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rehabilitációjához

Ózdi kohó működés közben

Ózdi Acélművek ma

Az ózdi ÓMI Városi Művelődési Központban a 2012-es
Kulturális Örökség Napjainak keretén belül nyíló kiállítás célja
a borsodi régió különleges értékeinek tudatosítása, valamint az
örökségünk megőrzésére és új tartalmakkal való gazdagítására
való ösztönzés. A kiállítás anyaga a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola
doktoranduszainak éves alkotó- és kutatómunkájára épül.
A kiállítás egy hosszabb távú együttműködés lehetőségének
első lépése, ahol alkalom nyílik a helyi döntéshozókkal, a
lakosokkal és a kulturális örökségvédelemmel foglalkozó
szakemberekkel való közvetlen találkozásra és kötetlen
beszélgetésre. A szervezők hisznek abban, hogy Borsod
rendelkezik olyan pozitív adottságokkal, amely segíteni tudja a
hosszabb távú rehabilitációs célokat hivatott erősíteni a helyi
közösségek összefogásával.
A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, de
a minél színvonalasabb megrendezés érdekében további
támogató partnereket keresünk.

A Bél-kő tetejéről 7 millió köbméter követ
bányásztak el, a fennsík fokozottan védett
növényeknek és madaraknak ad otthont.

Keleméri ősláp, az úszó tőzegmoha lápban
jégkorszakbeli növényritkaságok is élnek.

A kiállítás aktualitása és célja
Az ipari örökség védelmének és hasznosításának jelentősége
folyamatosan nő világszerte. Borsod-Abaúj-Zemplén megye az
50-es években lezajlott fejlesztéseket követően Magyarország
ipari fellegvárává vált, majd a rendszerváltás után válságba
került. A kiállítás a hely értékeire való figyelemfelkeltést és
azok hasznosítási lehetőségeinek bemutatását tűzi ki céljául.
A borsodi vidék bővelkedik a látnivalókban, ezek gazdagon
rétegződött együttes jelenléte teszi különlegessé: az ipari
örökség, a természeti értékek és a kultúrtörténeti értékek
máshol nem látott gazdagsága emeli ki az ország más régiói
közül.
A kiállítás helyszíne és időpontja
A kiállítás 2012. szeptember 15-e és 2012. november 5-e
között kerül megrendezésre, az ózdi ÓMI Városi Művelődési
Központban (3600 Ózd, Gyár út 4.).
A rendezvény kapcsolódik az országszerte megrendezésre
kerülő Kulturális Örökség Napjaihoz és az október 1-jén induló
Építészet Hónapja programsorozathoz.

Működő téglagyár Serényfalván, a gyárat gróf
Serény Béla helyi földbirtokos alapította a 30-as
évek elején.

Velence-telep Ózdon, az 1922 és 1925 között
épült munkáskolónia épületeit ma szociális
bérlakásként használják.

A kiállítás további tervezett helyszínei: a rudabányai Gvadányi
József Művelődési Ház, a diósgyőri Factory Aréna, a BME
Építészmérnöki Kara és a FUGA Kortárs Építészeti Központ
Budapesten.

A kiállítás tematikája
A kiállítás anyaga az általunk tervezett Borsodi Ipari Táj Túra
útvonalára szerveződik fel. Az útvonal - nemzetközi példák
alapján - egy körre fűzi és gyűjti össze a vidék ipari örökségeit
és látványosságait kiegészülve a természeti és kulturális
értékekkel. A Borsod értékeit bemutató fotók, megvalósult
külföldi példák, előképek és a Borsodi Ipari Táj Túra útvonal

egyes helyszíneire készített vázlattervek segítségével mutatjuk
be a potenciális lehetőségeket. Ezt egészíti ki az útvonal térképe
és a problémakör jelentőségét bemutató stop motion videó.

Dobsina
kulcs állomások
látogató központ

Nizna Slana

panoráma pont
látogatható ipari épület
nem látogatható ipari épület

Rozsnyó

ipari táj
természeti érték

A kiállítás anyaga Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Tánczos
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iskolás csoportokat és a helyi lakosokat egyaránt szeretnék
megszólítani. Fontosnak tartjuk, hogy a kiállítás, több helyi
városban is megrendezésre kerüljön, így lehetőség adódik
a helyi döntéshozókkal és a lakossággal való kommunikáció
megkezdésére, közös ötletelésre. Hosszú távú fejlesztés
kezdetének tekintjük ezt a kiállítás sorozatot, amelynek
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LANDSCHAFTSPARK

DUISBURG-NORD, RUHR-VIDÉK, NÉMETORSZÁG

Volt barnamezős terület újrahasznosítására, pihenő- és élményparkká alakíása ,
tájépítészeti elemekkel
Latz+Partner
1989-2001
A kétszáz hektáros park eredetileg gyárterület volt. A területen álló vasgyár
nyolcvan év üzemelés után zárta be kapuit. Három év előkészítő munkaként
elkészült a teljes parka az átfogó fejlesztési terv, amely megfogalmazta az
alapkoncepciót, ezután kezdték meg a park felújítását.
A park tájépítészeti kialakítása szakít a két évszázados hagyományokkal. A
koncepció alapelve lényege, hogy a urbánus, posztindusztriális hangulattal állítja
szembe a burjánzó természettel. Értintettlenül hagyja a volt ipari építményeket,
ezzel megőrizve és bemutatva a gyár egyedi hangulatát és múltját. Egyike
azon első tájépítészeti törekvéseknek, amely az épített környezet és a 2kert”
egyensúlyát keresik, hogyan tud a természet “befolyni” az épületek közé,
ezáltal összefüggő parkot kialakítva, az épített környezet megtartásával együtt.
A program magába foglalja a terület remediálását az ipar okozta ökológiai károk
helyrehozását, és az ökológiai szempont alapú tervezés segítségével sikerült
megalapítani egy mára működő új élőhelyet.
A rehabilitációs projektet közöségi programokkal tették teljessé és fenttarthatóvá,
az építészek ezzel egy működő rekreációs területet alakítottak ki, ahova az
emberek szívesen járnak, térnek vissza.
http://www.landschaftspark.de/
http://www.latzundpartner.de/
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ROZSDAMEZŐ HELYETT TERMŐTERÜLET
“VÁROSI FARM VÁROSI CSŰR” - BANGKOK, TÁJFÖLD
(HOLCIM DÍJAZOTT 2011,EZÜST)

Az túlzott iparosodás eredményeképp elszennyezdött területek ökológiai
megtisztítása utána visszaforgatása mezőgazdasági művelésbe a városi
területeken belül
Isavaret Tamonut , Singh Intrachooto, Amphai Tamonut, Thailand, Jariyawadee
Lekawatana, Phuttipan Aswakool, Vichayuth Meenaphant, Manassak Senachak,
Marisa Charusilawong, Chaiyot Pinitjirsamut, Piroj Chaimongkol
építekzés kezdete 2012
Városi Farm Városi Csűr (Urban Farm Urban Barn) projekt célja zöld területek
fejlesztésének megoldása a sűrű város szövetben, Bangkok központjában
Az iparosodás következtében Bangkok területén is erőteljesen megcsappant
a mezőgazdasági területek száma, amelynek következményeképp nemcsak
megdrágult és nehezebben elérhetővé vált a friss élelmiszerek megvásárlása
is, hanem a földterületeken erőteljes erózió indult el. A növénytermesztés a
friss élelmiszerek kereskedelmbe helyezése mellett, az üvegház hatás okozta
felmelegedés ellensúlyozása miatt is fontos lehet.
A fejlesztési terv három egymással szoros kapcsolatban működő részből áll:
a kereskedelm fellendtése, mezőgazdasági területek visszaállítása, közösségi
piac kialakítása, A müvelésre kijelölt földrészek részben régebben müvelt
mezőgazdasági területek illetve a régi textil gyár rekultivációra kijelölt területek.
Emellett a projekt fontos része a régi vízöntöző rendszer felélesztése, a vz
tisztítása és a vízgyűjtés.
http://www.holcimfoundation.org/
http://www.bangkokpost.com/

mezőgazdaság előnyei

a mezőgazdaságilag
művelt terültek csökkenése időben

öntözőrendszer és
vízgyűjtés

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK  „OLVASÓ”
Napjainkban Ózd 37.040 fő lakosával a megye második, a
régió negyedik legnagyobb népességű városa, a kistérség
közigazgatási, kereskedelmi, egészségügyi, szociális, oktatási,
és kulturális központja, közel 80 ezer emberrel. Az ózdi kistérség
29 településének további két városa Putnok és Borsodnádasd
körzetközponti feladatokkal. Viszonylag magas lélekszámú,
népsűrűségű települések alkotják.
2007. július 1-vel Ózd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ózdi Művelődési Intézmények néven megalapította
önálló költségvetési szervként új intézményét (3600 Ózd, Gyár út
4.), melynek intézmény-egységei a korábban önálló költségvetési
szerveként működő Városi Művelődési Központ, a Városi
Könyvtár és a Városi Múzeum.
Az intézmény székhelye a műemlékké nyilvánított patinásan
felújított (ICOMOS-DÍJ 2010), a köztudatban Olvasó néven
emlegetett székház, mely gyönyörű tereivel, próbatermeivel,
technikai felszereltségével kulturális tevékenységünkhöz méltó
környezetet és megfelelő szakmai hátteret biztosít.
Az Ózdi Művelődési Intézmények intézmény-egységei az ÓMI
Városi Művelődési Központ, ÓMI Városi Könyvtár, ÓMI Városi
Múzeum önálló szakmai kompetenciával rendelkeznek.
A város lakossági feladatellátásán túl Ózd Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás alapján 2004 óta a kistérség
kulturális központja, szakmai tanácsadást és szolgáltatást nyújt.
Kistérségi kulturális központként közművelődési intézményünkben
folytatódik a nevelés, a társadalmi ráhatás, az értékek felmutatása
az oktatás mellett a felnőttképzés, az önképzés, a pályára
irányítás, a szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális kínálat
folyamatos bővítése. Különösen fontos ez 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.
Helyi igényekre épített programjaink segítik a társadalmi
leszakadás megállítását, a felzárkózás megindítását. Ennek
feltételei az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, a civil
társadalom önfejlődésének támogatása. Népességmegtartó
erővel bír, növeli a lakosság komfortérzetét, segíti az élhető város
jövőképét.
Intézményünk kiemelt feladata a kulturális örökség védelme,
a hagyományok átörökítése, újabb közösségi létek
megteremtése. Városunk és térsége minél szélesebb rétegeivel
megismertetni a kulturális élet sokszínűségét, lehetőséget
biztosíva a bekapcsolódásba. Integrált intézményként napi
együttműködésben állunk a könyvtárral és a múzeummal, valamint
a város és térsége oktatási intézményeivel.

