
 2017. január 20., XXVI/3.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 03. hét

Egy helyre megy a háztartási 
és a szelektív hulladék a város 
központjában./3. oldal

Az I. és II. világháborúban el-
esett hősökre emlékeztek a 
Don-kanyari áttörés évfordu-
lóján./5. oldal

Fájó emlékezés

Szánkóhúzó verseny. A térségre hullott nagy 
mennyiségű hónak köszönhetően előkerültek a 
téli sporteszközök és benépesültek a szánkózásra 
alkalmas domboldalak. A Bíben-völgy bejáratánál a 
Kondi Napok keretében játékos versenyen is részt 
vehettek a családok.

Illegális lerakók

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:

Rendeld meg nálunk új készülékedet, 
tokodat, melyet akár már másnap 

átvehetsz! 

AZ ÓZDI TESCO ÜZLETSORÁN

MINDEN, AMI A 
MOBILODHOZ KELL!
MINŐSÉG, SZUPER ÁRON!

kérésedre szakszerű 
fólia-felhelyezést vállalunk 299 Ft-tól 

Szilikon tokok 1 699 Ft-tól
Kupon akciók

Japán gyártmányú xProtector 
kijelzővédő fóliák:

sima védőfólia matt vagy víztiszta 
1 199 Ft

üvegfólia edzett üvegből 
2 499 Ft-tól
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 50 %
Fele ár visszajár!
Új szemüvege árának 50%-áért 
vásárlási utalványt kap.

 50 %
Fele ár visszajár!
Új szemüvege árának 50%-áért 
vásárlási utalványt kap.

 50 %
Fele ár visszajár!
Új szemüvege árának 50%-áért 
vásárlási utalványt kap.

Ózd, INTERSPAR üzletsoron 
tel: +3670-9497698
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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 23., hétfő 15:30-kor

�: 48/479-455, 
30/385-3178  (munkaidőben)

Fa-Firma Kft. Ózd, Somsályfő telep 1.

�
30/

Fa-F
333

BÚTORKÉSZÍTÉS,  LAPSZABÁSZAT!
Egyedi méretezésű konyha-,

 szoba-, és irodabútor
 készítése felméréstől

 a beszerelésig.
Ingyenes felmérés, precíz munka.

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!

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

Érdeklődni ill. jelentkezni 
a +36-70/881-3495 és 
a +36-70/422-8647-es 
telefonszámokon ill.  

a varga@imohungaria.eu  
címen lehet. 

Megbízható, nagy múltú, 
német tulajdonú 

IMO Hungaria MS Kft.  
keres németországi 

munkahelyre 
gyakorlattal rendelkező  

HEGESZTŐKET ÉS  
CSŐSZERELŐKET,  

NÉMETÜL BESZÉLŐ  
CSOPORTVEZETŐKET 

folyamatos, hosszú távú 
munkára.  Egész éves 

munkalehetőség,  
kiemelt bérezés. 

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

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 
06-20/428-2531 számon lehetséges.

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

0 6 - 3 0 / 6 2 2 - 3 4 3 2
Olcsó árak, megbízhatóság, gyorsaság.

FESTÉS, VÍZ, VILLANY, 
BURKOLÁS, KÜLSŐ SZIGE-
TELÉS, PARKETTÁZÁS, 

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

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.

SÜRGŐSEN ELADÓ!

Ózd, Újváros tér

Amigo Ajándék

Tel.: 06-30/9783164

árukészlettel, berendezéssel

Irányár:
2,2M Ft.

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
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Ózd, Árpád Vezér út 22/A.
Tel.: 48/572-380

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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Ittas sofőrök. A borsodi rendőrök 2017-ben is kiemelt figyel-
met fordítanak az ittas sofőrök forgalomból való kiszűrésére. Az 
esztendő első akciójában hat személy esetében színeződött el az 
alkoholszonda. Megyénk útjain mintegy 50 közúti baleset történt már 
idén, ezek közül kettőnek ittas sofőr volt az okozója.

Egy helyre megy a  ■
háztartási és a szelektív 
hulladék.  

Áldatlan állapotok ural-
kodtak el az elmúlt hetekben 
Ózd több pontján. A társas-
házak jelentős része ugyanis 
nem vette még át a szelektív 
gyűjtést biztosító edényeket, 
a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat el-
látó cég viszont már felszá-
molta a gyűjtőszigeteket és 
csupán az üvegek elhelye-
zésére biztosít lehetőséget a 
közterületeken. A lakosság 
továbbra is az eddig megszo-
kott helyre viszi a szemetet, 
nem törődve azzal, hogy ott 
már csak egy zöld színű kon-
téner van elhelyezve, így min-
den egy helyre kerül. 

A szeméthegyek jelentősen 
rontják a városképet, a kiala-
kult helyzetért sokan az Ózdi 
Városüzemeltető Intézményt 

hibáztatják. Az ÓVI-nak vi-
szont nem feladata a szállí-
tás, ugyanis a társasházak 
és ingatlantulajdonosok nem 
velük, hanem a Zöld Völgy 
Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel állnak szerződéses 
jogviszonyban. 

A térségünkben 125 tag-
önkormányzat részvételével 
működő Sajó-Bódva Völgye 
és Környéke Hulladékkeze-
lési Önkormányzati Társu-
lás a szükséges új gyűjtő-
edények és szállító járművek 
biztosítása érdekében KEOP 

pályázatot 
n y ú j t o t t 
be, amelyet 
győztesnek 
is nyilvá-
nítottak. A 
támogatás-
ból a tár-
s a s h á z a k 
részére is 

biztosítva vannak a vegyes 
hulladék gyűjtésére szolgá-
ló, egyedi azonosító jellel el-
látott edények, és a házhoz 
menő szelektív gyűjtést biz-
tosító (kék-sárga) edények is. 
A társasházak jelentős része 
azonban utóbbiakat (több 
mint kétezer darab) nem vet-
te át, mert azokat nem a sza-
badban, hanem házon belül 
kellene tárolniuk, illetve ők 
felelnének többek között a 
tisztán tartásért és az eset-
leges rongálásból, lopásból 
eredő károkért is. 

Ózd város polgármestere 
szerint érthető az ellenállás 
is, hiszen a szolgáltató feltét-
elei, előírásai újabb terhe-
ket rónak a társasházakra. 
Janiczak Dávid ugyanak-
kor úgy véli: a rend és tisz-
taság fenntartása csak közös 
erővel valósulhat meg. Az 
Önkormányzat a napokban 
segített az illegális szemét-
lerakások felszámolásában 
és a hulladékok elszállítá-
sában, az „ÜVEG” feliratú 
kukába azonban csupán 
üveget lenne szabad bele-
dobni, az illegális szemét-
lerakás következményekkel 
jár majd. A Városi Rendészet 
fokozott figyelmet fordít a 
problémás területekre, a tár-
sasházkezelőket pedig vár-
ják az ingyenesen elvihető 
kukákért a Zöld Völgy ózdi 
telephelyén.  

                   SZI 

Az ózdiak szánkóz- ■
nak, korcsolyáznak, de 
ha szükséges havat is 
lapátolnak januárban.

Az elmúlt napokban a hi-
deg kíséretében, régen nem 
látott nagy mennyiségű hó 
érkezett. Ezzel természete-
sen sokaknak munkája van, 
ám a lakosság igyekszik az 
örömeit is felfedezni, élvez-
ni. Már csak azért is, mert 
hasonlóban régen, évekkel 
ezelőtt volt részünk.

Judit (33)
„Ennek a hidegnek és a 

lehullott nagy mennyiségű 
hónak karácsonykor kellett 
volna érkeznie. Akkor lett 
volna igazán szép az ün-
nep. Természetesen ez nem 
kívánságműsor, a szabad-
időnkben igyekszünk ki-
használni a január nyújtot-
ta lehetőségeket. Bosszant 
ugyan, hogy a közlekedés 

nehézkes, a gyerekek vi-
szont nagyon szeretik a jeget 
és a havat. A téli szünetben 
szinte minden nap lemen-
tünk a Csónakázó-tóra kor-
csolyázni, most pedig eljött 
a szánkózás ideje. Jó eset-
ben csak néhány hétig lesz 
ilyen szép a telünk, úgyhogy 
megyünk a szabadba, élvez-
zük az egészet. Nagyon fel 
kell öltözni, mert hideg van, 
de ez nem probléma, ez az 
időjárás még így is sokkal 
jobb, mintha ködös, szürke 
napjaink lennének.

Sándor (51)
„Emlékeim szerint hat-hét 

esztendeje volt utoljára ekko-
ra havazás. Az elmúlt évek-
ben gyakorlatilag csak muta-
tóban esett hó, most valamit 
bepótolt az időjárás. A városi 
utakon, járdákon ez látszik is, 
még ha nem is volt könnyű 
dolguk azoknak, akik ezzel 

foglalkoznak, 
de ezt a munkát 
jobban, ered-
ményesebben 
is el lehetett 
volna végezni. 
Nekünk csalá-
di házunk van, 
ezért az volt az 
első, hogy a portám elől el-
takarítottam a havat. Moz-
gásnak is jó volt az a néhány 
óra, de eleget tettem a köte-
lességemnek is. Érdekesnek 
tartom, hogy sokszor akkora 
felhajtást csinálnak a hava-
zásból. Régen minden évben 
ez volt, sőt még nagyobb hóle-
pellel is birkóztunk, mégsem 
volt akkora fennakadás, mint 
mostanában.

Anita (34)
„Nagyon szeretünk síel-

ni, lehetőségeink szerint so-
kat járunk a felvidéki és a 
lengyelországi lankákra is. 

Itthon az elmúlt években 
csak korlátozottan volt erre 
lehetőségünk, most viszont 
Bánkúton és a Mátrában is 
kinyitottak a pályák. Elkép-
zelhető, hogy oda is elláto-
gatunk, bár a nagy tömeget 
igyekszünk elkerülni. Tu-
dom, hogy régen Ózdon, a 
Vadvirág hegynél is volt fel-
vonó, sajnos már nincs ott, 
pedig tanuló pályának, a gye-
rekeknek nagyon jó lenne. A 
havas táj egyébként nagyon 
tetszik, kár, hogy nem érke-
zett meg néhány héttel ha-
marabb az idei tél.”

            SZI - NM 

Szuper ügyek
Illegális szemétlerakók a város központjában

A tél szépségeire koncentrálnak
Fo

tó
: B

éli
 Ba

láz
s

Egy kicsit örülök is, hogy most 
elkapott a nátha, suttogta a az 
egyik beteg az ismerősének az 
orvosi rendelő várójában ép-
pen, amikor én is hasonló cipő-
ben járva bebocsátásért vára-
koztam január első napjaiban. 
Ugyan mi a fene élvezet lehet 
abban, ha az ember percenként 
köhög, hacsak nem az, hogy 
erősödik a hasizma, fortyog-
tam magamban.
Aztán kiderült, az év végi hosz-
szúra nyúlt szünetnek szól az 
öröm, még ha azt táppénznek 
is hívják. A két hölgy egyet ér-
tett abban, hogy igazán csak 
akkor boldogok ha végre eljön 
a hétvége, vagy szabadságo-
lások időszaka.
A Nők Lapja hasábjain olvasott 
cikk csak megerősített abban: 
igenis egyre több az olyan em-
ber, akinek nem nyújt elsődle-
ges boldogság forrást a mun-
kája, csupán a fizetését adja 
cserébe számára. Egyre több 
az olyan munkakör, amihez 
egyáltalán nem társítható ez 
a szó, hivatás.
Desmond Morris viselkedés-
kutató könyvében kaptam a 
miértekre magyarázatot. Mil-
lió éveken keresztül a vadá-
szat tanította meg az emberi-
séget számtalan olyan dologra, 
amely ha most felfedezhető a 
munkájában, az ugyanolyan jó 
érzéseket vált ki. Ez a saját cél, 
a tervezés, a küzdés, valami-
nek az elérése úgy, hogy köz-
ben kockáztatunk. Akik olyan 
helyen dolgoznak, ahol önál-
lóan megoldandó feladatokkal 
vannak tele, változatos, alkotó 
életet élhetnek, azoknak az el-
sődleges boldogság forrásuk a 
munkájuk.
A technika fejlődésével sajnos 
rohamosan romlik a helyzet. 
Amikor az ember nem látja a 
kezéből kikerülő végterméket, 
amikor csak egy csavar a gépe-
zetben, monotonon ugyanazt 
ismételgeti napról napra, évről 
évre, ott bizony elkerülhetetlen 
az, hogy vágják a centit a sza-
badságok előtt.
Sajnos azt sem mondhatjuk, 
hogy a munkáltatókat különö-
sen foglalkoztatná az, hogy al-
kalmazottaikat megfosztották 
az elsődleges boldogság forrá-
suktól. A technológia fejlődé-
se arra mutat, egyre nehezebb 
lesz az emberiségnek örömöt 
találni a munkájában.
Az ember azért találékony, hi-
szen az életéhez szüksége van 
ahhoz az érzéshez, amit bol-
dogságként definiálunk: hogy 
a dolgok most jobbra fordultak, 
mint annak előtte. Így beleveti 
magát az érzéki, a vegyi, a kép-
zeletbeli, a szellemi boldogság-
ba. De hogy ez mi is valójában, 
ez már egy másik történet.

SZI – maroseva.hu

RÚZS
Az elsődleges 

boldogság
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Fájó szívvel tudatom, hogy Édesanyám

BABUS ÁRPÁDNÉ
szül. Kupó Mária

volt biztosítós
életének 73. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatója
2017. január 23-án hétfőn

11:00 órakor lesz a  Gyári temetőben.
Gyászoló lánya Andrea

"Számunkra Te 
sohasem leszel halott, 
Szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok."

Fájó szívvel emlékezünk

FICSOR JÓZSEF 
ZSIGMOND

halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

"Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet."

Bánatos szívvel emlékezünk

RAJNAI LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

TÓTH JÓZSEF
(élt 91 évet)

hódoscsépányi lakos
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

özv. RÁSI 
ISTVÁNNÉ

(élt 93 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönetet mondunk

a Bulcsú úti Idősotthon 
dolgozóinak 

áldozatos munkájukért.
Gyászoló családja

„Hirtelen halállal mentél el
tőlem, szívemnek fájni fog, 
amíg csak élek. 
Lehet, hogy eljön a tavasz, 
a nyár, de egymás kezét
nem foghatjuk már.
Most hulló könnyekkel
állok sírod felett,
koporsód bezárta legdrágább 
kincsemet. Virágot viszünk egy 
néma sírra, de ezzel Őt már
nem hozhatjuk vissza. Tudom,
hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon 
fájni.
Szomorú szívem fel-felzokog Érted
meg kell tanulnom egyedül élnem.”

Fájó szívvel emlékezünk

KRISTON ERNŐ
halálának 18. évfordulóján.

Szívünkben élsz örökké.
Szerető feleséged,

Erzsike és családja.

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

arló legjobb részén családi ház eladó. 
2 külön bejárat, 2 fürdőszoba, 3-3 
szoba+étkező. Budapesti és ózdi 
lakáscsere érdekel értékegyeztetés-
sel. Érd: 06-70/501-9157

eladó Kistó út 4. szám alatt 
2+félszobás családi ház. Irányár: 
2,5MFt. Érd: 06-70/376-6323

eladó Ózd-Uraj központjában a Kár-
pát utcában családi ház. Irányár: 
4,2MFt. Érd: 06-70/376-6323

eladó Ózd-Uraj központjában 2000-
ben épült családi ház. 100m2, 
2+félszoba, amerikai konyha. Irány-
ár: 5,9MFt. Érd: 06-70/376-6323

eladó Ózd, Mekcsey út elején 2 
generációs családi ház, vállalkozás-
ra is alkalmas. Irányár: 6,8MFt. Érd: 
06-70/376-6323

eladó Ózd, Nyár utcában 75m2-es 
családi ház. Akár azonnal költözhe-
tő. Irányár: 4,5MFt. Érd: 06-70/376-
6323

eladó Ózd, Rózsavölgy úton (Szenna) 
70m2, 2 szobás családi ház. Irányár: 
2,2MFt. Érd: 06-70/376-6323

eladó Ózd, Tormás úton 72m2-es 
családi ház, akár azonnal költözhe-
tő. Irányár: 5,5MFt. Érd: 06-70/376-
6323

eladó Szentsimoni úton 2 szintes 
családi ház akár két generációnak. 
Irányár: 10,7MFt. Érd: 06-70/376-
6323

PUTNOKON A KIRÁLDI 
ÚTON ELADÓ FELÚJÍ-
TANDÓ HÁZ TELEK-
ÁRON 850.000Ft-ért. Érd: 
06-70/678-6066

Putnokon, Dózsa György utcában 
új, mediterrán építésű, összkomfor-
tos családi ház eladó 18 millió Ft-ért. 
Érd: 06-30/872-3952

ráctag úton jó állapotú 100 m2-es, 
központi 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

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

eladó Ózd, Zalai út 10. 1/4 szám alatt 
73m2-es lakás + 36m2-es garázs. 
Érd: 06-20/437-4443

eladó Ózd, Zalai úton 1+2 félszo-
bás, magasföldszinti panel lakás 
garázzsal. Irányár: 7,9MFt. Érd: 
06-70/376-6323

eladó Ózd, Zrínyi úton 3. emeleti, 
másfél szobás lakás, akár azonna-
li költözéssel. Irányár: 2,5MFt. Érd: 
06-70/376-6323

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

Ózd, Lehel vezér úti 2 szobás lakás 
eladó. Érd: 06-20/2468-709

l a k á s k e r e s é s

Budapesti kisebb lakást vásárolnék 
készpénzért. Lehet felújítandó is. Érd: 
+36-70/949-0944

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

elcserélném Táncsics telepi 2 és fél-
szobás lakásomat +garázs városköz-
ponti vagy Újváros tér környéki 1+fél 
vagy 1+2 félszobásra értékegyezte-
téssel. Érd: 06-30/296-5129

a l B é r l e t e t  k e r e s

Hosszú távra keres fizetőképes nyug-
díjas 40-42m2-es, esetleg másfél 
szobás, első emeleti vagy földszinti 
lakást a Bolyki főút elején vagy a Bibó 
út környékén. Érd: 06-70/203-8978

kiadó 2-3 szobás lakást keresek 
Ózdon hosszú távra. Kaució nem aka-
dály! Érd: 06-30/555-9031

a l B é r l e t

kiadó 1,5 szobás, gázfűtéses lakás 
a strand környékén. Részben bútoro-
zott. Érd: 06-30/529-2592

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

Ózdon 59m2-es üzlethelyiség kiadó 
üzletnek, irodának. Érd: 06-30/525-
2070

J á r M ű

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

Mazda 3 SPORT 1.5 Attraction 2014-
es évjárat, újszerű állapotú, végig 
vezetett szervizkönyv, 3 év garan-
cia, MAGYAR AUTÓ, ülés fűtés, tola-
tó radar, érintőképernyős navigációs 
egység, xenon, eső érzékelős ablak-
törlő, automata világítás vezérlés, 
stb. Irányár: 4.390.000.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Citroen Berlingo 1.4 Multispace Plus 
2008-as évjárat. Jó állapotban, kevés 
km, törésmentes, első gazdás, veze-
tett szervizkönyves autó. Klíma, elekt-
romos ablak, cd, elektromos tükör. 
Irányár: 1.299.999.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

Ford Focus 1.4 kombi 2000-es évjá-
rat, klíma, elektromos ablak, ülésma-
gasság állítás, légzsák, vonóhorog, 
vezérlés cserélve! Irányár: 489.999.-, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 
2016-os évjárat, kevés km, navigá-
ció, érintő kijelző, klíma, ülésfűtés, 
elektromos ablak és tükör, legmaga-
sabb felszereltség, full extra! Irány-
ár: 3.590.000.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Chevrolet Spark 0,8 Plus 2008-as 
évjárat, szép állapot, központi zár, 
légzsák, cd, mp3! Irányár: 729.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.0 GL 2003-as évjá-
rat, kevés km, hölgy tulajdonostól! 
Irányár: 389.999.- autóbeszámí-
tás 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, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍMA, 
tolatóradar, központi zár, elektro-
mos ablak, új állapotban, 6245-km-
rel! Irányár: 2.190.000.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

BMW 116i 2006-os évjárat, hölgy 
tulajdonostól, keveset futott, klí-
ma, elektromos ablak, napfényte-
tő, vonóhorog, 6-os váltó! Irány-
ár: 1.699.000.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

akció! Toyota Yaris 1.0 2008-es évjá-
rat, KLÍMA, cd-s rádió, jó állapotú, új 
téli gumikkal. Irányár: 1.299.000.-
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Meriva 1.4 benzin, 2005-
ös, klíma, kevés km, szervizkönyv, 
alufelni, elektromos ablak, meg-
kímélt, jól variálható egyterű autó! 
Irányár: 999.999.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 2006-
os, kevés km, klíma, menet stabilizá-
tor, elektromos ablak, nagyon maku-
látlan állapotban, gyönyörű kívül és 
belül is, végig vezetett szervizkönyv-
vel. Irányár: 1.349.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

r é g i s é g

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

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

Magángyűjtő vásárol: öreg állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyve-
ket, képeslapot, diavetítőt, régi pén-
zeket, iratot, öreg autót-motort, 
kerékpárt, rádiót, hagyatékot, Acél-
gyári Rima relikviát. Bármi érdekel-
het. Érd: 06-30/912-9916 antiklim-
lom@gmail.com 

á l l a t

saját nevelésű hízók, februárban elvi-
hető választási malacok és kisbálás 
réti széna eladó. Érd: 30/2570-567

t ű z i F a

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 
házhozszállítással. Érd: 06-20/274-
7681, 70/590-4645

konyhakész, ömlesztett, kalo-
dás tűzifa, kiszállítással 11.000FT/
m3. Szén kapható. Érd: 06-20/467-
8539

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

Szorosan sorbarakott, 
kalodás tűzifa 12.000 Ft/
m3. Garantált minőség, 
mennyiség. Érd: 06-20/541-
8861

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve 
konyhakészen 345x215x83 raktér-
ben. Érd: 30/964-9571

Tűzifa konyhakészen eladó 
bükk, tölgy, vegyes, kalo-
dában 12-15EFT/m3. Érd: 
70/606-5247, 20/468-4804
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Új játékosok.  Három kézilabdázóval erősítette meg keretét 
az NBI/B-s bajnokság téli szünetében az ÓAM-Ózdi KC. A 2016/2017-
es szezon második felében a piros-kékeknél folytatja pályafutását 
a beállós Munkácsi Robin (balra), az irányító-átlövő Szűcs Balázs 
és a szintén átlövő Padla József. Előbbi Vácról, utóbbi kettő Egerből 
érkezett Ózdra. 

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Jó tanulókat, jó sportolókat ünnepeltek

Márciustól egy éven  ■
át összesen 842 fő fog-
lalkoztatását tervezi az 
ózdi önkormányzat a 
Startprogram Irodán be-
lül közfoglalkoztatás ke-
retében. 

Ebben a létszámban a start-
munka és a hagyományos 
közfoglalkoztatási program 
is benne van, melyek megva-
lósítását pályázatok eredmé-
nyeként, több mint 1 milliárd 
forint vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésével ter-
vezik. A Belügyminisztérium 
februári döntéséig az önkor-
mányzatoknak a programok 

megvalósításhoz szükséges 
előkészítő döntéseket is meg 
kell tenniük. Az ózdi képvi-
selők arról döntöttek, hogy 
benyújtják a támogatás iránti 
kérelmet egy Mezőgazdasági 
program megvalósulását cél-
zó projekt témában, amely-
nek része egy baromfikeltető 

és nevelő 
telep, vala-
mint a juh-
tenyésztési 
ágazat fej-
l e sz té s e , 
a minta-
ga zdaság 
b ő v í t é s e 
és takar-

mánynövények termeszté-
se is. Emellett megcélozzák 
a helyi sajátosságokra épü-
lő közfoglalkoztatást érintő 
projektet is, amely az önkor-
mányzati tulajdonú ingat-
lanok bontását, az abból 
származó anyagok újbóli 
felhasználását jelenti.

Huszonöt serleg talált  ■
gazdára a III. Városi Sport 
Gálán, amelynek neves 
sztárvendégei is voltak. 

Ózd legsportosabb iskolá-
ja a Bolyky Tamás Általános 
Iskola és a Széchenyi István 
Katolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium lett. A „Jó tanu-
ló, Jó sportoló” általános is-
kolások közül Budai Fruzsina, 
Csépányi Dalma, Koós Réka 
és Zákányi Blanka, a közép-
iskolások mezőnyében Fara-
gó Bálint és Miklós Márk tel-
jesítményét ismerték el. Ózd 
legjobb utánpótlás verseny-
zője Horváth Fruzsina, Matula 
Fanni és Terebesi Adrián lett. 

A csapatok közül az Erica C. 
Dance School versenycsoport-
jai, az ÓVSE NBII-es asztalite-
niszezői és az Ózdi Súlyeme-
lő és Fitness Club növendékei 
vehettek át serleget. A felnőtt 
sportolók között Jakab Zsó-
fia, valamint Nagy Nikoletta és 
Dúl Ádám érdemelték ki a leg-
jobbaknak járó elismerést. 

A legjobb edzőnek Fekete 

Józsefet, az ÓSFC trénerét 
választották. A hajómodel-
lező Bolyki Zsolt, valamint a 
Nedecki László, Kovács Géza 
rally páros különdíjat vehe-
tett át, a Média díjat az asz-
taliteniszező Gadóczi Gábor 
kapta. Az Ózd Város Sportjá-
ért elismeréssel Nagy Sándor 
és Neumann Péter munkáját 
köszönték meg. 

Iskolák, óvodák ala- ■
pítványai és civil szer-
vezetek képviselői lá-
togattak el arra a pá-
lyázati tájékoztató elő-
adásra, amelyet Ózd 
Város Önkormányzata 
szervezett számukra. 

A már harmadik alkalom-
mal életre hívott Civil Tér 
elnevezésű fórum célja az 

volt, hogy felhívja a 
szervezetek figyel-
mét azokra lehető-
ségekre, amelyeket 
a Nemzeti Együtt-
működési Alap for-
rásai biztosíthatnak 
nekik működésük megköny-
nyítése érdekében. Az ér-
deklődőknek Nemes Lász-
ló, a Magyar Polgármesterek 

Közösségének szakértője 
tartott teljes körű részletes 
szakmai beszámolót. 

Mesékkel gyógyítanak  ■
az ózdi kórház gyermek-
osztályán.  

A kis betegeknek legtöbb-
ször a Városi Könyvtár mun-
katársai olvasnak fel, de ar-
ra is volt már példa, hogy 
Budapestről, Egerből vagy 
Szilvásváradról érkezett 

meseolvasó az egészség-
ügyi intézménybe. A kez-
deményezéshez bárki csat-
lakozhat. Az érdeklődőknek 
egy regisztrációs lapot kell 
kitölteniük, megjelölve 
azt a kórházat és időpon-
tot, amikor vállalni tudja a 
meseolvasást. 

Az I. és II. világhábo- ■
rúban elesett hősökre 
emlékeztek meg 
Szentsimonban.  

A kegyeleti szertartást 
idén is a Don-kanyari át-
törés évfordulóján rendez-
ték meg. A katonákért mon-
dott közös imát követően az 
összegyűltek a helyi temp-
lomkertben helyezték el 
az emlékezés virágait. A 2. 
magyar hadsereg megpró-
báltatásait, hősies küzdel-
mét Farkas Péter Barnabás 

idézte fel. Ózd alpolgár-
mestere kiemelte, a kato-
nák hiányos felszerelésük 
és a mostoha időjárás elle-
nére is a végsőkig kitartot-
tak a fronton. 

- Férfiak, gyermekek, 
apák, amelyeket mind hiá-
ba vártak otthon. Hiába ke-
resnénk sírjaikat is, legtöbb-
jüket nem találjuk. Ezért 
fontos az, hogy évről évre 
összejöjjünk és emlékez-
zünk rájuk - mondta Farkas 
Péter Barnabás.

Szuper ügyek

Gyógyító mesék

Segít a civil tér

Háborús hősök 842 ember a közfoglalkoztatásban
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Kos - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 
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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: 2017/3, 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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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

Telefon: 06 30 532 82 70
adrienn.bodane@russmedia.hu
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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

Nógrád megyei 
telephelyünkre keresünk

SZAKKÉPZETT 
SZERKEZETLAKATOSOKAT 

valamint  
CO

2
 HEGESZTŐKET.

Napi bejárás, előleg megoldott!
KIEMELT BÉREZÉS!

06 30 3832383
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Az IMO Hungaria MS Kft.  
különböző könyvelői feladatok 

ellátására gyakorlattal  
rendelkező  

KÖNYVELŐT KERES  
kazincbarcikai munkahelyre, 

versenyképes bérezéssel. 
Német vagy angol nyelvtudás,  

bérszámfejtői gyakorlat  
előnyt jelent.

Érdeklődni a +36-70/881-3495 
telefonszámon ill. a Bertalan.

Nemes@imo-merseburg.de  
e-mail címen lehet.
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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

eladó kézi terménydará-
ló, kézi káposztagyalu, centrifu-
gál vízszivattyú, üstház üsttel, vas 
malterkeverőláda, ragasztókeverő, 
fúrógép, malterkeverő, új női irha-
bundák, ruhák, bőrkabátok, kucs-
mák, kalocsai, matyó riselős terítők. 
Érd: 06-30/412-3749

kis kockabálás széna eladó. Érd: 
06-30/440-2834, 06-48/475-789

kisbálás lucerna és parla-
gi széna eladó. Esőmentes, szá-
raz, fedett helyen tárolva! Érd: 
06-30/228/1526

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

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

e g y é B  k e r e s é s

Flippert és videojáték asz-
talt (koktélasztal) kere-
sek akár működéskép-
telen állapotban is. Érd: 
06-30/644-4486

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, 
alumínium, réz, öntvény anyagok 
hegesztése. Érd: 06-30/249-6394

BÚTORSZÁLLÍTÁS, lom-
tanítás zárt teherautó-
val! Rakodás megoldható! 
Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvar.iwk.hu

kÖNyVelés! Társaságok és egyéni 
vállalkozások könyvelése, pályázati 
elszámolások segítése. Érd: 20/359-
9373

SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS, CSE-
RE, AUTÓÜVEG- ÉS 
ÉPÜLETFÓLIÁZÁS. Érd: 
06-20/256-0488

TV-készülékek, antennák 
javítása, Mindig tv sze-
relés, hétvégén is. Érd: 
30/895-8467 8-20-ig.

á l l á s

a farkaslyuki iskola tanárt keres 
tanulószobai foglalkozás megtartá-
sához. Érdeklődni az intézményve-
zetőnél: 06-48/472-450

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

aWi-kombináltos hegesztőket CO2 

gyakorlattal, CO2-hegesztőket, laka-

tosokat, illetve szerszámkészítő-

ket keresünk. Magas órabér! Szál-

lás biztosított. Érd: 06-70/206-2621, 

06-70/508-7583, szupermunka@

index.hu

Blúzok, mellények hímzésére cso-

portokat keresünk. Érd: 06-70/292-

2232

Budapesti munkahelyre kőmű-
ves, vasszerelő, ács brigádot kere-
sünk bejelentett munkahelyre. Érd: 
06-30/9-141-141

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági munká-
sokat, traktorosokat, tehenészeket, 
sertésgondozókat (háztáji vagy üze-
mi tapasztalattal). Alap angol nyelvtu-
dás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-
0400, adrienn.paloczy@andreasagro.
com www.andreasagro.com

Mátranováki munkahelyre gyakor-

lattal rendelkező CO, AWI2 kombinált 

hegesztőket keresünk. Jelentkezni: 

06-20/338-0325, önéletrajzokat az 

alábbi címre várjuk: tailorcokft@

gmail.com

Munkatársat keresek ózdi vendéglá-

tó üzletbe. Érd: 70/362-2212

Ózd és környékéről kere-
sünk hegesztőket, laka-
tosokat! Órabér hegesz-
tő nettó 1000Ft, lakatos 
900Ft. Érd: 06-30/503-
3750

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat keresünk 

több műszakos munkarendbe. Érd: 

06-20/224-0242, 06-30/791-0950

o k t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező-

Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tan-

folyam. 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

t á r s k e r e s é s

Csinos harmincas, negyvenes lányok, 

asszonyok kifejezetten igényes urak-

kal ismerkednének. Érd: 06-70/558-

0600
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Az ózdi Tesco áruház bejárata melletti gyorsbüfébe 

ELADÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

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

3600 Ózd, Munkás út 11.
contokft@conto.axelero.net • 06-48/474-474

Könyvelőirodánkba mérlegképes 
könyvelői képesítéssel rendelkező 

munkatársat keresünk.
Jelentkezni önéletrajzzal személyesen, e-mailben vagy 

telefonon az alábbi elérhetőségeken lehet:

38
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Ózdi, műanyag termékek gyártásával 
foglalkozó cég keres

1 FŐ FRÖCCSÖNTŐ-GÉPBEÁLLÍTÓT 
ÉS BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT.

Jelentkezését az info@murrtechnica.
hu e-mail címre várjuk.37

95
04

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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A II. János Pál Katolikus Általános Iskola
munkatársakat keres

1 fő szakács és 
1 fő konyhalány

munka betöltésére, azonnali beállással.
Érd.: Ózd, Bem út 8. Tel.: 06-30/969-7911

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

Meghívó
Pótszilveszteri Bál

Helyszín: Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár

Jegyek a Nádasd Fitness épületében vásárolhatók!

 2.500 Ft

Herczeg Tibor 
Csorba Tamás

A Borsodnádasd Fitness SE pótszilveszteri bált 
rendez, melyre szeretettel meghívunk minden 

Az est folyamán tombolával, hidegtállal színvonalas 
helyen és jó hangulattal várunk benneteket!

Saját fogyasztásra további étel, ital behozható!
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

76.900 Ft
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Co hegesztőket
Lakatosokat

Forgácsolókat
Betanitott

munkásokat
keresünk!!!

- Kiemelt bérezés
- Béren kívüli juttatás
- Biztosított bejutás
- Hosszútávú munka

- Azonnali kezdés
 

06704139273
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létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Megrendelő neve, címe: ..................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................  Dátum: ...................................................................................................

A következőt kell tennie!
1.)  Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és személyesen feladhatja irodáinkban: 

Ózd, Árpád vezér út 22/A Tel.: 48/572-380

KÉRÜNK MINDEN  FEHÉR MEZÕT KITÖLTENI! 
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Hirdetés szövege: ....................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

Érdeklődni (cím, telefonszám, jelige):  .........................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Egyet fizet, 
kettőt kap!

APRÓHIRDETÉSI
K U P O N

A lapzártáig  feladott apróhirdetését egy alkalom helyett kétszer jelentetjük meg. 

Jegyek a Nádasd Fitness épületében vásárolhatók!
Bővebb információ: 06-21/345-7046
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Spinning/SpinRacing WALKenergieGYMSTICK

TÖBB MINT 100 FÉLE LAMINÁLT PADLÓ

Standard Plus 7 mm 
laminált padló
indiai alma, 
2,467 m²/ 4.932 Ft/doboz

Dynamic V+ 8 mm 
laminált padló
loft tölgy, 
2,22 m²/ 6.214 Ft/doboz

Standard 6 mm 
laminált padló
hegyi bükk, 
3,01 m²/ 3.910 Ft/doboz

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

2.299  1.999 
Ft/m2

1.499  1.299 
Ft/m2

3.299  2.799 
Ft/m2

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

Arló, Ady E. út 61. Ózd, Vasvár út 31.
Tel.: 06-30/489-72272017. február 13.

38
04

713600 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
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PEPPI JÁTÉKBOLT

Nyitva: H-P 8:30-16:30, Szo: 9:00-12:00; 
Telefon: 470-677

a Vasvár üzletházban, a Városház téren

Igazolvány-
képek készítése
• egyéni beállítással, 
• szép kivitelben
•  bérlethez, sport igazolványba, 

munkahelyhez, pályázatokhoz

VÁLTOZATLAN ÁRON!
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