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Megyéken átívelő összefogás

Szemlén a miniszter
Balog Zoltán az emberi
erőforrások minisztere tett
rövid munkalátogatást a
napokban a MaNDA ózdi
beruházásán. Riz Gábor
országgyűlési képviselővel
együtt mindketten úgy vélik,
hogy az év végén befejeződő
fejlesztésnek mielőbb fontos
szerepet kell betöltenie Ózd
foglalkoztatás-politikájában,
segítve a diplomások elhelyezkedését. Be kell kapcsolni
a várost az észak- magyarországi turisztikai célállomások
sorába. A térség országgyűlési képviselője Lovas Lajossal, a MaNDA főigazgatójával
egyeztetve már most megkezdi a munkaerő toborzását. A mintegy 75 szakember
zömének diplomásnak kell
lennie. Informatikusok, pedagógusok és a bölcsészettudomány egyéb területén
végzettséggel rendelkezők
jelentkezését várják.

A 23-as és a 25-ös főút fejlesztéséért, ezáltal pedig az egész térség
fellendítéséért fogtak össze három
megye településeinek polgármesterei. A „Polgármesterek Szövetsége”
azt szeretné elérni, hogy mindkét
főút kétszer kétsávos legyen, ami jelentősen megkönnyítené a közlekedést és a munkahelyteremtést is. A
beszélgetést Ózd város polgármestere, Janiczak Dávid kezdeményezte azért, hogy egy korábban nem
létező, de egyre szükségesebbé váló
összefogást hívjon életre. Borsod,
Heves és Nógrád megye polgármesterei azért léptek szövetségre, hogy
a térséget ne leszakadó, hátrányos
helyzetű régióként kezeljék az országban, és ide is ugyanolyan támogatások jussanak el, mint a dunántúli településekre. A párbeszéden a
város polgármestere hangsúlyozta,
hogy az összefogás párthovatarto-

zástól független. Bárki támogathatja
az útfejlesztés ügyét, mert a lényeg,
hogy a térség élhetőbb legyen.
– Összefogunk a régió lakosságáért, és megkérjük az út menti települések országgyűlési képviselőit
is, hogy ők is lobbizzanak, és szólaljanak fel az Országházban, hiszen
nem hagyhatjuk tovább, hogy ez a
térség még jobban leszakadjon az ország más régióitól. Az itt élő emberek
is érnek ugyanannyit, mint amennyit
a Dunántúlon érnek. Emellett nagymértékben elősegítené a munkahelyek létesülését egy ilyen új út kiépítése – fogalmazott a polgármester.
A megbeszélés után a résztvevők
közösen megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amelyet mindenki aláírt.
Ebben a kormány figyelmét hívják
fel arra, hogy támogassa a kétszer
kétsávos út megépítését.
Cs. E.

Nem költöznek!
Minden valóságalapot nélkülöző pánikkeltésnek nevezete Janiczak Dávid
az Ózdi Magazinban megjelent cikket. Az írás szerzője szerint, mivel a miskolci számozott utcákban megemelték a bérleti díjakat, ezért az ott lakók
kénytelenek elköltözni onnan, emiatt pedig kilencszáz roma települhet
le Ózdra. A polgármester szerint ez teljesen elképzelhetetlen, hiszen a
miskolci önkormányzat által ajánlott kétmillió forintért sem költöztek el a
számozott utcákból a romák, ezért egy négyezer forintos lakbéremelés
sem ösztönzi erre őket. A polgármester kitért arra is, hogy aki a szociális
hálón akar élni, nem Ózdot választja, a város képviselő-testületének szociális juttatások terén hozott korlátozásai miatt.

LÉNYEG
Párbeszéd
a lehetőségekről
A szakképzés és a munkaerő-piaci
lehetőségeiről egyeztettek a Gábor
Áron és a Bródy Imre Szakképző
Iskolákban. A megbeszélésen Riz
Gábor, országgyűlési képviselő egy
már korábban megkezdett munkát
folytatott, amelynek célja, hogy
minél több szakképzett munkaerő
legyen Ózdon. A találkozón szó
esett a helyi foglalkoztatás helyzetéről, és arról is, hogyan lehetne a
mostaninál korábban elkezdeni a
diákok számára kiemelten fontos
pályaorientációt. A párbeszédben
részt vettek ózdi vállalkozók és a
szakképző intézmények igazgatói
is. A cél, hogy a duális képzés során
minden diák megtalálja azt az
iskolát, amelynek elvégzése után
mielőbb hasznos munkaerő lesz.
– A szakmunkásképzéssel kapcsolatban nagyon fontos állomás, ha
a nagy munkáltatókat elhozzuk a
szakképző intézményekbe, és megmutatjuk nekik, milyen gyakorlati
háttérrel rendelkezik ma az adott
munkahely. Második körben pedig
majd a szakoktatók és képzők –,
akik a gyakorlati képzésért felelnek
– ismerhetik meg, hogy a nagy
munkáltatóknál milyen gépekkel,
milyen technológiával dolgoznak az
ózdi, Ózd térségi vállalkozók – fogalmazott a találkozó után Riz Gábor,
országgyűlési képviselő.
HIRDETÉS

Mediátor iroda nyílt Ózdon
A mediáció a konfliktuskezelés
gyors, hatékony módja, melynek
során 90 százalék feletti arányban
kötnek egyezséget a felek. A békéltető előtt kötött egyezséget a bírósági perekben is fel lehet használni.
Váradi Rita irodája az Inkubátor
ház második emeletén található és
előzetes bejelentkezés alapján fogad ügyfeleket. A kapcsolatfelvételre a www.oldjukmegegyutt.hu
honlapon keresztül van lehetőség.

Összetett választókerület
Dr. Kósné Dargai
Rita második ciklusát
tölti önkormányzati
képviselőként. A választókerületben élők
közül sokan védőnőként is ismerik őt, ami
bizalmi kapcsolatot
jelent.
– Mi adja a választókerület különlegességét?
– Ez a város egyik legösszetettebb választókerülete. Nincs
ugyanis még egy olyan terület,
ahol minden egyház képviselteti magát. Nálunk jelen vannak a
római katolikusok, a görög katolikusok, a reformátusok és az
evangélikusok is. Emellett a kórház, a reumakórház, két általános- és két középiskola, két óvoda, a zeneiskola és az Olvasó is
ebben a körzetben van. Nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy
nálunk kapott helyet a MaNDA
nagy beruházása is.
– Hogyan tekint vissza az elmúlt
négy évre?
– Az előző ciklus eredményesnek mondható. Az itt lakókkal és
az intézmények vezetőivel is jó
kapcsolat alakult ki, segítünk egymásnak. Nálunk kezdődött meg
az a hatósági ellenőrzéssorozat,
amelyben többek közt a rendőrség, a Közterület-felügyelet is részt

vett. Sok problémát már a helyszínen sikerült megoldani – így a
kutyachipelést, oltást, áramlopást,
vagy éppen a gyermekek elhanyagolását. A rendőrkapitánnyal
pedig az Újtelepen élő időseket
is felkerestük, ők bűnmegelőzési
tanácsokat kaptak.
– Milyen tervekkel vágott neki
ennek a ciklusnak?
– Bár nem sok idő telt még el,
de polgármester úrral kétszer is
sikerült területbejárást tartani.
Végigvettük azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak. Az újtelepi vashidak közül
hármat már le is bontottunk,
egyrészt baleset-, másrészt bűnmegelőzési szándékkal. Komoly
gondot jelent továbbá az utak,
járdák állapota. Az előző ciklusban közös erővel tudtunk egy
járdát megcsináltatni, de van
még tennivaló bőven.
L. ZS.

9. sz. választókerület: Alkotmány út – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
– Gyár út – Hétes telep – Hétes völgy – Ív út – Október 23. tér – Révay
utca – Rombauer Tivadar tér – Szabó Lőrinc utca – Táncsics telep –
Újtelep – Váci Mihály utca – Vajda János utca – Vas köz – Bányász utca
– Bartók Béla utca – Béke utca – Bem utca – József Attila út – Kazinczy
Ferenc utca – Kisamerika sor – Kiserdőalja – Lomb utca – Munkás út
– Nagyamerika utca – Óvoda utca – Petőfi tér – Sturmán utca – 48-as
út – Ady Endre utca – Cserdalápa utca – Egyház völgy – Karu utca –
Kenderszer út – Mogyorós völgy – Pázmány út – Rákóczi Ferenc utca
– Szondi György utca – Toldi Miklós utca

Közbiztonság: ozdrk@borsod.police.hu  Problémák: problemak@ozd.hu
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Felosztott pénzügyi keretek
Négymillió forint jutott a civil szervezetek,
három az egyházak támogatására.
Akárcsak a sportegyesületek esetében, a társadalmi
szervezeteknek, szerveződéseknek és egyházaknak is
pályázatot írtak ki a támogatásra. Az odaítélésénél
hangsúlyos szerepet kapott,
hogy az adott szervezet mennyire
aktív, mennyire érzékelhető a város
közösségi életében való szerepvállalása, milyen mértékű társadalmi
réteget szólít meg, a megfogalmazott cél mennyire értékteremtő
jellegű, valamint, hogy a pályázó
a programjában mennyi önrészt
vállalt be a projekt megvalósítása
érdekében.
A meghirdetett benyújtási határidőig (március 27.) összesen 68 civil
szervezet, 8 egyházi és 2 egyházhoz
kötődő civil szervezet nyújtott be

önálló vagy kötelezettségvállalóval
együttes pályázatot. A pályázatok
mindegyike megfelelt az alapvető
formai követelményeknek.
A civil szervezetek esetében
200 000 forint volt a legmagasabb
és 15 000 forint a legalacsonyabb
odaítélt támogatás. Az egyházak
többek között padsorok cseréjére,
orgona vásárlására, tisztasági festésre és hangosításhoz szükséges
technikai eszközök vásárlására
fordítják majd a számukra megszavazott pénzösszeget.

Centenárium
„Majd jövök, mint bujdosó
igric, szeretném bejárni az egész
világot, hogy egy-egy estére
hazavigyem magyar Testvéreimet
egy országba, mely valaha boldog
valóság volt mindannyiunk számára – ma pedig fájó... elérhetetlen álom...” – így maradtak fenn
Szeleczky Zita szavai az utókorra,
aki fél évszázados száműzetésében mindvégig magyar tudott
maradni, s őrizte hazájának,
népének szellemiségét, nyelvét és
hazaszeretetét. A két világháború
közötti magyar színjátszás ünnepelt sztárja Nekézsenyben alussza
örök álmát. Emlékét, munkásságát
pedig máig őrzik családtagok,
barátok, s egy olyan bükki kis falu,
ahol a művésznő gyermekként
gyakori vendég volt. Szeleczky
Zita születésének 100. évfordulóját április 18-án ünnepelték
a közeli Nekézsenyben. A helyi
és környékbeli hagyományőrző
együttesek, vendégelőadók
ünnepi műsorral tisztelegtek a színésznő emléke előtt, síremlékére
pedig több százan helyezték el az
emlékezés virágait.

Ózdi sikerek
Három ózdi középiskolás is bekerült az országos döntőbe az „Édes
anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyben. A megmérettetés megyei
fordulóját Szikszón rendezték meg a közelmúltban. Klisóczki Fanni, a
József Attila Gimnázium tanulója a gimnazisták között első helyen jutott
tovább. A szakközépiskolások versenyében a Széchenyi István Katolikus
Közgazdasági Szakközépiskola két diákja indulhat az országos döntőn:
Holló Eszter első, Rási Viktória pedig második helyezést ért el. A verseny
utolsó állomása október 17-én lesz Sátoraljaújhelyen.

– a város hírei / kiadó és szerkesztőség:
3600 Ózd, Brassói út 2. / tel.: 48/572-114,
20/9030270, fax: 48/472-347 / e-mail: info@
ozdimedia.hu / kiadja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. / felelős kiadó: a kft.
ügyvezetője / főszerkesztő: Bukovinszky
Zsolt (bukovinszky@ozdimedia.hu) / tördelő szerkesztő: Dolezsár Zoltán / nyomda:
Lonax Bt. Ózd, Alkotmány út 4., ügyvezető:
Pozsár Szabolcs

Ötletek: otletek@ozd.hu  Önéletrajzok: oneletrajzok@ozd.hu  Cégbemutató: cegek@ozd.hu
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Óvodai
beiratkozás
Az óvodaköteles korú gyermekeket május 6-án 9-17 óra, május
7-én és 8-án 8-16 óra között lehet
beíratni az óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. értelmében a
3. életévüket 2015. augusztus 31.
napjáig betöltő gyermekek kötelesek a nevelési év kezdő napjától
napi 4 órában óvodai foglalkozásokon részt venni.
A beíratáshoz 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet alapján a szülőnek be kell mutatni a gyermek
nevére kiállított személyi azono-

Paletta

sítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártyát), továbbá a szülő személyazonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A beiratkozással kapcsolatban
további felvilágosítás kérhető a
Polgármesteri Hivatal Köznevelési Csoportjánál. (48/574-173,
48/574-170)

Lomtalanítás
Lomtalanítást végez a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Ózdon. A szeméttárolók mellé kihelyezett hulladékot előre ütemezett
terv szerint szállítja majd el a cég május 4-e és 13-a között. A lomtalanítások pontos helyéről és idejéről a hulladékszállító vállalat Zrínyi úti
ügyfélszolgálatán, illetve a város honlapján tájékozódhatnak az ózdiak.
Az ÓVTV műsora
04. 29. Szerda
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Aréna – sportmagazin
04. 30. Csütörtök
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Apropó
– minden, ami Ózd
Vendégek:
– Janiczak Dávid,
2. sz. vk. képviselője
– Zsuponyó Anett,
bizottsági elnök
05. 01. Péntek
19.00 Emlékszel még... 1. (ism.)
05. 04. Hétfő
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Egyről beszélünk...
Téma: Aktív nyugdíjaskor
05. 05. Kedd
19.00 Ózdi Krónika
19.30 Kaleidoszkóp
– kulturális magazin

Csapatsiker
Ezüstérmet nyert a kéttusa diákolimpia Kecskeméten megrendezett országos döntőjében az
Újváros Téri Általános Iskola IV. korcsoportos csapata. A Szaka Dorka
és Bártfai Csenge alkotta duó
úszásban és futásban is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, így
az egyéniben elért hetedik, illetve
tizenharmadik helyezésért kapott
pontszámok a csapatversenyben
az előkelő második helyet jelentették a két lánynak.

M jáli – Idé
Majális
Idén iis ké
kétnapos
rendezvénysorozattal ünnepli
a város május elsejét.
Április 30. Olvasó
16:00 Játszóház az Olvasóban
17:00 Májusfa-állítás és Táncház
– Közreműködik az Ózdi
Néptánc Egyesület és a
Folkbetyárok zenekar
Május 1. – Ifjúsági Park
14:00-16:00 Rendőrségi és Katasztrófavédelmi bemutatók
Ózdi Gyöngyvirág Néptánc
Egyesület
A.M.E. Kultúrhíd Egyesület
balett csoportja
Erica C. Dance School ózdi
csoportjai
Köszöntő: Janiczak Dávid,
polgármester
16:00 Sztárvendég: Desperado
16:30-19:30 Amatőr művészeti
csoportok fellépései
19:30 „Csak semmi pánik”
koncert
Stadion
MLSZ Bozsik Intézményi Program
Ovis Grassroots Fesztivál – április
29. 10:00
Atlétika Többpróba Egyéni III.; IV.
korcsoport – április 30. 8:00
Árpád Vezér Általános Iskola
tornaterme
Top 12 Asztalitenisz Verseny –
április 30. 16:00
További programok:
www.ozdolvaso.hu
www.ozdisportiroda.t-online.hu

Egy szerb távozott
Rendszeresen visszatérő sérülései
és betegségei miatt az Ózdi KC vezetése az elmúlt napokban felbontotta
Kalics Vitomir szerződését. A szerb
légiós tavaly ősszel Pécsről igazolt
Ózdra és 22-szer öltötte magára a
klub szerelését. Szakál György ügyvezető sajnálja az átlövő távozását, ám
a racionális gazdálkodás érdekében
megkerülhetetlen volt a döntés.

