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A következő számunk
augusztus 31-én jelenik meg.

112 RENDŐRSÉGI HÍREK
Cigarettacsempészek
Hét és félmillió forint értékű, 11 ezer
doboznyi adójegy nélküli cigarettát
találtak egy mikrobuszban az ózdi
rendőrök Bánréve térségében. A
cseh munkanélküli férfi megbízás
alapján szállította volna hazájába a fekete lepedővel letakart
szállítmányt. A hatóság az elmúlt
napokban a megye több pontján
talált külföldi rendszámú autókban
illegális cigarettaszállítmányt, ezzel
megdöntve lefoglalási rekordjukat.
Mindegyik esetben a Nemzeti Adóés Vámhivatal pénzügyi nyomozói
vették át az ügy vizsgálatát, a tettesekkel szemben jövedéki orgazdaság
bűncselekményének megalapozott
gyanúja miatt folyik az eljárás.

Medertisztítás
„Felkészülés/rekonstrukció” – ÉMOP3.2.1. számú Ózd város vízvédelmi
rekonstrukciója elnevezésű projekt
elnyerésével az Uraj patak teljes megtisztítása valósulhat meg. A két évvel
ezelőtti árvizek rávilágítottak arra,
hogy igenis szükséges a várost övező
patakok medrének rendezése.
Az önkormányzat sikeresen pályázott, így
a takarítás uniós forrásból valósul meg.
A közel száz millió forintból az Uraj patak
medrét teszik szebbé, ezzel megelőzhetik
a 2010-es tragédiákat, amikor az amúgy
békésnek mondott víz egymás után többször is kilépett medréből. A munkálatok
már el is kezdődtek, jelenleg a korábban
kiszedett iszapokat szállítja az Ózdi Vízmű
Kft. A meder tényleges tisztítását csak
július 15-től végezheti a kivitelező cég.
Fontos, hogy az uniós támogatás kizárólag
az Uraj patak teljes körű tisztítását teszi
lehetővé, de a közmunkaprogram segítségével a város egyéb patakmedreit is folyamatosan takarítják. A szükséges vízügyi
hatósági engedélyek július közepétől október végéig teszik ezt lehetővé. A határidőt
az Ózdi Vízmű Kft. tartani is tudja.

Élj tisztán!
Második alkalommal rendezte meg
közösen az Ózdi Művelődési Intézmények és a város rendőrkapitánysága, az önkormányzat támogatásával az „Élj tisztán!” kampányt. A
drogprevenciós játékos vetélkedőn
hét iskola összesen 10 csapata
versenyzett, és ennél is többen
hallgatták meg Szabó Győzőt, aki az
Olvasó Színháztermében leplezetlen
őszinteséggel beszélt legsötétebb
pillanatairól, és a kábítószer függőségéből kivezető út gyötrelmeiről.

Tettenérés

Erdőgondozás
A Ráctag tetőn szemétszedési akciót
tartottak a TÁMOP 5.1.1-09/7-20100019 számú erdőtelepítési, fásítási és
erdőgondozási projekt keretein belül.
Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos szemlélet kialakítására, így egy
szemétszedési akciót is szerveztek. A
pályázatban 30 fő vett részt, hozzájuk
csatlakoztak még többek között a város
vezetői, az Ózdi Hulladékgazdálkodási
Kft. és a Város-és Sportlétesítmény
Üzemeltető Intézmény vezetői. Bóta
József projektvezető elmondta, a jövőre
nézve is terveznek ehhez hasonló akciókat, mert fontos mind a város, mind
az itt élő lakosság számára a tiszta
környezet. A pályázatnak köszönhetően hátrányos helyzetű, munkanélküli
emberek jutottak munkához. Számukra
a legfontosabb, hogy dolgozhatnak és
tisztességes munkából tudnak megélni.
Mindez Uniós forrásból, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. A munkálatok Ózd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő területein zajlottak. Az akciónak része volt
a csapatépítő, kommunikációs, problémamegoldó és álláskeresési tréning is..
A munkások feladata az önkormányzati
erdőterületek gondozása, a csemeték
ápolása, valamint sorkapálás végzése.
Az erdőművelői programban résztvevőket június elsejétől egészen szeptember
végéig foglalkoztatja az Ózdszolg Kft.
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Családi nap Kiserdők alján. Családi napot tartottak június 2-án,

szombaton a Kiserdők alján élők. Orosz István, görög katolikus parókus néhány
hónapja került kapcsolatba egy itt élő házaspárral, akikben már akkor felmerült
az igény az egyház közelségére. A heti látogatások alkalmával született meg az
ötlet, hogy szervezzenek egy családi napot is. A közösségi napon sorversennyel,
focival, kézműves foglalkozásokkal készültek a szervezők . A terület önkormányzati képviselője, dr. Kósné Dargai Rita örömmel fogadta a helyiek kezdeményezését,
Kökény István ötletét, aki szerette volna összekovácsolni a telepen élő közösséget.
A szervezők szeretnének a sikeres rendezvényből hagyományt teremteni.

HIRDETÉS

Közhasznúsági jelentés
A Bolyky Tamás Általános Iskola Diákjaiért
Alapítvány kuratóriuma 1/2012. (V. 24.)
sz. kuratóriumi határozatával 9000 Ft
mérleg szerinti eredménnyel és 159 000 Ft
mérlegfőösszeggel jóváhagyta a 2011. évi
Egyszerűsített éves beszámolóját és 395
000 Ft közhasznú bevétel és 386 000 Ft közhasznú kiadása mellett elfogadta a 2011.
évi közhasznúsági jelentést. A szervezetnek
tartozása nem áll fenn. Tevékenységét az
alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően, eredményesen végezte.

VÁRJUK BOGÁCSON!

HIRDETÉS

Az épület Bogács közepén, az iskola és a
sportpálya mellett van. Zárt parkolóval,
tiszta szoba, konyha, fürdőszoba, teljes
felszereléssel. Szalonnasütés és bográcsozási lehetőség. Ping-pong asztal, rex
asztal, lengő teke, hinták használhatók.
Osztálykirándulásra és kisebb- nagyobb
csoportok befogadására kiválóan alkalmas. Hívjon bizalommal! 2000,- Ft/fő/
nap. Tel:: 06 48/472-014, 06-30/606-6688.
SMS-re nem válaszolok.

Benzintolvajokat fogtak el a rendőrök a Szent István úton. A 19 és a
18 éves fiatalok egy 20 literes lemez
marmonkannát és két darab 5 literes
műanyag kannát, valamint egy 120
cm hosszúságú gumicsövet vittek
magukkal annak érdekében, hogy
a parkoló autók tankjaiból leszívhassák az üzemanyagot. A járőrök
lakossági bejelentés alapján érkeztek
a helyszínre, és az első gépjármű
feltörését követően, de még a benzin
megcsapolása előtt érték tetten az
elkövetőket. A két fiatal felnőtt ellen
lopás bűncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt indult eljárás.

Tájékoztató
Benzinkutasok számára tartottak
bűnmegelőzési tájékoztatót az Olvasóban az Ózdi Rendőrkapitányság
munkatársai. A közel egyórás megbeszélésen először a rendvédelmi szerv
képviselői mondták el a témával
kapcsolatos tapasztalataikat, majd a
töltőállomásokon dolgozók tehették
fel kérdéseiket. A kútkezelőket
elsősorban a pánikgomb használata
iránt érdeklődtek. Ezzel kapcsolatban az előadók úgy fogalmaztak: az
emberi élet védelme a legfontosabb,
éppen ezért saját testi épségét senki
ne kockáztassa egy-egy támadáskor.
A jó megfigyelés, vagyis az elkövető
személyi leírása, menekülési útvonalának, eszközének felírása azonban
sokat segíthet a felderítésben.

