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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. 
 
Teljeskörűen ellátja a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatokat. Feladatkörébe 
tartozik az Uraj, Susa, Centeri, Szentsimoni, Szennai művelődési házak, valamint a 
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény, Civil Ház és a Digitális Iroda működtetése 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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1. AZ ÓMI 2015. 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. A 2014. év támogatása volt a legstabilabb, a 
következő évi támogatás már jelentős mértékben csökkent. 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. Növekedett a kiszolgálandó rendezvények száma is. 
 

  
1.1.2 Működési (saját) bevételek 
 
A 2015. évre tervezett 23.000 e Ft-os éves bevétellel szemben 25.478 e Ft teljesült. 11 %--os 
többletbevétel jelentkezett, melyet dologi kiadásaink fedezetére fordítottunk. 
A bevételek alakulása továbbra is jelentős mértékben függ a potenciális igénybevevők 
gazdasági helyzetétől. 
Két fő bevételi forrásunk (zenés, műsoros felnőtt és gyermek rendezvények és a helyiség, 
eszköz bérleti díjak) teljesítése mindenkor a piac függvénye. Az utolsó három év stabilitást 
tükröz. 
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Bevételek alakulásának részletezése:  
Bérleti díjakból (helyiség) a bevételek 36 %- 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, 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.  
 A rendelkezésre álló pénzeszközök birtokában, ebben az évben is színvonalas kulturális 
programokat tudtunk nyújtani a közönségnek, a lakosságnak, felnőtteknek. Teltházasak voltak 
a gyerekszínházi előadások.  Amatőr csoportjaink fellépése színesítette a városi 
rendezvényeinket. A rendezvények bevétele (VI. Ózdi Jazzparádé, gyermekszínházi 
rendezvények) az összbevétel 19 %-át teszi ki. 
 
A könyvtári szolgáltatásokhoz- beiratkozási díjak, internet felhasználói tanfolyamok, nyári 
olvasótábor – kapcsolódó bevételek, az összbevétel 22 %-át teszik ki, melynek részét képezi a 
- II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi könyvtárral kötött szerződés alapján - Könyvtárellátási 
Szolgáltatási Rendszer keretében végzett mozgókönyvtári feladatellátás, szolgáltatás is 25 
településre kiterjedően, összegszerűségében éves szinten ez  4.762. e Ft bevételt jelent. 
 
A múzeum felújítása miatt a múzeumi szolgáltatások bevétele 0 Ft volt. 
 
A Família Szolgálat bevétele függ a házasulandók számától, az általuk igénybe vett 
szolgáltatásoktól.  (élőzenés, vagy gépzenés, virág, gyertya, pezsgő, üdítő, homokszórás, 
mappa) 2015. évben 60 alkalom volt a házasságkötéshez kapcsolódó rendezvények száma, 
mely az összbevétel 4 %-a. 
A rendezvényszervezéshez kapcsolódó bevételek az összbevétel 19%-át teszik ki. 
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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. 2009 és 2015 közötti években 
mindösszesen 7 pályázatból 152.838 e Ft uniós forrást hívtunkle, ezek közül egyikükhöz 
sem kellett önerő. E pályázatoknak köszönhetően jelentős infrastrukturális beruházásokat, és 
számtalan, minden korosztályhoz szóló szakmai tevékenységet kapcsolhattunk. Sajnálatosan e 
lehetőségek mára elapadtak, maradtak a hazai finanszírozású pályázatok. A grafikon is jól 
szemlélteti, hogy ezek mind számukat, mind pedig finanszírozásukat tekintve csekély 
mértékűek a kulturális területet érintően.  
 

 A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatásokból – összesen 3.900 e Ft- 
táncházak, gyermek színjátszó fesztivál, valamint a VI. Ózdi Jazzparádé megrendezésére volt 
lehetőségünk. 
 
2014-ben bejeződött a „TurbÓzd a tudást”- az ÓMI Városi Könyvtár részvétel a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában c. pályázat, melynek a végső elszámolása 2015. évre húzódott át, 
az uniós támogatás utolsó részlete: 1.980 e Ft 
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Államháztartáson kívülről 
háztartásoktól, érkeznek pártolói díjak a könyvtári használók részéről, valamint gyermekek 
nyári táborozásának támogatására, utaztatásra,  összesen: 169 e Ft értékben.  
Vállalkozásoktól összesen 212 e Ft érkezett, különböző rendezvények támogatására. 
(gyermeknapi programok: 100 e Ft, „Cipó napok”: 100 e Ft, rejtvényfejtő bajnokság: 12 e Ft) 
 A BAZ. Megyei Kormányhivataltól a közcélú foglalkoztatás támogatására beérkezett 
támogatásértékű bevétel 15.935 e Ft, a diákmunka támogatására: 1400 e Ft érkezett.  
 
 
1.2. KIADÁSOK 
 
1.2.1 Rendszeres személyi juttatások 
Intézményünkben túlóra kifizetése nincs, a többletmunka kifizetése kizárólagosan az állami 
ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódóan történik (munkaidőkeret 
alkalmazása).. A költségvetésben nem volt módunk havi rendszerességgel kiosztható étkezési 
utalvány betervezésére a dolgozók részére.  A betöltetlen álláshelyekből adódó bérmegtakarítás 
tette lehetővé, hogy év végén étkezési utalványt osszunk ki a dolgozók részére.  
 
1.2.2.   Dologi kiadások 
A tervezett és szükséges anyagbeszerzések valósultak meg. (tisztítószerek, irodaszerek, 
karbantartási anyagok), valamint a rezsi számlákat egyenlítettük ki.  

 
 1.2.3.Beruházási feladatokat költségvetésből,  könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelőpályázatból valósítottunk meg, összesen 3.338 e Ft értékben az alábbiak 
szerint: színes másoló vásárlása a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat terhére, 559 e Ft 
értékben,  
közművelődési érdekeltség növelő pályázatból bővítettük hangtechnikai eszközparkunkat 
(hangfal, keverőpult stb.)  30 db színházi reflektor izzó került beszerzésre, főbejárati lépcső 
kapaszkodó, színpadi feljáró készült összesen 1.434 e Ft értékben. 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból áthúzódó feladatokfedezetére -  
kötelezettséggel terhelt maradványok között kimutatva -  2.245 e Ft-ot viszünk át 2016. évre. 
További kisértékű tárgyi eszközök vásárlására 1.345 e Ft összegben került sor. 
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1.2.4. Felújítás 
Négy témában került sor felújítási feladatokra, összesen 921 e Ft értékben. 
Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény fűtés rendszer szétválasztása (164 e Ft),  
Uraji Közösségi Ház szennyvízhálózat kiépítése (110 e Ft),  
Szennai Közösségi Ház terek átalakítása, előtető készítése, burkolási munkák (421 e Ft)  
ÓMI – VMK multifunkciós közösségi tér (Pince Pódium) kialakítása (226 e Ft) 
 
1.2.5. Egyéb pénzügyi tranzakciók 
Év végén intézményünknek nem volt lejárt határidejű szállítói tartozása.  
 
Év közben nem került sor késedelmes teljesítésre, ezért késedelmi kamatot nem kellett fizetni 
az intézménynek. 
 
Kötelezettséggel terhelt maradvány összege, felhasználása: 5.443 e Ft, mely az alábbi 
tételekből tevődik össze: 
„Kubinyi Ágoston” programhoz kapcsolódik az Ózdi Muzeális Gyűjtemény „állandó kiállítás 
felújítása”c. program megvalósítása, mely 2016. évben készül el 1500 e Ft 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat áthúzódó részlete (Led pad, ledes profilgép, ledes 
színező stb.) 2.245 e Ft 
Közfoglalkoztatás bértámogatásának 2016. január. február havi előlege: 529 e Ft 
Manda digitális közfoglalkoztatás áthúzódó feladat megvalósítására (2016. 02. 28-ig): 556 e 
 Ft 
2015. év végén kiosztásra került étkezési utalványok, és reprezentációs kiadások után fizetendő 
adó: 613 e Ft 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen 1.572 e Ft, két jogcímen történt:  
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére visszautalásra került – 1.122 e Ft – a 
közfoglalkoztatottak bér- és járuléktámogatásának fel ne használt része, valamint a Nemzeti 
Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatás,(450 e Ft)  mert az elnyert összegből  nem lehetett 
megvalósítani a tervezett programot (néptánctalálkozó). 
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1.3 FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 
 
 

  
Az ÓMI engedélyezett közalkalmazotti létszáma 2015. évre: 38 fő. Átlagos statisztikai 
állományi létszám, tárgyév végén: 32 fő  
A 2015. év egyik legnagyobb változását az államháztartási törvény módosítása hozta, miszerint 
nem működhet gazdasági szervezet (4 fő) olyan intézményben, ahol az átlagos statisztikai 
állományi létszám nem éri el a 100 főt. Az átlagos statisztikai létszámba nem számít bele a 
közfoglalkoztatottak köre, így e változás az ÓMI-t is érintette. A „Megállapodás az Ózdi 
Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények 
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” dokumentum szerint történik 
gazdasági feladatellátás.  
 
Tartósan üres álláshelyek száma: 2 fő (kerekített) 
 
Közalkalmazotti létszámadatok intézményegységenkénti bontásban:  
 
Múzeumi létszám 4 fő: l fő muzeológus, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító, 1 fő intézményegység 
vezető. 
 
Könyvtári létszám 9,75 fő: 9 fő könyvtáros (ebből 1 fő intézményegység vezető, 1 fő 
csoportvezető) 0,75 fő takarító 
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Művelődési központ és ÓMI 14,75 fő: 1 fő igazgató, 1 fő közművelődési csoportvezető, 5 fő 
közművelődési előadó, 1 fő titkársági munkatárs, 1 fő műszaki csoportvezető, 2 fő karbantartó, 
1 fő gondnok, 1 fő gépkocsivezető-anyagbeszerző, 1 fő takarító (Itt dolgoznak olyan 
munkatársak is, akik összintézményi szinten látják el feladatukat, pld. igazgató, műszaki 
csoportvezető, karbantartók) 
 
Civil Ház létszáma 3,5 fő: 1 fő gondnok, 2,5 fő takarító 
 
Közfoglalkozatás keretében az átlagos statisztikai állományi létszám: 18fő 
helyszínek: Városi Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Civil Ház, Árpád Vezér úti Fiók 
Könyvtár, Ózdi Muzeális Gyűjtemény  
Munkakörök: portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor. 
A feladatellátás 8 órás foglalkoztatásban valósult meg. 
 
Kulturális közfoglalkoztatás a Nemzeti Művelődési Intézettel, mint munkáltatóval 

együttműködve az elmúlt évben 3 fő közösségi munkás és 1 fő koordinátor 
foglalkoztatása vált 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.  

 
1.4 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 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 minden évben ismétlődő programok mellett a fent 
említett időszakban új rendszerű és típusú rendezvények is bővítették a feladatok körét.  
 
Az ÓMI székhelyén 33, telephelyein, a város több helyszínén és a kistérségben 75 
rendezvényen segítette a műszaki csoport az eredményes munkát. Természetesen ezekhez a 
rendezvényekhez számtalan próbán és technikai előkészítésen – díszletépítés, színpad 
átrendezés, stb.- is közreműködtünk. 
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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. 
 
Ennek leglátványosabb része a színházterem nézőtéri csillárainak izzócseréje az őszi évadnyitás 
kezdetén. 
 
A működés költségvonzatának szemléltetése érdekében néhány technikai adat: 
- színháztermi csillárok, falikarok izzó száma: 156 db 6,55 kW 
- színházi reflektorok: 89 kW 
- földszinti közönségforgalmi csillárok izzó száma: 81 db 3,4 kW 
 
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 reflektorokat 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 hangtechnikai fejlesztések is megvalósultak az adott 
időszakban (hangszermikrofonok, mobilizálható aktív hangfalak, keverő, szállító rack, stb.) 
 
Az intézményen belül a TMK irányításával folytatódott a közcélú foglalkoztatás. Befejeződött 
a jobb oldali pince multifunkciós teremmé történő kialakítása, ahol kisebb koncertek, színházi 
előadások, konferenciák rendezésére nyílik lehetőség. A költséghatékony működés egyik 
legjobb példája, hogy az itt kialakított színpad az évekkel korábban betárolásra került 
GALTEX-es dobogókból készült el minimális költségráfordítással, illetve a színpadi 
hátsófüggöny a lecserélt nagyszínpadi függönyök átszabásával készült. Az itt lévő székek a 
bánszállási művelődési ház megszűnésekor kerültek be az Olvasóba és ezek felújításával 
készültek el az ülőhelyek a teremben. A székek egy része még az Olvasó színháztermében 
kezdte „pályafutását”. 
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 
 
Az intézmény funkciója:  

Az ÓMI VMK, közkedvelt nevén „Olvasó” Ózd város kötelező közművelődési feladatait 
látja el.  
 
Az ÓMI Alapító okirata szerinti közművelődési tevékenységeinket az alábbiak szerint 
látjuk el:  
 

Tevékenysége, szolgáltatásai: 
 

Közművelődés 
 
Az ÓMI Városi Művelődési Központ 2015. január 22-én a Magyar Kultúra Napjának 
ünnepén vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős 
államtitkárától a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. A kitüntetés azoknak a 
közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés 
minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. E Cím a 
közművelődési szakmai tevékenységek legnagyobb elismerése, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyében rajtunk kívül csupán egyetlen intézmény (Sárospatak) rendelkezik e 
címmel.  
Mindennapi közművelődési tevékenységeinket e szakma minőségfejlesztési nyelvén 
tipizáljuk az alábbiak szerint:  

1. Ismeretterjesztés 
2. Képzés 
3. Kiállítás rendezése 
4. Közösségi szolgáltatás 
5. Művelődő közösségek tevékenysége 
6. Rendezvények szervezése 
7. Tábor 
8. Származtatott szolgáltatások 

 
E szakmai tipológia mindösszesen 8 csoportba sorolja a közművelődés sokszínű 
tevékenységét, s e felsorolás – s e beszámoló terjedelmi korlátai – sem képes tükrözni e 
széles skálán mozgó tevékenységünket, különösen akkor, ha tágan értelmezzük a kultúra 
fogalmát. S mi a lehető legtágabb értelemben értelmezve alakítjuk tevékenységünket, 
valljuk, hogy kulturális központként közművelődési intézményünkben folytatódik a 
nevelés, a társadalmi ráhatás, az értékek felmutatása az oktatás mellett a felnőttképzés, az 
önképzés, apályára irányítás, a szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális kínálat 
folyamatos bővítése.  
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Különösen fontos ez az Ózdon és térségében élők számára, ahol szakintézmények 
nincsenek, vagy távol – 60 km a megyeszékhely – vannak. Fontos az eleve hátránnyal 
induló fiatalok számára, akik fogékonyságukkal szívesen folytatnak valamilyen szolid 
művelődési tevékenységet, vonzódva vagy szenvedélyesen foglalkoznak a közösségi 
kulturális tevékenységekkel, akik még nem alakították ki a maguk megfelelő gyakorlatát, 
de helyet keresnek maguknak. 
 
Az intézmény felkarolja a helyi kulturális kezdeményezéseket, támogatja a civil 
elképzeléseket, helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosít helyi értékek bemutatására, 
tehetségeket gondoz, tudás-bázist fejleszt, támogatja az IT technológiák elterjesztését.  

 
2.1 Ismeretterjesztés 

Az ismeretterjesztésnek a felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. 
Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, 
az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése. Kiterjed a 
gyermekek és ifjak iskolán kívüli és a felnőttek iskolán túli művelődésére. 
2015-ben 122 órában, 58 tudományos, ismeretterjesztő előadáson, mintegy 5 467 fő vett 
részt, illetve 120 órában, mintegy 70 konferencián, tanácskozáson körülbelül 2 906 fő. Ez 
összesen 128 alkalmat, 242 órát és 8 373 érdeklődőt jelentett. 
Tudományos, ismeretterjesztő előadásaikkal olyan nagy nevek látogattak el 
intézményünkbe a tavalyi év során, mint Dr. Bagdy Emőke, Dr. Vekerdy Tamás, vagy 
Dr. Csernus Imre, a Szabadegyetem előadássorozatban pedig vendégünk volt többek 
között Dr. Drábik János, Dr. Hossó Andrea, Szaniszló Ferenc, Dr. Bogár László, 
Szántai Lajos, valamint Dr. Szabó S. András is. A változatos témák között szerepelt a 
gyermeknevelés, a stresszkezelés és egészséggondozás, a sporttáplálkozás, a magyar 
történelem érdekességei, politikai- gazdasági aktualitások.  
„A hely, ahol élünk…” honismereti előadássorozatunk 2015-ben ünnepelte 
fennállásának 10. évfordulóját. A minden hónap utolsó hétfőjén megtartott 
összejöveteleken ez alkalommal az ózdi vasgyár alapításának 170. évfordulója 
alkalmából a kohászat történetével, a gyáregységek életével, az egykori kohászati 
dolgozók mindennapjaival, szabadidős- szórakoztató tevékenységével foglalkoztunk. 
Előadóink voltak többek között: Benyhe László – nyugalmazott kohómérnök, dr. Grega 
Oszkár – egyetemi okató, Filipcsin Károly – nyugalmazott kohómérnök, Horváth Károly 
– gépészmérnök.         

 
2.2 Képzés 

A 2014-es év során, a TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 számú pályázat fenntartásaként a 
Család és hivatás képzésünk újraindítását terveztük. Az elmúlt évek során 6 
sajátszervezésű képzést bonyolítottunk le, melyeken eddig 78 fő vett részt és 86%-uk 
sikeresen le is vizsgázott. 
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.  
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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. 

 
2.3 Kiállítás 

A 2015. év folyamán – az ÓMI állandó és időszakos kiállításait beleértve – 28 tárlat 
valósult meg, ahol a látogatók száma együttesen meghaladta a 12 ezer főt. 
Az Olvasó történetét bemutató állandó kiállítás mellett nagy népszerűségnek örvendett a 
2015. évi III. ÓMI-KÉPTÁR Folyosótárlat, amely egy éven át töltötte be funkcióját, 
egészen a 2016. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából történő megújulásáig. 
Képzőművészeti témakörben 5, a népművészet, népi kultúra tárgykörében 2, hely- 
illetőleg gyártörténeti vonatkozásban 1 kiállítást rendeztünk, melyek átlagos időtartama 
tárlatonként 4-6 hét körül alakult. 
A Kisgalériába ellátogatók megismerkedhettek az ikonfestés, a bőrműves 
iparművészet, az Ózdi Örökségvédő Festőtábor, valamint a „Mai Nagybányaiak” 
színvonalas képzőművészeti alkotásaival, melyek különböző művészeti ágakat ölelnek 
fel, a festészettől, a textilművességen át, a szobrászatig. 
A Pince-Pódium elnevezésű alternatív kiállító-helyiségünkben mindenekelőtt a 
gyermek és ifjúsági korosztály produktumait igyekeztünk közreadni. Jobb 
agyféltekés rajzokat mutattunk be, egyben a technika alapjait is elsajátíthatták az 
érdeklődők, emellett fogadtuk a Katolikus Karitász Táborban készült rajzokat is. 
Szabadtéri rendezvényeink programjait számos alkalommal színesítették az Ózdi 
Muzeális Gyűjtemény gyártörténeti fotóanyagot feldolgozó tablói. 

 
2.4 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 
60 elektronikus hírlevelet küldtünk ki, összesen 66 360 példányban partneri 
címlistánkra. 
Szórólap, meghívó és plakát 131 alkalommal, 25 589 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. 
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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. 
A Kulcs Pont információs szolgáltató térben működik -hírlap és kiadványolvasó 
részlegünk. 
Az ÓMI tagja az országos eMagyarországhálózatnak 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 hozzáférési 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.  
Új feladatként jelent meg a közösségi szolgálatos tanulók fogadása. A 2014-2015-ös 
időszakban több mint 150 diák tevékenykedett intézményegységeinknél.  
Kötelező szakmai gyakorlatát 6 tanuló töltötte nálunk, diákmunka keretében pedig 
20 tanulót foglalkoztattunk. 

 
 

2.5 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 10 éve maximális létszámmal, folyamatosan működnek.  
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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. 
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 
A balett csoport 2015. évi fellépései: 
 január 23.: Ózd, Olvasó – „Miénk a színpad” 
 május 9.: Ózd, Városközponti parkoló – Richter Egészségnap 
 április 18.: Ózd, Vasvár úti Ált. Iskola – Tehetségnap  
 május 31.: Ózd, Ifjúsági Park – Városi Gyereknap 
 június 6.: Borsodnádasd – Egészségnap 
 június 12.: Ózd, Civilház – Balett évzáró 
 december 13.: Ózd, Olvasó – „Ünnepi fényben” 
 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 12 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-ban 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. 
2014-ben és 2015-ben a Mezőkövesden megrendezett „Országos Kis Jankó Bori” 
kiállításon különdíjat kaptak hímzéseikre. 
 
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. 
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Erica-CDanceSchool and Company (ECDS) 
 
Az Erica C. DanceSchool 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 foglalkozásokon 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. DanceSchool 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 kiírjuk Ózd Város Önkormányzatával közösen az 
Ózdi Honismereti Pályázatot, a művelődési ház pénzügyi lehetőségeinek függvényében 
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 közönség számára, ilyen például 
a 2005-ben indult„A hely, ahol élünk…” honismereti előadássorozat is. 
2015-ös programjaik („A hely, ahol élünk…”): 
 Február: Benyhe László előadása 
 Március: Grega Oszkár előadása 
 Április: Filipcsin Károly előadása 
 Szeptember: Komár László előadása 
 Október: Kirchknopf András előadása 
 November: Horváth Károly előadása 
 December: 10 éves a Hely ahol élünk – előadás és könyvbemutató  
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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 2015-ös évben versenyzőik a következő eredményeket érték el a Magyar Bajnokság 
futamain: 

F-2 A kategória 
5. helyezés Számadó István 723 pont 
11. helyezés Kovács Gábor 431 pont 
12. helyezés Medve Gábor 370 pont 
F-2 B kategória 
2. helyezés Bolyky  Zsolt 753 pont (13 ponttal maradt le az elsőtől) 
F - 2 C kategória 
5. helyezés Számadó  István 682 pont 
F - 4 A kategória 
17. helyezés Számadó  István 190 pont 
25. helyezés Kurdi Csaba 144 pont 
F - 4 C kategória 
3. helyezés Bolyky Zsolt 716 pont 
FDS kategória 
3. helyezés Kelemen Tibor 704 pont 

 
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.  
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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. A társulat két tagja ma 
már a Budapesti Operettszínház, ill.  a Kecskeméti Katona József Színház szerződött 
társulati tagja. 
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. 
2015-ös szerepléseik: 
 Március 15-i ünnepi műsor 
 Szeptember 11. Padlás (két előadás) 
 Október 23.-i ünnepi műsor 
 November: a Szociális munka napja – Padlás 
 December: Advent a Városház téren 
 December: Ünnepi Fényben – Koncert az Olvasóban 
 

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.  
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2015. novemberében együttműködésben az ÓMI-val immár második alkalommal vettek 
részt/szervezték meg az Adorján Lajos Néptáncfesztivált. 
Az ÓNE jelenleg nagy változáson megy keresztül: 2015. augusztusában több táncos is 
kivált az egyesületből (Szabad Szombat). Az új helyzet nagy kihívások elé állította a 
maradó táncosokat. Új művészeti vezetőt választottak Ronyecz Ákos személyében. 
Elnökük Tartó Lajos, titkár Kergyi Lászlóné. 
 
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. 2015 őszén csatlakoztak az 
egyesülethez az ÓNE-ből kivált táncosok, a Szabad Szombat Táncegyüttes tagjai is. 
 
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 WestfaliaiSelm 
városából érkezett zenészek.  
2015-ös szerepléseik: 
 Március 15.: Ózd, Petőfi tér – Városi ünnepség 
 Május 1.: Ózd – zenés ébresztő a város 11 pontján 
 Május 2.: Pilisszentiván 
 Június 26.: Ózd, Olvasó – 120 éves ünnepség 
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 Augusztus 8.: Ózd, Városi Strand – Johnson Electric ünnepsége 
 Augusztus 22.: Szilvásvárad – Csobogó-nap 
 Augusztus 29.: Bükkmogyorósd – Falunap 
 Október 23.: Ózd – Városi ünnepség 
 December 4.: Bogács – Megyei Tűzoltószövetség továbbképzése 
 
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 4. alkalommal, házigazdái voltak a Felvidéki-Magyar Kórustalálkozónak. 
2015-ös szerepléseik: 
 Január: Magyar Kultúra Napja 
 Március: koncert az aggteleki cseppkőbarlangban 
 Október: IV. Felvidéki-Magyar Kórustalálkozó 
 December: Advent a Városház téren 
 December: Ünnepi fényben – 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. 
 



 
 

21 
 

A Természetbarátok Köre gyalogos és buszos országismertető 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  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. 
Ötévente megrendezésre kerül a Kohász Kék Teljesítménytúra is a teljes, 130 kilométeres 
távon (Salgótarján – Arló – Ózd érintésével a Bükkön keresztül – Diósgyőr). A túrázók 
itt elért eredményei a Magyar Bajnokság versenyébe is beletartoznak. A 2015. augusztus 
29-30-án megrendezett versenyen 196 túrázó és kerékpározó indult, ami kiemelkedő 
létszámnak minősül. A 2015-ös Kohász Kék Teljesítménytúrát a versenyzők 
szavazatai alapján országos viszonylatban a tavalyi év harmadik legjobban 
szervezett túrájának választották. 
 

2015. évi túrák: 
 január 18. (Felsőtárkány – Gyetve forrás – Felsőtárkány), 5 fő 
 január 28. (Budapest, múzeum látogatás), 8 fő 
 január 31. (Dédestapolcsány – Upponyi szoros – Dédestapolcsány), 4 fő 
 február 5. (Miskolc, Kocsonya Farsang Túra), 5 fő 
 február 7. (Miskolc, Kocsonya Farsang Túra), 3 fő 
 február 14. (Bélapátfalva – Bélkő nyak – Katona sírok – Bélapátfalva), 4 fő 
 február 19. (Szilvásvárad, Torkos csütörtök túra), 20 fő 
 február 21. (Ózd Tábla – Kajla völgy – Ózd Tábla), 6 fő 
 február 28. (Ó-Bükk; Ózd, Papagájház – Salakhányó – Ózd), 9 fő 
 március 7. (Miskolc, Ásványfesztivál Túra), 16 fő 
 március 15. („Népek tavasza túra”), 2 fő 
 március 19. (Mályinka – Országos Kék – Mária forrás – Mályinka), 9 fő 
 március 28. (Tardona – Buzgókő – Szentlélek – Tardona), 4 fő 
 április 4 – 5 – 6. (Bogács), 6 fő 
 április 11. (Borsodnádasdi tó), 16 fő 
 április 17. (Nagyvisnyó – Bálvány túra), 6 fő 
 április 18. (Bánhorváti – Damasa szakadék – Háromkő – Uppiny szoros – Dédes), 3 

fő 
 április 25. (Budapest, Corvinus Díszkerti túra), 8 fő 
 május 1 – 2 – 3. (Zempléni körtúra: Pálháza – Boldogkőváralja), 19 fő 
 május 13. (Budapesti túra: Szikla templom – Vártkert bazár), 6 fő 
 május 16. (Szilvásvárad – Olasz kapu – Fekete vár – Olasz kapu), 3 fő 
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 május 20. (Budapesti túra: Nemzeti Galéria – Margit – sziget), 6 fő 
 május 30. (Naszály túra), 52 fő 
 június 12 – 13 – 14. (Szlovákia, Alacsony Tátra), 19 fő 
 június 26. (Leányvölgyi túra), 8 fő 
 július 3. („Muzsikál az erdő” túra), 55 fő 
 július 4. (Ajnácskő – Fülek – Somoskő vár), 18 fő 
 július 5. (Galyatető – Lajosháza – Sás tó – Mátrafüred), 14 fő 
 augusztus 1. (Sirok – Kisnána – Markaz vár – Tarjánka) , 41 fő 
 augusztus 9. (Ó-Bükk; Arló – Somsály – Köleshát – Ózd), 3 fő 
 augusztus 26. (Mezőkövesd; Zsóri-fürdő túra), 6 fő 
 augusztus 29 – 30. (Kohász Kék Teljesítménytúra), 196 + 45 fő szervező 
 szeptember 10 (Bükkszentkereszti túra), 12 fő 
 szeptember 19. (Murányi vár), 19 fő 
 október 3 – 4. (Varbó – Andó kút), 19 fő 
 október 16–17–18. (Évzáró buszos túra: Diósgyőr – Hajdúnánás – Poroszló), 47 fő 
 november 11. (Szilvásvárad, Gerenna-vári emlékfal), 2 fő 
 november 13. (Vasvár kilátó – Cipó hegy), 56 fő 
 november 15. (Kő-völgy – Cserépváralja), 17 fő 
 december 10 – 11 – 12 – 13. (Budapest, színház, múzeumlátogatások), 21 fő 

A túrákon összesen 818 fő vett részt. 
 
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. Ez a 2015 – 16-os Megyei II. 
osztályú sakk csapatbajnoki mérkőzések eredményein is meglátszik. Az ÓSSE a most 
folyó bajnokságban már csak az 5-7. hely valamelyikét érheti el. 
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2.6 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 könnyed, 
felhőtlen szórakoztatást tűztük ki célul, úgy a tavaszi, mint az őszi évadban. Sajnálatunkra 
a 2014-ben „ízlésformáló” célzattal útjára indított programjaink, melyek az intellektuális 
színdarabok felé hivatottak terelni a közönség érdeklődését, nem hozták meg a várt sikert, 
emiatt a 2015. évi ajánlatunkat a tényleges közönségigények alapján alakítottuk ki. 
Februárban, októberben és decemberben egy-egy fergeteges vígjátékot kísérhetett 
figyelemmel az alkalmanként mintegy 500 fős közönség – Estére szabad a kecó; Botrány 
az operában; Hippolyt, a lakáj –, olyan parádés szereposztással, mint: Hujber Ferenc, Kiss 
Ramóna, Harmath Imre, Bánfalvy Ági, Straub Dezső, Nyertes Zsuzsa, Csengeri Attila, 
Beleznay Endre, vagy Oszter Alexandra. 
A felnőtt előadások sorát gazdagította az ÓMI Zenés Színház által bemutatott Padlás c. 
darab, mely a tavalyi év folyamán három nagysikerű előadást is megért.  
Sokéves hagyományt követve az elmúlt év során is folytatódott az Olvasó óvodások és 
kisiskolások számára szervezett, bérletes színházi programja. A naptári évet a 2014. 
őszi/2015. tavaszi és a 2015. őszi/2016. tavaszi évad produkciói érintették, közülük 4 
előadás a 2015. év folyamán valósult meg. A műfaji sokszínűségnek köszönhetően 
(népmese, bábelőadás, mesejáték, interaktív koncert, audiovizuális csúcstechnikára épülő 
modern színpadi kaland) az érdeklődők száma alkalmanként (napi 2 előadás) meghaladta 
az ezer főt. Ehhez a szép számhoz, az intézményi szinten megvásárolt bérleteken kívül, 
az egyénileg értékesített szólójegyek is hozzájárultak. 
Népszerű szórakoztató rendezvényünk a Dumaszínház sorozat, mely 2010 óta vonzza a 
műfajt kedvelő fiatalok sokaságát. 
Városunkban nagy hagyományai vannak a néptáncnak. Évtizedek óta tartó töretlen 
népszerűségét az egyes csoportokban táncoló felnőttek és gyermekek nagy száma is jelzi. 
Népművészeti rendezvényeink közül 2015-ös év folyamán kiemelkedik a néptáncosok 
közreműködésével megrendezett II. Adorján Lajos Néptánctalálkozó, melyen az ózdi 
csoportok mellett fellépett többek között a Matyó Néptáncegyüttes, a Zsérci Meszes 
Néptáncegyüttes, a Hegyalja és Botorka Néptáncegyüttes is. Emellett töretlen 
népszerűséggel folytatódott táncházi sorozatunk is, melynek hagyományteremtő 
eseménye volt az április végi májusfaállítás is. 
Intézményünk minden évben csatlakozik az országosan is megrendezésre kerülő Magyar 
Kultúra Napja, valamint a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű sorozatokhoz is. 
Ennek kertében kerül átadásra többek között, az ÓMI saját alapítású díja a Művelődésért 
Kitüntető Díj is. Komplex rendezvényeink sorát gyarapítják az Ózdi Napok eseményei 
is, ahol a tavalyi év során, a hivatalos programokon túl, olyan neves előadók is felléptek, 
mint Balázs Fecó, de koncertezett az OchoMacho együttes is. 
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Közösségi rendezvényeink sorába tartozik a Városi Gyermeknap. 2015-ben a 
felajánlásoknak, támogatásoknak köszönhetően sikerült meghívnunk a gyermekek és a 
szülők körében is nagy népszerűségnek örvendő Kiskalász Zenekart, de emellett buborék 
show, óriásbábok, hajómodell bemutató, arcfestés és helyi fellépők is szórakoztatták az 
Ifjúsági Parkba kilátogatókat. 
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 2015-ös Szent István-nap sztárfellépői voltak aUnique Együttes, este pedig a Cool 
Head Clan koncertjét követően tűzijáték zárta az ünnepi programot.  
 
A sikeres rendezvények mellett azonban vannak olyan műfajok is, melyeket sokkal 
nehezebb életben tartani városunkban, s ebben a pedagógusok sem támogatják teljes 
körűen munkánkat. Több mint 15 éve rendezzük meg Filharmónia előadássorozatunkat 
a Miskolci Szimfonikusok közreműködésével, sajnos egyre csökkenő gyermeklétszám 
mellett.  
 
Az alábbi táblázatokkal, diagramokkal rendezvényeink sokszínűségét, nagyszámú 
látogatottságát szeretnénk illusztrálni: 
 

 alkalmak száma 
összesen 

látogatók/nézők 
száma összesen 

Művészeti események   
Előadó-művészeti és egyéb művészei rendezvények 19 4 815 
Film- és videofilm – vetítés 38 6 175 
Népművészeti rendezvények 5 1 360 
Művészeti események összesen 62 12 350 
Szórakoztató rendezvények   
Előadó-művészeti és műsoros rendezvények 36 14 245 
Táncos rendezvények 19 2 820 
Szórakoztató rendezvények összesen 55 17 065 
Közösségi rendezvények   
Társadalmi rendezvény, ünnep 39 16 335 
Játszóház, kézműves foglalkozás 17 640 
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Kulturális célú kirándulás 1 45 
Kézműves és egyéb vásár, bemutató 5 2 100 
Közösségi rendezvények összesen 62 19 120 
Kiállítások   
Képző- és iparművészeti 18 8 637 
Fotó 5 1 990 
Helytörténeti 1 855 
Egyéb 4 890 
Kiállítások összesen 28 12 372 
Rendezvények összesen 207 60 907 
A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok 
keretében megvalósuló 

26 14 530 
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ÓMI „Olvasó” Színházterem – összlátogatói létszám / próbák aránya 

 próba összlátogatóilétsz.  alkalom fő 
január 16 276 1231 
február 14 160 2044 
március 21 256 2424 
április 16 306 757 
május 20 358 3545 
június 21 340 730 
július 18 255 448 
augusztus 10 124 144 
szeptember 23 301 1865 
október 19 334 3420 
november 20 404 2909 
december 10 353 4423 
ÖSSZESEN: 208 3467 23940 
 

A próbákon résztvevők létszáma az összlátogatói létszám 14,5%-a. 
 
Kiugró látogatói számok: 

Május: gyermekszínház, Jazzparádé, a Tánc világnapjához kapcsolódó megnövekedett 
számú néptáncos próba, esküvői fotózások 
Október, december: felnőtt színházak, gyerekszínház, Dumaszínház, ballagási próbák, 
nyugdíjas gálák 
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 2.7  Tábor: 
Az egyhetes Ózdi Örökségvédő Festőtábor már 13 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. 2015. augusztus 1-7. időtartamban került megrendezésre a XII. Ózdi 
Örökségvédő Festőtábor Bárdos Péter művész-tanár szakmai irányításával. 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 
2016. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyílt tárlaton tekinthette meg a 
közönség. 
 

2.8 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. 
A 2015-ös év során 108 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. 
19 alkalommal (többek között falunapok, településrészi napok) végeztünk 
rendezvényszervezést származtatott alapszolgáltatásként, mely programok 
összlátogatói létszáma több mint 11 000 fő volt.  
1056 alakommal béreltek termet különböző csoportok, szervezetek a Városi 
Művelődési Központ épületében, a résztvevő közönség létszáma közel 13 000 fő volt.  
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A Kulcs Pont információs szolgáltató térben internet-használati lehetőséggel és 
nyomdatechnikai szoláltatásokkal is a látogatók rendelkezésére állunk. 
Az épületben két ital automata működik. 

 
 
3. TELEPHELYI MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK  

Az ÓMI VMK üzemeltetésében működnek az alábbi peremkerületi közösségi színterek, 
házak: Center, Uraj, Susa, és Szentsimon, 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.   
 

Helyzetük bizonyos értelemben heterogén. Megbízási jogviszonnyal – minimális 
díjazásért - gondnok segíti a felügyeletet Urajban, Centerben, és Szentsimonban, Susán, 
Szennán.  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. 
 

Felméréseink alapján a peremkerületekben található közösségi házak, illetve a Civil Ház 
állapota lényegesen nem hátráltatja a biztonságos működést.  
Általánosságban elmondható, hogy kisebb javításokkal, karbantartással, tisztasági 
festéssel az épületek állaga javítható, a Civil Ház állapota viszont nagyobb felújítást, 
javítást igényel döntően a lapos tető beázása miatt. 
 

Nehézségeik ellenére az itt zajló programok közösségformálók és eredményesek. E 
közösségi színterek az ott élőknek lehetőséget nyújtanak közösségi életük szervezésére. 
Látogatóik száma növekvő tendenciát mutat. 
 

 
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 
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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:   

 

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 
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Működési feltételeik, infrastruktúra:   
A külső homlokzat részleges javítása szükséges, indokolt lenne az épület teljes 
tisztasági festése. 
Az épület ivóvíz ellátásának vezetékrendszere csőtörés miatt az épület külső 
falán lett kiépítve, mely a téli időszakban az általunk felhelyezett szigetelés 
ellenére is elfagy. Szükséges lenne a földben történő belső elvezetés, mely 
azonban jelentős munkálatokkal és költségekkel jár.  

 
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.   
 
Az ún. mozitermi cirkó (gázkazán) régi, elavult, cseréje indokolt lenne, mivel 
jelen állapotában az ismétlődő karbantartások mellett folyamatos költséget 
jelent a javíttatás is. Fűtés nélkül a vizesblokk, illetve a radiátorok szétfagynak.  

 
Az udvarán található un. sportház (volt orvosi rendelő) állapota a 
legkritikusabb, mivel itt teljes felújítás (vakolás, burkolás, festés, fűtésrendszer 
kiépítése stb.) szükséges, amennyiben igény merül fel a hasznosításra.  
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SZENTSIMONI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (3625 Szentsimon, Barátság út 4-6.) 

 
Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai:  

Az állandó kiállítás 2005-ben nyílt. Az összegyűjtött emlékanyagok 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.  

 
 
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.  
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4. 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 15 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 viszonylagosan kevés 
a kisközösségek befogadására alkalmas terem. (pl. a Bolyokvasvár Polgári kör már csak az 
Árpád vezér úton kapott helyiséget) 
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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. 
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.  
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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:  5 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. 
Szervezetük nyitott, szívesen fogadnak és várnak minden új tagot, csoportot vagy 
munkahelyi kollektívát és önkéntes segítőket, véradókat, szervezőket, akik alapelveiket 
elfogadják és munkájukban 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, 
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. 
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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. Bekapcsolódtak az 
Ózdi Civil Kerekasztal munkájába. Évi egy alakalommal kirándulást szerveznek a 
tagjaiknak. Tagdíjbevételükből szociális és temetési segélyt fizetnek és köszöntik az 50-
60 éves tagsággal rendelkező  nyugdíjasaikat. Kiemelkedő eseményként kezelik az 
Emlékünnepséget,  ahol a robbanásban elhunytakra emlékeznek 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 eredettörténettel foglalkozó különféle szervezeteket, 
intézményeket, személyeket. Közösen, egymás eredményeit kiegészítve dolgozni. 
- A társadalom mind szélesebb rétegeit bevonni a fenti tevékenységbe. Társadalmi 
szinten hasznosítani tudásukat, ismereteiket.  

 
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   
Megalakulásuk óta több önálló nagyobb rendezvényt, kiállítást szerveztek. ( pl.: Futás 
a Nőkért 2013. , Teleki Clara lézergrafikáinak és Bárczi Pál szobrainak  bemutatása) A 
Civil Házban megrendezésre kerülő rendezvényeket szinte kivétel nélkül támogatja és 
segíti a szervezetük. 

  
Ózdi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 

Vezetője: Bellér Lászlóné, taglétszám: 145 fő 
A jelenlegi taglétszámmal működő klub 1999-ben alakult. 9 főből álló vezetősége fő 
feladatának tekinti a közösség összetartását. Ismeretterjesztő előadásokat, 
egészségmegőrzés érdekében tett gyógyfürdő látogatásokat, kirándulásokat szerveznek. 



 
 

36 
 

Országos elismertséget elért csoportjaik : Miniszteri dicséretben részesült Ipari 
Örökségvédők Baráti Köre,   az  Ózdi Szívek Énekegyüttes és a Szarkaláb 
Néptánccsoport. 
Évenkénti nagy rendezvényeik: 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 vesznek részt országos versenyeken és a klub is 
szervezett már országos versenyt felnőtt csapatok részére. Rejtvényeket készítenek a 
nyári könyvtári játszóházak programjához valamint a helyi sajtó részére. Szívesen 
látnak minden érdeklődőt a szerdai foglalkozásaikon. 

  
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. Céljuk a szabadidő hasznos 
eltöltése, a beteg, esetleg szívműtéten átesett tagok életkedvének megőrzése, 
megtartása, illetve az egészségnevelés. A klubtagok heti rendszerességgel vesznek részt 
a foglalkozásokon. Programjukat úgy alakítják, hogy a kultúra és szórakozás mellett 
hasznos,-  a mindennapokat érintő -  információk  is eljuthassanak klubtagjaikhoz. 
Megemlékeznek az ünnepekről és születésnapjukon köszöntik a klubtagokat. 
Rendszeresen szerveznek 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 nyújtsanak a testi –lelki – szellemi 
problémák megelőzéséhez, valamint az egészségmegőrzésben és az utógondozásban. 
Önkéntes segítőik ellenszolgáltatás nélkül, saját szabadidejükből áldoznak arra, hogy 
„idegen” embereknek segítséget nyújtsanak, bebizonyítva azt, hogy a mai világban is 
van esély az egymás felé fordulásra. 
Weblap elérhetősége: www.szeretetfenye.hu 

  
Szeretet Gyermekei Alapítvány 

Vezetője: Énekes Béla, taglétszám: 48 fő 
Közhasznú Alapítvány, a szeretetteljes életért! Művelődő közösségeket, önképző, 
gyakorló köröket működtetnek. Előadásokat, fórumokat, beszélgetéseket szerveznek. 
Közvélemény kutatást, igényfelmérést végeznek. Aktuális jelentősebb területek: 
Irodalmi kör, elektronika kör, egészségmegőrző tornák, szeretetteljes diákévek fórum-
közvélemény kutatás. 
Megtalálhatóak  a facebook.com/szeretetgyermekei közösségi oldalon is. 
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 Szocioszervíz Egyesület 
Vezetője: Kónya Béla, taglétszám: 20 fő 
Szervezetük 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 létrehozták és 
fokról-fokra fejlesztették partneri kapcsolatrendszerüket. Szakkörök létrehozására 
törekedtek 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. 

  
 
A Civil Ház működési feltételei, infrastruktúra:  
Rendezvényekre igénybe vehető hasznos terei: 400 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.  
A Színházterem teljes körű rekonstrukcióra szorulna, megépítése óta csupán kisebb-nagyobb 
felújításokat végeztek rajta. Az épület terei közül ez a legkevésbé igénybevett. E 
kihasználtságot a tervezett mozi vetítések javíthatják. Felújításának lehetősége (magas 
költségei) és szükségessége (igénybevevők száma) komoly, és nehéz mérlegelés tárgya. 
Fenntartói döntést igényel továbbá, hogy esetleges forrásteremtés esetén továbbiakban is 
színházteremként kell-e működnie, vagy inkább szintén a civileket szolgáló egyéb közösségi 
tereket ésszerű helyén kialakítani. Jelen állapotában nem üzembiztos terület. 
 
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.  
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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. 
A pince talajvíz szigetelése, felújítása csak részlegesen történt meg, így egészében sérült, esős 
idő esetén megjelenik az esővíz, a pince gépészeti terében illetve a modellező kör helyiségében 
teljesen levált a vakolat, ezáltal mind két tér dohos, szinte használhatatlan, holt tér. 
 
A civileket segítő munkatárs rendelkezik a munkájához elengedhetetlenül szükséges 
irodatechnikai eszközökkel, melyet a bérlők is használnak.  
 
A Civil Házban jelenleg folyik egyeztetés ill. előkészület annak érdekében, hogy a lakossági 
igényeket megfelelő minőségű mozi vetítésekkel szolgálhassuk ki.  
 
Az épület állagából eredően a biztonságos működéshez elengedhetetlen szükséges javítások 
az alábbiak:  

 
- 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: 
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- 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 

 
 
5. VÁROSI KÖNYVTÁR 

 
A könyvtári rendszer Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere. Az ÓMI 
Városi Könyvtár e rendszer része, mely értékteremtő, értékközvetítő, mely figyelembe vesz 
felhasználói, oktatási és közösségi igényeket, mely egyenlő hozzáférést biztosít a kulturális 
értékekhez.  
Az ÓMI Városi Könyvtár nyilvános, magas színvonalú könyvtári ellátást nyújt elsősorban Ózd 
város, tágabb értelemben pedig az ózdi térség lakossága számára.  
A könyvtár a város, a kistérség legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Ózd város nyilvános 
települési közkönyvtára. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül, 
együttműködve II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral az ózdi térségben működő 
kistelepülések könyvtári ellátásának aktív résztvevője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
kihelyezett ózdi tagozatának háttérintézménye. Két helyen szolgáltat, központi intézményén 
kívül az Árpád Vendégház emeletén az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtár várja a településrész 
gyermek és felnőtt olvasóit. 
Meghatározó szerepet tölt be a város és az ellátott települések lakosságának életében azzal, 
hogy segíti és támogatja a kor kívánalmainak megfelelő magasszintű tudás és kompetenciák 
megszerzését. 
A közösségépítés egyik legfontosabb helyszíne a könyvtár, hiszen képes egyidejűleg támogatni 
az egyéni és a közösségi igényeket. Mert a könyvtári tér egyszerre lehet tanulási és közösségi 
tér.   
Társadalmi szerepvállalása nagyon fontos, hiszen a nem formális és informális képzések révén 
támogatja az információs műveltség elsajátítását, az egész életen át tartó tanulást, az olvasási 
készség és szövegértés fejlesztését. A hagyományos szolgáltatások mellett kiemelt 
jelentőséggel bír az oktatás támogatása minden szinten, a felnőttképzés és továbbképzés, 
valamint a gyermekek olvasáskultúrájának elősegítése. 
 
Tevékenyen támogatjuk az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját, részt vállalva a 
tudásalapú társadalom megvalósulásában és az élethosszig tartó tanulás támogatásában. 
A könyvtáros szaktudásában és emberi hozzáállásában rejlő erőforrás e rendszer egyik legfon-
tosabb és alapvető eleme. E nélkül nem működhet jól és hatékonyan egy könyvtár. 
Alapvető, mindennapi feladataink ellátása, a felnövekvő generáció olvasóvá nevelése, a 
minőségi feladatellátás biztosítása, a könyvtárhasználók igényeit kielégítő szolgáltatások 
alakítása folyamatos felkészültséget, kreativitást, együttműködést, a változni és megújulni 
tudás képességét igénylik. 
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Törekszünk arra, hogy minden elérhető forrást kihasználjunk, melyek támogatják céljaink 
elérését minden szinten. Az információs és kommunikációs technikák lehetőséget biztosítanak 
számunkra, hogy mindezeknek a feladatoknak megfeleljünk, s az igénybe vehető források, a 
folyamatos szakmai párbeszéd révén hatékony és minőségi szolgáltatásokkal elégítsük ki 
használóink igényeit, csökkentve a földrajzi, gazdasági, társadalmi különbségekből adódó 
hátrányokat is. 
 
A dokumentumállomány alakulása 2015. december 31-ig 
A gyarapodás minden dokumentum típust (könyv, DVD, hangos könyv) beleértve az adott 
időszakban 2.105 egység dokumentum, 5.438.405 forintértékben. Idén állományunk 
gyarapítását az intézményi költségvetésen kívül különböző pályázatok, támogatások segítették, 
melyek lehetővé tették, hogy a használói igényeket kielégítő állományi összetételt tovább 
erősíthessük új könyvek beszerzésével.  
 
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által életre hívott, az olvasás- és könyvkultúra fejlesztését 
célzó Márai-programban 2011 óta van jelen intézményünk.  
2015-ben folytatódott a Márai program, s az elmúlt évhez hasonlóan könyvtárunk az idén is 
részesült a támogatásból, melynek értelmében  220 ezer forint értékben vásárolhattunk  szak-, 
szépirodalmi, gyermek és ifjúsági irodalmat, mely 99 db könyv beszerzését tette lehetővé, 
melyek között megtalálható Bagdy Emőke, Boldizsár Ildikó, UmbertoEco, Berg Judit, Márai 
Sándor, Vekerdy Tamás munkái. 
Ez évben a NKA folytatta könyvtámogatási pályázatát, melynek célja a könyvkiadási 
tevékenység fejlesztése, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozása. E 
támogatásnak köszönhetően mintegy 600 e forint értékben, 194 db könyvvel gazdagodott 
könyvtárunk és vált elérhetővé a széles olvasóközönség számára. 
Mindezeken a támogatásosok felül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Érdekeltségnövelő 
pályázata szintén támogatta állomány és eszközbeszerzésünket. Az elmúlt esztendőben 
1 818 000,- Ft támogatásban részesült intézményünk, melynek 30 %-át fénymásoló berendezés 
beszerzésére fordítottuk, a fennmaradó 1 273 000,- Ft mintegy 425 db könyv megvásárlását 
tette lehetővé. 
A beszerzés módja szerint a vásárlás mellett folyamatos az ajándékba kapott 
dokumentumoknak köszönhető gyarapodás. 2015. december 31-ig az állomány összesen 
102.477 egység 57.538.686 forint értékben.  
 
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazása 
 
Állományfeltárás 
Az idén is folytattuk állományunk számítógépes feltárását a Corvina könyvtári integrált 
rendszer segítségével. Folytatódott az állomány retrospektív feltárása, melyben a szépirodalmi 
dokumentumok rögzítését négy, közfoglalkoztatásban dolgozó kolléganő végezte. 
Tevékenységük nagyon sokat jelentett az elmúlt évben az e területen elvégzett munka során. 
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Folyamatos az újonnan beszerzett dokumentumok feldolgozása és megjelentetése az 
elektronikus katalógusban, melynek eredményeképpen jelenleg több mint 51.139 példány 
található meg adatbázisunkban. Az integrált rendszer lehetőséget nyújt katalógusunk online 
eléréséhez, így honlapunkon www.vkozd.hu mindenki számára elérhetővé válik a feltöltés alatt 
álló, folyamatosan bővülő katalógusunk.  
 
Forgalmi adatok 
Intézményünkben az érvényes regisztrációval rendelkező használók száma, illetve ezen belül 
az újonnan beiratkozók száma az elmúlt évek statisztikái alapján folyamatos, kismértékben 
emelkedő tendenciát mutat.  
 

  
 
 
A könyvtárhasználathoz kapcsolódó mutatók több tevékenységben is hasonló értékeket 
mutatnak az előző időszakhoz képest, de vannak emelkedő tendenciájú területek. Fontos 
mutató és örvendetes tény, hogy növekvő tendenciát mutat a gyermekek könyvtárhasználata. 
Ez megmutatkozik a személyes használatok számában, a gyermekkölcsönzők és az általuk 
kölcsönzött dokumentumok számában. 
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Az Országos Dokumentumellátási Rendszer és a települési könyvtárak könyvtárközi 
kölcsönzése 
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásával biztosítja 
az olvasók számára az olyan dokumentumok elérését, kölcsönzését, melyek nem találhatóak 
meg a könyvtár állományában. Könyvtárunkban ezt a szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki 
beiratkozott tagja a könyvtárnak.  
Célunk, hogy minden hozzánk forduló könyvtárhasználó részére biztosítani tudjuk azokat a 
dokumentumokat, melyek nem találhatók meg állományunkban, de az olvasónak szükséges a 
sikeres tanulmányaihoz vagy munkája teljesítéséhez, valamint, hogy a kistelepüléseken élők 
is hozzájuthassanak a számukra szükséges dokumentumokhoz. 
 
E népszerű szolgáltatás keretében az elmúlt esztendőben 208 db kérést indítottunk a 
rendszeren keresztül, ugyanakkor hozzánk a kistérségből 612 db kérés érkezett. Állományunk 
megfelelő összetételének köszönhetően minden kérést tudtunk teljesíteni, mely nagyon fontos 
célkitűzéseink elérésének és a minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében.  
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Fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása  
Munkánk során mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetű használói rétegek 
könyvtári ellátására. Célunk, hogy az idős emberek, az egészségi problémákkal küzdők és a 
fogyatékos emberek számára a könyvtári szolgáltatások szinte teljes skáláját biztosítani tudjuk.  
Felvettük a kapcsolatot több idősek ellátásával foglalkozó intézménnyel, hiszen sok esetben a 
mozgásukban korlátozott, de olvasni vágyó emberek ellátása szintén problémát jelenthet. Havi 
rendszerességgel történő látogatásainkkal, könyvek kiszállításával, helyben történő ellátással 
igyekszünk az otthonokban élő, napközi otthonokat igénybe vevő idős emberek számára is 
elérhetővé tenni szolgáltatásainkat. Ez a tevékenységünk folyamatos, törekvésünk szerint 
szeretnénk minél több idős, mozgásában korlátozott ember ellátását biztosítani és megoldani 
szolgáltatásainkkal és eszközeinkkel egyaránt. 
 
Az esélyegyenlőség növelése érdekében, segítve a környezetünkben élő hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkózását nagy figyelmet fordítottunk és fordítunk a roma származású gyerekek 
és felnőttek igényeinek kielégítésére, olvasási és információszerzési szokásainak alakítására. 
A roma származású emberek életfelfogásának, életmódjának formálása hitet, türelmet, 
áldozatot követelő feladat, de problémáikat, nehézségeiket csak velük együtt lehet megoldani. 
A többségi társadalomnak el kell tudni fogadni, a kisebbségi csoportnak pedig el kell tudni 
fogadtatni a romák világát. Ez pedig partnerség, együttműködés és az értékek felismerése, 
tudás, ismeretek felhalmozása és hasznosítása nélkül nem valósítható meg. 
A könyvtár az az intézmény, amely a maga gyűjteményével, sajátos eszközeivel hatékony 
segítséget képes nyújtani az oktatási intézményeknek az eredményes tanításban. Törekednünk 
kell az együttműködés lehetőségeinek minél teljesebb feltérképezésében és kihasználásában a 
helyi viszonyoknak megfelelően. 
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Rendezvények 
 
Az intézmény éves rendezvénytervének alapját a könyves ünnepekhez kapcsolódó nagy 
rendezvények képezik (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, 
Gyermekkönyvhét), valamint a hagyományos országos nagy könyvtári népszerűsítő 
programok, a tavaszi időszakban az Internet Fiesta rendezvénysorozata, valamint ősszel a 
Kulturális Örökség Napjai és az Összefogás Országos Könyvtári Napok. 
A hagyományos felnőtt és gyermekrendezvényeinket igyekszünk mindig frissíteni, új 
elemekkel bővíteni, formailag és tartalmilag egyaránt.   
 
Kamara-kiállítások mindig nagy sikert aratnak, hiszen számos esetbenitt élő, vagy Ózdhoz 
kötődő alkotókat igyekszünk bemutatni, megmutatni, melynek eredményeképpen több ezer 
olvasó, látogató tekintette meg színvonalas kiállításainkat, melyek épületünk aulájában, 
valamint az emeleti folyosón kerültek megrendezésre – Demes Ferenc iparművészeti 
ékszerkiállítása, Csépányi Ottó amatőr alkotó, Rákosi János Zoltán képzőművész, a Nyugdíjas 
Klub tagjainak kiállítása, valamint a programjainkhoz kapcsolódó kiállítások. 
Kiállításaink sikerességét és népszerűségét igazolja 8308 fő látogató, akik megtekintették 
tárlatainkat. 
Folytatódott a nagysikerű Kitekintő című programsorozatunk, melynek keretében kistérségünk 
települései mutatkoznak be negyedévente. 2015-ben Csokvaomány, Arló, Csernely - mutathatta 
be természeti környezetét, nevezetességeit, falusi turizmusát, helyi értékeit, hagyományait, népi 
művészetét.  
 
December 31-ig 80 alkalommal rendeztünkfelnőtteknek szóló programot, melyeken 10.887 fő 
vett részt. E rendezvények sorában sor került író-olvasó találkozókra (Kávészünet Együttes, 
Kálnay Adél, Ugron Zsolna tb.), irodalmi délutánokra, népszerűsítő előadásokra (Jónás Zoltán, 
Világjárók előadásai), könyvbemutatókra (Dubniczky István, Orbán Piroska stb.) 
Keresztrejtvényfejtő bajnokságra. 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség - a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával - ebben az 
évben is megszervezte az Internet Fiesta országos rendezvénysorozatot, melyhez könyvtárunk 
az idén is csatlakozott. Az Internet Fiesta idei fő témaköre - Környezetünk és családunk az 
interneten - amely lehetőséget kínál arra, hogy megmutassuk és megismerhessük szűkebb és 
tágabb környezetünket valamint azok épített és természeti értékeit.  
E gondolatok jegyében szerveztük programjainkat. A Fiesta nyitórendezvényeként, az 
intézmény Nyugdíjas Klubjának tagjai által a hosszú évek során készített különböző 
képzőművészeti tárgyak - kalocsai terítők, vagdalásos terítők, úri hímzések, horgolt díszek stb. 
- kerültek bemutatásra.  
 Az Internet Fiesta ideje alatt folytatódott "Kitekintő" sorozatunk, melyen Csokvaomány 
település mutatkozott be. Mustos Tibor a község polgármesterének közreműködésével a 
látogatók megismerkedhettek a falu történelmi múltjával, mindennapi gondjaival, a jövő 
elképzeléseivel, terveivel.  
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Vendégünk volt Bárdossy Péter történész-levéltáros, genealógus, aki a családfakutatás 
módszereiről, rejtelmeiről, családtörténeti kutatómunkáról tartott előadást.     
Az egyhetes Internet Fiesta programsorozat alatt hagyományainknak megfelelően 
megszólítottunk minden korosztályt különböző foglalkozásainkkal, rendezvényünkkel. 
 
Az Ünnepi Könyvhét a magyar irodalom, a kortárs írók seregszemléjeként a világon 
egyedülálló, magyar kulturális rendezvénysorozat, évről évre töretlen sikerrel és 
népszerűséggel,immár több mint nyolc évtizede. 
2015-ben mint minden évben könyvtárunk színes és változatos programokkal kapcsolódott a 
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok országos programjaihoz. 
A könyvhét megrendezése közös érdeke íróknak, kiadóknak és könyvkereskedőknek, valamint 
az olvasóközönségnek, a magyar kultúrának is, és mindazoknak, akik életében a könyv, az 
olvasás központi szerepet kapott. A könyv ünnepén színes programjainkkal, meghívott 
vendégeinkkel különböző korosztályokat szólítottunk meg, folytatódott Kitekintő-ablak a 
térségre című programsorozatunk, a II. János Pál Katolikus Általános Iskolával együttműködve 
tizedik alkalommal rendeztük meg a ROMAVILÁG című kistérségi cigány népismereti 
vetélkedő. 
 
XVII. Ózdi Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan újra Könyvtári Pavilonnal vártuk Ózd 
város lakosságát, kicsiket és nagyokat az Ifjúsági Parkban. Kedvezményes beiratkozási 
lehetőséget, helyszíni könyvkölcsönzést, helyi kiadványok vásárát biztosítottuk a 
kilátogatóknak, valamint kézműves foglalkozásra invitáltunk minden gyermeket és felnőttet. 
Fiatal középiskolás diákok élő társasjátékkal, mesék felolvasásával és mese-kirakóval várták a 
kicsiket, de egy kis agytornára is invitáltunk minden játszani szeretőt. Mese-totó, ózdi 
várostörténeti totó és óriás keresztrejtvények várták a játszani vágyókat. 
 
2015. októberében tizedik alkalommal csatlakoztunk tartalmas, sok embert és több korosztályt 
megszólító programjainkkal az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz.  
Vendégünk volt Ugron Zsolna író, kiállítást nyitottunk, középiskolásaink ismeretterjesztő 
előadáson ismerkedhettek meg a tűzoltók munkájával, folytatódott Világjáró sorozatunk. Sor 
került az általános és a középiskolás diákok keresztrejtvényfejtő versenyére és megrendezésre 
került az Ózdi Rejtvényfejtő Klubbal közösen a VIII. ÓZD KUPA országos 
keresztrejtvényfejtő verseny. 
 
A folyamatos jelentkezéseknek köszönhetően folytatódott az Információ és Kommunikáció 
című, 20 órás (5 alkalom/4 óra) Számítógép és Internet-felhasználói tanfolyamunk szervezése 
és lebonyolítása. 
2015-ben is az előző évekhez hasonlóan több tanfolyam lebonyolítására került sor helyi és 
térségi szinten egyaránt, ahol az alapismereteken túl, számos olyan információval 
ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyek segítik őket a mindennapi információszerzésben, a 
virtuális világban való eligazodásban. 
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Felnőtt kisközösségek 
Intézményünk több klubnak is otthont ad, mely csoportokkal évek óta zavartalan és 
gyümölcsöző együttműködésünk. 
Nyugdíjas klubunk több mint 20 éves múltra tekint vissza. Jelenlegi taglétszámunk 40 fő. 
Klubunk a helyi olvasóközönségből szerveződött. Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban 
havonta egy alkalommal kerül sor az összejövetelekre. A foglalkozások 1-1 ünnepkörhöz 
kapcsolódnak. A klubdélutánokat vendégelőadókkal, táncházakkal, kirándulásokkal 
színesítjük.  
 
2014. novemberében a Petőfi téri könyvtárunkban is alakult egy nyugdíjas klub, a Fagyöngy 
Könyvbarátok Nyugdíjas Klub, amely a környék nyugdíjasainak nyújt kikapcsolódási 
lehetőséget. A havonta megrendezett foglalkozások különböző ünnepkörhöz kapcsolódnak, de 
mindemellett kirándulások, könyvtári programokon való részvétel, kézműveskedés színesíti a 
klub életét. 
 
Könyvtárunkat és az Ózdi Rejtvényfejtő Klubot immár 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 rejtvényfejtő berkeiben egyaránt.  
Erről tanúskodik, hogy 2015-ben a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete versenyében második 
helyezést értük el az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésében. 
 
A Szeretet Gyermekei AlapítványSzép Szó Irodalmi Kör jelentős múlttal rendelkező 
alkotócsoport, melynek több tagja rendelkezik önálló kötettel, melynek bemutatását 
könyvtárunk minden esetben felvállalta. Az általuk hosszú éveken át szerkesztett Ózdi Kristály 
(ma már Ózdi Szép Szó) és a már öt alkalommal megjelent Ózdi Antológia című kiadványaik 
sok ózdi alkotónak-költőnek, írónak képzőművésznek- kínáltak, kínálnak publikálási 
lehetőséget. Sok közös rendezvényünk bizonyítja, a szépkorúaknak, középiskolásoknak 
rendezett szavalóversenyek, a helyi és megyében élő költők könyvbemutatója, hogy 
eredményes és sikeres szakmai kapcsolatot ápolunk.  
 
APRÓ ÖRÖMÖK - Baba-Mama Klubnak otthont ad és szakmai, támogatói hátteret biztosít 
intézményünk. 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. Az alakuló találkozón megismerkedtek az 
anyukák, apukák és kisbabáik egymással, megbeszélték a klub további találkozóit, lehetőségeit. 
Ötleteket, tapasztalatokat cseréltek egymás között a nevelésről, a táplálásról, melyhez szakmai 
segítséget is kaptak. A találkozókra havi rendszerességgel kerül sor, s igyekszünk minden 
szempontból támogatni a családokat a helyszín biztosításával, előadókkal, irodalommal, 
kihasználva ebben a kezdeményezésben a felnövekvő generáció olvasóvá nevelésének 
lehetőségét. A klub életét a folyamatos megújulás jellemzi, hiszen a gyermekek növekedésével 
a klubtagok is cserélődnek, és mindig újabb és újabb ötletek alakulnak a foglalkozások 
alkalmával.  



 
 

47 
 

Az utóbbi egy évben nagy népszerűségnek örvend a kézműves foglalkozás, amely ma már 
minden egyes alkalommal jelen van a klubdélelőttökön.  Anyukák, nagymamák és gyermekek 
együtt, családiasan készítik el az ünnepekhez kapcsolódó díszeket, ajándékokat, miközben a 
gyermekek kézügyessége, kreativitása is fejlődik. 
 
Gyermekkönyvtári tevékenység 
Gyermekkönyvtári tevékenységünk kimagasló a térségben és a városban egyaránt.  2015-ben 
is törekedett minden korosztály számára megfelelő színvonalú dokumentum- és információs 
szolgáltatást nyújtani. 
A Gyermekkönyvtár továbbá fontos feladatának tekintette a használók olvasásra, 
könyvhasználatra motiválását, valamint közösségi élményt adó, és az olvasáskultúra 
fejlesztését támogató színvonalas gyermekprogramok szervezését. 
A gyermekek információs kultúrájának megteremtéséhez, a könyv-és könyvtárhasználat 
elsajátíttatásához, az önálló ismeretszerzéshez szükséges hagyományos és digitális 
kompetenciák megszerzéséhez egyaránt lehetőséget biztosítunk. 
A tehetséges gyerekek felkarolását és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását több 
könyvtári tevékenységi forma segíti: egyéni és csoportos foglalkozások, klubdélutánok, 
vetélkedők, rejtvények és pályázatok, játszóházak, mesedélutánok, közönségtalálkozók, 
valamint az Olvasótábor, mely több mint 25 éves múltra tekint vissza. 
A könyvtár a város oktatási intézményeivel több évtizedes, jó kapcsolatot ápol, mely 
nélkülözhetetlen a könyvtár, oktatást támogató, a gyermekek olvasóvá nevelését segítő 
tevékenységéhez. 
 
A tanórán kívüli könyvtári csoportos foglalkozások, olvasásnépszerűsítő, ismeretterjesztő 
programjainkalapvető fontossággal bírnak tevékenységünkben. A könyvtárban fellelhető 
információk segítségével és könyvtári eszközeink felhasználásával az ünnepkörökhöz, 
tanagyaghoz kapcsolódóan, együttműködve az oktatási intézményekkel segítjük a tananyag 
játékos, könnyed elsajátítását. Cselekedtető játékos foglalkoztatásaink során, szinte 
észrevétlenül, játszva, játékosan versengve sajátítják el a gyermekek az önálló tanulás, 
ismeretszerzés alapjait, s teszik magukévá az élethosszig tartó önfejlesztés igényét. 
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2015-ben könyvtári és egyéb ünnepekhez, irodalmi évfordulókhoz kapcsolódóan több 
alkalommal került sor gyermektalálkozók, koncertek szervezésére, melyeken vendégeink 
voltak: Dorco Band Együttes (autentikus cigány népzene), Fabók Mariann bábművész, Telegdi 
Ágnes író, ózdi Bárka Színpad. 
2015. december 31-ig 201alkalommal4701gyermek vett részt foglalkozásainkon, melyeken 
lehetőség nyílt a tananyag több irányban történő feltárására és feldolgozására, valamint 
könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására. 
 
Gyermekkönyvtári tevékenységünkben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a kisgyermekek 
olvasóvá nevelésére és annak megalapozására. Pár évvel ezelőtt (2012) új kezdeményezésként 
kihelyezett beiratkozást szerveztünk a város óvodáiban 
BETŰCSIPEGETŐTÖRPKÖNYVTÁR néven.  2015-ben is könyvekkel, bábokkal, 
papírszínházzal, kézműveskedéssel igyekeztünk magunkra felhívni a kicsik figyelmét. A 
szülőknek lehetőségük volt gyermeküket beíratni mindkét szolgáltató egységünkbe. Az adott 
helyszínen rögtön kölcsönözhetnek 1-1 könyvet a gyerekek, a könyvcserére pedig már a 
könyvtárba hívtuk meg őket. 
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Játszóházi foglalkozások – Ünnepekhez, alkalmakhoz valamint tananyaghoz kapcsolódóan 
mindkét könyvtári szolgáltató helyünkön mintegy 16 alkalommal rendeztünk színes játszóházi 
programot, melyeken összesen 417 gyerek és felnőtt vett részt.  
 
27. alkalommal nyitotta meg kapuit a Tarkaforgó Olvasótábor, mely ebben az évben a 
környezetvédelem, a Föld VÍZKINCS készletének megőrzése felé fordult. Hívtuk és vártuk 
azokat a kislurkókat, akik kíváncsiak a természet titkaira, a” vízi világ „ irodalmi alakjaira. 
Változatos, színes és játékos programok segítették a szabadidő hasznos eltöltését, a már 
meglévő ismeretek elmélyítését és bővítését, az olvasási kedv felébresztését és az élményekben 
gazdag vakációzást. 



 
 

50 
 

Gyermekklubok  
Intézményünk évek óta számos gyermekklub otthona. Oviklubjaink (pl. Zöld Tudorka) és 
kisiskolás irodalombarát gyermekekből szervezett csoportjaink (pl. Bóbita, Csiribiri, 
Hupikék törpikék) immár évek óta működnek a könyvtár falain belül. A foglalkozásokra havi 
rendszerességgel kerül sor, amikor is különböző témákat játékos formában dolgozzák fel a 
gyerekek gyermekkönyvárosaink segítségével és irányításával. Célunk, hogy a gyerekek már a 
legkisebb korban hozzászokjanak a könyvtár légköréhez, megszeressék a könyveket. 
A Brémai Muzsikusok Könyvbarát Gyermekklub speciális nevelési igényű gyerekekből 
szerveződött. 10 fős vegyes korosztályú (9-15 év) csak fiúkból álló csoport. Havonta egy 
alkalommal találkozunk. A foglalkozások jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak. A 
klubdélutánokra a gyerekek gyógypedagógus kísérővel érkeznek a szomszéd iskolából. Az 
integráció jegyében egyéb gyermekprogramjainkra is meghívjuk őket, melyeken szívesen részt 
vesznek. 
Ugyancsak speciális nevelési igényű gyermekekből a Hupikék Törpikék Könyvbarát 
Gyermekklubunk. Ők is havi rendszerességgel járnak hozzánk. A csoport szintén vegyes 
korosztályú (6-20 év) és csak lányok. Tematikánk mindkét klubunknál hasonló. A kísérő 
pedagógusok visszajelzései alapján a foglalkozások eredményeként mindkét csoport tanulói 
bátrabban mernek nyúlni a könyvekhez és több gyereknek javult a tanulmányi eredménye. 
 
Vetélkedők, pályázatok 
József Attila születésének 110 éves évfordulója előtt tisztelegtünk a KIS ILLUSZTRÁTOR 
KERESTETIK című rajzpályázat meghirdetésével. A térség és a város kisiskolásai egy 
tetszőleges, József Attila gyermekeknek írt verseiből választhattak maguknak témát rajzaik 
elkészítéséhez. Nagy örömünkre felhívásunkra sok szép alkotás érkezett. A térségből a 
Borsodbótai Körzeti Általános Iskola kis diákjai jeleskedtek, városunkból pedig hét általános 
iskolából érkeztek pályamunkák.(112fő) 
 
 Április 10-én délelőtt a város nagycsoportos óvodásai ÉBREDEZŐ TERMÉSZET című 
szavalóversenyen mérhették össze tudásukat. A tavasz ébredését idéző versekkel a versenyző 
gyerekek a közönség lelkét is ünneplőbe öltöztették.(16fő) 
 A 86.Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok nyitórendezvényeként egy már 10. 
alkalommal megrendezésre kerülő cigány népismereti vetélkedő aratott újabb sikert június 3-
án délelőtt az ÓMI Városi Könyvtár Rendezvénytermében. A program a ROMAVILÁG címet 
kapta egy évtizeddel ezelőtt, nem véletlenül, hiszen ezeken a vetélkedőkön a résztvevő 
gyerekek, mindig színes, változatos feladatokon keresztül kaptak betekintést a cigányság 
világába a mindennapjaiktól kezdve a mesterségeiken át a hitvilágukig. (40 fő) 
 
A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár immár második alkalommal hirdette 
meg a HAHÓ KÖNYVTÁRSAK!   olvasásnépszerűsítő levelezős  játékát. A vetélkedő két 
írásbeli fordulóból állt, majd a legjobbak, június 8-án egy szóbeli döntőn mérhették össze 
tudásukat. Ózdról 17 négy fős csapat (68 fő) kezdett bele az irodalmi játékba és oldotta meg az 
írásbeli fordulókat.  
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A hosszú felkészülést, sok-sok olvasást, gyakorlást siker koronázta: jutalomként mindhárom 
szóbeli döntőbe bekerült csapatunk egy hetes nyaraláson vehetett részt augusztusban 
Balatonmáriafürdőn, egy szuper gyermektáborban.  
 
Október 9-én, immár negyedik alkalommal rendeztük meg a már hagyománnyá vált Kamasz 
Kupa keresztrejtvényfejtő bajnokságunkat. Délelőtt az általános iskola felső tagozatos tanulói, 
délután a középiskolás diákok mérték össze tudásukat. Mindkét korosztálynak három - egy 
hagyományos, egy skandináv és egy plusz egy vicc típusú - rejtvényt kellett megfejtenie egy-
egy óra leforgása alatt. A rejtvényfejtéshez a diákok különböző segédeszközöket, lexikonokat, 
világatlaszt, szótárakat használhattak. (24fő) 
 
SPORT, EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD című az ÓMI Városi Könyvtár és az Ózd Városi 
Sportegyesület Judo Szakosztálya által közösen meghirdetett három fordulóból álló vetélkedő 
zárásaként egy jó hangulatú versengés helyszíne volt intézményünk rendezvényterme 2015. 
októberében. Hét csapat mérte össze tudását egy japán eredetű küzdősport, a judo és a hozzá 
oly szorosan kapcsolódó egészséges életmód témában. A feladatok változatosak voltak, hiszen 
a szellemi feladványoktól, az erőnlét kivillantásán át a kreativitást is megmutató Activity 
játékig sok minden belefért a küzdelembe.  
 
Irodalmi rejtvényfüzetek, feladványok 
Irodalmunk és a tudományok nagyjai előtt tisztelgünk ezzel a foglalkoztatási formával. 
Célunk, az értékes irodalmi alkotások megismertetése, olvasásra buzdítás. A feladatokat 
minden esetben úgy állítjuk össze, hogy megoldásukhoz kézbe kelljen venni a könyvet, 
beleolvasni, majd a gyermeki érdeklődés felkeltésével a felhasznált művek elolvasására 
serkenteni a gyerekeket. 
2015-ben is totókkal, irodalmi rejtvényfüzettel is igyekeztünk színesíteni olvasásnépszerűsítő 
tevékenységünket: 

 „ Gyöngy az idő , vándoroljunk!...”: Környezetünk természeti és épített értékei –totó 
(Internet Fiesta 44 fő) 

 Mesetalálgató totó (Ózdi Napok 30fő) 
 Állatkavalkád című irodalmi rejtvényfüzet (Őszi Könyvtári Napok 130 fő) 

 
Közösségi szolgálat a 2014/2015 tanévben 
Az 50 órás közösségi szolgálat hét területen végezhető, mely közül az egyik a kulturális és 
közösségi terület. 2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra 
közösségi szolgálat elvégzése. Intézményünk a középiskolák partnereként, - melyekkel 
hagyományosan jó kapcsolatot ápol,- jelentős szerepet vállalva ebben a folyamatban, törekszik 
támogatást és segítséget nyújtani. 
Törekszünk arra, hogy a diákok olyan feladatokat kapjanak, amelyben kiteljesíthetik szociális 
érzékenységüket, kreativitásukat, lojalitásukat lakóhelyük iránt. Segíthetnek a nyári 
olvasótáborokban, játszóházakban, szünidei „Mesesarok” gyermek-foglalkozásokon, városi 
szabadtéri rendezvényeinken.  
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Közreműködhetnek ezeknek a rendezvényeknek az előkészítésében, valamint segíthetnek 
rendezvényeinken a vendégek fogadásánál, vagy színesíthetik azt, versek, zeneművek 
előadásával. Legtöbben a sajtófigyelésben vesznek részt, melynek során Ózdról és a 
kistérségben lévő településekről megjelenő cikkeket keresik a periodikákban. 
A közösségi szolgálatra jelentkezés tanévhez kötött, ezért ennek dokumentálása is ehhez 
igazodik. 2014/2015 tanévben 7 iskolából 74 diák 1602 óra közösségi szolgálatot végzett az 
intézményben. Az ózdi középiskolákon kívül más városban lévő iskolák Ózdon élő diákjai is 
megkeresnek minket. 
A napi feladatok ellátása mellett a diákok koordinálása nem mindig egyszerű. Hiszünk benne, 
hogy ezek a diákok nem csupán elvégzik a rájuk bízott feladatokat, hanem tanulnak is: 
együttműködést, konfliktuskezelést, empátiát, kreatív gondolkodást, felelősségvállalást. 
 
Digitális Közfoglalkoztatási program a Városi Könyvtárban 
A könyvtár alapvető feladata a térségben fellelhető kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, 
feltárása és az felhasználók rendelkezésére bocsátása. Az információs társadalom fejlődése 
teremtette követelményekhez és a digitális korszak kihívásaihoz alkalmazkodva az 
intézményben gyűjtött, feldolgozott és őrzött helyismereti dokumentumok digitalizálását 
alapvető fontosságú feladatnak tekintjük.  
Az ÓMI Városi Könyvtárban a digitalizációs munka keretében a könyvtárban fellelhető, Ózdra 
leginkább jellemző, helyi értékeket bemutató, hírértékű dokumentumok digitalizálása folyik. 
Fontos szerepet kapott a helyi sajtóanyag, hiszen az újságok hasábjai, cikkei a múltat idézik és 
jelenítik meg. Mindemellett az intézmény rendelkezik Régi Könyvek Tárával, ahol az 1950 
előtti könyveket gyűjtjük. Az elmúlt időszakban e gyűjtemény anyagára is sor került, elindult 
az itt fellelhető könyvek digitalizálása. A képi megjelenítés mellett, a képekhez tartozó 
adattáblák is készülnek, melyek adatok leírásával és tárgyszavak alkalmazásával tartalmilag 
dolgozzák fel és teszik visszakereshetővé a feldolgozott állományt. Ezek elkészítése alapvető 
fontossággal bír mind a könyvtári munka, mind a várostörténet tekintetében.  
Digitalizáltunk olyan műveket, amelyek szerzőjük halálának következtében már közkincsnek 
minősülnek, és szabadon digitalizálhatóak, természetesen ellenőrizve, hogy más intézmény 
feldolgozta-e már az adott dokumentumot.  
 
2015. 03. 01 és 2016. 02. 29. között az alább felsorolt dokumentumok kerültek 
digitalizálásra 
- az 1993, 1994, 1995 években megjelent Maholnap, az 1994, 1995 években megjelent Ózdi 
Vasas, az 1996 és 2002 között megjelent Ózdi Hírek, a 2003 és 2008 között megjelent Ózdi 
Közélet számai illetve az újságokban megjelent cikkek kerültek feldolgozásra. 
- Ózdi Acél időszaki kiadvány 23 száma 
- Borsodi Szemle 1956, 1959, 1961-1964, 1966, 1970, 1972-1976, 1978-1984, 1986-1990 
években megjelent számai.  
- könyvtárunk Régi Könyvek Tárának 543 dokumentuma került feldolgozásra  
- az ÓMI Városi Könyvtárhoz és az Olvasóhoz kapcsolódó aprónyomtatvány feldolgozása és 
feltöltése. 
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Mindösszesen a feldolgozott dokumentumokhoz kapcsolódóan 187 096 db kép készült és 
mintegy 12 430 db cikk került feldolgozásra a folyóiratokban, valamint 122 dokumentum 25 
936 oldala karakterfelismerő program segítségével történő feldolgozása megtörtént, mely még 
pontosabb visszakeresési lehetőséget biztosít. 
 
 
Területellátási tevékenység 
 

 Harmadik évét zárja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és az Ózdi Művelődési 
Intézmények Városi Könyvtár között köttetett Megállapodás szerinti, a 25 településsel 
összefüggő feladatok ellátása. Az intézmények szakembergárdája szakmailag kedvező hátteret 
biztosított a munkavégzéshez, a szolgáltató rendszer sikeres működéséhez, működtetéséhez.  
A kistelepülési önkormányzatok vezetőivel kötött megállapodás értelmében pedig az 
önkormányzatok vállalták a könyvtári szolgáltató hely működtetését, fenntartását, internet-
elérhetőség biztosítását, a könyvtáros alkalmazását, továbbá a lakosság igényének megfelelő 
könyvtári nyitva tartást. 
 
A térségben nyilvános könyvtár 4 településen működik, melyből: 

 3 városi könyvtár - Borsodnádasd, Ózd, Putnok - és 
 1 községi könyvtár - Arló - 
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A megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozva: 
 25 könyvtári, információs és közösségi hely - Bánréve, Borsodbóta, 

Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, 
Dubicsány, Farkaslyuk, Gömörszőlős, Hangony, Hét, Járdánháza, Kelemér, 
Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sajómercse, Sajónémeti, 
Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony - 

biztosítja a 66.408 fő számára, utazás nélkül a nyilvános könyvtári szolgáltatások elérését. 
(KSH 2015.01.01. adatai alapján.) 
 
A települések népesség szerinti megoszlását vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az 1000 fő alatti 
települések aránya a legmagasabb a térségben (73 %), a 19 településből 9 település 500 fő alatti, 
10 település pedig 1000 fő alatti lélekszámú. Az 1500 fő feletti települések száma 7, 
beleszámítva a három várost és a közel négyezres lakosú Arló nagyközséget is.  A térség 
lakosainak 35 %-a, 22.993 fő él községekben. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 
működő települések lélekszáma 19.195 fő, a három város és a nagyközség 47.213 fő, így 
együttesen a 66.408 fő.  
 
Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken 
Az ózdi térségben a szolgáltatási szerződést kötött településeken bár csökkent a lakónépesség 
száma az előző évhez viszonyítva, ennek ellenére a könyvtárhasználati adatokban figyelemre 
méltó növekedés mutatható ki. A regisztrált használók száma a tavalyi évhez viszonyítva 6.8 
%-al, 133 fővel nőtt, ami azt jelenti, hogy átlagosan a lakosok 10,7 %-a  iratkozott be a 
könyvtárba az elmúlt esztendőben.  
A könyvtárhasználat gyakorisága jelentősen eltér a felnőtt és a gyermeklakosság körében a 
gyerekek javára. A könyvtári szolgáltató helyek valamely szolgáltatását a 14 éven aluliak 
átlagosan 29, míg a felnőttek 15 alkalommal vették igénybe. 
A regisztrált felhasználók 35 %-a 14 év alatti gyermek. A gyermekolvasók tekintetében a 
kölcsönzött dokumentumok számában (2004 db), ill. a személyes használatok számában 
mutatható ki némi növekedés (253 alkalom).  
Az internethasználat tovább csökkent a könyvtárakban, ami valószínűleg a háztartások 
számítógéppel és internet hozzáféréssel való növekedésével magyarázható.  
A szolgáltatások közül az egyik legfontosabb a dokumentumszolgáltatás, melynek mindenkori 
célja, hogy a legkisebb településen is hozzájussanak a könyvtárhasználók a legfrissebb 
könyvekhez. Ezért a tavalyi évben minél nagyobb számban igyekeztünk eljuttatni a legújabb, 
legkeresettebb olvasnivalót az olvasókhoz, így népszerűsítve az olvasást, és elősegítve az 
olvasóvá nevelést.  
Az egyes települések könyvtárainak használatában elég jelentős eltérések mutatkoznak. Ennek 
okát egyrészt a könyvtárosok eltérő elhivatottságában látjuk, másrészt, hogy több település 
önkormányzata a könyvtári feladatok ellátását nem állandó, és hosszú távra megbízott 
személlyel oldották meg. Harmadrészt pedig, néhány ellátott település iskolai könyvtári 
feladatokat is ellát, mely könnyebbséget jelent számukra a könyvtár szolgáltatások 
népszerűsítésében.  
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Az állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása  
A szolgáltató helyek számára az állománygyarapítás a megyei könyvtárban történik, a 
könyvtárakban felmerült igények, illetve a megyei könyvtár által feltöltött újdonságlista 
alapján. A kiszállított dokumentumok már raktári jelzettel és vonalkóddal ellátva kerülnek ki a 
településekre.  
A szolgáltatás minőségi javításának érdekében az olvasók szórvány igényeinek kielégítésére 
elsősorban az ózdi könyvtár, illetve a megyei könyvtár, másodsorban a szolgáltató helyek 
dokumentumállománya állt rendelkezésre könyvtárközi kölcsönzés formájában. A múlt évben 
már többen vették igénybe ezt a szolgáltatást, s így 15 könyvtár kérésére 372 dokumentum 
érkezett a települési könyvtárakba, illetve 13 könyvtár 66 kötetet kölcsönözött át más-más 
szolgáltató helyre. 
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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. Állományrendezés, apasztás 8 szolgáltató helyen történt. A 
dokumentumok vonalkódozásra való előkészítését, a válogatás, és selejtezés feladatait 
útmutatás alapján a települési könyvtárosok végezték és végzik. 2015-ben Csernely, Uppony 
könyvtárában fejeződött be teljes egészében a dokumentumok rögzítése a Corvina rendszerbe, 
jelenleg Borsodbóta, Bükkmogyorósd, Csokvaomány, Kelemér, Sajóvelezd, Serényfalva 
települések saját könyvtári dokumentumainak példányadatozása van folyamatban, mely 
feladatot az ózdi könyvtár közfoglalkoztatásban alkalmazott munkatársa végzi. 
A mai kor emberének nélkülözhetetlen az elektronikus információszerzési technikák 
elsajátítása, magabiztos kezelése, ennek érdekében szerveztünk tanfolyamokat a városi 
könyvtárban és két településen, Borsodbótán és Járdánházán. A Városi Könyvtárban 
márciusban tartottunk meg egy 20 órás tanfolyamot 5 település részvételével (Gömörszőlős, 
Hét, Kelemér, Sajónémeti és Uppony).   
 
Megvalósult programok 
A szolgáltató helyek könyvtárosaival a helyszíni látogatások mellett napi kapcsolatot tartunk e-
mailben, telefonon, mely alkalmakkor fontos szerepet kap a segítségnyújtás, a tapasztalatok, a 
legújabb szakmai ismeretek átadása.  
Gyakran hívjuk a könyvtárosokat könyvtárunk programjaira, és a tágabb könyvtáros szakma 
rendezvényeire, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok találkozója.  
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 
Csernely, Csokvaomány és Arló mutatkozott be a nagyszámú közönségnek. Jövőre tovább 
folytatódik a sorozat Járdánháza, Sáta, Nekézseny bemutatkozásával. 
A 2014-es évben megalakítottuk 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. A műhelybe a város iskolai könyvtárosain kívül 7 település könyvtárosa lépett be. 
(Borsodbóta, Csokvaomány, Gömörszőlős, Hangony, Sajónémeti, Sáta, Serényfalva) 
Programjainkkal, vetélkedőinkkel igyekszünk megszólítani a térség gyermekolvasóit is: 

 márciusban „Kis illusztrátor kerestetik” címmel rajzverseny hirdettünk József Attila 
tiszteletére, melyen Borsodbóta vett részt, 

 májusban szintén a borsodbótai gyerekek számára tartottunk egy könyvtárbemutató 
foglalkozást,  

 júniusban a tizedik alkalommal került megrendezésre a „Romavilág” vetélkedőnk, 
melyen most a hangonyi, a farkaslyuki és a bánrévei gyerekek vettek részt, 

 októberben a több fordulós „Sport, életmód, egészség” című Judo vetélkedőnket zártuk 
le Borsodszentgyörgy részvételével.  
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 az országos rendezvénysorozatoknak, mint a márciusi Internet Fiesta és az őszi 
könyvtári napok aktív megvalósítói és résztvevői a kiskönyvtárak, ahol a tartalmas 
kikapcsolódás, szórakozás lehetőségét nyújtják az érdeklődőknek. Az Internet Fiestán 
5 település (Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Gömörszőlős, Sajómercse, Serényfalva) 
44 főt, az őszi könyvtári napokon pedig már 19 település 620 főt szólított meg és 
csábított be a könyvtárba. 
 

A települések kulturális és közösségi programjainak szervezése a másik fontos feladat. A 
rendezett programok kínálatát, rendeltetését és célközönségét tekintve igen változatosak voltak. 
A szervezés során együttműködtünk a településekkel, figyelembe vettük a felmerülő igényeket. 
A települési könyvtárakban a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által szervezett 
gyermek és felnőtt programok között legnagyobb számban a műsoros szórakoztató 
rendezvények voltak, melyek leginkább a települések nagyobb, közösségi ünnepeire, 
falunapokra, gyerek- és öregek napjára koncentrálódtak, így a 187 rendezvényen 7.243 fő vett 
részt.  
Törekedtünk a különböző korosztályok számára szóló olyan programok kialakítására és 
megvalósítására, melyek növelik a szolgáltató helyek igénybevételét, népszerűsítését és 
hozzájárulnak a kulturált szórakozás, időtöltés és esélyegyenlőség javításához. A csoportos 
színházlátogatás ebben az évben is népszerű volt.  
 
Az elkövetkezendő időszak kiemelt feladatai:  

- a START munkaprogramnak köszönhetően a könyvtár alagsori raktárának és 
padlásterének rendezése és felújítása, a raktározási problémák megoldása, további 
könyvtári területek felújítása, korszerűsítése 

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

- diákok törvényben meghatározott közösségi munkájának támogatása, intézményünkben 
történő foglalkoztatása, 

- meglévő kapcsolatrendszerünk ápolása, kiszélesítése, új kapcsolatok építése az olvasás 
népszerűsítése, az olvasáskultúra fejlesztésének, fejlődésének elősegítése érdekében. 

 



 
 

58 
 

Összegzés 
Néhány számadat tevékenységünkről 

  
ÓMI VÁROSI 

KÖNYVTÁR 2015  
ÁRPÁD V. ÚTI 

FIÓKKÖNYVTÁR 2015 
Összesen 

2015  
Regisztrált használók száma (érvényes 
vonalkód)  2207 936 3143 

Ebből felnőtt 1566 508 2074 

Ebből gyermek 641 428 1069 

Személyes használatok száma összesen 30035 5834 35869 

Ebből felnőtt 24729 2586 27315 

Ebből gyermek 5306 3248 8554 

Ebből internet használat 1342 280 1622 

Felnőtt 1310 97 1407 

Gyermek 32 183 215 

Távhasználat: telefon, fax, e-mail 8682 1339 10021 

Távhasználat: honlap 23486   23486 

Kölcsönzők száma összesen 8714 2537 11251 

Ebből felnőtt 7246 1376 8622 

Ebből gyermek 1468 1161 2629 

Köcsönzött dokumentumok száma össz. 36791 9986 46777 

Ebből felnőtt 32661 6774 39435 

Ebből elektronikus dokumentum 613 64 677 

Ebből gyermek 4130 3212 7342 

Ebből elektronikus dokumentum 9 0 9 
Helyben használt dokumentumok száma 
összesen 36015 7983 43998 

Ebből felnőtt 30359 4612 34971 
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ÓMI VÁROSI 
KÖNYVTÁR 

2015  
ÁRPÁD V. ÚTI 

FIÓKKÖNYVTÁR 
2015 

Összesen 
2015  

Ebből gyermek 5656 3371 9027 

Könyvtárközi beérkezett kérés száma 602   602 

Adott dokumentum 610   610 

Könyvtárközi küldött kérés száma 208   208 

Kapott dokumentum 196   196 
Használó képzést szolgáló rendezvény 
száma összesen 34 15 49 
Használó képzésen résztvevők száma 
összesen 653 371 1024 
Ebből számítógép használó tanfolyamok 
száma 14   14 

Számítógép használó tanfolyamon fő 126   126 
Ebből könyvtárbemutató foglalkozások 
száma 20 15 35 

könyvtárbemutató foglalkozáson fő 528 371 899 

Kiállítások száma 11   11 

Kiállításon résztvevők száma 8306   8306 

Összes gyermek rendezvény száma 109 92 201 

Összes gyermek rendezvényen fő 2697 2004 4701 

Összes felnőtt rendezvény száma 71 9 80 

Összes felnőtt rendezvényen fő 10605 282 10887 

Összes rendezvény száma 180 101 281 

Összes rendezvényen fő 13302 2286 15588 
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6. ÓZDI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 
 
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 felsőfokú 
végzettségű alkalmazottakkal. 

 
2015. évben az Ózdi Muzeális Gyűjtemény a felújítási munkálatok miatt zárva tartott. 
Az „Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása” c. pályázati projekt 
(ÉMOP-2.1.1/B-12) építészeti kivitelezése 2014. novemberétől2015 novemberéig zajlott. A 
munkálatok ill. az átadás-átvétel elhúzódása miatt (csak ez év februárjában tudtuk megkezdeni) 
a kiállítások visszarendezése, az installációk kivitelezése (új állandókiállítások kialakítása, 
tablókiállítások szerkesztése, előkészítése), illetve a pályázat kivitelezőjének elmaradt 
munkáinak pótlása, a kivitelezési, tervezési hibák korrigálása, valamint a fenntartáshoz, 
üzemeltetéshez szükséges feltételek megteremtése - jelenleg is zajlik. A nyitás várható 
időpontja május hónap. 
 
 
6.1 Bevételek alakulását befolyásoló tényezők 
 
Közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
Az említett időszakban- lévén építési terület-, és azóta a kiállításrendezés és fogadóképessé tétel 
miatt az intézményünk zárva van, mindössze két szabadtéri időszaki kiállítást rendeztünk a 
tárgyévben, külső helyszínen. 
A projekt kivitelezése kapcsán felmerülő érdeklődés kielégítése végett hivatalos delegációk, 
szakmai hallgatók számára tartottunk idegenvezetést. 

 
 

Programok és résztvevők tárgyévi száma: 
 Teljes árú jegyet vásárlók:       (nem releváns) 
 Kedvezményes árú jegyet vásárlók:      (nem releváns) 
 Ingyenes látogatók:      1000 fő 
 Összesen:      1000 fő 
 
 Idegenvezetés:     4 alkalom     256 fő 
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6.2 Intézményi kapacitás kihasználtságát alakító tényezők 
 

Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
 

Feldolgozott állomány nagysága- gyarapodás a tárgyévben(tétel):6 db 
Feldolgozatlan állomány nagysága- gyarapodás a tárgyévben(tétel): 830 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 történik, várhatóan a 2016. év második felére fejeződik be. A 
gyűjtemény önálló egységként való bemutatása növelni fogja meglévő kiállításaink számát. 

 
Múzeumi kiállítási tevékenység 

Állandó kiállítások száma: 11  
 
Időszaki kiállítási alkalmak száma a tárgyévben: 2 alkalom (1000 fő) 
  1.„Ózdi Rocktörténet” c. tablókiállítás 
  2. „Múlt-Jelen-Jövő”-ózdi gyártörténet c. tablókiállítás 

 
Jelenleg is folyik azÉMOP-2.1.1/B-12 számú, illetve a Kubinyi Ágoston program pályázatok 
keretén belül történő új állandó kiállítási egységek tervezése, szerkesztése, tartalmi 
meghatározása. Új kiállítási egységeink pl: Kohász életút, Finomhengerműi jelbeszéd, 
Műemlékek az ózdi Gyár úton stb. 
A felújítás során a tervezők megszüntettek 5 korábbi gyűjteményi helyiséget, ezek 
átszervezesése, más kiállítási egységbe való betervezése is a 2015. év során kezdődött. 
 
 
6.3 Turisztikai tevékenységek 
A 2015. évi zárva tartás, illetve a felújításból adódó feladatok nem tették lehetővé a tárgyévben 
turisztikai tevékenység megvalósítását. 
 
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 jelenvolt intézményünk a városnapok 
több rendezvényén, augusztus 20-án az Ifjúsági Parkban, május elsején, az Arlói 
Rocktáborbanés 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, 
kulturális intézményeket, közgyűjteményeket, valamint előadásokat, filmvetítéseket nézhettek 
meg. 
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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 érdeklődők.  
 
 
6.4 MaNDA Ózdi digitalizálási munkaprogram ÓMGY szakmai felügyelete 
 
A múzeum tárgyévben zajló szakmai tevékenységei közül kiemelkedik az Ózdi digitalizálási 
közmunkaprogram (2013.november 15-én indult, 2015 évtől jelenleg is mindösszesen 101 fő) 
résztvevőinek foglalkoztatása és szakmai felügyelete megosztva az ÓMI 
intézményegységeivel. 
Az intézmény szakmai felügyelete alá tartozó feladatkörök: Munkafolyamatok 
meghatározása; munkafeladatok, digitalizálandó dokumentumok és tárgyak kiosztása 
adott felelősök által; adott dokumentum szkennelése, vagy tárgyfotózás; 3D-s fotózás; 
utómunka (photoshop; 3DSOM); a szerkesztett fájlok összefűzése, pdf fájlok készítése; 
adatok rögzítése a MaNDA által megadott adattáblában; rögzített adatok ellenőrzése; adatok, 
fájlok feltöltése online felületre, ellenőrzés után készre jelentés. 

 
Fontos feladatunk a térségünkben fellelhető kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, feltárása 
és az felhasználók rendelkezésére bocsátása. A digitális formában elérhetővé tett kulturális 
vagyon csökkenti a földrajzi, gazdasági, társadalmi különbségekből adódó hátrányokat, vagyis 
a digitalizálás során olyan dokumentumok keletkeznek, melyek az Internet révén bárhol 
elérhetőek, egyszerre, ugyanabban az időben többen is használhatják segítve ezzel a kutatást, 
az oktatást és a tanulást egyaránt. 
E feladat megvalósítása érdekében továbbra is folyamatos és szakszerű munkával folytatódik 
a dokumentumok, gyűjteményi egységek, kulturális értékek digitalizálása és tartalmi feltárása. 
A munkavégzés helyszínei: 
 
A munkavégzés 3 munkaállomáson zajlott folyamatosan: 
 

1. ÓMI – Ózdi Muzeális Gyűjtemény (Ózd, Gyár út 10.) 
2. ÓMI – Olvasó (Ózd, Gyár út 4.) 
3. Ózdi Digitális Iroda (Ózd, Vasvár út 17.) 

 
2015. decemberétől az Ózdi Muzeális Gyűjtemény épületében folyó digitalizálási munka a 
múzeum felújítási munkálatainak megkezdése miatt az ÓMI Olvasó épületében folytatódott. 
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Feldolgozott gyűjteményi egységek: 
 Adattári dokumentumok 
 Térképtár dokumentumai 
 Rajztár dokumentumai 
 Fotók 
 Fotóleíró kartonok 
 Tárgyleíró kartonok  
 Pedagógiatörténeti gyűjtemény 
 Kisplasztikák (3D-SOM eljárással digitalizálva) 
 Népi cserépedények gyűjteménye 
 ÓKÜ- Műszaki Tervrajztár dokumentumai 
 Polgárvédelmi gyűjtemény (dokumentumok; tárgyak) 
 Fúvógépházból származó dokumentumok 
 Ív úti óvóhelyről származó dokumentumok 
 Magángyűjteményből feldolgozásra átadott Jelvény gyűjtemény 

 
A feldolgozás, szkennelés, metaadatolás, utómunkálatok és feltöltés menete az ÓMGY-
ben: 

 munkafolyamatok meghatározása az ÓMI-ÓMGY szakmai vezetői által 
 munkafeladatok kiosztása adott felelősök által 
 adott dokumentum szkennelése 
 tárgyfotózás 
 3D-s fotózás 
 utómunka (photoshop; 3DSOM) 
 a szerkesztett fájlok összefűzése, pdf fájlok készítése 
 kész fájlok feltöltése a MaNDA által megadott online felületre 
 feltöltött fájlok ellenőrzése, majd nyilvánossá tétele (kb.:350-400 fájl/hét) 

 
A 3-D technika 
 
Ez a munkafolyamat kizárólag az ÓMI-ÓMGY-ben történt, a MaNDA-tól kapott 3DSOM 
program segítségével. A múzeumban található gyűjtemény tárgyait, a programból 
kinyomtatható pontokat tartalmazó minta segítségével (melyet a tárgy alá kerülő forgótányérra 
helyezünk) minimum 16 szögből fotózzák le. A fényképezés zöld háttér (BlueBox technika) 
előtt történik. A fotók nagy részéből a zöld hátteret automatikusan kiveszi a program, de ez nem 
minden esetben működik.  Ilyenkor utómunkára van szükség. A minta pontjait a program 
felismeri, és térhálós képet hoz létre, amit a későbbiekben a saját textúrájával tölt ki. Így egy 
teljesen 3 dimenziós, minden irányban forgatható animációt kapunk a tárgyról. Az elkészült 
animáció rendkívül látványos és a felhasználók számára is könnyen kezelhető, irányítható. 
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Az ÓMGY-ben  2013. november 15-től 2016. február 29-ig 70 717 db dokumentum/tárgy 
lett digitalizálva, feldolgozva, melyből 12 786 db feltöltött fájl lett készre jelentve, és 
nyilvánossá téve. 
 
 
Statisztikai adatok: 
 A feldolgozott és a MaNDA által megadott online felületre feltöltött fájlok alakulása (2013-
2016): 
 
 

Gyűjtemény Darab Digitalizálva Feltöltve Készre jelentve 
Adattári dokumentumok  826 db igen nem nem 
Térképtár 114 db igen igen nem 
Rajztár 392 db igen igen nem 
Fotók, képes levelezőlapok 218 db igen igen 105 db 
Kisplasztikák 159 db (3DSOM) igen 49 db 9 db 
Pedagógia történeti 
gyűjtemény  

271 db dokumentum igen nem nem 

 19 db tárgy igen nem nem 
Népi cserépedények 
gyűjteménye  

183 db igen nem nem 

Tárgyleíró karton 435 db igen igen nem 
ÓKÜ Műszaki Tervrajztár 51 574 db igen igen 12 672 db 
Polgárvédelmi gyűjtemény 3265 db igen nem nem 

-ebből: 177 db tárgy igen nem nem 
 2762 db dokumentum igen nem nem 
Fúvógépházból származó 
műszaki dokumentumok 

5070 db igen nem nem 

Ív úti óvóhelyről származó 
dokumentumok 

346 db igen nem 
 

nem 

Magángyűjteményből 
származó jelvények 

4906 db részben nem nem 

Összesen: 70 717 db    12 786 db 
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Statisztikai adatok a 2015. március 5 – 2016. február 29-ig elvégzett részletes feladatokról 

  
Folyamatban lévő munkafolyamatok: 

- az ÓKÜ Műszaki Tervrajztár dokumentumainak digitalizálása, utómunkálatainak 
elvégzése  

- a Jelvény gyűjtemény fotóinak utómunkálatai 
- az eddig feltöltött fájlok ellenőrzése és készre jelentése 
 

6.5  Az ÓMI-ÓMGY személyi állománya 
 
Intézményünk személyi állománya 2015-ben: 
1fő etnográfus, muzeológus (aki egyben intézményvezető), 1 fő digitálisgyűjtemény-kezelő 
1fő karbantartó, 1fő takarító. 
Az ”Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum kialakítása” c. projekt 
kötelezően teljesítendő indikátor elemei további 8,5 fő foglalkoztatását teszik szükségesséaz 
alábbi munkakörökben: állományvédelmi-gyűjteménykezelő szakember, tárlatvezető, 
múzeumpedagógus, turisztikai szakember. 
 
Az ”Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum kialakítása” c. pályázati projekt 
(ÉMOP-2.1.1/B-12) építészeti kivitelezése 2015. novemberéig zajlott szerződés szerint, amely 
a muzeális gyűjtemény épületének részbeni felújításával, közvetlen környezetének 
megújításával, illetve az intézményünk gondozásában lévő szabadtéri gyártörténeti 
bemutató áthelyezésével egy interaktív történeti bemutató és foglalkoztató kialakítása 
történt meg. Múzeumpedagógiai, turisztikai jelentősége növekszik az intézménynek, amely 
következtében a látogatószám, az itt eltöltött hasznos idő, illetve funkcionális, társadalmi 
hasznosulása nagyságrendekkel gyarapodik. A cél szerinti tevékenység minőségi elvégzése 
céljából elengedhetetlen a létszámbővítés. A tevékenységek és a látogatókapacitás 
szaporodásával a szakfeladatok ellátása is nő. 

 MaNDA Dkp ÓMI Olvasó és Ózdi Digitális Iroda /Múzeum 

2015. március 5 – 2016. február 29.
Sorszám Megnevezés ÓMI Olvasó/Ózdi Digitális Iroda (Múzeum)

1. Kiválasztás fotózásra/szkennelésre 26 283 darab
2. Összeírás kataszterből/kiadás 70 150 darab
3. Leíró karton megírása/doboznyilvántartás 31 860 darab
4. Adattábla 34 531 db táblázatsor
5. Szkennelés 222 723 oldal/ 67 960 darab dokumentum/leírókarton
6. Fotózás 6760 darab
7. Utómunka 158 314 fájl egységesítve 32 062 db dokumentum

8. Részletfotókból közös fotó készítése 3005 db képfájl
9. Kész fájlok feltöltése 71 789 darab képfájl
10. Kész fájlok ellenőrzése 8319 darab képfájl
11. Feltöltött fájlok készre jelentése 8360 db képfájl
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Tárlatvezetők, múzeumpedagógusok, állományvédelmi szakember alkalmazása mellett, a 
karbantartás, takarítás, őrzés személyi feltételeit is meg kell teremteni. 
 
A 2015. évben keletkezett feladatok, amelyek 2016 évben folytatódnak, illetve 
megoldásra várnak 
 
2016. év, amely az ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázatban foglalt fenntartási időszak első évét jelenti, 
jelentős számú hiány-és pótmunka elvégzését irányozza elő. A jelenlegi állapotok nem 
teszik az intézményt alkalmassá arra, hogy a tervek szerint 2016. április hónapban 
megnyithassuk az intézményünk kapuit a látogatók előtt. A kivitelező, a megrendelő és a 
műszaki ellenőrzés által ellenjegyzett, jogszerű dokumentumokban szereplő, hiányzó 
munkálatok, kivitelezési hibák 2016. áprilisáig még nem teljesültek. (a 2016. 02.15-én 
keltezett Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum Hiba- és hiányjegyzék – Generál 
kivitelezői nyilatkozatban foglalt hiányosságok elhárítása, javítása a mai napig nem történt 
meg.)  
Ameddig a vonatkozó törvényeknek, illetve az üzemeltetői elképzelések elvárásainak nem felel 
meg az intézmény, se a közönségszolgálat, se a marketingtevékenység érdemszerű 
kiajánlásai nem történhetnek meg. 
A teljesség igénye nélkül: azok a biztonságtechnikai feltételek, amelyek a látogatók fogadását, 
be-és kiléptetését (megfelelő kapu és korlátrendszer), a tisztázatlan építészeti-kivitelezésbeli 
kérdések, a kialakításra nem került szórakoztató és interaktív egységek elégtelenné teszik 
a nyitást biztosító lehetőségeket. 
A fenntartási időszakra meghatározott számú szakember foglalkoztatását vállalta a 
fenntartó-a pályázatban szereplő munka- és feladatkörök szerint. A jogszerű alkalmazásuk a 
benyújtandó álláspályázatok függvénye. Leghamarabb 2016. május 2.-től teszi lehetővé a 
látogatók fogadására alkalmas személyi állomány kialakítását, az új dolgozók felvételével. 
Reményeink szerint május hónap végére fogadóképessé válik az intézmény.  
 
2015. évben a Kubinyi Ágoston program keretén belül intézményünk szakmai támogatást 
nyert. A rendelkezésre álló 1,5 millió forintból a gyűjtemény állandó kiállításainak részét 
képező vaskultúrát bemutató makettek és diorámák felújítása, azok működőképessé tétele 
valósul meg 2016. évben. 
A 2016. év kiemelt feladati között szerepel az újonnan kialakított Gyártörténeti Emlékparkban 
elhelyezett nagyméretűműtárgyak (gépszobrok) felújítása, állagvédelme is. 
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