
 2017. január 13., XXVI/1-2.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!
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Ózd 02. hét

Az előkészítő munka után idén 
már a terveik megvalósításá-
hoz kezdenének hozzá a tele-
pülések vezetői./3. oldal

A kézilabda magyar „B” válo-
gatott érkezik a Városi Sport-
csarnok névadó ünnepségé-
re./5. oldal

Gálameccs lesz

Korcsolyázók a tavon. Bár az elmúlt napok 
hideg időjárása Ózdon is problémákat okozott, de 
sokan örömüket is lelték a tél nyújtotta lehető-
ségekben. A Csónakázó-tó befagyott vizén gyerme-
kek és felnőttek is vidáman korcsolyáznak, a 
villanyvilágításnak köszönhetően sötétedés után 
is. Fontos azonban, hogy a jégen mindenki a saját 
felelősségére tartózkodhat!

Előrébb lépnének

Ózd, Zrínyi Miklós út 2.
(az MTH-val szemben)

ÚJ ÉV - ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Intézmények részére 10%• 
48 órán belüli ingyenes házhoz 
szállítással 15 km-es körzetben.
Vállalkozásoknak, cégeknek: 10%• 
Magánszemélyeknek 5000 Ft • 
felett 10%

Megrendelés leadható: 
Tel/fax.: 48/475-759

e-mail: kovilljozsef6@gmail.com

a Villanyszerelési Anyagok Boltjában.

KEDVEZMÉNYEK:

Ujváry Autósiskola
személygépkocsi 

vezetői
tanfolyamot indít 

Putnokon a
Mezőgazdasági

Szakközépiskolában
január 24. 15 órakor

.Kedvező feltételek.
Részletfizetési lehetőség.
Jelentkezés a helyszínen vagy 
az alábbi telefonszámon:

06 30/967-1126

PIKO

Merino derékmelegítő 1500 Ft
3 részes tollas garnitúra 22000 Ft
4 évszak paplan 13500 Ft

Dekorfi lc, kongré,  zsákvászon.

Ó szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett 
szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES

Ózd, Munkás út 10. Tel.: 06 48 472-197 • Nyitva: H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00

Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely.

/luxoptozd

JANUÁRI 
AKCIÓ

VARILUX multifokális 
szemüveglencsére

UX multifokális
üveglencsére

30%kedvezmény
VARILU
szemü

kedkedked

minden pénteken (komlett 
mputeres látásvizsgálat minden nap!

H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00

20%kedvezmény
minden  szemüvegkeretre!
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Multinacionális ügyfelünk a 
GE Hungary Kft. 

megbízásából

ózdi munkahelyre keresünk munkavállalókat

Tel: +36 30 307 26 55; +36 48 472 536; +36 70 382 0938;
 +36 30 598-0218 • Facebook: Gamax Kft GE-Ózd  

ÖSSZESZERELŐ MUNKÁRA,
 HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSSEL.

Elvárások:

sikeres felvételi teszt• 

orvosi alkalmasság• 

bejegyzés mentes erköl-• 

csi bizonyítvány

Juttatások:
Cafetéria• 
Megfelelő teljesítmény esetén• 
magasabb órabér lehetősége
Rátermettség esetén• 
előrelépési lehetőség

Eredetiség vizsgálat a hét minden napján!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga
TÉLI GUMI AKCIÓ!
•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

AUTÓMENTÉS

KIEMELT KERESETI 
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I 
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok 
végzésére, (nem uniózás)

új fl ottával, miskolci telephelyre.

Export import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)

új flottával miskolci telephelyreúj fl ottával, miskolci telephelyre.
 � Elérhetőség: 

20/520-8732, 46/505-088

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

MIKSZTAI AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, C+E, D KATEGÓRIÁK

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/

Január 16., hétfő 15:30-kor

Villanyszerelőket és szerelésvezetőket 
keresünk hosszútávú munkára, 

kiemelt bérezéssel!
Megbízható, precíz munkavégzés feltétel, 

B kategóriás jogosítvány előny!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

forgovill@gmail.com címen lehet!
Érdeklődni a 06-30/285-0710-es telefonszámon.

TOJÓTYÚK ELADÁS!
Mátraterenye 088/47 hrsz. lévő
telepünkön 2017. január 31-től

tojótyúk eladást hirdetünk!
Ára: 300 Ft/db.

Előrendelés: 06-20/426-4758 vagy 
06-20/956-7582 számon lehetséges.

TULIPÁN 
100 FT-OS BOLT

Ózd, Vasvár út 54.
 Bankkártyás fi zetési lehetőség.

Kövessen minket a Facebookon is! 
/Tulipán100

Üzletünkben 
már a Norbi

termékek 
is megtalálhatóak!

1399 Ft
Davidoff  díszdobozos 
kávé 1599 Ft

13990 Ft/kg 

399 Ft
Nescafé 3in1 
karamellás 459 Ft

249Ft/kg

899 Ft
Persil 1,46l mosógél 
többféle 1349 Ft

615Ft/l

129 Ft
TUC kréker 100gr 
chili, csirkés 229 Ft

1290Ft/kg

899 Ft
Persil duó kapszula 15db-os 
többféle 1219 Ft

60Ft/db

59 Ft
Balaton étcsokis 
szelet 69 Ft

1966Ft/kg

189 Ft
Milka Collage 
Málnás 299 Ft

2033Ft/kg



32017. január 13.

Ha kell, vedd el. Ózd városközpontjában is működik „Szabadfogas” pont, 
ahol ingyen juthatnak téli kabátok a rászorulók. A kezdeményezés a fővárosból 
indult el és néhány nap alatt szinte az egész országot meghódította. A gazdára 
váró kabátok a Cipói körforgalomnál található üzlet teraszának kerítésén lógnak. 
Fotó: illusztráció

Ózdon 2016-ot az  ■
előkészület évének te-
kinthetjük – hangsú-
lyozta Janiczak Dávid, a 
város polgármestere.  

2017 viszont a megvalósí-
tásról fog szólni. Városunk 
polgármestereként több elő-
készített projektünk megvaló-
sítását várom ettől az évtől. 

Ivóvíz. A svájci támoga-
tással megvalósuló ivóvíz-
hálózat fejlesztés első üteme 
befejeződött, most azonban 
lehetőségünk nyílt a folyta-
tásra, melynek keretében a 
lakosság támogatottan köt-
tetheti be a vezetékes ivóvi-
zet otthonaiba. 

Szennyvíz. Az ózdiak 
már hosszú évek óta várják 
a csatorna beruházás meg-
kezdését, melynek mi bár 
mára már csak a kedvezmé-
nyezettjei vagyunk, a NFPI 
koordinálja a kivitelezést, 
jelenlegi információink sze-
rint ebben az évben végre el-
kezdődik a megvalósítás. 46 
km szennyvíz csatorna épí-
tését várjuk, mely rengeteg 

ózdi háztartás életét köny-
nyítheti meg a jövőben. 

Munkahely. A révbe ért 
börtön beruházás kapcsán 
januártól már a Büntetés-
végrehajtás állományá-
ba került 45 fő, akik az el-
ső dolgozói a nyitásra 250 
fős állománnyal rendelke-
ző börtönnek. A börtön épí-
tése elkezdődik idén, így 

fizikailag is a megvalósu-
lás fázisába lép. 

Béremelés. Az önkor-
mányzati rendszer több te-
rületén is sikerül ebben az 
esztendőben a béreket ren-
dezni, ami jelentős előrelé-
pés többek közt a Polgár-
mesteri Hivatali dolgozók 
életében, akiknek 8 éve nem 
változott az illetményük. 

Főiskola. Szeptembertől az 
ózdi életpályamodell legfon-
tosabb eleme is megvalósul, 
mely a város megtartó ké-
pességét igyekszik növelni. 
A Miskolci Egyetem kihelye-
zett képzésén két nappali ta-
gozatos főiskolai szak indul 
Ózdon, állami támogatással. 
Itt a hallgatók olyan végzett-
ségre tehetnek szert, melyek 
hiányszakmák a térségben, 
és a foglalkoztatók tanulmá-
nyaik alatt is várják őket gya-
korlati hellyel, majd a diplo-
ma megszerzése után állást 
biztosítanak számukra.

Pályázatok. 16 pályáza-
tot nyújtottunk be a Terü-
leti Operatív Program kere-
tén belül, melyek elbírálása 
folyamatban van. A városi 
piac fejlesztésére benyújtott 
projektünket elfogadták, te-
hát itt is elkezdődhet a kivi-
telezés. Bízom abban, hogy 
a többi beadott pályázatunk 
is pozitív elbírálásban ré-
szesül, és még több projek-
tet kezdhetünk el 2017-ben 
megvalósítani. 

                   SZI 

A szennyvízberuhá- ■
zás kezdetének az éve 
lesz az idei – jelentette 
ki Kormos Krisztián, 
Borsodnádasd polgár-
mestere.

Az önkormányzat 2008 óta 
dolgozik ezen a nagy volu-
menű fejlesztésen. A szerző-
déskötés tavasszal várható, 
utána rajtolhat a munka, ami 
a lakosság életkörülményeit 
jelentős mértékben javítani 
fogja. Több mint harminc-
millió forintot fordíthatunk 
vis majoros utak, támfalak, 
vízelvezető árkok építésére, 
ami szintén fontos a város 
életében. A Borsodnádasdi 
Molnárkaláccsal kapcso-
latban szintén vannak új 

fejlemények. A piacon tör-
ténő megjelenésünk után 
2017-ben az áldozóostya 
gyártásán fáradozunk. Az 
egyházzal felvettük a kap-
csolatot, ezen a környéken 
tudtommal lengyel ostyát 
használnak, bízom benne, 
hogy sikerül a hazait előtér-
be helyeznünk. A Molnár-
kalács Fesztivált egyébként 
idén is megtartjuk, július 
14-én a sztárvendég a Csík 
Zenekar lesz. Az előtte lévő 
hétvégén pedig a Nemzet-
közi Nádasd Találkozó lesz 
Csallóköz Nádasdon, ahová 
meghívást kapunk mi is.

Továbbra is kiemelt fi-
gyelmet szentelünk az egy-
re fejlődő sportéletünknek: 

reményeink szerint ismét 
lesz Extreme Enduro, Off 
Road és Rali versenyünk, 
de a Mátéhegyi Ökoparkban 
várjuk a teljesítménytúrázó-
kat is. A Közmunka Prog-
ramban 160 fővel tervezünk, 
a korábban bevezetett prog-
ramelemeket visszük to-
vább. A gombatermesztés, 
a feldolgozó konyha üze-
meltetése, és az újonnan 
induló heggesztő-lakatos 
üzem is kiemelten fontos 
számunkra. A turizmus ja-
vítása érdekében szeretnénk 
beindítani egy föld alatti la-
birintust, a légópincék és 
régi tanbánya újragondo-
lásával. Az Alsó-tónál egy 
szabadtéri fittness parkot 

építünk, villanyvilágítással 
fejlesztjük a teniszpályán-
kat, Mocsolyást és Nádasdot 
pedig egy új kerékpárúttal 
kötjük össze.

            SZI - NM 

Szuper ügyek
Több előkészített projekt valósul meg

A borsodnádasdiak is bíznak az elõrelépésben
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Anna hátradőlt a széken és ke-
zét a billentyűzeten tartotta. A 
kurzor a közzéteszem ikonon 
állt. Még néhány másodpercig 
hezitált, de mintha valami távo-
li erő mozgatta volna a karját. 
Az írása a facebookon nyilvá-
nossá vált.
De mi a fene ütött belé? Ezt a 
Katalint nem is ismeri szemé-
lyesen. Valamikor visszaigazol-
ta a bejelölését, amikor még 
kezdő volt itt. Akkor is csak 
azért regisztrált, hogy mások 
ne nézzék maradinak.
Az elmúlt években megsze-
rette a közösségi oldalt. Az 
ismerősei helyzetéről szinte 
naprakész volt. Mindenkiről 
azonnal tudta, mikor és hol 
nyaralt, kinek a gyereke háza-
sodott meg.
De ő soha nem érzett készte-
tést arra, hogy kiteregesse a 
családi dolgokat. Nem jártak 
egzotikus utakra, a gyerekek 
szimplán jól tanultak, egysze-
rűen élték a mindennapi életü-
ket. Elfogadta, hogy mások a 
reggeli cappucinót is posztol-
ják. Olykor persze az is eszébe 
jutott: helyes-e csak szemlélő-
ként fent lenni, mások életét 
úgy követni, hogy ő a magáéba 
senkit sem enged be.
Ennek a Katalinnak, mindig 
mindenről megvolt a vélemé-
nye. Állandóan szapulta má-
sok helyesírását. Gúnyt űzött 
bárkiből, aki kicsit bénázott a 
rendszer használatával. Azon-
nal sárba taposta azt, akinek 
egy kicsit is eltért a véleménye 
az övétől. Havonta hívta fel a 
figyelmét az ismerőseinek ar-
ra, na most aztán nagytakarít, 
mindenkit töröl és tilt, aki őt 
megbántotta.
Anna akkor érezte, hogy tennie 
kell valamit, amikor mindkettő-
jüket felvették egy spirituális 
csoportba és Katalin két láb-
bal rúgott bele a csoport lét-
rehozójába. Nyílt kommentben 
írta meg szerényen a vélemé-
nyét arról, mindenkinek joga 
van csoportot létrehozni. És 
ha valakinek ez nem tetszik, 
egyszerű kilépek gombbal tá-
vozhat, és nem szükséges hoz-
zá gorombaság, hisztéria, má-
sok alázása.
Most, hogy visszaolvasta az 
írását, azért eszébe jutott a 
legutóbbi tréning, ahol a tré-
ner arra figyelmeztette: test-
tartása és szavai a bocs, hogy 
élek üzenetét hordozzák. A 
kommentben is visszatükrö-
ződött ez, de azért mégis ki-
érezte belőle a bátorság sza-
vait is. Úgy gondolta, nemcsak 
egy jó szándékú emberért állt 
ki, hanem saját magáért is. 
És ez boldogsággal töltötte 
el. Mégiscsak jól kezdődik a 
2017-es év.

SZI – maroseva.hu

RÚZS

Új év

Kormos Krisztián

Janiczak Dávid
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Fájó szívvel tudatjuk 
mindazokkal akik 

ismerték és szerették, 
hogy testvérünk

VASKÓ 
JÓZSEFNÉ
szül. Román Márta
életének 68. évében,

súlyos betegségben elhunyt.
Hamvait 2017. január 16-án 

hétfőn
12:30 órakor az ózdi Gyári 
temetőben helyezzük örök 

nyugalomra, 
evangélikus szertartás 

szerint.
Gyászoló szerettei

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BARTA 
BÉLÁNÉ 

(élt 88 évet)
csernelyi lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára a tisztelet és szeretet 

virágait elhelyezték,
fájdalmunkban együttérző 

szívvel osztoztak.
Külön köszönetet mondunk 
az ózdi Almási Balogh Pál 

Kórház
Ápolási osztály dolgozóinak, 

orvosainak, 
hogy édesanyánkat odaadással, 

szeretettel ápolták.
Lányai és családjuk

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

NÉMETH
KÁLMÁN

(élt 77 évet)
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló Felesége 
és Edit

„Soha el nem
 feledünk,

mindig velünk maradsz.
Halálod míg élünk,
fájó emlék marad.”

Megált egy szív, mely élni vágyott, megpihen egy
kéz, mely dolgozni imádott.

Hálás szívvel  mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerösöknek akik drága édesanyánk

Demeter Jánosné
Szül. Berek B. Mária

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Mély fájdamommal a gyászoló család

Megált egy szív, mely élni vágyott, megpihen egy
kéz, mely dolgozni imádott.

Hálás szívvel  mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerösöknek akik drága édesanyánk

Demeter Jánosné
Szül. Berek B. Mária

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Mély fájdamommal a gyászoló család

Megált egy szív, mely élni vágyott, megpihen egy
kéz, mely dolgozni imádott.

Hálás szívvel  mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerösöknek akik drága édesanyánk

Demeter Jánosné
Szül. Berek B. Mária

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Mély fájdamommal a gyászoló család

Hálás szívvel
mondunk 
köszönetet

mindazoknak, akik

VERDES 
ISTVÁNNÉ

Mancika
(élt 83 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Lánya, keresztfi a és családja

Fájó szívvel emlékezünk

ROSZJÁR 
LAJOS

halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége 

és családja

„Számunkra Te
 sohasem leszel halott

Szívünkben örökké 
élni fogsz, 

mint a csillagok.”

 Ózd-Cipóban 
vállalkozásra is alkalmas,

 100 m2-es családi ház nagy 
műhellyel,  garázsokkal, 
800 m2-es telken eladó. 

3 szoba, fürdőszoba, kony-
ha, spajz,  pince, gáz- és 

szenes kazán.
Érd: 06-70/621-4404 

délután
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H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Meggyesen, Ózd Rózsadombján 5 szobás, 2 
konyhás, 2 külön garázsos, földszintes csalá-
di ház eladó. Ár megegyezés szerint. Ugyan-
itt hagyatékból származó bútorok, ülőgarnitúra 
eladó. Érd: 06-20/363-2354 9-17 óráig.

ráctag úton jó állapotú 100 m2-es, közpon-
ti fűtéses családi ház eladó 6.500.000Ft-ért 
vagy kiadó 50.000Ft/hó+kaució szükséges! 
Érd: 70/417-2521

l a k á s e l a d á s

a Lehel vezér úton 53m2-es lakás eladó. Érd: 
06-30/533-3953

Bem úton 2 szobás lakás eladó. Ár: 3MFt. Érd: 
70/417-2521

eladó a Lehel vezér út 9. szám alatt kétszobás, 
komfortos lakás. Érd: 30/635-3162

eladó Ózdon, a Vasvár úton 2,5 szobás lakás. 
Érd: 06-30/495-6390

Munkás úton 1. emeleti, 2 szobás, 48 m2-es 
lakás, hosszútávú stabil bérlővel befektetőnek 
eladó. Ár: 2.500.000Ft. Érd: 70/417-2521

l a k á s k e r e s é s

keresek minimum 1,5 szobás, gázfűtéses lakást 
Ózdon kb. 1,6MFt-ért. Érd: 06-30/180-5377

a l B é r l e t e t  k e r e s

kiadó 2-3 szobás lakást keresek Ózdon hosz-
szú távra. Kaució nem akadály! Érd: 06-30/555-
9031

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o d a

HaM BÜFÉ bérbeadó áron alul Ózd főutcáján 
(Vasvár út 52.) Érd: 70/362-2212

Ózd központjában melegkonyhás büfének 
bevezetett 30m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd: 
06-30/846-1756

G a r á z s

kiadó garázst keresek a Bulcsú úton. Érd: 
06-30/729-1980

J á r M ű

VeszÜNk! Készpénzes használtautó felvásárlás 
a Suzuki Kaisernél. Akár hitellel terhelt autóját is 
megvásároljuk. Előzetes információ, és időpont 
egyeztetés: 30/374-8854 Autóinkat megtalálja 
az interneten: www.suzukikaiser.hu

Mazda 3 SPORT 1.5 Attraction 2014-es évjárat, 
újszerű állapotú, végig vezetett szervizkönyv, 3 
év garancia, MAGYAR AUTÓ, ülés fűtés, tola-
tó radar, érintőképernyős navigációs egység, 
xenon, eső érzékelős ablaktörlő, automata vilá-
gítás vezérlés, stb. Irányár: 4.390.000.-hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Citroen Berlingo 1.4 Multispace Plus 2008-as 
évjárat. Jó állapotban, kevés km, törésmentes, 
első gazdás, vezetett szervizkönyves autó. Klí-
ma, elektromos ablak, cd, elektromos tükör. 
Irányár: 1.299.999.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

toyota Corolla 1.4 Luna 2008-as kevés km, 
vezetett szervizkönyvvel, jó állapotban. Klíma, 
elektromos ablak és tükör, illetve sok egyéb ext-
ra. Irányár: 1.799.999.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

suzuki Swift 1.3 GL Sedan 1999-es évjárat, 
friss műszaki, kiváló munkás autó, VONÓHO-
ROG! Irányár: 289.999.- autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.0 GL 1996-os évjárat, normál 
állapot, 1,5 év műszaki, usb-s rádió! Irányár: 
199.999.- autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.4 kombi 2000-es évjárat, klíma, 
elektromos ablak, ülésmagasság állítás, lég-
zsák, vonóhorog, vezérlés cserélve! Irányár: 
489.999.-, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 2016-os évjá-
rat, kevés km, navigáció, érintő kijelző, klíma, 
ülésfűtés, elektromos ablak és tükör, leg-
magasabb felszereltség, full extra! Irányár: 
3.590.000.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.0 GL 2003-as évjárat, kevés kilo-
méterrel, hölgy tulajdonostól! Irányár: 389.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

kedvezmény! Toyota Yaris 1.0 2010-es évjárat, 
KLÍMA, elektromos ablak és tükör, cd-s rádió, 
jó állapotú, fiatal autó szervizkönyvvel. Irány-
ár: 1.599.999.-hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍMA, tolatóra-
dar, központi zár, elektromos ablak, új állapot-
ban, 6245-km-rel! Irányár: 2.190.000.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

toyota Yaris 1.0 2008-es évjárat, KLÍMA, cd-s 
rádió, jó állapotú, új téli gumikkal. Irányár: 
1.349.000.-hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Meriva 1.4 benzin, 2005-ös, klíma, kevés 
km, szervizkönyv, alufelni, elektromos ablak, 
megkímélt, jól variálható egyterű autó! Irány-
ár: 999.999.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 2006-os, kevés 
km, klíma, menet stabilizátor, elektromos ablak, 
nagyon makulátlan állapotban, gyönyörű kívül és 
belül is, végig vezetett szervizkönyvvel. Irányár: 
1.349.999.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Meriva 1.6 Enjoy 2003-as, klímás, elektro-
mos ablakos, jó állapotú keveset futott jól vari-
álható családi autó friss műszakival. Irányár: 
899.999.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

toyota Celica 1.8 GTI 1998-as, elektromos 
ablak, normál állapotban. Irányár: 699.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

eladó 1997-es évjáratú fekete BMW F650 típu-
sú motorkerékpár. Műszaki érvényesség: 2018. 
október. Irányár: 495.000Ft. Érd: 06-30/734-
9164

r é G i s é G

antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, 
játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt 
áron. Kérem hívjon bizalommal! Ingyenes 
kiszállás becsületes értékbecslés. Érd: 
06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs magas áron 
vásárol régiséget, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. Érd: 46/348-436, 
20/388-7997

képregényt, diafilmet, diavetítőt, régi játékokat 
(lemez-műanyag játékok, autók, teherautók), 
régi társasjátékokat, karórákat, fantasy-scifi 
könyveket felvásárlok! Érd: 06-30/336-2245

Magángyűjtő vásárol: öreg állványos varrógé-
pet, játékot, könyveket, képeslapot, diavetítőt, 
régi pénzeket, iratot, öreg autót-motort, kerék-
párt, rádiót, hagyatékot, Acélgyári Rima relikvi-
át. Bármi érdekelhet. Érd: 06-30/912-9916

á l l a t

Magyar óriás és magyar óriás begyes galam-
bok eladók. Érd: 06-30/341-9424

Vágó sertések eladók ui. Iveco dobozos hosszú, 
magas eladó. Érd: 06-20/330-5040

120-130kg-os, terményen nevelt mangalica 
keverék hízók eladók. Érd: 06-20/437-6159

4 hónapos puli kölykök oltva ingyen elvihetők. 
Érd: 06-20/4260-283

t ű z i F a

akCiÓ! Tűzifa az erdészettől szállítva is eladó. 
Érd: 70/532-2021

akciós hasított tűzifa számlával 13EFT/
m3 kiszállítással hétvégén is. Érd: 70/561-
3996

eladó tekézett tűzifa 1690Ft/mázsa, ugyanitt 
méterfa erdei m3 1x1x1,70m 22.900Ft. Érd: 
06-30/989-3448

eladó tekézett tűzifa 1790Ft/mázsa, ugyanitt 
méterfa erdei m3 22.700Ft 1x1x1,70m. Érd: 
06-20/946-6623

kalodás akciós tűzifa 11.000.-Ft/m3 házhoz-
szállítással. Érd: 06-20/274-7681

konyhakész kalodás tűzifa számlával 11.000Ft/
m3, ömlesztve is. Ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-70/590-4645

konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, kiszál-
lítással 11.000FT/m3. Szén kapható. Érd: 
06-20/467-8539

konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, kiszál-
lítással 12.500FT/m3. Érd: 06-20/467-8839

szorosan sorbarakott, kalodás tűzifa 
12.000 Ft/m3. Garantált minőség, meny-
nyiség. Érd: 06-20/541-8861

tűziFa AKCIÓ! Tekézett 1700Ft/mázsa, hasí-
tott 1800Ft/mázsa, szén 1800Ft/mázsa. Ózd 
belterületén ingyenes házhozszállítás. Érd: 
30/335-0759

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve konyhakés-
zen 345x215x83 raktérben. Érd: 30/964-9571

tűzifa és szén kapható, tekézett, hasított, kalo-
dás. Szén a bányától, dió, kocka, darabos. Érd: 
70/545-7791

e G y é B  e l a d á s

Bánrévén szárított kukorica, búza, napraforgó 
eladó. Érd: 48/436-077, 70/326-1680

Búza eladó Ózdon 5000Ft/mázsa, kukorica 
5500Ft/mázsa. Érd: 06-20/669-7842

eladó árpa és zab, valamint kisbálás lucerna 
és nagybálás réti széna. Érd: 06-30/834-7696

kisbálás lucerna és parlagi széna eladó. Eső-
mentes, száraz, fedett helyen tárolva! Érd: 
06-30/228/1526

kockabálás lucerna és széna eladó. Érd: 
06-30/998-4909

régi díszes szódásüvegek 1000Ft/db, gyűj-
teményből márkás szappanok 100Ft/db 
áron eladók és más egyéb dolgok is. Érd: 
06-20/9280-680

szárított kukorica, búza, napraforgó eladó. Érd: 
48/436-077, 70/326-1680

e G y é B  k e r e s é s

agancsvásár! Hullott szarvasagancsot 8500 
-5500 Ft/kg, trófeákat akár 100000 Ft/db-ig, 
vadászhagyatékot vásárolok. Érd: 06-30/611-
3866

ipari ezüstöt vásárolok minden formájában. 
Érintezőpogácsa, nitrát, amalgám, paszta, 
huzal, platinahőelemszál, palládium és ötvö-
zeteit, használt kemény vídia lapkákat. Érd: 
06-30/225-0188

s z o l G á l t a t á s t  k í N á l

tV-JaVítás. Osváth Csaba 06-30/998-1361, 
06-48/474-250

acél és színes fémek hegesztése, alumíni-
um, réz, öntvény anyagok hegesztése. Érd: 
06-30/249-6394

automata mosógépek javítása, csapágyazás, 
programhiba javítás, szervizelés rövid határidő-
vel! Érd: 30/503-3750

BÚtorszállítás, lomtanítás zárt teher-
autóval! Rakodás megoldható! Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvar.iwk.hu

esztergálást, marást vállalok rövid határidővel, 
korrekt áron magánszemélyeknek és cégeknek 
egyaránt. Érd: 06-20/942-9068

idősek gondozását vállalom! Takarítás, bevá-
sárlás stb. Érd: 06-30/571-1776

kÖNyVelés! Társaságok és egyéni vállalkozá-
sok könyvelése, pályázati elszámolások segíté-
se. Érd: 20/359-9373

szélVédŐJaVítás, CSERE, AUTÓÜVEG- ÉS 
ÉPÜLETFÓLIÁZÁS. Érd: 06-20/256-0488

á l l á s

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda a fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). Érd: 
06-30/650-6088

asztalos szakembert és faiparban jártas 
segédmunkást keresek magas kereseti lehe-
tőséggel Kazincbarcika vonzáskörzetében. Érd: 
06-20/412-5948

ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 
00-43/664-599-9695, 06-30/313-3516

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Érd: 70/354-9321
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Ózdi, műanyag termékek
gyártásával foglalkozó cég keres

1 FŐ FRÖCCSÖNTŐ-GÉPBEÁLLÍTÓT
és betanított dolgozókat.

Jelentkezését az info@murrtechnika.hu 
e-mail címre várjuk.
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Ózdi telephelyű cég B kategóriás 

jogosítvánnyal rendelkező 
VILLANYSZERELŐ 

munkatársakat keres hosszú távra. 
Fényképes önéletrajzokat az 
allasinterjuozd@gmail.com 

címre várjuk.
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Kézilabdás emlékezés.  Hazai győzelem született a Bencze 
Tamás emléktornán. A tragikusan fiatalon elhunyt egykori kézilabda edzőre 
két ózdi és két egri U12-es csapat emlékezett meg a Városi Sportcsar-
nokban megrendezett tornán. Az eredményhirdetéskor átadott három 
különdíjból egyet kapott ózdi játékos, Szabó Martin a gólkirálynak járó 
elismerést vehette át. 

Szuper ügyek
Január 20-án Ma- ■

gyarország B csapata 
játszik az ÓAM-Ózdi KC 
ellen a Marosi István Vá-
rosi Sportcsarnokban. 

Még tavaly decemberben 
döntött a képviselő-testület 
arról, hogy a Városi Sport-
csarnok a korábbi világvá-
logatott kézilabdázó, Maro-
si István nevét veszi fel. Ózd 
egyik legismertebb sportoló-
ja a hatvanas és a hetvenes 
években, több mint egy év-
tizeden keresztül volt stabil 
tagja a magyar válogatottnak, 
klubszinten viszont a renge-
teg ajánlat ellenére végig hű 
maradt a városhoz, aktív ko-
rában csak az Ózdi Kohász 
fekete-fehér szerelését visel-
te. Karrierje során számtalan 
nagy csatát vívott a nemzeti 
csapat szerelésében, amelyek 
közül kiemelkedett az 1972-
es, müncheni olimpián való 
részvétel, valamint az 1968-
as év, amikor meghívást ka-
pott a világválogatottba is. 
Marosi István három világ-
bajnokságon szerepelt, Svéd-
országban holtversenyben a 
gólkirályi címet is megsze-
rezte. Hazánkban egyszer az 
év játékosának választották, 
de büszkélkedhet NB I-es gól-
királyi címmel is.

Hosszú évekig elnöke volt 
az Ózdi Kohász Sport Egye-
sületnek, de edzőként is dol-
gozott több férfi és női csapat-
nál is. Két időszakban, több 
mint egy évtizeden keresztül 
volt elnöke a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kézilabda 
Szövetségnek, az MKSZ-ben 
pedig az Etikai Bizottságot 
irányította. Marosi István az 
elmúlt években az Ózdi Ké-
zilabda Clubnál alelnökként 
tevékenykedett, saját kezde-
ményezésére 2012-ben meg-
alapította a Marosi-vándordí-
jat, amelyet minden szezon 
után a legeredményesebb óz-
di játékos vehet át.

Az önkormányzat, az Ózdi 
Sport – és Élmény Központ, 

valamint az Ózdi Kézilab-
da Club igyekszik a névadó 
rendezvényt emlékezetessé 
tenni. Marosi István sportpá-
lyafutását az ózdi és a válo-
gatott csapat határozta meg, 
ezért január 20-án, ez a két 
gárda játszik egymással gá-
lamérkőzést. Az ÓAM-Ózdi 
KC NB I/B-s együttese Ma-
gyarország B csapatát fogad-
ja 18 órától. A mérkőzésre a 
szurkolók számára a belépés 
díjtalan.

A Juhász István által irá-
nyított együttesben rengeteg 
fiatal tehetség szerepel, olyan 
játékosok, akik később akár 
az A válogatottig is eljuthat-
nak. A szövetségi edző sze-
rint az ózdi kézilabda sport 
ünnepe lesz a jövő hét pén-
teki, az pedig egyértelmű 
volt, hogy egyből elfogadták 
a felkérést.

- Az első olyan alkalom 
lesz, amikor nem gyomor-
görccsel utazom Ózdra. 
Korábban a Mezőkövesd 
edzőjeként nem sok siker-
élményünk volt, most azon-
ban az eredmény tényleg má-
sodlagos. - Egy olyan legenda 
előtt tisztelgünk, aki a világ 
egyetemes kézilabdázásá-
ban is meghatározó szere-
pet töltött be. Személyes jó 
kapcsolat fűz Marosi István-
hoz, ezért kimondottan örü-
lök, hogy szülővárosában róla 
nevezik el a sportcsarnokot. 
A jelenlegi ózdi csapatot is is-
merem, jó erőkből áll, ezért 
biztos vagyok benne, hogy 
mindkét fél számára hasz-
nos mérkőzést fogunk játsza-
ni, ahol a közönség is jól fog 
szórakozni.                       SZI 

Gálameccsel köszöntik

Guiness rekord is lehet belőle. 1.026.885 kilogrammot 
mozgattak meg 8 óra 40 perces edzésükön az Ózdi Funkcionális Training Sport Egyesület tagjai. Ezzel 
magyar rekordot állítottak fel az ózdi sportemberek, akik teljesítményükkel akár a Guiness Rekordok 
Könyvébe is bekerülhetnek, hisz az erőemelő magyar csúcskísérletet Sebestyén István, a Magyar 
Rekordok Egyesületének elnöke a helyszínen nézte és dokumentálta végig. A rekordkísérlet ötlete az 
ÓFTSE elnökének, Gyuricska Istvánnak (jobbról a harmadik) a fejéből pattant ki, kezdeményezéséhez 
4 helyi fiatal (Budai Kristóf, Varjas Richárd, Rakittyán Alexandra, ifj. Gyuricska István) és egy 
hódmezővásárhelyi sportember (Nagy Zsolt) is társult. 

Fotó: internet

Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő elején 
megkérdezzük a polgár-
mestereket az évzárás-
ról, évindításról. Most is 
ezt tesszük, Tamás Bar-
nabást, Putnok első em-
berét kértük fel válasz-
adásra.
Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a település, az ön-
kormányzat elmúlt évét?

Tamás Barnabás: Egy új év 
kezdetekor érdemes számve-
tést készíteni arról, hogy mi 
minden történt a magunk 
mögött hagyott esztendő-
ben. Putnok Város Önkor-
mányzata igen tartalmas, 
mozgalmas és eredményes 
évet zárt. Olyan jelentős be-
ruházások fejeződtek be, il-
letve kezdődtek el a 2016-os 
évben, melynek az a célja, 
hogy Putnok város fejlődésé-
nek üteme fenntartható, éle-
tének komfortja biztosítható, 
illetve javítható legyen, s nem 
mellesleg az önkormányzat 
vagyonának növekedését, 
gyarapítását eredményezze. 
A közintézmények felújítá-
sa megtörtént, a finisébe ért 
a Foci suli és a tanuszoda 

beruházása, továbbra is ki-
emelkedő eredményeket pro-
dukál az értékteremtő köz-
munkaprogramunk. Nagy 
kihívást jelent számunkra, 
hogy megtaláljuk azokat a 
pozíciókat, melyek a további-
akban is fenntartják a fejlő-
dés dinamikáját. Jelentős szá-
mú pályázatot készítettünk 
és nyújtottunk be a 2016-os 
évben, melyek sikerességük 
esetén az életkörülmények 
további javítását, intézmény 
és infrastruktúra fejlesztést 
(bölcsőde építés), városkép 
javító beruházásokat (Bánya-
telep rehabilitációja ), a köz-
intézmények napelemekkel 
való ellátásával a környezeti 
ártalmak csökkentését, ke-
rékpár út létesítésével a fenn-
tartható turizmus kialakítá-
sát tenné lehetővé.

Városvezetőként mit vár 
a 2017-es esztendőtől, 
mi a „receptje” a további 
sikereknek?

Tamás Barnabás: A 2017-
es évtől 12 szerencsés hóna-
pot kívánok Putnoknak és 
a város minden lakójának. 
Visszautalnék itt az előző-
ekben említett pályázatok 
– reményeink szerint - sike-
res elbírálására, mely garan-
tálná, hogy a kitűzött célok 
elérése érdekében az új év 
minden hónapja folyamatos, 
fárasztó, de a végeredményt 
tekintve gyümölcsöző mun-
kával teljen.
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2017-
ben?

Tamás Barnabás: Rohanó 
világunkban az egyik legna-
gyobb kincs az egészség. Én 
azt kívánom, hogy 2017-ben jó 
egészségben tudjunk együtt 
haladni egy közös úton a kö-
zös célokért, úgy helyi, mint 
megyei és országos szinten 
mindazokkal, akik szűkebb 
és tágabb lakókörnyezetük, 
illetve az ország boldogulá-
sán munkálkodnak.

 SZI - BGy

Együtt haladni a közös célokért

Tamás Barnabás
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Kos - Kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 
túlságosan a szívére. Most 
csak a csatát veszítheti el, 
ettől függetlenül a háborút 

még megnyerheti. Az új év még több új 
élménnyel kecsegtet, de most valamiért 
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog 
inkább foglalkozni.

Bika - Ne hagyja magát elbi-
zonytalanítani, mert sokkal 
erősebb, mint gondolná és 
ezt már jó párszor sikerült is 
bebizonyítania. A családtag-

jaira most mindenben számíthat. Éppen 
ezért már most arra kényszerül, hogy a 
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel 
kapcsolatos álmait pihentesse. 

Ikrek - A héten sikerül végre 
kilépnie a komfortzónájából. 
Ennek oka pedig egy esemény, 
egy személy vagy bármilyen 
más tényező lehet. Használja 

ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje 
teljében van és bármire képes. Megéri 
bátornak lenni és elengedni a régi 
szokásokat.

Rák - Egy régi kollégája 
bukkanhat fel a múltból a mai 
napon, aki ráadásul kellemes 
meglepetést is tartogathat 
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat, 

ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Nyu-
godtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazódtak 
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz, 
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből 
a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár számos területen 
várnának Öntől teljesítményt, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban. Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz! 

Mérleg - Törődjön többet az 
egészségével! A jegyében járó 
Jupiter jó hatása, hogy nem 
csak testiekben, de szellemi-
ekben is sokat nőhet most. 

Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket 
is falja, ne csak a sütiket. Azonban 
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját 
magának köszönheti a lemaradását. 

Skorpió - Élvezi a kihívá-
sokat, ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óva-
tos. Semmiképpen se habozzon olyanra is 
igent mondani, amitől kissé idegenkedik. 
Apróságokon is múlhat boldogsága. 

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Tartsa szem előtt a 
környezete érdekeit is! A sze-
rettei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Egy pszichológus, 
vagy egy terapeuta segíthet 
Önnek felfejteni a mélyben 
rejtett titkokat. Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 

pedig lehet, hogy már nem létező prob-
lémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb 
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud 
nézni a probléma gyökerével.

Halak - Tele van önbizalom-
mal és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát a 
megfelelő irányba is hasznosít-

sa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen 
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra, 
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár 
a munka terén is.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2017. január 16-tól január 22-ig)

ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 

Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Ügyvezető igazgató: Fodor István
B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva felelős szerkesztő: Bodáné Rácz Adrienn

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3600 Ózd, Árpád vezér út 22/A Tel.: 48/572-380, tel/fax: 572-381, E-mail: ozd@szuperinfo.hu
www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: Russmedia Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615, 

www.russmedia.hu  Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/1-2, Eng. szám: 163/1353/2/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 
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HÍRFELHASZNÁLÓ

37
93

13

Budapesti munkahelyre kőműves, vasszerelő, 

ács brigádot keresünk bejelentett munkahely-

re. Érd: 06-30/9-141-141

dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 

vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-

tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 

adrienn.paloczy@andreasagro.com www.

andreasagro.com

Fiatal diplomás vagy érettségivel rendelkező 

pályázók önéletrajzát várom. Részletek szemé-

lyesen. E-mail: szizo@mailbox.hu

Gyakorlott villanyszerelőket keresünk Budapes-

ti munkavégzésre. Fizetés nettó 200.000 Ft-tól. 

Érd: 06-20/409-0094

Mátranováki munkahelyre gyakorlattal rendel-

kező CO, AWI2 kombinált hegesztőket keresünk. 

Jelentkezni: 06-20/338-0325, önéletrajzokat az 

alábbi címre várjuk: tailorcokft@gmail.com

Munkatársat keresek ózdi vendéglátó üzletbe. 

Érd: 70/362-2212

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

Ózd és környékéről keresünk hegesztőket, 
lakatosokat! Órabér hegesztő nettó 1000Ft, 
lakatos 900Ft. Érd: 06-30/503-3750

o k t a t á s

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

t á r s k e r e s é s

keresem azt a szintén társkereső férfit, aki 
180/90/68 éves, özvegy. Szerettei Iminek 
hívják, a Vasút úttal párhuzamos úton lakik. 
December 20-án ismeretlen telefonról beszél-
tünk. Egy telefon, egy találkozás sok minden-
re választ ad és nem kötelez semmire. Tel.: 
+36-20/563-5955

48 éves, 182cm/85kg, ápolt férfi alkalmi barát-
nőt keres! Teljes diszkréció! Hívj bátran! Tel.: 
06-30/522-7874

65 éves férfi rendezett anyagiakkal élettársat 
keres. Tel.: 06-70/506-8525
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Fényképes önéletrajzot a
leticia13@t-online.hu 

e-mail címre kérjük elküldeni.

Ruhakereskedés részére 
ELADÓT KERESÜNK!
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Városközponti
ZÖLDSÉGESBE ELADÓT
keresünk állandó és alkalmi munkára! 

Jelentkezni önéletrajzzal az üzletben. 
Vitaminház  Ózd, Vasvár út 31.
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Ügyfélszolgálati irodába
ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZŐI 

MUNKAKÖR 
betöltésére,  közgazdasági szakközépiskolai 

végzettséggel � atal hölgyet keresek.
Önéletrajz leadása: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 20.

KTV Ügyfélszolgálati irodába
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Élelmiszer üzembe, 

RAKTÁROS MUNKAKÖRBE 
felvételre keresünk 

megbízható  középkorú férfi  munkaerőket 
több műszakos munkarendbe.

Jelentkezés KIZÁRÓLAG munkanapokon 
9 órától 15 óráig a 30/9289-740 számon. 
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5Jelentkezni kézzel írott, fényképes 

önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.
3600 Ózd, Damjanich út 6.

Értékesítő, gépkocsivezető, 
üzletkötő 

munkatársakat keresünk!
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INGYENES KÉPZÉS, 
majd azt követően munkalehetőség 

Budapesten:
Legyél Te is Buszsofőr!

+36 22 554 184
Pannonjob K�.
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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT
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Az ózdi Tesco áruház bejárata melletti gyorsbüfébe 

ELADÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

Hosszú távú lehetőség, versenyképes jövedelem! 
Érd: +36-70/321-2384

Lapzárta:
kedd 12.00 óra
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREI
VÁROSUNK Számunkra fontos a tájékoztatás. Polgármesteri beszámolók,

alpolgármesteri tájékoztatások a városunkkal kapcsolatos
legfontosabb önkormányzat döntésekről, eseményekről 
és tervekről egyenesen Önnek. Kéthetente megjelenő oldalunkat látja.  

Zoé az elsőEGÉSZSÉGÜGY

Lehallgatási botrány
ÖNKORMÁNYZAT

Új borítás

Kislány lett városunk idei elsőszülött babája. Szabó Zoé 3170 
grammal 49 centiméterrel jött a világra 2017. január j-én nyolc óra 
kilenc perckor. A szülők négy béve élnek együtt, Zoé igazi szerelem-
gyermeknek számít az életükben. A kislányt császármetszéssel, de 
komplikáció mentesen segítették a világra az Almási Balogh Pál 
Kórházban. Az esztendő első napján Zoén kívül még további két 
kislány született városunkban. Réka délelőtt fél tizenegykor, Mária 
pedig a délutáni órákban érkezett meg szüleihez.

Hónapokon keresztül lehallgatták irodájában 
Janiczak Dávidot. Ózd polgármestere a 
Városházán megtartott sajtótájékoztatón 
adott részletes tájékoztatást az ügyről. Mint 
mondta: a 8 gigabájtnyi hangfelvétel 
meglétéről egy helyi lakos tájékoztatta, aki 
azonban ezek esetleges felhasználásáról, 
beszerzéséről nem adott további informáci-
ókat. A megyei főkapitányság ismeretlen 
tettes ellen indított nyomozást és már 
foglaltak is le technikai eszközöket, 
melyeket informatikai szakértő vizsgál.

Janiczak Dávid elmondása szerint az illeték-
telenek olyan bizalmas, bensőséges beszél-
getéseket rögzíthettek, amelyek ha illegális 
kezekbe kerülnek, súlyosan veszélyeztethe-
tik a város jövőjét, a beszélgetés egyes 
kiragadott részletei pedig hangulatkeltésre 
lehetnek alkalmasak. A történtek óta bizton-
sági intézkedéseket vezettek be a Városházán.

Megtartották a Városi Sportcsarnok felújított küzdőterének műsza-
ki átadását. A kivitelező cég szakemberei jól végezték feladatukat, 
a Brassói úti sportlétesítményben 2017 első napjaitól újra lehet 
edzéseket tartani és mérkőzéseket, versenyeket rendezni. 
A csarnok a város, az Ózdi Sport és Élményközpont Nonpro�t Kft, és 
az Ózdi Kézilabda Club közös pályázatának köszönhetően 
valósulhatott meg a mintegy 20 millió forintos beruházás.

Változott a hulladékszállításVÁROS

A Zöld Völgy hulladékszállító véglegesen megszüntette Ózdon is a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. 2017-től 
teljes mértékben bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a környezettudatosság és a nagyobb 
lakossági kényelem jegyében. Ehhez a családi házas övezetben 2016-ban ingyenesen megkapták a kukákat. 
A társasházaknak szintén rendelkezésükre áll, bár több képviselő azt még nem vette át, az átvételre továbbra is van 
lehetőség. A korábbi szigeteken év elejétől csak az üveg gyűjtésére alkalmas kuka található, ott más szemét 
elhelyezése tilos és illegálisnak minősül, következményeket von maga után. Bővebb információ a szolgáltató 
honlapján: http://www.zoldvolgy.hu/

SPORT
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Csapágybolt Kft-től.ZDI 

OLCSÓ CSAPÁGYAK
(ZKL, KBS) nagy választékban, emellett minőségi (SKF, FAG) 
csapágyak, ékszíjak, szimeringek, „O” gyűrűk, seegergyűrűk, 
kerekek, LOCTITE ragasztók, ipari hajtások (szíj, lánc, fogaskerék) 
a legolcsóbban nagyker áron kaphatók, illetve 1-2 napos határ-
idővel rendelhetők az....

ÚJDONSÁG!
• Elkezdtük az autóalkatrészek forgalmazását napi 3 alkalommal való kiszállítással. 

Legolcsóbb, leggyorsabb időn belül (szükség esetén) cseréljük! • Tartós és féltartós elemek.
Cím: Ózd, Brassói út 2. Nyitva: H-P: 8.00-15.00, Szo.: 9.00-12.30

Tel: 30/9457-576
(sürgős esetben akár hétvégén is)

Dobronovszky Róbert; E-mail: postmaster@doroc.t-online.hu

Reflex 
sz nyeg
120×170 cm 
18.990 9.490 Ft/db,
160×230 cm 
33.990 16.990 Ft/db

80×150 cm

10.990
5.490 

Ft/db

Reflex 
80×1

1099

25
21

3-
05

9

0 Ft/db 5
Boltonként eltér  szín- és méretválaszték! A központi készlet erejéig!

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben) Tel: +36 (48) 475-226
Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 8.00-13.00, V: ZÁRVA • www.diego.hu

67×110 cm

4.990
3.290 

Ft/db

60×110 cm

6.990
4.490 

Ft/db

Nature Shaggy sz nyeg
50×80 cm
3.690 2.390 Ft/db,
80×150 cm
11.990 7.990 Ft/db,
120×170 cm
19.990 12.990 Ft/db,
160×230 cm
34.990 22.990 Ft/db
200×300 cm
59.990 39.990 Ft/db

nyeg

Ajánlataink 2017. január 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

67×11067×110 cm

51
EV

E

51C
VC

Bábel sz nyeg
80×150 cm
7.990 5.350 Ft/db,
120×170 cm
13.990 9.370 Ft/db,
160×230 cm
23.990 15.990 Ft/db,
200×290 cm
37.990 24.990 Ft/db
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RUHAVÁR
TURKÁLÓBA 

50%  
ÁRENGEDMÉNY 

AMÍG A KÉSZLET TART!

Minőségi használtruha!

ÓZD, VASVÁR ÚT (a volt szökőkútnál)
Nyitva: H-P 08:30-16:30-ig, Szo 08:00-13:00-ig

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

Arló, Ady E. út 61. Ózd, Vasvár út 31.
Tel.: 06-30/489-7227

Érd.: 06-48/472-410
06-30/328-5785

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.fl andonakft.hu

NYÍLÁSZÁRÓK
KEDVEZŐ ÁRON!

KÍNÁLATUNKBÓL:
- Műanyag ajtó, ablak
- Automata szellőző
- Redőnyök, párkányok
- Garázsajtó
- Billenő garázskapu
- Beltéri ajtók forgalmazása

Flandona Kft.
Ózd, Vasvár u. 49.

-  Jégkorcsolyák 
bizományos átvétele

-  Jégkorcsolyák 
eladása.

-  Fa szánkó 
3 méretben,

-  fa szánkó 
karfa.

Ha meguntad,
ha kinőtted:

Peppi Játékbolt
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

fa szánkó
karfa.

ékb lt

3600 Ózd Kőalja út 111. (bejárat a 25-ös főút felől)
Tel.: 06-30/946-3740, 06-30/730-7525; e-mail: suzukikaiser@t-online.hu

2017-BEN ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:

TEHERGÉPJÁRMŰDIAGNOSZTIKA
ÉS GUMISZERELÉS

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön /

SZEMÉSZORVOSI MAGÁNRENDELÉS
(és kontaktlencse illesztés)

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

gyermek (5 éves kortól) 
szemvizsgálat pupillatágítás nélkül 

modern PLUSOPTIX computerrel

ÓZD, 
VASVÁR ÚT 35/ bTel: 48-470-740

január 14. szombat 
január 24. kedd 
január 31.kedd


