma 

a tavalyi évhez viszonyítva 483 fővel emelkedett, a személyes használatok száma 48.480 

alkalom, ami 6.136-tal lett több, így egy lakosra évi 2 könyvtárlátogatás jut. A regisztrált 

felhasználók 35 %-a 14 év alatti gyermek.  

Az internethasználat ebben az évben nem csökkent, hanem 2.390 fővel növekedett, annak 

ellenére, hogy néhány település könyvtárában az előfizetés hiányában sajnos továbbra sem volt 

lehetőség a világháló használatára. 
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Össz. 

regiszt-

rált 

használó 

Össz. 

személyes 

használat-

ok száma 

Internet 

Össz. 

kölcsönzött 

dokumen-

tum 

Össz. 

helyben 

használt 

dokumen-

tum 

2015 2062 42344 9987 55843 32671 

2016 2545 48480 12377 67289 27089 

 

A szolgáltatások közül az egyik legfontosabb a dokumentumszolgáltatás, melynek mindenkori 

célja, hogy a legkisebb településen is hozzájussanak a könyvtárhasználók a legfrissebb 

könyvekhez. Fontosnak tartottuk továbbá az újságokhoz, folyóiratokhoz való hozzájutást is 

olyan folyóiratok rendelésével, melyekre a legnagyobb igény jelentkezett. Ezek alapján a 

településekre 92 féle újságot, 260 példányban rendeltünk meg. Nagy sikere volt és van továbbra 

is a DVD filmek jelenlétének a könyvtárakban.  

 

 

Könyvtárhasználat 2015 2016 Változás %-ban 

Beiratkozott olvasók száma 2062 2545 23.4 

Személyes, helyben 

használat 
42344 48480 14,5 

Távhasználat 73 624 854 

Kölcsönzött dokumentumok 

száma 
55843 67289 20,5 

Helyben használt 

dokumentumok száma 
32671 27089 -17 

Könyvtárközi kölcsönzés 

kapott dokumentumok 

száma 

372 231 -38 

Az ellátási körzetben 

szervezett rendezvények 

száma 

326 234 -28 

Használóképzés 4 5 25 
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Az 1000 fő alatti települések könyvtáraiban csökkent a helyben használt dokumentumok száma, 

azokon a településeken leginkább, ahol az önkormányzat a könyvtári feladatok ellátását nem 

hosszú távra megbízott személlyel oldotta meg, s így a gyakori könyvtáros váltás miatt zárva 

tartottak bizonyos ideig, illetve fűtés hiányában nem volt alkalmas a könyvtári helyiség a 

dokumentumok helyben használatára.  

A könyvtárközi kölcsönzésben bekövetkezett csökkenés a forgóletét megfelelő összetételével, 

mennyiségével és az új beszerzésű dokumentumok kínálatával magyarázható. 

 

Megújult könyvtárak 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma még tavasszal jelentette meg a 

Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázati 

felhívását, melyre a KSZR-ben résztvevő települések önkormányzatai is pályázhattak 

könyvtáruk nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések, 

infokommunikációs eszközök beszerzésére. A kiírt pályázati feltételeknek Nekézseny minden 

tekintetben megfelelt. A könyvtár épületében az idei évben jelentős felújítás történt. A belső 

átalakítások és fejlesztések nagyobb részben megtörténtek, nyílászáró cserék, padlóburkolatok 

felújítása, belső falfestés, külső vakolás. Megszűnt a zsúfoltság, a könyvtáros számára 

megfelelő munkakörnyezet kialakítására is került sor, valamint a Gyermekkuckó kialakítása is 

régi hiányt pótol.  

Megújult az újonnan csatlakozott település, Arló könyvtára is, így már a 21. sz. elvárásainak is 

megfelelő esztétikus környezetben várják az olvasni vágyókat.  

  

reg. haszn.  szem. haszn.
 kölcs. dok.

száma
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internet

2015 2062 42344 55843 32671 9987

2016 2545 48480 67289 27089 12377
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Az állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása  

 

Továbbra is fontos és folyamatos feladat a szolgáltató helyek gyűjteményének rendezése, az 

állomány átvizsgálása, a használatra alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezése, s a tiszta 

állomány példányadatozása. A dokumentumok vonalkódozásra való előkészítését, a válogatás, 

és selejtezés feladatait útmutatás alapján a települési könyvtárosok végezték és végzik. A 2016-

os évben 10.803 db dokumentum került be az integrált könyvtári rendszerbe s vált 

visszakereshetővé.  

 

Megvalósult programok 

 

A szolgáltató helyek könyvtárosaival a helyszíni látogatások mellett napi kapcsolatot tartunk e-

mailben, telefonon, gyakran hívjuk őket könyvtárunk programjaira, és a tágabb könyvtáros 

szakma rendezvényeire. Mindemellett a települések a „Kitekintő-ablak a térségre” című, a 

térséget bemutató programsorozatunknak is állandó résztvevői, illetve szereplői, ahol 

lehetőséget kapnak kulturális, turisztikai, gasztronómiai értékeik bemutatására. A nagysikerű 

program keretében olvasóink is képet kaphatnak a kistelepülések életéről, múltjáról és jelenéről. 

Az elmúlt évben Járdánháza, Sáta, Nekézseny mutatkozott be a nagyszámú közönségnek.  

A 2014-es évben alakítottuk meg az Ózd és Térsége Gyermek- és Iskolai Könyvtáros Műhelyt, 

melynek foglalkozásain részt vesznek mindazok a kistelepülési könyvtárosok, akiknek fontos 

a felnövekvő generáció olvasóvá nevelése és fontos az is, hogy megismerjék egymás munkáját, 

átadhassák egymásnak a jól bevált módszereket, illetve hogy új ötleteiket megoszthassák 

egymással.  

Nemcsak a könyvtárosokkal, hanem a települések vezetőivel is rendkívül jó kapcsolatot 

alakítottunk ki az elmúlt évek folyamán. A polgármesterek számára szakmai napot szerveztünk, 

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésének tapasztalatairól, eredményeiről.  

Már hagyomány, hogy decemberben egy kötetlenebb hangulatú évzáró foglalkozást tartunk a 

települési könyvtárosok számára. A „Karácsony ünnepére” címmel tartott délutánon lehetőség 

nyílt a könyvtárosok ismerkedésére, tapasztalataik megosztására és a fesztelen beszélgetésre. 

 

Az elkövetkezendő időszak kiemelt feladatai 

 

- a könyvtár emeleti olvasótereinek, illetve a Rendezvényteremnek, - mely egyben a város 

Házasságkötő terme is- akadálymentes megközelíthetőségének biztosítása a használók, 

látogatók számára,   

- a Városi Könyvtár központi állományának, valamint az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár 

állományának retrospektív feldolgozásának folytatása, 

- diákok törvényben meghatározott közösségi munkájának támogatása, intézményünkben 

történő foglalkoztatása, 
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- meglévő kapcsolatrendszerünk ápolása, kiszélesítése, új kapcsolatok építése az olvasás 

népszerűsítése, az olvasáskultúra fejlesztésének, fejlődésének elősegítése érdekében. 

 

2016. évi könyvtárhasználati mutatók 

 

  
Összesen 2016  

Regisztrált használók száma  3202 

Ebből felnőtt 2124 

Ebből gyermek 1078 

Személyes használatok száma összesen 35194 

Ebből felnőtt 27047 

Ebből gyermek 8147 

Távhasználat: telefon, fax, e-mail 

                                                                       

10268 

 

Távhasználat: honlap 27244 

Kölcsönzők száma összesen 11030 

Ebből felnőtt 

                                                                

8396 

 

Ebből gyermek 2634 

Kölcsönzött dokumentumok száma összesen 43869 

Ebből felnőtt 

                                                                          

37110 

 

Ebből elektronikus dokumentum 543 

Ebből gyermek 

                                                                         

6754 

 

Ebből elektronikus dokumentum 6 
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Helyben használt dokumentumok száma összesen 

                                                                             

43780 

 

Ebből felnőtt 34466 

Ebből gyermek 9314 

Könyvtárközi beérkezett kérés száma 557 

Adott dokumentum 557 

Könyvtárközi küldött kérés száma 176 

Kapott dokumentum 168 

Használó képzést szolgáló rendezvény száma összesen 

                                                                            

29 

 

Használó képzésen résztvevők száma összesen 400 

Ebből számítógép használó tanfolyamok száma 18 

Számítógép használó tanfolyamon fő 156 

Ebből könyvtárbemutató foglalkozások száma 11 

Könyvtárbemutató foglalkozáson fő 244 

Kiállítások száma 13 

Kiállításon résztvevők száma 9632 

Összes gyermek rendezvény száma 161 

Összes gyermek rendezvényen fő 4077 

Összes felnőtt rendezvény száma 97 

Összes felnőtt rendezvényen fő 12561 

Összes rendezvény száma 258 

Összes rendezvényen fő 16638 
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7. ÓZDI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS GYÁRTÖRTÉNETI 

EMLÉKPARK BESZÁMOLÓ 

Bevezetés 

 

Működési feltételek, státuszának fenntartása  

 

A muzeális intézmények feladata  

Egy muzeális intézmény feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos 

gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, állagóvása, tudományos feldolgozása és 

publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. A törvényi 

előírások szerint a muzeális intézménynek rendelkeznie kell az e feladatok ellátásához 

szükséges tárgyi és anyagi feltételekkel, megfelelő épülettel, szakirányú közép és 

felsőfokú végzettségű alkalmazottakkal. 

 

Az „Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása” c. pályázati projekt 

(ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106) építészeti kivitelezése 2014. novemberétől 2015. novemberéig 

zajlott. A munkálatok ill. az átadás-átvétel elhúzódása miatt csak 2016. februárjában lehetett 

megkezdeni a kiállítások visszarendezését, az installációk kivitelezését (új állandó 

tablókiállítások is készültek a pályázat keretein belül, melyek már megtekinthetőek 

intézményünkben: pl.: Kohászéletmód kiállítás, Finomhengerműi jelbeszéd). 

2016. június 13-án az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark újra megnyitotta 

kapuit a látogatók előtt. 

 

Az ”Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum kialakítása” c. pályázati projekt 

(ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106) építészeti kivitelezése 2015. novemberéig zajlott szerződés 

szerint, amelyben a muzeális gyűjtemény épületének részbeni felújítása, közvetlen 

környezetének megújítása, illetve az intézményünk gondozásában lévő szabadtéri 

gyártörténeti bemutató áthelyezése, egy interaktív történeti bemutató és foglalkoztató 

kialakítása történt meg. Múzeumpedagógiai, turisztikai jelentősége növekedett meg az 

intézménynek, amely következtében a látogatószám, az itt eltöltött hasznos idő, illetve 

funkcionális, társadalmi hasznosulása nagyságrendekkel gyarapodik folyamatosan. A 

tevékenységek és a látogatókapacitás szaporodásával a szakfeladatok ellátása megnőtt. 

A 2016-os félévi működés során alkalmazott látogatószám növelésére alkalmazott „akciókat” 

és azokból nyert tapasztalatokat a 2017-es évben kamatoztatni kívánjuk. A múzeumpedagógiai 

foglalkozásokra egyre nagyobb létszámban tartanak igényt, amelyre kollégáink folyamatosan 

újabb és újabb ötletekkel készülnek, színesítve szolgáltatásaink palettáját.  

A múzeumpedagógiai foglalkozások mellett intézményünk érdekes időszaki kiállításokkal, 

programokkal csatlakozik a főbb országos múzeumi kampányokhoz, amelyen keresztül Ózd 

város kulturális értékeit nagyobb körben tudjuk ismertetni. Az országos múzeumi 
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kampányokon kívül regionális szinten minél több turisztikai jelentőséggel bíró rendezvényen 

kívánunk részt venni tablókiállításainkkal, amely szintén a látogatói szám növelését szolgálja. 

Az intézmény a jövőben is igyekszik a mai kor igényeinek megfelelően, minél több online 

felületen friss, aktuális és érdekes tartalommal megjelenni. 

A város turizmusának fellendítésében jelentős szereppel bír a múzeum, amelyhez folyamatos 

programkínálat biztosítása, szakmailag erős csapatmunka szükséges.  

 

7.1 Marketing tevékenység 2016-ban 

Országos és regionális kiállítások és vásárok 

A 2016-os évben már nyitás előtt is mindent megtett a múzeumi csapat az intézmény újbóli 

megnyitását promótálni. 2016. májusában a budapesti Főszezon kiállításon a nagy látogatottság 

mellett még nagyobb volt az érdeklődés nem csak Ózd városa iránt, hanem a múzeum irányában 

is hatalmas volt az érdeklődés. Ősszel pedig a miskolci Közfoglalkoztatási Kiállításon és 

Vásáron tettük tiszteletünket a nagy publikum felé. 

 

Jeles események, időszaki kiállítások 

Az ünnepélyes keretek között megrendezett, nagy létszámú megnyitót követően már az első 

hetekben több diákcsoportot tett látogatást. A nyár folyamán a csoportok mellett egyre több 

egyéni látogató érkezett a múzeumban, köztük több külföldi is. A megnyitót követően már a 

következő hónapban rendezett nagyszabású eseményt intézményünk a Múzeumok Éjszakája 

országos kampány keretén belül, amelyet követett a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amelynek 

szintén aktív részese volt a múzeum csapata érdekes programmal, nagy látogatói számmal. A 

2016-os év legnagyobb sikere az év végi, adventi időszakra tett időszaki kiállításunk volt. 

Ebben az időszakban kimagaslóan nagy látogatói számot generáltunk, amely elérésében 

kiemelkedő szerepe volt Ózd város alpolgármesterének, Farkas Péter Barnabásnak, aki 

közbenjárásnak köszönhetően ingyenes buszjáratot kapott intézményünk a múzeum és az 

Adventi vásár helyszíne között, ezáltal még többen jöhettek el hozzánk. 

A folyamatos információáramoltatás mellett intézményünk tablókiállítással, 

múzeumpedagógiai programokkal minden lehetséges városi rendezvényen részt vett, mint 

például VII. Ózdi Jazz Parádé, Hétvölgy Fesztivál, Városi Gyereknap, Augusztus 20., stb. Saját 

intézményi kereteken belül is próbáltunk minél több látogatót bevonzani, például Erzsébet tábor 

programban való részvétellel, állami ünnepek alkalmából biztosított ingyenes látogatási és 

tárlatvezetési lehetőséggel. 

 

Online megjelenések 

Marketing szempontból kiemelkedő szerepet nyilvánítottunk az online stratégiának, amely alatt 

értjük a múzeumi weboldal elkészítését teljesen a mai kor színvonalának megfelelően. Dizájn, 

tartalom szempontjából a könnyen áttekinthető struktúrát helyeztük előtérbe, valamint a friss, 

naprakész információkkal történő folyamatos feltöltést. A weboldal mellett minden 

lehetséges, költségmentes online felületen regisztráltuk a múzeum weboldalát, hisz a mai 

világban a felhasználók leginkább az interneten tájékozódnak. Ezen igényeknek megfelelően a 

múzeum weboldala megtalálható a közösségi médiában – Facebook, Google+, Twitter, 

Youtube oldalakon; a Google Map webhelyen, mint cég szerepel az intézmény, Tripadvisor 

weboldalon is megtalálhatóak vagyunk friss tartalommal, fotókkal, ahol intézményünk szintén 

értékelhető, főként külföldi látogatók által. 
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A 2016-os év végétől térítés ellenében a www.programturizmus.hu portálon is szerepel a 

múzeum minden programjával egy éven keresztül. 

 

Klasszikus médiumok 

TV 

Intézményünk minden egyes jeles eseményéről az Ózd Városi Televízió is készített 

programajánlókat, közvetítéseket. A helyi tévén kívül az Echo és ATV csatorna Hazahúzó 

turisztikai magazinjának stábja is tiszteletét tette a múzeumban, és egy átfogó, bemutató 

kisfilmet készített intézményünkről. 

Az Ózdi Városi Televíziónak köszönhetjük intézményünk 10 perces bemutatkozó kisfilmjét, 

40 és 15 másodperces reklám spotjának elkészítését, amely szintén a nagyobb látogatói szám 

elérésben játszik nagy szerepet, hisz a „száraz” leírt információk mellett teljesebb, interaktívabb 

élményt kap az érdeklődő.  

 

Print 

A helyi sajtón kívül, külföldön is sikerült intézményünk hírnevét öregbíteni, mint például a 

2016-ban egy lengyelországi turisztikai lap – Extra Gazeta Reklamowa - számára leadott 

bemutatkozó anyagban szerepelünk, amely a 2017-es év varsói utazási börzéjén is olvasható. 

 

Rádió 

Elnyert pályázat útján intézményünknek a weboldalon kívül saját rádió spotja is készült, amely 

leadásra került 2016. októberében a miskolci Ozone FM rádióban három alkalommal. 

 

7.2  

A 2016. évi programok, rendezvények részletesen az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és 

Gyártörténeti Emlékparkban 

(A múzeum nyitása  a közönség számára: 2016. június 13., így az adatok  6 és fél hónap 

tükrében készültek) 

 

Dátum Rendezvény/program Rendezvény jellege Helyszín Résztvevők 

2016.

06.03. 

Ipari Örökségvédők 

Köre: konferencia 

tárlatvezetés ÓMGY 110 fő 

2016.

10.10. 

Ózdi Muzeális 

Gyűjtemény és 

Gyártörténeti Emlékpark 

hivatalos megnyitója 

megnyitó ünnepség ÓMGY 164 fő 

2016.

06.14. 

7 völgy 

fesztivál/Konyhakémiai 

kísérletek 

múzeumpedagógia ÓMGY 29 fő 

2016.

06.30 

Múzeumok Őszi 

Fesztiválja/Aranygyűszű 

Díszítőművészeti Kör: 

Kiállítás megnyitó 

kiállítás megnyitó ÓMGY 98 fő 

mailto:olvaso@ozdolvaso.hu


  

Ózdi Művelődési Intézmények 

3600 Ózd, Gyár út 4. 

Tel./Fax: +36 48 570-477; olvaso@ozdolvaso.hu; www.ozdolvaso.hu 
 

 

 

 

2016.

08.02. 

Erzsébet tábor diáktábor ÓMGY és 

Gyártörténeti 

Emlékpark 

34 fő 

2016.

08..09

. 

Erzsébet tábor diáktábor ÓMGY és 

Gyártörténeti 

Emlékpark 

36 fő 

2016.

08.19 

-20. 

Arlói 

rockfesztivál/Tablókiállít

ás 

fesztivál/tablókiállítá

s 

Külső 

helyszín: 

Arló 

900 fő 

2016.

08.20. 

Városi ünnepi 

rendezvény/Tablókiállítá

s 

augusztus 

20./tablókiállítás 

Külső 

helyszín: 

Városi 

Ifjúsági Park 

250 fő 

2016.

09.02-

03. 

Közfoglalkoztatási 

kiállítás és vásár 

külső megjelenés Külső 

helyszín: 

Miskolc 

1000 fő 

2016.

09.17. 

Kulturális Örökség 

Napja/Tárlatvezetések 

ingyenes 

tárlatvezetés 

ÓMGY 71 fő 

2016.

10.07. 

Múzeumok Őszi 

Fesztiválja, Gyártörténet 

és életmód kiállítás-

megnyitó 

kiállítás megnyitó ÓMGY 100 fő 

2016.

10.23. 

Nemzeti ünnep/ 

Tárlatvezetések 

ingyenes 

tárlatvezetés 

ÓMGY 96 fő 

2016.

11.28-

12.20 

Adventi játékkiállítás, 

ingyenes buszjárat, ózdi 

óvodái és iskolai 

csoportok látogatása 

Játékkiállítás/tárlatve

zetés 

ÓMGY 1495 fő (38 

gyerekcsop

ort) 

2016.

12.02. 

Retro Játékkiállítás: 

Megnyitó 

Kiállítás megnyitó ÓMGY 61 fő 

2016.

12.04. 

Retro Játékkiállítás, 

adventi buszjárat 

Kiállítás/Tárlatvezeté

s 

ÓMGY 212 fő 

2016.

12.07. 

Mikulás, kézműves 

foglalkozás 

múzeumpedagógia ÓMGY 15 fő 

2016.

12.11. 

Retro Játékkiállítás, 

adventi buszjárat 

Kiállítás/Tárlatvezeté

s 

ÓMGY 268 fő 

2016.

12.18. 

Adventi 

vásár/Konyhakémiai 

kísérlete 

múzeumpedagógia Külső 

helyszín: 

Városház tér 

500 fő 
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2016.

12.18. 

Retro Játékkiállítás, 

adventi buszjárat 

Kiállítás/Tárlatvezeté

s 

ÓMGY 224 fő 

 

7.3 

Látogatói forgalom 2016.június 13- december 31.) 

(A múzeum nyitása  a közönség számára: 2016. június 13., így az adatok  6 és fél hónap  

látogatói forgalmát tükrözik.) 

 

Sorszám Kiállítások látogatóinak száma Résztvevők száma 

1. Teljes árú jegyet vásárlók 214 fő 

2. Kedvezményes árú belépődíjat fizető látogatók 

összesen 

1631 fő   

3. Ingyenes látogatók 7819 fő 

4. Összes látogató (1+2+3) 9664 fő 

5. Összesből diákok 2130 fő 

6. Külföldi látogatók becsült száma 46 fő 

7. Összesből időszaki kiállítások látogatószáma 4927 fő 

 

 

7.4 

Jegypénztári elszámolás (2016.június 13 –december 31.) havi bontásban 

 

 

 

2016. június 

 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

29 fő 17.400 Ft 

Diák látogatói jegy nyitási 

kedvezménnyel (150.- Ft/fő) 

67 fő 10.050 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

47 fő 14.100 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

17 fő 5.100 Ft 

Tárlatvezetői szolgáltatás 

(3.500.- Ft/alkalom) 

2 alkalom 7.000 Ft 

Összesen: 160 fő 53.650 Ft 
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2016. július 
 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő 

53 fő 31.800 Ft 

Felnőtt csoportos látogatói 

jegy (500.- Ft/fő 

10 fő 5.000 Ft 

Diák látogatói jegy nyitási 

kedvezménnyel (150.- Ft/fő) 

67 fő 10.050 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

57 fő 17.100 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

24 fő 7.200 Ft 

Összesen: 211 fő 71.150 Ft 

 

2016. augusztus 
 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

60 fő 36.000 Ft 

Diák látogatói jegy nyitási 

kedvezménnyel (150.- Ft/fő) 

19 fő 2.800 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

41 fő 12.300 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

18 fő 5.400 Ft 

Tárlatvezetői szolágáltatás 

(3.500.- Ft/alkalom) 

1 alkalom 3.500 Ft 

Összesen: 138 fő 60.050 Ft 

 

2016. szeptember 
 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

17 fő 10.200 Ft 

Felnőtt csoportos látogatói 

jegy (500.- Ft/fő) 

11 fő 5.500 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

34 fő 10.200 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

8 fő 2.400 Ft 

Összesen: 70 fő 28.300 Ft 

 

2016. október 

 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

15 fő 9.000 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

97 fő 29.100 Ft 
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Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

3 fő 900 Ft 

Összesen: 115 fő 39.000 Ft 

Egyéb szolgáltatás - képeslap 

árusítás (100.- Ft/db) 

19 db 1.900 Ft 

Mindösszesen: 115 fő/19db képeslap 40.900 Ft 

 

 

2016. november  

 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

19 fő 11.400 Ft 

Diák látogatói jegy adventi 

akció (100.- Ft/fő) 

155 fő 15.500 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

25 fő 7.500 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

2 fő 600 Ft 

Összesen: 201 fő 35.000 Ft 

Egyéb szolgáltatás - képeslap 

árusítás (100.- Ft/db) 

2 db 200 Ft 

Mindösszesen:  35.200 Ft 

 

 

2016. december 

 

Felnőtt látogatói jegy (600.- 

Ft/fő) 

21 fő 12.600 Ft 

Felnőtt látogatói jegy adventi 

akció (150.- Ft/fő) 

60 fő 9.000 Ft 

Diák látogatói jegy adventi 

akció (100.- Ft/fő) 

851 fő 85.100 Ft 

Diák látogatói jegy (300.- 

Ft/fő) 

15 fő 4.500 Ft 

Nyugdíjas látogatói jegy 

(300.- Ft/fő) 

3 fő 900 Ft 

Összesen: 950 fő 112.100 Ft 

Egyéb szolgáltatás - képeslap 

árusítás (100.- Ft/db)  

11 db 1.100 Ft 

Mindösszesen: 950 fő/11 db képeslap 113.200 Ft 

 

2016. Június 13- tól 2016. december 31-ig : 1.845 fő fizető látogató vette igénybe a múzeum 

szolgáltatásait, a bevétel 402.450 Ft. 
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7.5 

2017. évi  tervek a látogatottság növelése érdekében 

Intézményünk 2017-től kibővült programkínálattal próbál elérni minden célcsoportot 

intézményen belül és azon kívül is, illetve Ózd és környékének nagyobb rendezvényein. 

 

Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark területén: 

- Időszaki kiállítások 

- Ünnepekhez, jeles eseményekhez kapcsoló előadások 

- Gyártörténeti Emlékpark ,vizes játszótér, henger-játék ( ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-016) 

- Archiv filmklub  az Ózdi Muzeális Gyűjtemény videótárából 

- Museum & Music zenei klub havi rendszerességgel 

- Múltidéző(Történelmi klub meghívott előadókkal) 

- Tárlatokhoz kapcsolható múzeumpedagógiai foglalkozások 

 (rendhagyó történelemóra, gyártörténet-várostörténet, élet a kolónián, stb.) 

- Konyhakémiai kísérletek 

- Tűzszínház – érdekes tüzeléstechnikai bemutató (Rubens-cső, lángorgona, lángtornádó)  

- Kreatív kézműves foglalkozások  

 

Külső helyszíneken: 

- Tablókiállítások 

- Archiv filmklub  az Ózdi Muzeális Gyűjtemény videótárából 

- Tematikus Várostörténeti séták 

- Tűzszínház – érdekes tüzeléstechnikai bemutató (Rubens-cső, lángorgona, lángtornádó)  

- Múzeumpedagógiai foglalkozások 

- Kreatív kézműves foglalkozások 

- Osztálykirándulások napi programjainak megszervezése (múzeum+természetjárás) 

- Társzervezőként megjelennék további programok megvalósításában  

        (pld gyermeknapi horgászverseny Hangonyi tó) 

 

 

A 2017-es évben is szeretnénk minél több városi és környékbeli rendezvényen részt venni 

az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-016  azonosítószámú pályázat során kapott az technikai 

eszközeinket is kihasználva (pld. Tűzszínház az Arlói motoros találkozón és Rockfesztiválon, 

és a Kissikátori Gombafesztiválon).  

 

 

7.6 Bevételek alakulását befolyásoló tényezők 

Közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

Az említett időszakban visszarendezésre került, illetve részben megújult 8 állandó kiállítás. 

Múzeumon belül 2 időszaki, külső helyszínen pedig 3 állandó, illetve 2 időszaki kiállítást 

rendezett a múzeum 

 

A kiállítások és rendezvények látogatóinak száma tárgyévben: (2016. június 13-tól 

2016.december 31-ig) 
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Teljes árú jegyet vásárlók száma 248 fő 

Kedvezményes árú jegyet vásárlók száma 1894 fő 

Ingyenes látogatók száma 7522 fő 

Összesen 9664 fő 

Összesből diák 2130 fő 

Külföldi látogatók száma 46 fő 

Összesből időszaki kiállítások látogatói 4927 fő 

 

Múzeumi rendezvények 

Iskolai oktatást segítő foglalkozások 

Általános iskolásoknak 4 alkalom 141 fő 

 

Szabadidős gyermek- és felnőtt foglalkozások 

Diáktáborok 2 alkalom 40 fő 

Civil szféra eseményei 10 alkalom 120 fő 

Egyéb rendezvény 5 alkalom 242 fő 

Tárlatvezetések száma 106 alkalom 2214 fő 

   

Múzeumi rendezvények együtt 127 alkalom 2757 fő 

 

 

7.7 Intézményi kapacitás kihasználtságát alakító tényezők 

Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

 

A gyűjteményi anyag gyarapodása tárgyévben (tétel): 347 db 

Állományvédelmi kezelésben részesült műtárgyak száma tárgyévben (tisztítás): 259 db 

 

A 2013. év novemberétől több száz darab tétel nagyságrendű Ózdi Polgárvédelmi 

Gyűjtemény átvétele történt meg a múzeum számára. Ennek nyilvántartásba vétele és 

feldolgozása folyamatosan történt, 2016. év második felére befejeződött. A gyűjtemény önálló 

egységként való bemutatása növelni fogja meglévő kiállításaink számát. 

 

Múzeumi kiállítási tevékenység 

 

Állandó kiállítások száma  : 11  

1. Az Ózdi vasgyár története 

2. Ózd régészeti telepei 

3. Faggyas István festményei és Kucs Béla kisplasztikái 

4. Pedagógiai történeti gyűjtemény 

5. Paraszti bútorzat és viselet 
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6. A kender feldolgozása, fazekasmunkák 

7. Emlékek az ózdi sport múltjából 

8. Munkáséletmód, néprajz 

Állandó kiállítások külső helyszínen: 

1. Kohászati berendezések szabadtéri bemutatója 

2. Fiktív kohász életút tablókiállítás 

3. Patakmeder- sétány, gyári táblakiállítás 

Időszaki kiállítások száma az épületben: 

 

 1. Gyártörténet és életmód 

 2. A szocializmus hullámvasútja retro játékkiállítás 

 

Időszaki kiállítások külső helyszínen: 

 

1. Ózdi rocktörténet c. tablókiállítás 

2. Múlt- jelen-jövő – ózdi gyártörténet c. tablókiállítás 

 

A Kubinyi Ágoston I. és II program pályázatok keretén belül több kiállítási egység is 

felújításra került: Modelleket, maketteket sikerült újra működőképessé tenni, 

műtárgyvédelmi és állagmegóvási szempontból felújítani (pl.: Hétesi salakhányó teljes 

körű rendbehozatala és működőképessé való tétele). Szinte minden kiállított 

műtárgyunkra üvegburák kerültek.  

Teljesen új kiállítási egységek is születtek, új informatív és látványos Gyári tablók 

kerültek kihelyezésre. Több régi elavult információs táblát pedig teljesen újra 

cserélhettünk. 

A felújítás során a tervezők megszüntettek 5 korábbi gyűjteményi helyiséget, ezek átszervezése, 

más kiállítási egységbe való betervezése is befejeződött a 2016. év során. 

 

 

7.8 Turisztikai tevékenységek 

Hagyományos programjaink. 

A felújítást megelőzően turisztikai szolgáltatásaink, melyek idényszerűen és valamely 

programhoz kapcsolódva zajlottak díjmentesen voltak igénybe vehetőek. 

A korábbi években sor került szervezett gyári sétákra, melyeken szervezett iskolás csoportok 

illetve felnőtt csoportok egyaránt részt vettek. A múzeumban archív filmklub c. 

rendezvényeinket s látogatták, valamint minden évben jelen volt intézményünk a városnapok 

több rendezvényén, augusztus 20-án az Ifjúsági Parkban, május elsején, az Arlói 

Rocktáborban és a városi szabadtéri rendezvényeken is. Térgalériánk, és a külső helyszínen 

tartott alkalmi archív filmklub résztvevői számára nyújtottunk élményt. Diákcsoportok 

sétákon vettek részt, amelynek keretében megtekinthették a gyárat, a kolóniákat, templomokat, 
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kulturális intézményeket, közgyűjteményeket, valamint előadásokat, filmvetítéseket nézhettek 

meg. 

A város muzeális értékeit bemutató szervezett programok zajlottak 2015-öt megelőző 

években, melyeken különböző csoportok vettek részt. Osztálytalálkozók, országos OMBKE 

nyugdíjas találkozó, Ózdi Tűzoltók helyismereti látogatása történt, valamint Japán, Kínai, 

és Lengyel, delegáció fogadása és kísérése.  

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából filmvetítésen, gyári sétán és múzeum látogatáson 

vettek részt az érdeklődök.  

A 2016. júniusától megújult külsővel és online marketing stratégiával igyekeztünk minél több 

látogatót aktiválni. Az elmúlt években alkalmazott programokat, mint hagyományos 

programokat, továbbra is alkalmaztuk, amelyeket folyamatosan színesítettünk. Több online 

felületen próbáltuk az embereket, látogatókat megszólítani, felhívni figyelmüket egyedi, 

kulturális értékeinkre. Online felületek közül nagy hangsúlyt kapott a múzeum saját 

weboldala, amelyen a felhasználó teljes képet kap az intézmény szolgáltatásairól, turisztikai 

attrakcióiról. A saját weboldal mellett kiemelt szerepet kapott például a Google Map, 

Tripadvisor és főbb social média felületeken történő regisztráció, az eseményekről és 

látnivalókról szóló információ megosztás, amelyeket az „utazó nagyközönség” használni 

szokott és a „szájhagyomány”, értékelések megosztása által vonhatja le a konzekvenciát, 

érdemes-e intézményünkbe ellátogatni, milyen turisztikai erővel, látványossággal bír. 

Intézményünk főbb célcsoportjai a gyermekek és a nyugdíjasok, miután Ózd városban ez a két 

szegmens, amely könnyebben megszólítható és nagyobb érdeklődést mutat. A 2016-os év 

második felében a nagyobb városi rendezvényeken a gyermekeket múzeumpedagógiai 

foglalkozásokkal igyekeztünk megnyerni, valamint intézményünkben is szerveztünk 

foglalkozásokat, kisebb tábori foglalkozásokat.  

A nyugdíjas és felnőtt közönség leginkább archív filmklubunk vetítéseire, valamint állami 

ünnepeken, jeles események alkalmából szervezett ingyenes látogatások során érkezett 

hozzánk.  

Turisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bírt a 2016-os év végén megrendezett időszaki 

kiállításunk, „Retró Játékkiállítás” címmel, amellyel minden célcsoportot sikerült 

megszólítani. Az időszaki kiállítás magas látogatottsági számához hozzá járult a város által 

biztosított, adventi időszakban kínált hétvégi buszjárat, amely által a városközponttól adódó 

távolságokat kiküszöbölve díjmentesen tekinthette meg a publikum időszaki kiállításunk 

anyagát. 

 

7.9  Az ÓMI-ÓMGY személyi állománya 

 

Intézményünk személyi állománya 2016-ban: 

2016. február 1-jétől a múzeum állománya folyamatosan bővült az ”Ózdi Gyártörténeti 

Emlékpark és Élménykomplexum kialakítása” c. projekt (ÉMOP-2.1.1/B12 pályázati 

projectnek köszönhetően.) 

Jelenleg: 

1 fő digitális gyűjtemény kezelő (2017. februárjától megbízott intézmény vezető) 

1 fő etnográfus, muzeológus, 

1 fő állomány és műtárgyvédelmi szakember 

2 fő közönségkapcsolati szakember (ebből 1 fő jelenleg GYED-en) 
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1 fő múzeumpedagógus, tárlatvezető 

1 fő múzeumi animátor, tárlatvezető 

2 fő portás, jegypénztáros 

2 fő karbantartó 

1 fő takarító 

 

 

 

A 2016. évben induló, 2017. évre áthúzódó feladatok  

 

A 2017. év az ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázatban foglalt fenntartási időszak második éve.  

A projekt építészeti vonatkozásait érintően még mindig jelentős mennyiségű hiány-és 

pótmunka elvégzése kell, hogy megtörténjen. A kivitelező, a megrendelő és a műszaki 

ellenőrzés által ellenjegyzett, jogszerű dokumentumokban szereplő, hiányzó munkálatok, 

kivitelezési hibák még a mai napig nem teljesültek. Generál kivitelezői nyilatkozatban 

foglalt hiányosságok elhárítása, javítása a mai napig nem történt meg.)  

 

2015. és 2016. évben a Kubinyi Ágoston I, illetve II. program keretén belül intézményünk 

szakmai támogatást nyert. A rendelkezésre álló összegből a gyűjtemény állandó kiállításainak 

részét képező vaskultúrát bemutató makettek és diorámák felújítása, azok működőképessé 

tétele valósult meg részben 2016. évben, áthúzódva a 2017. évre. Szeretnénk minden 

modellünket, makettünket műtárgyvédelmi és állagmegóvási szempontból felújítani és újra 

működőképessé tenni. 

 

A 2017. év kiemelt feladati között szerepel az újonnan kialakított Gyártörténeti Emlékparkban 

elhelyezett nagyméretű műtárgyak (gépszobrok) felújítása, állagvédelme is. 

Továbbá: 

A meglévő könyvtárhelyiség festése, felújítása 

Múzeumpedagógiai foglalkoztató terem kialakítása 

Karbantartó műhely felújítása, festése 

 

8.  DIGITÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM  

     (2016. március 01-2017. február 28.) 

 

Az Ózdi Művelődési Intézmények intézményegységeiben, a város több helyszínén zajló 

digitális közfoglalkoztatási program célja, hogy elősegítse a közgyűjteményekben elérhető 

kulturális javak megőrzését, feltárását, ezzel együtt biztosítsa elérését a felhasználók számára. 
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ÓMI Városi Könyvtár  
Az ÓMI Városi Könyvtárban a munka során a Helytörténeti Gyűjtemény folyóirat- és 

dokumentum állományának feldolgozása folytatódott az Ózdra leginkább jellemző, a helyi 

értékeket bemutató, hírértékkel bíró dokumentumok digitalizálásával, mely fontos bázisa a 

település, a térség, történelmi, történeti és más irányú kutatásainak.  

Folytatódott a Régi Könyvek Tára gyűjteményrészünk szerzői jogvédelem alatt nem álló 

művek, 1950-es évek előtt megjelent köteteinek a feldolgozása is, ahol a képi megjelenítés 

mellett a tárgyszavak alkalmazásával tartalmilag is feldolgozottá váltak és ezáltal 

visszakereshetővé tették a köteteket.   

Digitalizálásra kerültek olyan művek is, amelyek már közkincsnek számítanak és szabadon 

digitalizálhatóak, természetesen ellenőrizve, hogy más intézmény feldogozta-e már az adott 

dokumentumot. Az ÓMI Városi Könyvtár és társintézményeihez, valamint az Ózd Város 

Önkormányzatához kapcsolódó aprónyomtatványok is feldolgozásra és feltöltésre kerültek. 

 

A beszámolt időszakban az alább felsorolt dokumentumok kerültek digitalizálásra: 

 

Borsodi Szemle 1959-1960, 1965, 1967-1969, 1971 évfolyam teljes számai, illetve az 

újságokban megjelent cikkek kerültek feldolgozásra.  

A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 3.163 db 

 Feldolgozott cikkek száma: 512 db 

 

Szülőföldünk 1981-1988 évfolyamai, valamint az 1990 és 1995-ös évfolyamban megjelent 

cikkek. 

A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 1.200 db 

 Feldolgozott cikkek száma: 402 db 

 

Néprajzi látóhatár 1994-1996-os évek lapszámai 

 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 1.463 db 

 Feldolgozott cikkek száma: 121 db 

 

Szerzői jogvédelem alatt nem álló művek Közkincs 
 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 6.989 db 

 Feldolgozott dokumentumok száma: 12 db 

 

Helyismereti dokumentumok (Ózd és környéke) 

 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 76.264 db 

 Feldolgozott dokumentumok száma: 2 db 

 

 

 

Szerzői jogi oltalom alatt álló művek  
 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 139.851 db 

 Feldolgozott dokumentumok száma: 652 db 

 

Aprónyomtatványok 
 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 941 db 

 Feldolgozott dokumentumok tartozó nagy pdf-ek száma: 57 db 
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OCR (optical character recognition) - optikai szövegfelismeréssel digitalizált dokumentumok 

szerzői jogvédelem alatt nem álló művek = Közkincs 

 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 3.560 db 

 Feldolgozott dokumentumok száma: 15 db 

szerzői jogi oltalom alatt álló művek 

 A digitalizált dokumentumokhoz tartozó képek száma (JPG, TIF): 4.630 db 

 Feldolgozott dokumentumok száma: 26 db 

 

 

Összesítés: 

 

Tanulmányi folyóiratok: 48 db (5853 kép file; 1035 db cikk) 

Szerzői jogvédelem alatt nem álló művek 

Közkincs: 
12 db (72 kis pdf; 6989 kép file) 

Szerzői jogi oltalom alatt álló művek: 652 db (2739 kis pdf; 139 851 kép file) 

Aprónyomtatvány: 57 db (941 kép file) 

OCR-es könyvek: 41 db (8190 kép file) 

  

Kész Dokumentum: 810 db 

Kész kép-file: 161 824 

Kis összefoglaló pdf: 2 811 

 

 

 

ÓMI Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark  
 

Az ÓMI Ózdi Muzeális Gyűjteményben a már feldolgozott gyűjteményi egységek után 

folytatódott az ÓKÜ - Műszaki Tervrajztár dokumentumainak feldolgozása, digitalizálása, 

majd az utómunkálatok után feltöltése online felületre. 

 

Az előző időszakban feldolgozott gyűjteményi egységek a múzeumban: 

Adattári dokumentumok: 826 db file 

Térképtár dokumentumai:  114 db file 

Rajztár dokumentumai: 392 db file 

Fotók, képes levelezőlapok: 218 db file (ebből készre jelentve 105 db) 

Tárgyleíró kartonok: 435 db file 

Pedagógiatörténeti gyűjtemény: 271 db dokumentum, 19 db tárgy (290 db file) 

Kisplasztikák (3D SOM eljárással digitalizálva): 159 db file (ebből készre jelentve 9 db) 

Népi cserépedények gyűjteménye:  183 db file 

Polgárvédelmi gyűjtemény dokumentumai, tárgyai: 3265 db file (ebből 177 db tárgy, 2762 

db dokumentum) 

ÓKÜ – Műszaki tervrajztár dokumentumai: 51.574 db file (ebből készre jelentve 12 672 

db) 

Magángyűjteményből feldolgozásra átadott Jelvény gyűjtemény: 4906 db file 

Fúvógépházból származó műszaki dokumentumok: 5070 db file 

Ív úti óvóhelyről származó dokumentumok: 346 db file 
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Mindösszesen: 70. 717 db file 
 

A beszámoló időszakában az alább felsorolt dokumentumok kerültek digitalizálásra: 

Az ÓKÜ – Műszaki Tervrajztár dokumentumai: összesen 11.021 db képfile lett feltöltve, illetve 

készre jelentve az adott időszakban. 

 

 

Összesítés: 

 

Összeírás kataszterből 32. 582 db 

Leírókarton megírása/doboznyilvántartás 12. 059 db 

Adattábla 17. 048 db 

Szkennelés 
119. 609 oldal / 20 372 db dokumentum /17 

241 db leírókarton 

Fotózás 4844 db 

Utómunka 
110. 617 file egységesítve/ 26. 620 db 

dokumentum 

Részletfotókból közös fotó készítése 424 db kép file 

Kész file feltöltése 11. 204 db kép file 

Kész file ellenőrzése 11. 204 db kép file 

Feltöltött file készre jelentése 11. 021 db kép file (JPG) 

 

 

Az eltelt időszakban a kitűzött feladatoknak megfelelően folyamatos és szakszerű munka 

végzésével a digitális formában elérhetővé tett kulturális vagyon csökkenti a földrajzi, 

társadalmi különbségekből adódó hátrányokat, melyek az Internet révén bárhonnan elérhetőek 

segítve a kutatást, az oktatást és a tanulást egyaránt. 
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Határozati javaslat  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

....../2017. (IV. 20.) 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 hozta:  

 

 

A Képviselő-testület az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 
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