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Vízvezeték szerelés!
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Ózd 04. hét

400 millió forintos beruhá-
zás valósul meg a Nemzetőr 
úti Vásárcsarnok térségében. 
/3. oldal

Rá kell majd fizetniük a szám-
lákra a távfűtéses lakásban 
élőknek./5. oldal

Drága telünk van

Világhírű névadó. Az egykori 
világválogatott kézilabdázó Marosi 
István nevét viseli a jövőben a Városi 
Sportcsarnok. A névadó gálamérkőzésen 
a magyar B válogatott volt az ÓAM-Ózdi 
KC ellenfele. A mérkőzés kezdődobását 
maga az ünnepelt végezte el.

Megújul a piac

Fotó: Antal Norbert

AJTÓK • ABLAKOK

Cím: Ózd, Zrínyi út 4.
(a TÁVHŐ-vel szemben, a toronyházban

Tel.: 0670-389-34-84, 0648-477-278

Nyitva:
H-P: 8-16 
Szo.: 8-12

CSEMPE & TÁRSA
SZAKKERESKEDÉS

harmateam@gmail.com       /Csempe és Társa Szakkereskedés

CSEMPÉT CSAK IS A 
CSEMPE ÉS TÁRSÁTÓL!
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Ginkoprim max 
60mg 90x 
Szellemifrisseség Fogyasztói 
ár: 4711 Ft 
Megtakarítás: 1507 Ft

Jutavit C vit 
1000mg+D3 100x 
Vitamin pótlás 
Fogyasztói ár: 1860 Ft 
Megtakarítás: 463 Ft

Jutavit c vit 
500mg+D3 100x 
Vitamin pótlás 
Fogyasztói ár: 1725 Ft 
Megtakarítás: 431 Ft

Otrivin mentol 
1mg/ml orrspray 
Orrdugulás 
Fogyasztói ár: 1738 Ft 
Megtakarítás: 486 Ft

Jutavit 
Echinacea csepp 
Immuner!sít! 
Fogyasztói ár: 1163 Ft 
Megtakarítás: 291 Ft

Reparon kúp 
Reparon ken!cs  
Aranyér kezelés 
Fogyasztói ár: 1955 Ft- 1741 Ft 
Megtakarítás: 625 Ft-696 Ft

Advil ultra forte 
16x 
Fájdalomcsillapító 
Fogyasztói ár: 1676 Ft 
Megtakarítás: 502 Ft

Neo citran 14x 
Megfázás kezelés 
Fogyasztói ár: 2299 Ft 
Megtakarítás: 473 Ft

Imodium 20x 
Hasfogó 
Fogyasztói ár: 1348 Ft 
Megtakarítás: 364 Ft

Mebucain mint 
20x 
Torokfájás kezelés  
Fogyasztói ár: 1342 Ft 
Megtakarítás: 364 Ft

Valeriana relax 
60x 
Nyugtató hatású  
Fogyasztói ár: 2395 Ft 
Megtakarítás: 524 Ft

Jutavit 
probiotikum
+inulin 30x 
Probiotikum  
Fogyasztói ár: 1455 Ft 
Megtakarítás: 437 Ft

Dolgit max 20x 
Fájdalomcsillapító 
Fogyasztói ár: 1467 Ft 
Megtakarítás: 616 Ft

Systane ultra 
szemcsepp 
M"könny 
Fogyasztói ár: 2664 Ft 
Megtakarítás: 639 Ft

Supradyn 50+ 
30x 
Multivitamin 
Fogyasztói ár: 3251 Ft 
Megtakarítás: 748 Ft

Proenzi 3 
expur90x+krém 
Izületi bántalmakra 
Fogyasztói ár: 6807 Ft 
Megtakarítás: 2178 Ft

Rennie 24x 
Gyomorégésre 
Fogyasztói ár: 784 Ft 
Megtakarítás: 173 Ft

Mezym 50x 
Emésztést el!ségít!  
Fogyasztói ár: 2414 Ft 
Megtakarítás: 555 Ft

Nurofen 20mg/
ml 100 ml 
láz-, fájdalomcsillapító 
Fogyasztói ár: 1444 Ft 
Megtakarítás: 270 Ft

Blend-a-dent 
protézisragas 
Szájhigiénia 
Fogyasztói ár: 1525 Ft 
Megtakarítás: 334 Ft

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezel!orvosát, gyógyszerészét!  
Az akciók a gyógyszertár népszer"sítését szolgálja, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. A százalékban számított engedmény a kiadványban egész számban jelenik meg.   
A hirdetményen szerepl! termékek fotója csak illusztráció - eltérhet az akciós temékekt!l. A tájékoztatás nem teljes kör", a részletekr!l tájékozódjon patikánkban. Az ajánlat a készlet 

erejéig érvényes. 
 A MEGHIRDETETT ÁRAK CSAK A FLÓRA PATIKÁBAN ÉRVÉNYESEK. Az esetleges nyomdai hibákért felel!sséget nem vállalunk. EP = Egészségpénztári kártyára  
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Januári - Februári Akciós Termékeink 

Érvényes: 2017.01.01-2017.02.28 
3600 Ózd, 

Ív út 1.
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Nemzeti gyász. Ózdi vonatkozása is van az Olaszországban történt 
busztragédiának. A bajba jutott diákokon az ózdi születésű pedagógusuk 
próbált meg segíteni a baleset utáni első pillanatokban. A történtek és a 
fájdalom feldolgozásában információink szerint egy szintén ózdi szárma-
zású katasztrófa-pszichológus is segíti a családokat.

400 millió forintos  ■
beruházás valósul meg 
Ózdon.
A Nemzetőr úti piac Ózd város-
ának egyik központi helyszí-
ne. A lakosság egy része nem-
csak pénteken és szombaton, 
hanem a hétköznapokban is a 
Vásárcsarnokba jár zöldségért 
és gyümölcsért, vagy éppen 
péktermékért, gombáért, hú-
sért, halért. A kereskedőknek 
állandó vevőkörük alakult ki a 
hosszú évek alatt. Az infrast-
rukturális feltételek azonban 
nem a legideálisabbak. Bár 
a csarnok hat évvel ezelőtt, 
2011 áprilisában új tetőt, mű-
padlót és világítást kapott, az 
épület közvetlen környezete, a 
szabadban kialakított árusí-
tó helyek egyre rosszabb ál-
lapotba kerültek. Hiányzik a 
vizesblokk, romlik az útburko-
lat minősége. A most elnyert 

pályázati forrásból most mind-
ezen hiányosságokat pótolni 
lehet, így modern, minden 
igényt kielégítő piac tere le-
het Ózdnak. 
- Még tavaly év végén kap-
tuk meg az értesítést, hogy a 
TOP-os pályázatunkat elfogad-
ták. Mindez azt jelenti, hogy 
2017-ben megkezdődhetnek 
a zöldséges piac és a Vásár-
csarnok felújításának előké-
szítő munkálatai. Az előttünk 
álló hónapokban többek között 
fedett terek, árusító pavilono-
kat alakítunk ki, új térburko-
latot kap a terület és bővítjük 
a zöldterületek nagyságát is 
– mondta el Janiczak Dávid. - 
Sok problémát okoz a nyilvá-
nos WC állapota is. Az elnyert 
forrásból ennek felújítására és 
akadálymentesítésére is lehe-
tőség nyílik majd. Bízunk ben-
ne, hogy a beruházásnak for-
galom felhajtó hatása is lesz, 

és az árusok profitálhatnak 
belőle, a vásárlók pedig ma-
gasabb színvonalt tapasztal-
hatnak – tette hozzá Ózd város 
polgármestere. 
A 400 millió forintos fejlesz-
tésnek már híre ment a piacon 
rendszeresen vásárlók köré-
ben. A legtöbben a külső fe-
dett térnek örülnek, az embe-
rek úgy érzik, hogy a modern 
környezetben ők és a keres-
kedők is jobban fogják érezni 
magukat. 
- Én nagyon ritkán vásárolok 
a boltokban zöldséget és gyü-
mölcsöt, jobban szeretem a pi-
acon beszerezni mindezt. Mis-
kolcon, Egerben, Debrecenben 

és Budapesten is jártam már a 
helyi piacon, sőt, külföldön is 
szeretem felkeresni ezeket. 
Jó dolognak tartom ennek a 
fejlesztését, mert igazi kö-
zösségi térként tudnak ezek 
működni, ahol az embe-
rek összefutnak egymással, 
megbeszélhetik mindennapos 
problémáikat – magyarázza 
egy középkorú hölgy szatyor-
ral a kezében.
A városi piac felújítása a ter-
vek szerint a szükséges en-
gedélyezési folyamat lezárá-
sa után még ebben az évben 
megkezdődik, a munkák befe-
jezése 2018-ban várható.
 SZI 

Megújul a városi piac 

Még elképzelni sem tudom, mi-
lyen szörnyű érzés lehet elve-
szíteni a gyermekemet. Nem 
tudom, hogyan lehet tovább 
élni ezután. Amikor még utol-
só pillanat sincs a búcsúzásra. 
Amikor egy fogászati röntgen-
képpel kell elutazni egy idegen 
országba, hogy a még egy hét-
tel ezelőtt életerős, célokkal te-
li, mosolyogva integető fiadat 
azonosítsd.
Azt tudom, hogy ez néhány nap-
pal ezelőtt megtörtént olyan 
családokkal, akiket személye-
sen nem ismerek. Az angyalok 
magukra hagyták abban a pilla-
natban azt a buszt Olaszország-
ban. Amikor először megláttam 
a hírt a portálokon csak üresen 
bámultam a sorokat. Ott volt 
bennem a düh, hogy miért tet-
te ezt a sors? Miért nem kímél-
te meg őket? 
Az unokám születése előtt a szü-
leinek a legnagyobb szorongása 
abban volt: mi lesz, ha rajtuk kí-
vüli okokból történik valami ve-
le? Ha nem vesz majd levegőt, 
ha nem hallják, hogy mozdul? 
Hiába osztottam meg velük a ta-
pasztalatomat miszerint: ahogy 
megszületik, vele együtt szülővé 
is válnak. Valahonnan legbelülről 
jön majd az, mit kell tenni és jön 
majd a biztonság érzése is. 
De nem akartak semmit sem a 
véletlenre bízni. A kiságy a háló-
szobájukba került, megvették a 
bébiőrt, és 24 órás készenlétben 
élték a napjaikat. Mintha csak 
magamat láttam volna 30 évvel 
ezelőtt. Aztán ahogy múltak a 
napok, úgy jött a bizonyosság, 
minden rendben van. 
Emlékszem a saját félelmeimre a 
fiam első lázánál, az erőm meg-
sokszorozására, amikor ölben 
rohantam vele a kórházba, mert 
befulladt, vagy azokra a napok-
ra, amikor fognom kellett a fejét, 
mert a fülét szúrták fel, és vele 
együtt sírtam a székben.
A sok álmatlan éjszakára, a há-
nyásokra, hasmenésekre, a még 
nem akarok aludni küzdelmek-
re. Az iskolai intőkre, az osztály-
termi verekedésekre, a szülői 
értekezleteken való lesütött 
szemmel ülésekre, a kamasz-
kori éjszakai kimaradásokra. A 
morgásaimra, a kiabálásokra, a 
veszekedésekre. De egyben min-
dig is biztos voltam: az életem 
legnagyszerűbb dolga az, hogy 
gyermekem született.
Ma Magyarországon nincs olyan 
anya, aki ebben a tragédiában 
ne gondolta volna újra az életét, 
hálát adva a sorsnak, hogy ott 
van mellette a gyermeke épen, 
egészségesen. Anyák és apák fe-
jezik ki azt: érzelmileg támogat-
ják azokat a családokat, akiknek 
ezzel a szörnyű tragédiával kell 
szembe nézniük.
A teremtő adjon nekik eh-
hez erőt, hogy elviseljék a 
megváltoztathatatlant!

SZI – Maros Éva

RÚZS

Gyász

Szuper ügyek
Sajtógyakorlat, hogy  ■

minden esztendő elején 
megkérdezzük a megyei 
közgyűlés elnökét az év-
zárásról, évindításról. 
Most is ezt tesszük, Tö-
rök Dezsőt kértük fel a 
válaszadásra.

Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a megyei önkormány-
zat 2016-os évét?

Török Dezső: A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat pénz-
ügyi helyzete két éve stabil, 
megtakarításokkal rendel-
kezik. Elég sok pályázatot 
nyertünk, s az ezekből befo-
lyó források lehetővé tették 
a hatékony területfejleszté-
si munkát. Köszönhetően a 
közgyűlésnek és a hivatal-
ban dolgozóknak, hisz nem 
volt olyan napirendi pont, 
amelyet többször kellett vol-
na megtárgyalni. A megyei 
önkormányzat fő feladata a 
terület- és településfejlesz-
tés. Ehhez a 2014-2020-as 
Európai Uniós ciklusban 93 

milliárd forint 
áll rendelke-
zésre. A fel-
hasz-
n á -

l á s n a k  a  l e h e t ő 
leghatékonyabbnak kell len-
nie, ezért a forrás 60%-át 
gazdaságfejlesztésre kell 
fordítanunk. Ezzel megala-
pozható a foglalkoztatás nö-
velése és az önkormányzat-
ok stabil működtetése.

2016-ban 17 pályázati fel-
hívást írtak ki. Lezárásuk 
2017. első negyedévében tör-
ténik meg. Legkésőbb a II. 
negyedévben újabb pályáza-
ti felhívások jelennek meg. 
Ezek között egy új kiírás is 
lesz, ami a helyi identitás 
megőrzését szolgálja. 

Mit vár a megye első embe-
reként a 2017-es esztendő-
től, mi a „receptje” a további 

sikerekre? 
Török Dezső: 2017 

az építkezés éve, 
mert már látható 

jelei jelentkez-
nek a 2016-

ban indított 
pályázatok-
nak. A Te-
r ü let-  és 
Településfej-

lesztési Operatív Program 
(TOP) pályázatok megvaló-
sítása során elindul az ipari 
parkok kialakítása, önkor-
mányzati tulajdonú épületek 
energetika fejlesztése, felszí-
ni vízelvezetők kialakítása, 
turisztikai fejlesztések, vá-
sárpiaci területek fejleszté-
se. A foglalkoztatási paktum 
keretében képzések és mun-
kaerő-piaci szolgáltatások 
is elérhetők lesznek. A me-
gyei önkormányzat szeret-
ne a vállalt kötelezettségei-
nek maximálisan megfelelni 
és az utolsó eurocentet is a 

megye fejlesztésének szol-
gálatába állítani. 
Mi a személyes célja, mitől len-
ne a legboldogabb 2017-ben?

Török Dezső: Azért dolgo-
zunk, hogy csökkentsük le-
maradásunkat az országos 
átlagtól, és a megyénk GDP 
termelése jelentősen növe-
kedjen. Ennek már vannak 
a KSH szerint is jelei. Azt gon-
dolom, hogy jó úton járunk 
és a folyamatok felgyorsulá-
sával ez mindenki számára 
érzékelhető lesz. Akkor le-
szek igazán boldog, ha jövő-
beli eredményeink is igazol-
ják majd céljaink helyességét, 
és a fejlesztéseknek köszön-
hetően megyénk minden tele-
pülésén a lakosok, a vállalko-
zások mindegyike megtalálja 
a kulturális, pénzügyi és tár-
sadalmi gyarapodás lehetősé-
geit. A megyénkben élőknek 
köszönöm a 2016-ban vég-
zett munkát. 2017-re sikerek-
ben gazdagabb, boldogabb új 
évet kívánok mindannyiunk 
számára. 

SZI - Buzafalvi Győző

2017 a megyei fejlesztések és beruházások éve 

Török Dezső
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A gyászoló család
szomorú szívvel 

tudatja, hogy

FUCHS
GYULA

életének 77. évében
rövid szenvedés után 
2017. január 19-én 

Budapesten elhunyt.

„Öleljen át a szeretet,
melyet rózsákkal hint 

az emlékezet.”
Szívünkben örökké élsz!

FAGGYAS 
LÁSZLÓNÉ

Irmuska
halálának 3. évfordulóján 

emlékezünk.
Lányod Erzsó, vejed Jóska,
unokáid Eszter, Krisztina, 

Zsuzsanna

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

BABUS 
ÁRPÁDNÉ

szül. Kupó Mária
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló lánya Andrea

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

SZÁNTÓ 
LÁSZLÓ

(élt 77 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

BÁRDOS JÓZSEF GYULA
Ózd, Szent István út 5. szám alatti lakos

életének 85. évében 
2017. január 21-én elhunyt.

Végakaratának megfelelően  hamvasztás után szűk családi körben 
helyezzük örök nyugalomra a Bolyki temetőben.

Béna teste 4 évig harcolt az életért, de dolgos keze megpihent.
Köszönöm a Bulcsú úti Otthon dolgozóinak 

és lakóinak gondos ápolását és szeretetét.
Szerető családja

„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva
Melyet türelemmel viseltél magadban
Áldott jó szíve, szorgos keze pihen már

Lelke örök békére talált
Most már ő a mennyből vigyáz ránk

De fájó emlékét szívünkben őrizzük örökre”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk

EKE SZ. ISTVÁNNÉ
szül. Csépányi Erzsébet Mária

(élt 82 évet)
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló lányai  Erzsike, Ági és családjuk

„Szíve nemes volt, keze dolgos
Élete nehéz volt, álma legyen boldog.

Csak az hal meg, akit elfelednek
Örökké él, kit nagyon szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

AGÓCS SÁNDORNÉ
szül. Bancik Irén

halálának 8. évfordulóján.
Szerető lánya, fi a, unokái 

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 fürdőszo-
ba, 3-3 szoba+étkező. Budapesti 
és ózdi lakáscsere érdekel érték-
egyeztetéssel. Érd: 06-70/501-
9157

eladó Szentsimonban két gene-
ráció részére is alkalmas, két-
szintes, 5 szobás, központi fűté-
ses családi ház garázzsal, mel-
léképülettel, 400m2 kerttel. Érd: 
06-30/255-3403

eladó 3 szobás, összkomfor-
tos, átlagos állapotú családi 
ház a Damjanich úton. Irányár: 
3,5MFt. Érd: 06-20/232-7808, 
06-30/936-6720

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, összkom-
fortos 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 szük-
séges! Érd: 70/417-2521

l a k á s e l a d á s

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

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

Frekventált helyen gázfűté-
ses garzonlakás eladó. Érd: 
06-70/203-4782 18 óra után.

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

Üdülőkörnyezetben lakás 
kerttel, gyümölcsössel eladó 
Farkaslyukban. Érd: 06-30/244-
1010

l a k á s k e r e s é s

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

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

G a r á z s

lehel vezér út felett garázsso-
ron 16 nm-es garázs eladó. Ár: 
320eFt. Érd: 06-30/541-0867

J á r m ű

VeszÜNk! Készpénzes hasz-
náltautó felvásárlás a Suzu-
ki Kaisernél. Akár hitellel terhelt 
autóját is megvásároljuk. Előze-
tes információ, és időpont egyez-
tetés: 30/374-8854 Autóinkat 
megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

mazda 3 SPORT 1.5 Attraction 
2014-es évjárat, újszerű állapo-
tú, végig vezetett szervizkönyv, 3 
év garancia, MAGYAR AUTÓ, ülés 
fűtés, tolató radar, érintőképer-
nyős navigációs egység, xenon, 
eső érzékelős ablaktörlő, automa-
ta világítás vezérlés, stb. Irány-
ár: 4.390.000.-hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

Citroen Berlingo 1.4 Multispace 
Plus 2008-as évjárat. Jó állapot-
ban, kevés kilométer, törésmen-
tes, első gazdás, vezetett szer-
vizkönyves autó. Klíma, elektro-
mos ablak, cd, elektromos tükör. 
Irányár: 1.299.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 
2016-os évjárat, kevés kilomé-
terrel, Navigáció, érintő kijel-
ző, klíma, ülésfűtés, elektromos 
ablak és tükör, legmagasabb fel-
szereltség, full extra! Irányár: 
3.590.000.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

suzuki Swift 1.3 GLS Sport 2000-
es évjárat, elektromos ablak, 
elektromos tükör, ködlámpa, 
vonóhorog! Irányár 299.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

Nissan Almera 1.5 Visia Plus 
2003-as évjárat, KLÍMA, elekt-
romos ablak, központi zár, szép 
külső és belső állapot. Precíz, 
minden karbantartást feljegyzett 
tulajdonostól! Irányár: 699.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

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

suzuki Ignis 1.3 GS 2006-os 
évjárat, kevés kilométerrel, maga-
san felszerelt, KLÍMA, elektromos 
ablak és tükör, alufelni, ISOFIX. 
Irányár: 1.099.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.3 GS 2006-os 
évjárat, legmagasabban felsze-
relt, kulcs nélküli indítás, klí-
ma, elektromos ablak. Irányár: 
1.189.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, 
szép újszerű állapot, szerviz-
könyv, elektromos ablak, vonó-
horog, multi kormány. Irányár: 
2.349.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

kedvezmény! Toyota Yaris 1.0 
2010-es évjárat, KLÍMA, elektro-
mos ablak és tükör, cd-s rádió, 
jó állapotú, fiatal autó szerviz-
könyvvel. Irányár: 1.599.999.-
hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, 
KLÍMA, tolatóradar, központi zár, 
elektromos ablak, új állapotban, 
6245 km-rel! Irányár: 2.190.000.- 
hitel, autóbeszámítás 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, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

akció! Toyota Yaris 1.0 2008-
es évjárat, KLÍMA, cd-s rádió, jó 
állapotú, új téli gumikkal. Irány-
ár: 1.299.000.-hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

opel Meriva 1.4 benzin, 2005-ös, 
klíma, kevés kilométer, szerviz-
könyv, alufelni, elektromos ablak, 
megkímélt, jól variálható egyte-
rű autó! Irányár: 999.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 
2006-os, kevés kilométerrel, klí-
ma, menet stabilizátor, elektro-
mos ablak, nagyon makulátlan 
állapotban, gyönyörű kívül és belül 
is, végig vezetett szervizkönyvvel. 
Irányár: 1.349.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

r é G i s é G

Antik bútort, porcelánt, 
festményt, pipát, játé-
kot, könyvet, vásznat, 
ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. Kérem hív-
jon bizalommal! Ingye-
nes kiszállás becsüle-
tes értékbecslés. Érd: 
06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. Érd: 
46/348-436, 20/388-7997
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Új pályacsúcs. Az Alabárdos-Szegedi TE szerb játékosa új pályacsú-
csot ütött a Városi Stadion tekecsarnokában. Igor Kovacic (képünkön) 645 fát 
teljesített a SalgÓzd ellen a férfi Szuperliga 12. fordulójában. Az idegenlégiós 
jó játékának köszönhetően a Dél-Alföldiek csapatszinten is megdöntötték az 
eddigi pályarekordot.Szuper ügyek

Drága telünk van, de  ■
a légszennyezettség 
miatt az egészségünk-
re is fokozottan figyel-
ni kell.

Az utóbbi hetek alaposan 
próbára tették a lakosság 
tűrőképességét. Már ami a 
fogcsikorgató mínuszokat, 
a kemény hideget illeti. A 
január most valóban olyan, 
mint évtizedekkel ezelőtt. 
Talán csak azért lehet ez egy 
kicsit szokatlan, mert az el-
múlt öt-hat évben kevésbé 
éltünk át hasonlót. Néhány 
napra ugyan feljebb kellett 
venni a fűtést, vagy több fát 
raktunk a kandallóra, de 
ilyen huzamos hidegre már 
rég volt példa. Természete-
sen ezt mindenki megérzi 
a pénztárcáján. Aki fával 

tüzel, annak elképzelhető, 
hogy már gondoskodni kel-
lett az utánpótlásról, a táv-
fűtéses lakások esetében pe-
dig a kiküldött csekken fog 
magasabb összeg szerepelni 
a vártnál.

- Ebben a fűtési szezonban 
már túl vagyunk száztíz na-
pon, ennek majd a felén fagy-
pont alatt maradt a napi át-
laghőmérséklet – mondta az 
idei téllel kapcsolatban Ha-
lász Sándor, az Ózdi Távhő 

Kft. ügyvezetője. – Nem is 
kell visszanézni a korábbi 
adatokat ahhoz, hogy meg-
állapítsuk: az elmúlt évek-
ben most van a leghidegebb. 
2015-ben túlfizetés miatt a 
lakosság visszakapta tő-
lünk a pénze egy részét, idén 
azonban biztos, hogy rá kell 
fizetni a számlákra.

A tavalyi esztendő végéig 
190 millió forintot küldött ki 
a cég a részszámlákon, a leol-
vasások után azonban kide-
rült, hogy 222 millió volt az 
elhasznált hőmennyiség. A 
különbség háztartásonként 
5-6 ezer forint többlet kiadást 
jelent, ehhez jön majd a janu-
ári fogyasztás, ami vélhetően 
még több lesz.

Az extrém téli hideg a 
szervezetünket is próbára 

teszi, a csendes, szélmentes 
időjárás pedig szmognak is 
kedvez. Országszerte több 
megyében is szmogriadót 
adtak ki, a fővárosban pe-
dig megtiltották a korszerűt-
len, régi autók közlekedését, 
hiszen ezek szennyezik leg-
inkább a levegőt. A szakem-
berek ilyenkor azt tanácsol-
ják, hogy lehetőleg kerüljük 
a szabadban történő sporto-
lást, ne szellőztessük a la-
kásunkat, mert adott eset-
ben többet árthatunk vele, 
mint használnánk. Ha le-
het, hagyjuk otthon az au-
tónkat, vegyük igénybe a 
tömegközlekedést, otthon 
pedig tartózkodjunk minél 
többet zárt térben, amíg nem 
változnak a külső körülmé-
nyek. SZI - NM 

A hideg mellé a szmog is megérkezett

A távfűtéses lakásoknál is megnőtt a fogyasztás

Különleges gyümöl- ■
csökkel biztosíthatjuk 
téli vitamin szükségle-
tünket.

A téli hónapokban kü-
lönösen fontos, hogy szer-
vezetünk sok vitaminhoz, 
ásványi anyaghoz jusson. 
A legjobb, ha természetes 
forrásból. A bevásárlóköz-
pontok  standjainál ma már 
számtalan olyan egzotikus 
gyümölcsöt találhatunk, 
amelyek napi szintű fogyasz-
tása sokat segít egészségünk 
megőrzésében. A leghatéko-
nyabbak közé a licsi, a da-
tolyaszilva és a karambola 
tartozik. 

Licsi
A licsi szappanfafélék 

családjába tartozik, a kí-
naiak kedvenc gyümölcse. 
Ma már a világ számos he-
lyén - India, Ausztrália, Af-
rika Hawaii, Amerika – ter-
mesztik. A licsinek magas a 

C-vitamin-tartalma, de cse-
kélyebb mennyiségben B1-
vitamint, kalciumot, foszfort 
és vasat is tartalmaz. Régeb-
ben csak konzerv formában 
lehetett elérni hazánkban, 
de most már a nagy piacokon 
friss változatban is besze-
rezhető. Természetesen 
nyersen a legízletesebb. 
Az érett termés húsához a 
héj felfejtésével juthatunk. 
A hámozott és kimagozott 
licsi jó alapanyaga lehet 

salátáknak, desszerteknek 
és süteményeknek is. 

Datolyaszilva

Délkelet-Ázsia, Kína és In-
dia ősi kultúrnövénye. A da-
tolyaszilva az almánál jóval 
magasabb koncentrációban 
tartalmazza azokat az élel-
mi rostokat és ásványi anya-
gokat, amelyek segítenek 
megakadályozni az érelme-
szesedést. A gyümölcsben 
található antioxidánsok 
pedig a cukorbetegség sza-
bályozásában segítenek. 
Íze a szilváéhoz 
és a sárgaba-
r a c k é h oz 
hasonló. 

Karambola
A csillag-

gyümölcs őshazá-
ja Délkelet-Ázsia, el-

sősorban Malajzia. 
A karambola ter-
mése oxálsavat és 
igen sok káliumot 
és C-vitamint, va-
lamint jelentős 

mennyiségű vasat és 

cinket tartalmaz. Fogyasztá-
sa a vesebetegekre veszélyes 
lehet: veseelégtelenségben 
szenvedőknél csuklást, há-
nyingert és tudatzavart is 
előidézhet. A karambola íze 
a citrom, az alma és a kör-
te kereszteződésével írható 

le, fogyaszthatjuk magában, 
vagy gyümölcssalátába ap-
rítva egyaránt. Teljes egészé-
ben fogyasztható. Puha hé-
ja van, mely éretlenül zöld 
színű, majd mikor megérik, 
aranysárgává válik.

 SZI - NM 

Egzotikus vitaminforrások téli időkre
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Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

Telefon: 06 30 532 82 70
adrienn.bodane@russmedia.hu
T

a

magángyűjtő vásárol: öreg áll-
ványos varrógépet, játékot, köny-
veket, képeslapot, diavetítőt, régi 
pénzeket, iratot, öreg autót-mo-
tort, kerékpárt, rádiót, hagyaté-
kot, Acélgyári Rima relikviát. Bár-
mi érdekelhet. Érd: 06-30/912-
9916 antiklimlom@gmail.com

á l l a t

saját nevelésű hízók, február-
ban elvihető választási malacok 
és kisbálás réti széna eladó. Érd: 
30/2570-567

szerető gazdit keresünk 2 kisci-
ca számára! Cirmos kandúr, feke-
te-fehér szuka. Érd: 06-70/4298-
997

6 hónapos amerikai staffordshire 
terrier eladó. Érd: 06-70/384-
0634

t ű z i F a

Akác, tölgy, hasított tűzi-
fa számlával 11.500 Ft/
m3 kiszállítással. Hétvé-
gén is! Érd: 06-20/623-
9069

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

Akciós hasított tűzi-
fa 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 házhozszállítással. Érd: 
06-20/274-7681

konyhakész kalodás tűzifa szám-
lával 12.500Ft/m3, ömleszt-
ve is. Ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-70/590-4645, 06-30/261-
3813

konyhakész, ömlesztett, kalodás 
tűzifa, kiszállítással 12.500FT/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 minő-
ség, mennyiség. Érd: 
06-20/541-8861

tűziFa AKCIÓ! Tekézett 1700Ft/
mázsa, hasított 1800Ft/mázsa, 
szén 1800Ft/mázsa. Ózd belte-
rületén ingyenes házhozszállí-
tás. Érd: 30/335-0759

tűzifa erdészettől 6 m3 ömleszt-
ve konyhakészen 345x215x83 
raktérben. Érd: 30/964-9571

tűzifa és szén kapható, tekézett, 
hasított, kalodás. Szén a bányá-
tól, dió, kocka, darabos. Érd: 
06-70/545-7791

e G y é B  e l a d á s

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

eladó Kaminó 8kW alig használt 
kandalló. Érd: 06-30/384-2778

eladó 180x200 cm-es franciaágy, 
éjjeliszekrény, fésülködőasztal, 
2db bőr székkel, 2db fotel, 1db 
puff. Érd: 06-20/3110-524

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

KUKORICAVETŐMA-
GOK: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta januárban 
akciósan rendelhetők 
házhozszállítással. Érd: 
06-20/980-4449 www.
kukoricavetomag.hu

száraz helyen tartott szalma-
bála eladó 80x50x40-es. Érd: 
06-30/413-1667

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

Vadászfelszerelések eladók, 
minden van! Érd: 06-20/277-
5233

e G y é B  k e r e s é s

ezüst, platina, palládium paszta, 
nitrát, forrasztópálca, amalgám, 
érintkező pogácsa felvásárlás 
minden formában, ezek ötvöze-
teit. Érd: 06-20/923-4251

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

Bútorszállítás, lomta-
lanítás zárt teherau-
tóval. Rakodás meg-
oldható! Berki Vik-
tor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

életmódtanácsadás, alternatív 
gyógyászat, sorselemzés, jóslás. 
Érd: 06-30/402-6689

Házak, lakások felújítását, fes-
tést, hidegburkolást, térköve-
zést, kőműves munkákat válla-
lunk! Érd: 06-20/512-7387

kÖNyVelés! Társaságok és 
egyéni vállalkozások könyvelé-
se, pályázati elszámolások segí-
tése. Érd: 20/359-9373

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

s z o l G á l t a t á s  k e r e s é s

Házvezetőnőt, szakápolót kere-
sek! Érd: 48/448-162

á l l á s

a farkaslyuki iskola tanárt keres 
tanulószobai foglalkozás megtar-
tásához. Érdeklődni az intézmény-
vezetőnél: 06-48/472-450

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállás-
ban (alapbér+jutalék). Érd: 
06-30/334-5262

arlói sörözőbe megbízható pul-
tost keresek akár azonnali kez-
déssel. Érd: 06-30/542-8350

Budapesti munkahelyre kőmű-
ves, vasszerelő, ács brigádot 
keresünk bejelentett munkahely-
re. Érd: 06-30/9141-141

CNC horizontos és karuszeles 
forgácsolókat keresünk hosz-
szútávra, kiemelt bérezéssel. 
Érd: szakmunka01@gmail.com 
06-70/633-0463

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (háztá-
ji vagy üzemi tapasztalattal). Alap 
angol nyelvtudás feltétel. Jelent-
kezés: 06(70)949-0400, adrienn.
paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

Gyakorlattal rendelkező szerke-
zetlakatosokat és CO2 hegesz-
tőket keresünk hosszútávra. 
Érd: szakmunka01@gmail.com 
06-70/633-0463

mátranováki munkahelyre gya-
korlattal rendelkező CO, AWI2 
kombinált hegesztőket keresünk. 
Jelentkezni: 06-20/338-0325, 
önéletrajzokat az alábbi címre 
várjuk: tailorcokft@gmail.com

munkatársat keresek ózdi ven-
déglátó üzletbe. Érd: 70/362-
2212

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

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sár-
várra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos mun-
karendbe. Érd: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

m u N k a H e l y e t  k e r e s

általános ápolói végzettség-
gel állást keresek. Házi beteg-
ápolást, házvezetőnői teendőket 
is vállalok, akár bentlakással is. 
Érd: 06-20/532-4978

kereskedelmi gyakorlattal nyug-
díjas nő alkalmi munkát vállal. 
Érd: 06-30/248-2162

Nyugdíjas nő részmunkaidős 
állást keres. Érd: 06-70/609-
3379, kertvarosi48@gmail.com

o k t a t á s

Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166. www.oktatohazkelet.hu 
(E-000937/2014/A001-A011)
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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.  

Téli betegségek
Még nincs in�uenza járvány Ózdon, de 
megnövekedett a betegforgalom az város 
háziorvosi rendelőiben. Megszaporodott 
a meghűléses, náthás és in�uenzaszerű 
megbetegedések száma, sokan fordulnak 
ilyen jellegű panaszaikkal a szakemberek-
hez. Az elmúlt hetekben a patikákban is 
megnőtt a betegforgalom. Sokan próbál-
koznak házi gyógymódokkal, de azért a 
többség inkább gyógyszertárban kapható 
szereket vásárol a panaszok enyhítésére. - 
Ez a hirtelen hideg mindenkit egy kicsit 
meglepett. Ha nem öltözködünk megfele-
lően, könnyű megfázni. De az igazi 
in�uenza vagyis a 40 fokos láz, izomfájda-
lom, levertség még járványszerűen nem 
fordul elő városunkban. Egy-két eset 
természetesen van, de járványról nem 
beszélhetünk – mondta el dr. Mészáros 
Miklós, háziorvos.

EGÉSZSÉGÜGY

Közösen imádkoztak
„Krisztus szeretete szorongat minket...”. 
Ez volt a központi igéje a 2017. évi 
Ökumenikus imahétnek. Az idei tematikát 
a reformáció jubileumi éve alkalmából a 
németországi keresztény testvérek 
dolgozták ki. A hét napos programsorozat 
Ózdon a Bolyoki római katolikus templom-
ban kezdődött el, ahol Tóth Melinda szólt a 
hívekhez. Az evangélikus lelkész azt 
hangsúlyozta, hogy bár minden egyház-
nak megvan a maga teológiai iránya, 
külön liturgiája, templomainak változatos-
sága, de ez nem azt jelenti, hogy az Úr 
Jézusban ne lennének egyek. - Ismerjük 
egymást és legjobban ismerjük meg együtt 
azt az élő, hatalmas Úr Jézus Krisztust, aki 
végtelenül szeret bennünket. Aki nem azért 
élt itt, ezen a Földön, hogy mindent 
megnyerjen, hanem azért, hogy mindent 
oda adjon” - fogalmazott Tóth Melinda.

Egészségfejlesztés az óvodában
Egy egészségipari cég által meghirdetett országos pályázatán szerepelt sikerrel a Katona 
József Úti Óvoda. Az intézmény vezetése 147.000 Forintos támogatással szervezhet egész-
ségnapot és vásárolhat különböző sporteszközöket, valamint két bordásfal elemet is. 

- Programunkban azt vállaltuk, hogy egy egészségnapot tartunk itt az intézményben, 
ahová nem csak a gyerekek, hanem a gyermekek szülei, hozzátartozói is eljöhetnek, 
közösen fogunk készíteni vitamintálakat, egészséges ételeket fogunk kóstolni és 
közösen fogunk mozogni, illetve ilyen témájú előadásokat is fogunk tartani egy-egy 
csoportban – mondta el Juhász Tamásné, a Katona József Úti Óvoda vezetője.

OKTATÁS

Felvételi tájékoztató
Ismét minden részletre kiterjedő tájékozta-
tót tartottak a Kaszinóban az Ózdon induló 
egyetemi képzésről. Az érdeklődők 
információkat szerezhettek a miskolci 
campus Ózdra hozott szakirányairól, de a 
felvételi követelményekről és a jelentkezés 
menetéről is szó esett. A felsőfokú intézmé-
nyekbe való jelentkezés határideje: február 
15-e.
 
- Ez nappali tagozatos képzés, ugyanazokkal 
az oktatókkal, ugyanazzal a tanrenddel, 
ugyanazzal a tananyaggal, amit Miskolcon 
oktatnak, csak éppen ez itt, Ózdon fog 
történni. Ebből a szempontból ugyanaz az 
egyetemi „fíling” megvalósul majd, mint 
ami Miskolcon – mondta el a fórumon dr. 
Török Béla, a Miskolci Egyetem docense.

VÁROS

Névadó gálamérkőzés
A magyar kézilabda „B” válogatott vendégszereplésével tartották meg a 
Marosi István Városi Sportcsarnok névadó ünnepségét. Az Ózdi Kohász 
egykori világválogatott játékosa betegsége ellenére a helyszínen 
tekintette meg a mérkőzést, amelyen az ÓAM-Ózdi KC télen igazolt új 
játékosai is bemutatkoztak a szurkolóknak. Az ünnepeltnek Ózd város 
vezetői, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség képvise-
lői, majd a „B” válogatott szakvezetői és az ÓAM-Ózdi KC elnökségének 
tagjai is ajándékkal kedveskedtek. 

- Marosi István eredményeket és hírneved adott Ózd városának, majd a jövő 
alapjait rakta le edzőként, később sportvezetőként. Tette mindvégig ez úgy, 
hogy hű maradt a városhoz, így ez a sportcsarnok méltán viseli az Ő nevét a 
jövőben - fogalmazott ünnepi beszédében Janiczak Dávid, Ózd polgármestere.

SPORT

VALLÁS
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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

A Bosch csoport kéziszerszám üzletágának Miskolcon gyártott termé-
kei megkönnyítik a kisipar, a háztartások és a kertészkedők, valamint 
az ipari felhasználók munkáját. A miskolci telephelyen a Robert Bosch 
Power Tool Kft. 2002-ben kezdte meg a működését. 

Az elektromos kéziszerszámok miskolci gyártásának több mint 10 éve után 
méltán lehetünk büszkék azokra az eredményekre, amelyeket eddig elér-
tünk. Mind világszerte, mind Magyarországon vezető pozíciót töltünk be a 
fogyasztási cikkek területén. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a Bosch továbbra is 
az egyik legmeghatározóbb márka legyen a világpiacon.

Csatlakozz Te is a Bosch elektromos kéziszerszámokat gyártó 
termelési csapatához!

►    Az összeszerelő operátor feladatai:
Elektromos kéziszerszámok összeszerelése, gépkiszolgálás, vizuális 
ellenőrzés, csomagolás, szerelési folyamatok optimalizálásában való 
részvétel.

►  Az elvárásaink a jelöltekkel szemben:
Jó kézügyesség, csapatmunka, minimum 8 általános iskolai végzettség, 
bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány, monotonitás tűrés, felelősség-
teljes munkavégzés.

►  Amit az új kollégáknak kínálunk:
A kezdő bér kb. bruttó 165 000 Ft/hó-tól (órabéres díjazással). Ezen felül  
cafeteria, hónap dolgozója program, ingyenes buszjáratok, Bosch 
dolgozói kedvezmények, hosszú távú biztos munkahely, munkahelyi 
étterem, oktatások, tréningek. Közmunkásoknak további állami 
jövedelem támogatás!

Összeszerelő operátor 
álláslehetőség a miskolci 
Boschnál

Alkossunk maradandót!

facebook.com/bosch-magyarország

Csatlakozz hozzánk Te is! Gyere  el toborzási nyílt napunkra:
Időpont: Ózd, Olvasó 2017.02.06. hétfő 10.00–12.00
Putnok, Tóth Ede Művelődési Központ 2017.02.02. csütörtök 10.00–12.00
A további részletekről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 70/324-5813

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

Ózdi telephelyű cég B kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező 

VILLANYSZERELŐ 
munkatársakat keres hosszú távra. 

Fényképes önéletrajzokat az 
allasinterjuozd@gmail.com 

címre várjuk.

INGYENES KÉPZÉS, 
majd azt követően munkalehetőség 

Budapesten:
Legyél Te is Buszsofőr!

+36 22 554 184
Pannonjob K�.
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Jelenkezni fényképes önéletrajzzal
a tkerestetik@gmail.com e-mail 

címen lehet.

Gyakorlott 
TAKARÍTÓNŐT keresek!

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.

keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

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.

MIKSZTAI  AUTÓSISKOLA

AM, A, B, BE, C, CE, D, GKI
Keress minket: .com/Miksztai Autós- Motoros Iskola Kft.

T
www.miksztaiautosiskola.hu

ÓZD, VASVÁR ÚT 49.

06-30/9689-756
CSALÁDI ÉS DIÁK

KEDVEZMÉNY

„Jó utat választ, ha nálunk tanul vezetni!”

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:

Nógrád megyei
(Bátonyterenye) 

telephelyünkre keresünk
SZAKKÉPZETT 

SZERKEZETLAKATOSOKAT 
valamint  

CO
2
 HEGESZTŐKET.

Napi bejárás, előleg megoldott!
KIEMELT BÉREZÉS!

06 30 3832383

ÚGY ÉRZI HALLÁSA SOKAT ROMLOTT?
A BESZÉDET NEHEZEBBEN ÉRTI MEG?

Keresse fel az audiológiai állomásainkat!
l Otoneurológiai (Egyensúlyvizsgálat) 

Magánrendelés 
l Szédüléses panaszok 
teljes körű kivizsgálása 

l Fül-orr-gége szakvizsgálat 
l Hallásvizsgálat 

l Hallókészülék ellátás 
l Beutaló és sorban állás nélkül!

MISKOLC, Semmelweis Kórház Sztk. épület Csabai kapu 9-11.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 8.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/397-5460
E-mail: regionalhear@gmail.com

ÓZD, Váll. Közp. és Inkubátor Alapítvány, Jászi Oszkár u. 3. I. em.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 9.00–14.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

POLGÁR, Hősök u. 1. Rendelési idő: hétfőnként: 9.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház - Rendelő
SZIKSZÓ, Kassai út 45-49.
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

JAVÍTÁSA
Arló, Ady E. út 61. Ózd, Vasvár út 31.

Tel.: 06-30/489-7227
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Szuper ügyek Öt rabló. Beismerő vallomást tett a rendőrségi kihallgatáson az az öt 
elkövető, aki saját otthonában tört rá és bántalmazott egy 80 éves putnoki 
férfit. A 22 éves D. Virginia és négy kiskorú társa pár tízezer forintos 
zsákmánnyal távozott a lakásból, a nyugdíjas sértett pedig 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A korábbi válogatott  ■
labdarúgót a Magyar 
Kultúra Napja alkalmá-
ból díjazták.

„Sok apró mozaikból áll 
össze egy nagy egész. A 
Sport és Média előadássoro-
zat egy eszköz arra, hogy is-
mert személyiségekkel meg-
ismertessük Ózdot, ők pedig 
a város jó hírét vigyék. Az 
ózdiak talán el sem tudják 
képzelni, ez mennyire fon-
tos. A várost vissza kell he-
lyezni a térképre, erre pedig 
ez a program is egy jó esz-
köz. Nekem pedig nagyon 
fontos, mert mindig büszke 
voltam arra, hogy ózdi va-
gyok, ezért egyértelmű, hogy 
igyekszem segíteni.” – fogal-
mazott Vincze Ottó, akit a 

Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából mece-
natúra kategóriában 
díjaztak a Szabad-
egyetem előadás-
sorozatban 
ny újtot t 
s e g í t s é -
gért.

A ko-
rábbi ti-
z e ne g y -
szeres magyar válogatott 
labdarúgó a szülővárosában 
még egyetlen díjat sem ka-
pott, a mostani elismerés vi-
szont nagyon megérintette.

- Amint megjelent a közös-
ségi oldalon, onnantól kezd-
ve futótűzként terjedt a hír 
- folytatta Vincze Ottó. – Koráb-
bi sporttársaim, labdarúgók, 

edzők, barátok 
gratuláltak, ne-
kem pedig na-
gyon jól esett, 

hogy gondol-
tak rám. 
A lényeg 
v i szont 
az, hogy 
az óz-
diak és 
a város 

profitáljon ezekből a ren-
dezvényekből. Olyan ismert 
sportolókat, médiaszemélyi-
ségeket igyekszünk a város-
ba csábítani, akiknek érde-
kes az életük, a karrierjük. 
Bízom benne, hogy ezekre 
a hírességekre a későbbiek-
ben is kíváncsi lesz a lakos-
ság, mert ebben az esetben 

folytatódhat a story.
Vincze Ottó szerint az ed-

digi Szabadegyetemekről 
mindenki jó szájízzel távo-
zott, ami marketing szem-
pontjából lényeges a város 
számára. A kapcsolatrend-
szerének köszönhetően a jö-
vőben is több híresség érkez-
het az Olvasó színpadára, 
amennyiben van rá igény. 
Lényeges ugyanis, hogy a 
befogadó közeg mennyire 
vevő a vendégekre.

- Nagyon sokat kaptam 
az élettől, ezért számomra 
fontos, hogy adjak is. Nem 
felejtettem el, honnan in-
dultam, ezért ahol lehet, 
segítek Ózdnak – tette hoz-
zá Vincze Ottó. – Az pedig 
megható, hogy egy ilyen 

rangos díj kapcsán gondol-
tak rám. Aktív pályafutásom 
után voltam nagykövete egy 
népszerű, tehetséggondozó 
futball-programnak. Az Er-
zsébet-táborban vezettem a 
labdarúgó foglalkozásokat, 
ahol hátrányos helyzetű gye-
rekek nyaralását, hasznos 
időtöltését valósítottuk meg, 
tehát a karitatív feladatok ko-
rábban sem álltak messze tő-
lem. Most Ózd került a kö-
zéppontba, aminek nagyon 
örülök. A sport is a kultúra 
része, ezért Dancsok Tamás-
sal a jövőben is azon fogunk 
dolgozni, hogy minél több 
olimpiai és világbajnok spor-
toló, és méltán kedvelt mé-
diaszemélyiség látogasson 
el Ózdra. SZI - NM 

Ózd hírnevéért dolgozik Vincze Ottó

A havas, jeges uta- ■
kon óvatosabban kell 
közlekednünk!

Bár a január közepén le-
hullott nagy mennyiségű 
hó már olvadásnak indult, 
sok helyen még mindig 
csúszós, jégbordás az út-
test. A téli közlekedésben 
való részvétel alapfeltétele, 
hogy felkészített autók és 
felkészült autóvezetők ve-
gyenek részt benne. Néhány 
hasznos jó tanács az útnak 
indulóknak.

Plusz 7 Celsius-fok alá 
süllyedt hőmérsékletnél 
már a téli gumi használa-
ta az egyik legfontosabb 

tényező. Remélhetőleg en-
nek feltételét nem most jut-
tatjuk eszébe egy autóveze-
tőnek sem. 

Fontos, hogy az ablakmo-
só tartály fel legyen töltve 
téli folyadékkal és az ablak-
törlő lapátok megfelelő álla-
potban legyenek. Tartsuk be 
a látni és látszani irányelvet, 
vagyis a szélvédő tisztasá-
ga mellett autók világítását 
is ellenőrizzük. Csomagtar-
tónkban legyen ott a jégol-
dó spray és a jégkaparó, de 
a biztonság kedvéért a von-
tatókötél, az indítókábel és 
ha hegyvidék felé van utunk, 
akkor a hólánc is. 

Ugyan-
ilyen fon-
tos, hogy 
mobi l te -
lefonunk 
akkumu-
látora is 
fel legyen 
t ö l t v e , 
hogy baj 
e s e t é n 

tudjuk azt használni. Hi-
deg időben az út során tar-
tott pihenők alatt is járatjuk 
a motort, ezért ajánlott teli 
tankkal útnak indulni. 

Vezetési tippek
Ha síkosabb útszakaszra 

érkezünk kerüljük a hirte-
len kormánymozdulatokat 
és a fékezést! Jégbordás úton 
haladva a megcsúszást el-
lenkormányzással tudja 
korrigálni. A túlzott pedál-
kezelés a legtöbb esetben 
tapadásvesztéssel jár, de a 
túl nagy kormánymozdulat 
hatására is elkezdhet orral 
csúszni az autó. Ez az alul-
kormányozottság. 

Ennek ellenpéldája a túl-
kormányozottság, amikor az 
autó hátulja csúszik meg. Ez 
a veszélyesebb, hiszen ilyen 
esetben nagyon pontosan 
meg kell fogni az autót ah-
hoz, hogy ne sodródjon át a 
másik irányba. 

Ilyenkor mindig arra kell 
kormányozni, ahová az 

ember menni akar. A túl-
kormányozottság egyik lát-
ványos megjelenése, ami-
kor a gépkocsi vezetője a 
kézifék használatával teszi 

látványosabbá vezetési stí-
lusát. Ez a fajta vagányság 
azonban indokolatlanul sok 
veszélyt hordoz magában.

 SZI - NM 

Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat

Továbbment a Bolyky
Nagy csatában harcolta ki a továbbjutást a Bolyky Tamás 
Általános Iskola váltója a Diákolimpia Játékos Sportverseny 
megyei fináléjában. A Marosi István Városi Sportcsarnokban 
megtartott versenyen az ózdi iskola szoros küzdelemben végül 
a másodikként zárt a miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános 
Iskola mögött, de így továbblépett a felmenő rendszerű viadal 
következő állomására. Az ózdi iskolák közül az Újváros tériek 
az ötödik, a Vasvár a hatodik helyen zárt. A sorozat országos 
elődöntőjét február közepén rendezik meg Egerben. 
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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

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Felvételre keresünk 
ÖNTÖDEI

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Bérezés megegyezés szerint. 
Igény esetén szállást biztosítunk.
Jelentkezni Borbély Anettnél 

munkaidőben 8-15-ig 
a 06-70/702-4248

telefonszámon lehet.
e-mail: 

anett.borbely@csepelmetall.hu

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, szakmai 
önéletrajzát juttassa el a következő címre:

e-mail: lilla.pinter@rail.bombardier.com
Bombardier Transportation Hungary Kft.
3143 Mátranovák, Szabadság út 51.

AWI-CO2
Feladat: 

•  Acélszerkezetek – vasúti forgóvázkeretek – 
hegesztése az előírásoknak megfelelő 
minőségben, időben és darabszámban
•  Több soros hegesztési varratok készítése 
hegesztéstechnológiai utasítás alapján

Elvárások:
•  AWI/CO2 (141/135) eljárásokban, vastag anya-
gok hegesztésében szerzett szakmai tapasztalat
• Érvényes hegesztői minősítés előny
•  Érvényes tűzvédelmi szakvizsga, 
emelőgépkezelői végzettség előnyt jelent

Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem
• Béren kívüli juttatások
• Ösztönző rendszer 
• Ingyenes céges buszjárat / Útiköltség térítés
• Munkásszálló
•  Kulturált munkakörülmények, 
jól felszerelt gyártócsarnok

 

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

 

Az Ózdi Acélművek 
Kft. felvételt hirdet az 

alábbi 
munkakörökben 

   

 géplakatos 

 acélszerkezet lakatos 

 erős és gyenge áramú 

villanyszerelő 

 szállítmányozási munkatárs 

 megbízható német 

nyelvtudással rendelkező 

munkavállaló fizikai 

munkakörbe 

 műszaki bontás vezető  

Írjuk együtt tovább az ózdi acélgyártás történetét! 

Munkát keres? 
Szeretne egy dinamikusan fejlődő nagyvállalatnál 

dolgozni?

 

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail 
címre várjuk: job@oamkft.hu 

Megbízható munkáltató 

Hosszú távú munkalehetőség 

Versenyképes munkabér 

Béren kívüli juttatások 

Lehetőség akár külföldi 
projektben való részvételre is 

A KÖVETKEZŐ 
VÉRADÁSOK 
IDŐPONTJAI:

ZŐ 
KKKKKK 
IIII::::::::::

február 14. 
Lénárddaróc Kultúrotthon 

10.30-12.00

február 14. 
Farkaslyuk Közösségi Ház 

13.00-16.00

február 16. 
Kelemér Kultúrotthon 

10.30-12.00

február 16. 
Serényfalva Kultúrház 

13.00-15.30

február 22. 
Ózd Civil Ház 
10.00-16.00
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Sokan gondolják úgy,  ■
hogy az újévi fogadalmak 
akár az egész életünket 
is megváltoztathatják.

Pedig nincs más csillagál-
lás, nem szállnak le a földre 
az angyalok egy percre, hogy 
teljesítsék vágyainkat, pusz-
tán a naptárunkat cseréljük 
ki igazából. Ám ilyenkor, 
mivel az előző év el-
múlt, úgy érezzük, 
hogy itt az esély el-
temetni vele együtt 
az összes rossz 
szokásunkat, 
és szőnyeg alá 
söpörhetünk 
minden olyan 
ke l lemet len 
dolgot, amire 
nem vagyunk 
büszkék. Ez a foga-
dalom azonban gyakran meg-
marad az év első napjának el-
feledett önvallomásaként. 

Előd (32)
Az én visszatérő fogadal-

mam, hogy abbahagyom a do-
hányzást. Nem is emlékszem 

már, hogy mióta szívom, de 
biztosan több mint húsz éve. 
Valamikor sikerül több hó-
napra abbahagynom, aztán 
jön egy stresszhelyzet, ami 
miatt ismét rágyújtok. A leg-
hosszabb idő, amire letettem, 
fél év volt. Szintén újévkor 
határoztam el, hogy nem do-
hányzom többet.

Kriszta (48)
Minden évben teszek 

fogadalmat. Ez már 
amolyan szokás ná-
lunk. Régen olyano-

kat fogadtam meg, 
hogy jobb munkát 
keresek, többet fo-
gok félrerakni, kül-
földön töltöm majd 
a nyarat, és ehhez 

hasonló nagy hor-
derejű dolgokat. Az-

tán persze, amikor láttam, 
hogy nem sikerül megva-
lósítani, amit elterveztem, 
rosszul éreztem magamat. 
A szilveszteri fogadalom na-
gyon jó ösztönzés, de rájöt-
tem, nem szabad túl nagyot 
akarni, így jöttek az apróbb 

dolgok: megnövesztem a ha-
jamat, minden hónapban fél-
reteszek tízezer forintot, ke-
vesebb zsírral főzök majd és 
hasonlók. 

Péter (28)
Úgy gondolom, ez az idő-

sebb emberek szokása. Amíg 
tinédzser voltam, nem is ju-
tott eszembe ilyesmi. Ha 
volt valami problémám, biz-
tos voltam benne, hogy meg 
tudom oldani mindenfajta 
ösztönzés nélkül. Bár iga-
zán nem is zavartak ezek. A 
barátaimmal régóta minden 
hétvégén eljárunk sörözni. Ez 
tinédzser koromban nem za-
vart, ám közel a harminchoz 
már egyre többször érzem a 
káros hatását. Vészesen fo-
gyok tőle. Leginkább pénz-
tárcából. Emellett kóros édes-
ségfogyasztó vagyok. Mivel 
mindkettőről egyszerre ne-
héz lenne leszokni, így elő-
ször csak az egyiket próbá-
lom meg. Lehet tehát, hogy 
idén teszek fogadalmat. Bár 
hiányozni fog a csoki.

   SZI - BM

Holle anyó rázta,  ■
csak rázta a múlt hé-
ten, és a tetemes hóval 
együtt számos kérdés 
is a nyakunkba hullt.

Bizony, megérkezett a hó 
is. Az előszele már régen hi-
degre fújta a házfalakat, sőt, 
a meteorológusok is jelez-
ték, hogy nem árt hólapátot 
beszerezni, mégis, mintha 
senki nem készült volna fel 
a hóesésre igazából. Én éppen 
autóban ültem, és a Miskolci 
Egyetem területén hajtottam 
át, amikor már legalább tíz 
centi masszív hóréteg leesett, 
de még mindig nem akarta 
abbahagyni az áldást (mint 
kiderült, még másfél napig 
bőven kitartott a csapadék). 

Az egyetem területén azon-
ban szorgoskodtak a trakto-
rok és a helyi munkaerő, és 
meg kell hagyni, szépen tisz-
tították az utakat. Kifordul-
va az egyetemről azonban 
kicsit olyan érzésem volt, 
mintha egy gyorsváltás-
sal Szibériában autóztam 
volna, csak éppen jeges-
medvék nem vadásztak a 
buszmegállóban. Míg rá-
hajtottam a 26-osra, egy 
darab hókotrót sem lát-
tam. A várost elhagyva ket-
tőbe is belebotlottam párszáz 
méter alatt, szóval valószí-
nűleg nem az én elvárásaim 
nőttek nagyra a sávok közt 
tornyosuló hóakadályokkal 
együtemben. Ekkor ütött szö-
get a fejemben, hogy ha még 

a közterületeken sem tudják, 
kinek a dolga eltolni a havat, 
akkor az átlagembereknek 
honnan is lenne róla fogal-
muk? Ezen felbuzdulva jár-

tam utána a dolgoknak, míg 
végül megszületett az aláb-
bi téli etikettgyűjtemény. 
 
A hideg időben hulló eső, 
vagy hó, rövid idő alatt ráfagy 
az ingatlanok előtti járdákra, 
ami balesetveszélyt jelent a 

közlekedők számára. Ezért 
fontos, hogy a járdák síkosság 
mentesítése, az időjárás függ-
vényében akár naponta több 
alkalommal is megtörténjen. 

Hogy ez kinek a felada-
ta, azt a városok külön 
szabályozzák, ám min-
den esetben az utak és 
kerékpár utak takarítá-
sa a helyi önkormányzat 
feladata. Ezek a munká-
latok prioritási sorrend-
ben történnek, tehát a 

legforgalmasabb úttal kezde-
nek, és így haladnak a mel-
lékutcák felé. A többlakásos, 
többszintes lakóépületekben 
szintén az ingatlan tulajdo-
nosa, kezelője, tartós hasz-
nálója, illetőleg haszonélve-
zője köteles gondoskodni a 

külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szol-
gáló járdák hó és síkosság-
mentesítéséről.

Ez a gyakorlatban általá-
ban úgy történik, hogy a bér-
háznak az a lakója tolja el a 
havat a lépcsőről és a járda-
részről, aki éppen ráér. Ezek-
nek a részeknek a szórása is a 
lakóközösség feladata. 

Másik gyakori probléma, 
hogy ha valaki letisztít az au-
tójának egy parkolóhelyet, 
mihelyst elhajt, más már oda 
is állt. Erre korlátozás ugyan 
nincsen, de íratlan szabály-
ként tartják számon, hogy 
nem ildomos más munkája 
árán parkolóhelyet szerez-
ni! SZI

Magyarország jelen- ■
legi területén eddig 9 
ásványt fedeztek fel a 
tudomány számára. A 
legfrissebb Rudabányán 
került elő. 

Néhány évvel ezelőtt Koller Gá-
bor pilisborosjenői ásványgyűj-
tő találta az első (és minded-
dig az egyedüli) példányokat, 
melyeket – látva, hogy érde-
kes anyagról lehet szó – eljut-
tatott a miskolci kutatóknak 
-adta hírül Dr. Szakáll Sándor 
mineralógus, a Miskolci Egye-
tem tanszékvezető egyetemi 
tanára. A minták több irányú 
műszeres vizsgálata kiderí-
tette, hogy eddig ismeretlen, 
ezüst-higany-arzenát-kloridról 
van szó. Kémiai képlete (Ag, 
Hg)4(AsO4)Cl, kristályrend-
szere köbös.
A mérésekből összeállí-
tott adatsort Szakáll Sándor 
(Miskolci Egyetem), Herta 
Effenberger (Bécsi Egyetem), 
Fehér Béla (Herman Ottó Mú-
zeum) és Zajzon Norbert (Mis-
kolci Egyetem) múlt év őszén 
nyújtotta be a Nemzetközi Ás-
ványtani Társaság illetékes bi-
zottságához, melynek tagjai év 
végi szavazással elismerték, 
hogy valóban egy tudományra 
új ásványról van szó. A kutatók 
az új ásványnak a rudabányait 

nevet javasolták, amit az ille-
tékes bizottság szintén elfo-
gadott. A rudabányait típuspél-
dánya – melyen a vizsgálatok 
készültek –, a miskolci Herman 
Ottó Múzeum ásványgyűjte-
ményében helyezték el.
Az egykori rudabányai vas-
ércbánya ásványtani szem-
pontból Magyarország egyik 
legfontosabb lelőhelye, mivel 
eddig mintegy 160 különböző 
ásványt sikerült innen kimu-
tatni. Korábban pompás kifej-
lődése miatt a termésréz, ma-
lachit, azurit és kuprit (mind 
rézásványok) révén, majd az 
utóbbi évtizedekben nagyon 
ritka ásványai miatt vált nem-
zetközi hírűvé. Éppen egy ilyen 
ritka ezüst-higany-halogenides 
ásványegyütteshez kapcso-
lódik ez a mind szerkeze-
ti, mind kémiai szempontból 
unikálisnak mondható fázis. Ezt 
támasztja alá, hogy a jelenleg 
ismert mintegy 5500 ásvány-
ból csupán három közelebbi ro-
kona ismert. A rudabányait bar-
nás olajzöld, parányi (0,1-0,6 
mm-es) kristályai gyémántfé-
nyűek és fényérzékenyek. Kü-
lönböző, szintén kicsiny mé-
retű ezüst-higany-tartalmú 
halogenidekkel együtt az érc-
telep kovásodott limonitjában 
nagyon ritkán jelenik meg - fo-
galmazott Dr. Szakáll Sándor.
  SZI

A fogadalmak időszaka: új év új esély 

Téli etikett: kinek mi a feladata hóesés után?

Rudabányáról neveztek el  
egy új magyarországi ásványt

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.
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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

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

Eredetiség vizsgálat a hét minden napján!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

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

AUTÓMENTÉS

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

TÉLI
AKCIÓ

VARILUX multifokális 
szemüveglencsére

VARILUX multifokális
szemüveglencsére

30%kedvezmény

minden pénteken (komlett 
mputeres látásvizsgálat minden nap!

H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00

20%kedvezmény
minden  szemüvegkeretre!

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Peppi Játékbolt
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

Több mint• 
40 féle jelmez 
ovisoknak,• 
kisiskolásoknak
 Bohócorr, bosziorr,• 
süveg, paróka,
kardok, pisztolyok, seriff  öv, • 
kalap, sok kiegészítő• 
Jelmezötletek• 
Arcfestékek több típusban• 

FARSANGI JELMEZEK
AKCIÓBAN IS!

Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, a volt NOVA ABC helyén)

Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

TÉLI ÁRU 
ÉRKEZIK

február 2-án csütörtökön!
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

6

44
66

,

09VVV
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3600 Ózd, József Attila út 31. • Tel.: 30/9555-088, Tel./fax: 48/476-138
Honlap: www.atinveszt.hu  E-mail: atinveszt@atinveszt.t-online.hu

Min� sített pál yáza tíró, PHARE és EU tanácsadó

Kapacitásbővítő és technológia fejlesztő • 
pályázatok
vidékfejlesztési pályázatok• 
épületenergetikai pályázatok• 
gyakornoki program• 
munkahelymegtartó pályázatok• 
kedvezményes hitelek • 

Közbeszerzési eljárások bonyolítása, 
könyvelés, bérszámfejtés

Pályázatok, hitelkérelmek készítése


