
 2017. február 3., XXVI/5.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.

38
26

00

38
31

65

38
33

45

38
33

44
38

31
13

Ózd 05. hét

Három felvonásos gálaműsor-
ral ünnepelte fennállásának 
tízéves jubileumát az ÓMI Ze-
nész Színház./3. oldal

Kamerás megfigyelőrendszer 
védi a jövőben a Katona Jó-
zsef úti óvoda tárgyi eszköze-
it./5. oldal

Fokozott biztonság

Tartja magát a tél. Nehezen akar engedni keménységéből az idei tél. A 
január közepén lehullott nagy mennyiségű hó az éjszakai mínuszok miatt csak 
lassan olvad, így a téli sportok kedvelői még hódolhatnak szenvedélyüknek. 
A susai Szánkó Partyn kicsik és nagyok is remekül szórakoztak. 

Első X.

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

Ózd, Vasköz 2/B
Tel.: 474-094, 00 36/30/928-8126

Tiszta ruháját
kivasaljuk

háztól házig 
szállítással

1250 Ft/kg.
Tel.: 06/30-957-3665

VASALÁS
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TULIPÁN 
100 FT-OS BOLT

Ózd, 
Vasvár út 54..

Kövessen minket a Facebook-on: Tulipán100

169 Ft
Borsodi sör 0,5l 199 Ft
 e.á. 338 Ft/l

1799 Ft
Karaván 1 kg szemeskávé 
2099 Ft   e.á. 1799 Ft/kg

49 Ft
Hypo 1l 59 Ft 
 e.á. 49 Ft

399 Ft
Jar 750 ml Aloe Vera-Kókusz 
499 Ft  e.á. 532 Ft/l

299 Ft
Fa tusfürdő 250 ml többféle 
399 Ft     e.á. 1196Ft/l

99 Ft
Sindy Classic papírzsebkendő 
139 Ft   e.á. 99 Ft/cs

K
22F

299 Ft
Pepsi 2,5l 339 Ft   
 E.á: 119 Ft/l

199 Ft
Milka Triple Caramell 90gr 
269 Ft  e.á: 2211 Ft/kg

GREEN PASS UTALVÁNY 
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉGELFOGADÓHELY

Üzletünkben 
már a Norbi

termékek 
is megtalálhatóak!

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!
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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 

SEGÍTS VELÜNK 
A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként  
úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában nekünk is részt 
kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek 
megsegítésében. Társadalmi 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.

M
TI

 F
ot

ó:
 K

al
lo

s 
B

ea

KIEMELT KERESETI 
LEHETŐSÉGGEL 

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

Export-import fuvarfeladatok 
végzésére, (nem uniózás)

új fl ottával, miskolci telephelyre.

Export import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)

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

20/520-8732, 46/505-088

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/

Február 6., hétfő 15:30-kor

 

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 

Mi segítünk Önnek, hogy minél több 
helyen fel tudja adni hirdetését.

PEPPI JÁTÉKBOLT - 3600 Ózd Városháztér Tel.: Tel: 06-48/470-677

38
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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.
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

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
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Lángoló kémény. Az Ózdi Rendőrkapitányság járőre mentette meg egy kisgyere-
kes házaspár életét. A rendőr szolgálatának teljesítése közben arra lett 
figyelmes, hogy a Pázmány úti ház kéményéből méteresnél is nagyobb 
lángok csaptak ki. Az elsődleges szakvélemények alapján az égéstérben 
felgyülemlett korom okozhatta a rendellenességet. A házaspár a meg-
hibásodás elhárításáig rokonokhoz költözött. Fotó: illusztráció

Fennállásának tízéves  ■
jubileumát ünnepelte az 
ÓMI Zenész Színház.

Lassan húsz éve annak, 
hogy a „102-esben” tehetsé-
ges gyerekekből megalakult 
egy irodalmi szakkör. Nem 
sokkal ezután már városi ren-
dezvényeken szerepeltek, ün-
nepi műsorok lebonyolítására 
kérték fel az intézményt. Gya-
korlatilag innen datálható az 
ÓMI Zenés Színház létezé-
se, még akkor is, ha eleinte 
nem ezen a néven szerepel-
tek. Mint minden jól működő 
csoport élére kell, ide is kel-
lett egy vezér, ezt a „pozíciót” 
az első pillanattól Béri László 
tölti be, aki rendezőként, ve-
zetőként mozgatja a csoport 
mindennapjait.

- Eleinte csak az iskolából 
jöttek a tehetséges fiatalok, 
de az irodalmi kör létszáma 
így is elérte a huszonöt főt 
– emlékezett vissza a kez-
detekre Béri László. – 2004-
től azonban folyamatosan 

csatlakoznak hozzánk más-
honnan is, olyan diákok, 
akiknek már művészeti elő-
képzettségük. Ettől a pilla-
nattól kezdve egyértelműen 
egy kiszélesített, városi tevé-
kenységről beszélhetünk. És 
valóban, most már egy évti-
zede annak, hogy ÓMI Ze-
nés Színházként készítjük 
el a műsorainkat, a keresz-
telő nagyjából arra az időre 
tehető, amikor ismét az Ol-
vasó lett az ózdi kulturális 
élet központja.

Béri László természetesen 
büszke az elmúlt időszakra, 
az elvégzett munka minősé-
gét pedig az is mutatja, hogy 
az ózdi csoportból többen a 
fővárosban, neves színhá-
zakban folytatták a pálya-
futásukat. Az elvándorlás 
tehát érinti az ÓMI Zenés 
Színházát is, hiszen ahogy 
mondani szokás: a tehetség 
utat tör magának. Az viszont 
örömteli, hogy az alapító ta-
gok nagy többsége a mai na-
pig visszajár Ózdra.

- Sok nagy volumenű elő-
adásunk volt, egyet nem is 
lehet ezek közül kiemelni 
– folytatta a rendező. – Az 
Egy csók és más semmi, az 
Anconai szerelmesek, vagy 
éppen a Padlás mind-mind 
szép és felemelő munka volt. 
Hálás feladat a darabokba 
helyi sajátosságokat is bele-
csempészni, erre a jövőben 
is figyelni fogunk, mert ve-
vő rá a közönség. Talán elő-
ször azért ezek a darabok 
jutottak eszembe, mert egy 
kétfelvonásos, nagy szín-
darab, musical színpad-
ra állítása jóval nagyobb 
munka, mint egy huszon-
öt perces irodalmi műsor 
összeállítása.

A tíz éves, kerek évforduló 

az elmúlt időszak összegzé-
sére is jó alkalom volt, de az 
ÓMI Zenés Színház már elő-
re tekint. Amennyiben a jog-
díjakkal is minden rendben 
lesz, akkor idén két komoly 
előadás várható a fiataloktól, 
fél-fél év különbséggel. Az 
egyik a Mágnás Miska, a má-
sik pedig a Hair. Ezzel egy 
időben Béri László és csapa-
ta azon dolgozik, hogy minél 
több tehetség csatlakozzon 
hozzájuk. Nem kimondott 
castingot tartanak, először 
szeretnék a diákokkal meg-
szerettetni a műfajt, hogy 
később értékes tagjai lehes-
senek az egyre nagyobb ha-
gyományokkal rendelkező 
ÓMI Zenés Színháznak..
 SZI - NM 

Túl az első X-en

Egyszerűen nem értem a fiamat, 
panaszkodik Kati. Az egy szem 
gyermeke harmincon túl, önál-
ló lakással, biztos állással, szü-
lői támogatással a háta mögött 
nem tud megállapodni. Minden 
adott ahhoz, hogy szép család-
ja legyen és nem képes dönte-
ni egyik lány mellett sem. Min-
den kapcsolata lelkesen indul, 
szép, értelmes lányokat hoz ha-
za, együtt élnek, utazgatnak, 
majd két-három év után kisze-
ret belőlük. És kezdődik elölről 
minden.
Mari lányos anyuka. Az egyik, 
még huszonéves korában esett 
őrült szerelembe és nem hall-
gatva az édesanyja tanácsaira, 
hogy korai még az esküvő, igent 
mondott a szintén huszonéves 
barátjának. Azóta két csöppség 
boldog anyukája és a szerelemes 
fiatalemberből a családját eltar-
tó és védelmező felnőtt lett.
Az idősebbik lassan kimegy a 
korból, mármint ha a klasszikus 
mikor kell bekötni egy lány fejét 
időre gondolunk. Harmincötön 
és sok csalódáson van túl. Ak-
kor döntötte el, hogy Angliában 
vállal munkát, amikor a vőlegé-
nye néhány év járás után közölte 
vele: ő még élni szeretne, nem 
házasodni és gyereket nevelni. 
Azóta külföldön azt is megta-
pasztalta: vannak rosszabbak 
a magyar fiúknál. Angliában - és 
nemcsak az angol fiatal embe-
rek körében - divat a lányok lis-
tázása, a high maintenance, azaz 
magas fenntartású csaj katego-
rizálás. És bizony itt nem arra 
kell gondolni, hogy túl nagy a nő 
anyagi elvárása. Már az is magas 
fenntartású faktor egyeseknél, 
ha 2 hónap járás után a hölgy 
barátnő státuszt szeretne ma-
gának. No meg, hogy kinyissák 
előtte az ajtót az étteremben, 
ahová nem a lány, hanem a fiú 
hívja meg először.
A barátnőm Nepálban élt né-
hány hónapot, ahol még divat-
ban vannak a rendezett házas-
ságok. Megismerkedett egy 28 
éves lánnyal, aki elmesélte ne-
ki, hogy a szülei egy 15 évvel 
idősebb férfihoz adták. Amikor 
megtudta, hogy mi vár rá, egy 
hónapig sírt, de egy év után 
most azt mondja: élete legjobb 
dolga történt vele.
Mi itt Európában szabadságot 
adunk a gyerekeinknek. De anya-
ként felelősek vagyunk azért, 
hogy figyelmüket felhívjuk ar-
ra: ne játszanak egymás idejé-
vel. Ha nem gondolják komo-
lyan, akkor hagyják, hogy a 
másik tovább lépjen. Így talán 
elkerülhetjük azt, hogy az óvo-
dai szülői értekezleteken több-
ségében nagyapa-nagymama 
korúak üljenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Döntés

Szuper ügyek
Utazási magazin stáb- ■

ja forgatott Ózdon.
Az egyik legnagyobb ke-

reskedelmi televíziós csator-
na utazási magazinja mutatta 
be 2017 januárjának utolsó 
szombatján Ózd turiszti-
kai és idegenforgalmi szol-
gáltatásainak kínálatának 
egy szeletét. A „Poggyász” 
stábja kipróbálta a Városi 
Thermárium és Tanuszoda 
szolgáltatásait, ellátogatott 
az Ifjúsági Park mellett ta-
lálható – télen korcsolyázás-
ra használt - halas-tóhoz, a 
Hotel Ózd éttermében pedig 
megkóstolta az ózdi gasztro-
nómia egyik helyi jellegzetes-
ségét, a Kohász tálat. 

- Az általam irányított vá-
rosvezetés munkába lépése 
óta nagy hangsúlyt fektet a 

városmarketingre. Fontos do-
lognak tartjuk, hogy Ózd raj-
ta legyen Magyarország ide-
genforgalmi térképén. Ezt a 
célt – megítélésem szerint - 
jól szolgálja egy országos, so-
kak által nézett kereskedelmi 
csatorna utazási magazinjá-
ban való megjelenés. A műsor 
egyharma-
da város-
unkkal fog-
la lkozot t . 
Bár korán 
sem tudtunk 
minden le-
hetőséget bemutatni, 
megcsillantottunk valamit a 
helyi értéktárunkból – fogal-
mazott Janiczak Dávid, Ózd 
város polgármestere.

Schneider Péter szerkesztő-
műsorvezető az adásblokkban 

beszélt a város vaskohászati 
múltjáról, majd a Könyvártár-
Olvasó-Múzeum háromszög-
ben rejlő kulturális élet sok-
színűségét taglalta, de szót 
ejtett az egykori törzsgyár 
területén kialakított Film-
történeti Élményparkról is. 
A képernyőn megjelent az 

ÓMI Zenés Színház 
társulata, a Város-
ház téren találha-
tó szerelemlakatfa, 
Ózd domborzati 
viszonyait pedig 
légi felvételekkel 

szemléltették. 
- Mi, ózdiak tisztában 

vagyunk azzal, hogy mi-
lyen csodás környezetben 
is élünk. A hozzánk érkező 
vendégek pedig erre min-
den egyes alkalommal rá is 

csodálkoznak. Volt, aki „ma-
gyar Toszkána” jelzővel illet-
te Ózd térségét, ami nagyon 
megtisztelő számunkra – 
mondta el a televíziós stá-
bot a forgatási helyszínekre 
elkísérő Farkas Péter Barna-
bás. - A természeti adottsá-
gok azonban mit sem érnek, 
ha a színes programkínálat-
ról megfeledkezünk. A vá-
ros költségvetésébe éppen 
ezért minden esztendőben 
ott szerepel egy jelentős té-
tel, amelyet a városi progra-
mok színvonalas megrende-
zésére tudunk fordítani. Ha a 
Képviselő-testület is elfogad-
ja, 2017-ben ez az összeg 13 
millió forint lesz – tette hoz-
zá a városimázsért is felelős 
alpolgármester. 

SZI

Poggyászban rejlő lehetőségek

Fotó: illusztráció

Fotó: facebook.com/olvaso
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"Örökre velünk maradsz, 
őrizzük mosolyodat!"

Fájó szívvel 
tudatjuk, hogy

KOVÁCS 
ANGYAL KLÁRA
életének 70. évében elhunyt.
Búcsúztatása szűk családi 

körben történt.

Gyászoló fi a Miklós, élettársa Lajos, 
testvérei és unokái

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

JÓBI 
ZSIGMONDNÉ
szül. Kormos Margit

(élt 91 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
szeretett halottunk

KULCSÁR SÁNDOR
(élt 58 évet)

temetésén megjelentek,
a tisztelet és a szeretet
virágait elhelyezték,

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

38
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Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

özv. BREITENBACH 
SÁNDORNÉ

szül. Kovács Katalin
(élt 83 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Bánatos az út, 
mely sírodhoz vezet

Zokog a lelkem, 
szívem téged keres.

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.

Ki vigyázol ránk odafentről, 
Lelkünkhöz szállsz a 

végtelenből.
Szavak helyett könnyeim 

hullatom,
Drága fi am a neved imába 

foglalom.”
Fájó szívvel emlékezünk

SZURDOK 
ATTILA

halálának 20. évfordulóján.
Szívünkben örökké élsz!

Örökké szerető édesanyád, 
testvéred Tomi, 

soha nem feledő mamád és az 
egész család

"Elfelejteni Téged soha nem lehet, 
Te voltál a jóság és a szeretet.

Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál

az emlékedet."

Fájó szívvel 
emlékezünk

RÁCZ 
ANDRÁSNÉ

szül. Horváth Erzsébet
halálának 

25. évfordulóján.
Szerettei

"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

UJFALUSI 
ENDRÉNÉ

szül. Szemán Ilona
(Ibolya néni)

halálának 
2. évfordulóján.

Szerető férje, gyermekei és unokái

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 értékegyez-
tetéssel. Érd: 06-70/501-9157

arlóban családi ház eladó. Érd: 
06-48/442-737

arlóban, a 26-os út mellett 3 
szobás ház gáz+vegyes tüzelé-
sű kazánnal eladó. Felújított für-
dőszoba, garázs, ipari áram, nagy 
kert. Ózdi csere is érdekel. Érd: 
06-48/444-684

eladó Szentsimonban két generáció 
részére is alkalmas, kétszintes, 5 
szobás, központi fűtéses családi ház 
garázzsal, melléképülettel, 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

Járdánházán 3 szobás, 100m2-
es komfortos családi ház sürgősen 
eladó. Lakáscsere érdekel! Érd: 
06-30/9671-835

Ózdon, Gálvölgye úton 3 szobás 
ház eladó. Kis rezsije van. Irány-
ár: 4,5MFt. Érd: 06-20/314-1375, 
06-20/611-7348 este.

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

l a k á s e l a d á s

Frekventált helyen gázfűtéses gar-
zonlakás eladó. Érd: 06-70/203-
4782 18 óra után.

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

Ózdon, a Vasvár úton földszin-
ti, erkélyes, másfél szobás lakás 
eladó. Érd: 06-30/537-5294

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

Városközponti felújított 1,5 
szobás, 3. emeleti panel lakás 
eladó. Irányár: 2,8MFt. Érd: 
06-20/284-6343

l a k á s k e r e s é s

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

Ü d Ü l ő ,  H é t V é g i  H á z

eladó a Bolyoki temető után egy 
lakható víkendház gyümölcsössel 
2500m2-en. Víz, villany van. Érd: 
06-70/368-5559

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

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

g a r á z s

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

J á r m ű

Fiat Doblo Maxi Cargo 1.9 JTD 
eladó. 2006-os, 1,5 év műszaki, 
alacsony fogyasztás, kiváló műszaki 
állapot, azonnal elvihető Arlóból. Ár: 
1.049.000Ft. Érd: 06-70/953-4432

Volkswagen Bora 1.6 SR 1999. 
évjárat, jó állapotban eladó. Érd: 
06-30/443-8832

készpénzes használtautó felvásár-
lás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásároljuk. 
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 
garancia, MAGYAR AUTÓ, ülés fűtés, 
tolató radar, érintőképernyős navi-
gációs egység, xenon, eső érzékelős 
ablaktörlő, automata világítás vezér-
lés, stb. Irányár: 4.390.000.-hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

Citroen Berlingo 1.4 Multispace 
Plus 2008-as évjárat. Jó állapotban, 
kevés km, törésmentes, első gaz-
dás, vezetett szervizkönyves autó. 
Klíma, elektromos ablak, cd, elekt-
romos tükör. Irányár: 1.249.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 
2016-os évjárat, kevés km, navi-
gáció, érintő kijelző, klíma, ülésfű-
tés, elektromos ablak és tükör, leg-
magasabb felszereltség, full extra! 
Irányár: 3.590.000.- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.4 kombi 2000-es évjá-
rat, klíma, elektromos ablak, ülés-
magasság állítás, légzsák, vonó-
horog, vezérlés cserélve! Irányár: 
489.999.-, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

suzuki Swift 1.3 GLS Sport 2000-
es évjárat, elektromos ablak, elekt-
romos tükör, ködlámpa, vonóho-
rog! Irányár: 299.999.- autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Chevrolet Spark 0,8 Plus 2008-as 
évjárat, szép állapot, központi zár, 
légzsák, cd, mp3! Irányár: 699.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.0 GL 2003-as évjá-
rat, kevés kilométerrel, hölgy tulaj-
donostól! Irányár: 389.999.- autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép 
újszerű állapot, szervizkönyv, elekt-
romos ablak, vonóhorog, multi kor-
mány. Irányár: 2.349.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

toyota Yaris 1.0 2010-es évjárat, 
KLÍMA, elektromos ablak és tükör, 
cd-s rádió, jó állapotú, megkímélt 
fiatal autó szervizkönyvvel. Irány-
ár: 1.490.000.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! 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, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

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

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

r é g i s é g

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

Ha az 
Ózdi Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon 
 feladja apróhirdetését 

kétszer, akkor a

ü
fe

*A
z a

kc
ió 

vis
sz

av
on

ás
ig 

érv
én

ye
s!

harmadik apróhirdetését 
AJÁNDÉKBA* KAPJA!

További részletekről érdeklődjön 
személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban

(Ózd, Árpád vezér út 22/A), 
vagy hívjon minket  a 06-48/572-380 

telefonszámon!

Válassza a Szuperinfót, hogy a 
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!
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Felkészülési torna. Az ÓAM-Ózdi KC férfi kézilabda-csapata nyerte meg a negyedik 
alkalommal megrendezett Babják János emléktornát az ÓAM-Ózdi KC. A 
mieink az elődöntőben a Tökölt verték meg tizenkét góllal, a döntőben 
pedig a Balassagyarmatot múlták felül hat találattal. A győzelemért járó 
vándorserleg mellett egy különdíj is Ózdra került, hiszen a gólkirályi 
címet Menyhárt Máté szerezte meg.

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Fokozott biztonság

Harmadszor szervez- ■
tek Sport és Média cím-
mel előadást az Ózdi 
Szabadegyetemen. 

Az érdeklődők ezúttal Nö-
vényi Norbert olimpiai baj-
nok birkózóval, Kótai Mihály 
profi világbajnok ökölvívó-
val, Nemcsák Károly Jászai 
Mari-díjas színművésszel 
és Hajdú B. István Prima 
Primissima díjas sportripor-
terrel találkozhattak. A ven-
dégek meséltek életútjukról, 

a pályafutá-
suk alatt 
elér t si-
k e r e k r ő l 
és nehéz-
ségek rő l, 
va l a m i n t 
néhány tréfás sztorit is meg-
osztottak az érdeklődőkkel. 
A Sport és Média III előadás-
ról a jótékonyság sem hiány-
zott. A riói olimpián szerep-
lő sportolók, a kereskedelmi 
televíziók műsoraiból jól is-
mert személyiségek és a helyi 

sport kiemelkedő alakjai ál-
tal aláírt, Ózd város zászlaját 
Ózd Város Önkormányzata, 
Rimóczi Miklós és Dancsok 
Tamás közösen vásárolta 
meg, így segítve egy fiata-
lok által készített televíziós 
kisfilm elkészítését. 

Kamerás megfigye- ■
lőrendszer védi a jövő-
ben a Katona József úti 
óvoda gyermekneve-
lést segítő tárgyi esz-
közeit.  

Az intézmény riasztóval ed-
dig is fel volt szerelve, most 
azonban egy komplex véde-
lemmel látták el. A térfigye-
lő rendszer beszerzéséhez 
Zsuponyó Anett önkormány-
zati képviselő 200 ezer forint 
támogatással járult hozzá, a 
beszerelést és az aktiválást 

egy helyi vállalkozó végez-
te el, a munkák az óvoda éle-
tében fennakadásokat nem 
okoztak. 

- Sikerült olyan hálózatot 
kiépíteni, ami megvilágítás 
nélkül is működik, illetve 
arra is van lehetőség, hogy 
mozgásérzékelésre értesítést 
küldjön a rendszer. Nemcsak 
a belső teret, hanem a külső 
környezetet is figyelni tudjuk 
- mondta Juhász Tamásné, 
a Katona József Úti Óvoda 
intézményvezetője.

A kamerák hosszabb idő-
tartamot képesek rögzíteni és 
tárolni is. A technikai beren-
dezés bővíthető, így a jövő-
beni tervek között az is sze-
repel, hogy komplex módon 
tovább építsék a már meglévő 
hálózatot.

Díjátadás és ízes be- ■
széddel előadott tréfás 
történetek is színesí-
tette a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából Óz-
don rendezett gálaes-
tét. 

Az Olvasó Színháztermé-
ben az ÓMI Zenés Színház 
társulatát kulturális aktivi-
tásukért, Vincze Ottót a he-
lyi kultúra támogatásáért is-
merte el az Ózdi Művelődési 
Intézmények igazgatótaná-
csa. A két elismerést már 
ötödik éve adják át a pati-
nás épület színpadán, ahol 
az ünnepi perceket követően 

Berecz Andrást 
láthatták a vá-
ros lakói. A me-
semondó amel-
lett, hogy ízes 
be sz é déve l , 
népi bölcsele-
teivel, tréfás 
történeteivel 
szórakoztatta 
a közönséget, 
meg is énekeltette a nézőté-
ren helyet foglalókat. 

- A szavaknak pásztora is 
kell, hogy legyek, nemcsak 
a gazdája. Az eseményeket, 
amik ezekbe a kis bárányok-
ba, a szavakba, a játékokba 

leledzenek, abba beleharap-
nak az emberek. Bele kell 
hát csapni kettőt-hármat. 
Kedvesen, hogy kacagjanak, 
de meg is maradjon az üze-
net - mondta Berecz András, 
mesemondó.

Szavalóversenyt ren- ■
dezett a Szeretet Gyer-
mekei Alapítvány Ózdi 
Szép Szó Irodalmi Köre a 
Városi Könyvtárban. 

Tavaly ilyenkor az általá-
nos és középiskolás diákokra 
gondoltak a szervezők, ezút-
tal pedig a közép és nyugdí-
jas korúakat várták a nemes 
megmérettetésre. A szavalato-
kat háromtagú zsűri értékel-
te, akik figyelembe vették az 
előadásmódot, a kellő hang-
súlyozást, a szöveghűséget és 

az érzelmek megfelelő közve-
títését is. Az irodalmi megmé-
rettetést végül Fonó Sándorné 
nyerte meg, aki József Atti-
la Iszonyat című versét adta 
elő. - Utoljára 2013-ban volt 
időseknek szavalóverseny. 
Tudom, hogy nagyon sokan 
szeretnek verselni, verseket 
olvasni és olyan verseket is 
tudnak, amiket nem feltét-
lenül ismernek az emberek 
- mondta Fazekasné Szabján 
Erika, a Szép Szó Irodalmi 
Kör vezetője.

Először szerveztek  ■
Ózdon prevenciós elő-
adást az Európai Méh-
nyakrák Megelőzési 
Hét alkalmából.   

A helyi kezdeményezést 
Sántha Klára védőnő és Nagy 
Károlyné Dobó Katalin pe-
dagógus indította el, hagyo-
mányteremtő szándékkal. 
Az Olvasóban megtartott 
programon Bertáné Várnay 
Ilona a védőnői méhnyakrák-
szűrésről adott tájékoztatást, 
az ózdi kórház szülészet-nő-
gyógyászati osztályának fő-
nővére, Nagy-Kismarcziné 
Gulyás Margit pedig a HPV 
megelőzéséről és szűrések 
fontosságáról 
beszélt az ér-
deklődőknek. 
A rendezvény 
ideje alatt az 
Egészségfej-
lesztési Iroda 
munkatársai 
ingyenes szű-
rővizsgálato-

kat végeztek, és tanácsokat 
adtak az egészséges élet-
móddal kapcsolatban. 

- Ebben az országban 
évente ötszáz édesanya 
hal meg. Kiváló hölgyeket 
veszítünk el, akiknek egy 
nagy része pusztán annyit 
tett, hogy nem figyelt a sa-
ját szervezete hívószavára. 
Mert ez a betegség, amiről a 
mai nap szól, már legalább 
száz éve gyógyítható. Eb-
ben a betegségben nem 
lenne szabad meghalnia 
egyetlen egy embernek sem 
- fogalmazott dr. Bélteczki 
János, az Almási Balogh Pál 
Kórház főigazgatója.

Szuper ügyek

Irodalmi megmérettetés

A kultúrát ünnepelték

Fontos szűrések Sport és Média
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Házak, lakások felújítását, fes-
tést, hidegburkolást, térkövezést, 
kőműves munkákat vállalunk! Érd: 
06-20/512-7387

lakások belső felújítását vál-
lalom: burkolás, csempézés, 
glettelés, festés és mázolás, 
valamint PVC, szőnyeg, laminált 
padlók és egyéb munkák szak-
szerű elvégzése. Érd: 30/502-
1217

kÖNyVelés! Társaságok és egyé-
ni vállalkozások könyvelése, pályá-
zati elszámolások segítése. Érd: 
20/359-9373

szélVédőJaVÍtás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLIÁ-
ZÁS. Érd: 06-20/256-0488

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

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

sürgősen keresek háztartási alkal-
mazottat, aki gondozásban, ápolás-
ban is segítene. Érd: 06-30/717-
5220

á l l á s

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

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

autóipari céghez keresünk minő-
ségellenőröket. Gyártósori-rak-
tárkészlet vizuális, mérőeszkö-
zös ellenőrzés, válogatási, mérési 
feladatok ellátására. B kategóriás 
jogosítvány, saját gépjármű előny. 
Munkavégzés: Ózd. Jelentkezéseket 
az INFO@FQS.hu címre várjuk.

aWi-kombináltos hegesztőket 
CO2-gyakorlattal keresünk. Magas 
órabér! Szállás biztosított. Érd: 
06-70/206-2621, 06-70/508-7583, 
szupermunka@index.hu

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Érd: 70/354-9321

egyszemélyes élelmiszerboltba 
eladót keresek. Érd: 06-30/9836-
243

lakatosokat, hegesztőket, segéd-
munkásokat keresünk változó mun-
kahelyre. Jogosítvány előny! Érd: 
06-70/416-2409

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat keresünk 
több műszakos munkarendbe. Érd: 
06-20/224-0242, 06-30/791-
0950

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

kereskedelmi gyakorlattal nyugdí-
jas nő vasalást és bevásárlást vál-
lal. 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)

A PLES Zrt. 
borsodnádasdi kerékgyára

vezető pozícióba,

mérnök
munkatársat keres.

Műszaki
területen szerzett 

főiskolai vagy egyetemi 
végzettséggel rendelkező, 
a gyár vonzáskörzetében 

élő személy
jelentkezését a 

k.patakine@ples-bn.hu 
e-mail címre 

várjuk.

Kos - Az elkövetkezendő 
időben a bolygók állása teret 
enged az apróbb vitáknak, 
így kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 

túlságosan a szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül a háborút 
még megnyerhetik együtt. A munkájában 
nyugodt napokra számíthat. 

Bika - Az elmúlt időszak sike-
resen növelte önbizalmát. 
Ünnepelje meg ezt a kellemes 
változást! Rendezzen össze-
jövetelt az otthonában, vagy 

foglaljon asztalt egy kellemes sörözőben. 
Hívja meg barátait és családtagjairól se 
feledkezzen meg! A közös ünnep további 
közös sikerek előfutára lehet. 

Ikrek - Ön végre megnyugodott, 
most azonban az otthonában 
tombolnak az indulatok. Ne 
engedje, hogy ez kizökkentse 
Önt a kiegyensúlyozottságából. 

Ha szép szavakkal nem sikerül elsimítani 
a helyzetet, inkább hagyja a vitázó feleket, 
oldják meg a problémájukat az Ön segít-
sége nélkül.

Rák - Ha útközben fel is adná, 
akkor se tegye, végig tartson 
ki elhatározásai mellett! Lehet, 
hogy nehéz időszakként élheti 
meg ezeket a napokat, de 

gondoljon arra, hogy semmi sem történik 
ok nélkül. Nem csak saját magának, 
de kapcsolatának is új célokat kellene 
kitalálnia. 

Oroszlán - Óriási kihívással 
kell szembenéznie, de meg 
sem fordul a fejében, hogy 
féljen, mert imádja, ha meg-
mérettetheti magát. Itt az alka-

lom, máris készüljön föl rá. A munkában 
szokás szerint az oroszlánrészét vállalja 
a feladatoknak, és rettentően élvezi a 
felelősséggel járó hatalmat. 

Szűz - Ha nem jönnek azonnal 
a megoldások, inkább engedje 
el a problémát. Ne azzal töltse 
az idejét, hogy visszavonul 
és bosszankodik, hiszen 

sokan vágynak a jelenlétére. Legyen szá-
mukra elérhető, hogy az Ön nyugalmából 
táplálkozhassanak. A kisugárzása békét 
hoz a vitázó felek számára.

Mérleg - Végre léphet, csele-
kedhet, minden elérthető távol-
ságba kerül, sőt mi több, ezek 
után a siker is szélsebesen 
érkezik meg Önhöz. Mindezek 

hatására pedig rohamosan lecsökken 
a stressz az életében. Most, hogy kezd 
helyrebillenni a lelki világa, képes lesz a 
szerelmi életére is koncentrálni. 

Skorpió - Kisebb egészség-
ügyi panaszok keserítik meg 
a napjait, emiatt rosszkedvű. 
Szerencsére nem nagy a baj, 
pihenjen sokat, ha teheti. Ez az 

időszak nem rejt különösebb kihívásokat, 
így tud a jövőtervezésre koncentrálni. 
Fontos, hogy ilyenkor ne csak a saját 
érdekeit tartsa szem előtt.

Nyilas - Magányra vágyik, ezért 
szívesen félrevonulna. Próbálja 
ezt úgy megoldani, hogy a 
környezetében élők ne vegyék 
menekülésnek. A helyzet  

ugyanis feszült és számítanának a segít-
ségére. Ha önmagában sikerül rendezni 
a dolgokat, már könnyebben adhat taná-
csot. Legyen határozott!

Bak - Másképp kell gondolkod-
nia és a háttérből irányítani. 
Így észrevétlenül éri el a célját, 
nem ütközik ellenállásba. Azt 
ugyanis nehezen tűrné, ha har-

colnia kellene azért, hogy a véleményét 
elfogadják. Családi életében azonban adja 
át kicsit a gyeplőt és engedje, hogy más 
is irányítson.

Vízöntő - Új löketet kap a csil-
lagoktól, hogy még nagyobb 
erővel és ihlettel álljon felada-
tai elvégzéséhez, problémái-
hoz. Ezáltal rengeteg dolgot 

sikerülhet kiviteleznie és elvarrnia a 
szálakat. Ugyanakkor mégis érez egyfajta 
nyugtalanságot, amit talán a pénzügyei 
okozhatnak.

Halak - Tavacskája felett 
kedvező szelek fújnak, kedves 
Halak, ám Ön ebből nem sokat 
érez, ha bekucorodik a meder-
fenékre. Próbáljon változtatni a 

napi rutinon, hiszen a monotonitás nem 
az Ön terepe! Bár tele van ötletekkel, de 
hiányzik a lendület ahhoz, hogy ezeket 
meg is valósítsa.

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2017. február 6-tól február 12-ig)

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

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

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

www.russmedia.hu  Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/5, Eng. szám: 163/1353/2/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 
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HÍRFELHASZNÁLÓ

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

Telefon: 06 30 532 82 70
adrienn.bodane@russmedia.hu
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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. 37

98
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Ózdi telephelyű cég építőiparban 
jártas segédmunkás kollégát 

keres hosszú távra. 
Fényképes önélatrajzokat az 

allasinterjuozd@gmail.com címre várjuk 
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Élelmiszer üzembe, 

RAKTÁROS MUNKAKÖRBE 
felvételre keresünk 

megbízható  középkorú férfi  munkaerőket 
több műszakos munkarendbe.

Jelentkezés KIZÁRÓLAG munkanapokon 
9 órától 15 óráig a 30/9289-740 számon. 
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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT
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gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régiséget, 
bútort, festményt, porcelánt, ezüst-
tárgyakat, hagyatékot. Érd: 46/348-
436, 20/388-7997

magángyűjtő vásárol: öreg állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyveket, 
képeslapot, diavetítőt, régi pénze-
ket, iratot, öreg autót-motort, kerék-
párt, rádiót, hagyatékot, Acélgyá-
ri Rima relikviát. Bármi érdekelhet. 
Érd: 06-30/912-9916 antiklimlom@
gmail.com

á l l a t

eladó hízók. Érd: 06-30/608-2097

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

süldőnyulak (továbbtenyésztés-
re is) folyamatosan kaphatók. Érd: 
06-30/609-3041

szerető gazdit keresünk 2 kiscica 
számára! Cirmos kandúr, fekete-fe-
hér szuka. Érd: 06-70/4298-997

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

t ű z i F a

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

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

eladó tekézett tűzifa 1690Ft/
mázsa, konyhakészen, hasogatva 
is. Érd: 06-30/989-3448

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

kalodás tűzifa akció! Házhoz szál-
lítva 3 kaloda esetén fuvarmentes! 
Akác, tölgy, bükk kb. 10 hónapos 
kitermelés! 80x80x130-as kaloda. 
Ár: 14.500Ft konyhakészen! Érd: 
20/974-7078, 20/973-6943

kalodás tűzifa akció! Házhoz szál-
lítva 3 kaloda esetén fuvarmentes! 
Akác, tölgy, bükk kb. 10 hónapos 
kitermelés! 80x80x130-as kaloda. 
Ár: 14.500Ft konyhakészen! Érd: 
06-30/514-4340

konyhakész kalodás tűzifa szám-
lával 11.000Ft/m3, ömlesztve is. 
Ingyenes kiszállítás. Érd: 06-70/590-
4645, 06-30/261-3813

tűziFa AKCIÓ! Tekézett 1700Ft/
mázsa, hasított 1800Ft/mázsa, 
szén 1800Ft/mázsa. Ózd belterü-
letén ingyenes házhozszállítás. Érd: 
30/335-0759

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

e g y é B  e l a d á s

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

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

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

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, lomtalanítás zárt 
teherautóval. Rakodás megold-
ható! Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu
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Nyitva tartás: H.–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-
 KERESKEDÉS

Ózd, József Attila u. 13.,
a Könyvtárral szemben

Csütörtökön kipakolás!

JÁ
ZM

IN

TURI

TELJES TÉLI ÁRUCSERE
FEBRUÁR 10-ÉN

PÉNTEKEN!

A MARKOÓ KFT. 
több éves gyakorlattal rendelkező 

varrónőket keres.
Érd: 3600 Ózd, Pázmány út 1.

06-48/705-125
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�: 48/479-455, 
30/385-3178, 

20/408-9610  (munkaidőben)
Fa-Firma Kft. Ózd, Somsályfő telep 1.

�
3

20/4
Fa-F

222222222

BÚTORKÉSZÍTÉS,  LAPSZABÁSZAT!
Egyedi méretezésű konyha-, szoba-, 
és irodabútor készítése felméréstől

 a beszerelésig.

Ingyenes felmérés, precíz munka.

Német vagy angol nyelvü fényképes önéletrajzokat 
erre az e-mail címre várjuk: info@boltenmuehle.de

Németországi álláslehetőség!
2017. Május 1.-től

Hotel & Restaurant Boltenmühle
Im Wald 1 • 16818 Gühlen-Glienicke -Germany-

M U N K A K Ö R Ö K
-  FELSZOLGÁLÓ /német nyelv szükséges / szakmai végzett-

ség nem szükséges/
- SZÁLLODA TAKARÍTÁS /idegennyelv nem szükséges/
-  SZAKÁCS /német, angol vagy francia nyelv és szakács 

végzettség szükséges/
- KONYHAI KISEGÍTÖ /idegennyelv nem szükséges/

SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK

Fizetés: Havi alapbér + éjszaka + vasárnap + munkaszüneti nap

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

Feladatok:
• A rábízott szakterület folyamatos fi gyelése
• Árú rendelése,kezelése
• Vásárlók gyors és udvarias kiszolgálása
• Szavatossági idő fi gyelése
• Árak helyes feltüntetése
• Munkaidő megtervezése,elkészítése

Elvárások:
•  Kereskedelmi végzettség és hasonló munkakörben 

szerzett gyakorlat előnyt jelent
• Vezetői ismeretek,tapasztalat
• Szakma iránti elhivatottság
• Jó kommunikációs készség
• Számítógépes ismeretek
• Gyors,pontos,precíz munkavégzés

Jelentkezés módja
•  Szakmai fényképes önéletrajz leadása személyesen az 

üzletben:  3600 Ózd, Sárli út 4. Tel.: 06-20/823-8298

Felvételre keresünk

Hús osztályra 
OSZTÁLYVEZETŐT.

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

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

Mediaunio_120x112_Press_0921.indd   1 2016.09.21.   17:36:06

Lakossági ivóvízbekötések 
támogatásával kapcsolatos 
pályázat meghosszabbítása
Ózd Város Önkormányzata az ózdi ivóvízháló-
zat üzemeltetését ellátó víziközmű üzemelte-
tőjével, az ÉRV Zrt-vel közös megegyezés alap-
ján a Svájci Hozzájárulással létrejövő projekt 
„Hálózat bővítés”-i tevékenysége keretében 
megvalósuló; az Ózd város közigazgatási területén lévő, ivóvízbe-
kötéssel még nem rendelkező ingatlanok ivóvízvezeték hálózatra 
történő csatlakoztatásra meghirdetett lakossági pályázatának 
benyújtási határidejét 2017. március 15-ig meghosszabbít-
ja. A pályázat vissza nem térítendő támogatást nyújt ivóvízbekö-
tés létesítéséhez a város lakossága számára. A támogatás mértéke 
ivóvíz bekötésenként 60.000,-Ft. 
A támogatás igénylésének feltételeiről bővebb információt kap-
hatnak Ózd Város Önkormányzata Településfejlesztési Osztályán 
(3600 Ózd, Városház tér 1.; 209. számú iroda – ügyintéző: Mudriczki 
Péterné, telefonszám: +36 (48) 574 130, E-mail cím: tvo@ozd.hu), 
vagy az alábbi weboldalak egyikén:

hivatkozás alatt folyamatosan elérhető.

A projekt a Svájci–Magyar Együttműködési Program társ�nanszírozásával valósult meg.

A projektről bővebb információ a www.ozd.hu honlapon található. 
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2017. február 13.

Bükk Étterem és Kávézó
2017. február 06-tól bevezetésre kerül 

az energiaszegény menü árusítása.

Az étlapot Miltényi Klára dietetikus készíti.  

Kedves Vendégeink!

A menü ára helyben történő fogyasztása 
esetén 750Ft/adag.

Kiszállítás esetén 830Ft/adag.
Energiaszegény menüt 

csak előfi zetés alapján tudunk készíteni.

Rendelésfelvétel: 06-48/471-380

Peppi Játékbolt
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

Ovisoknak, • 
iskolásoknak.• 
Kellékek,• 
arcfestékek,• 
ötletek.• 

FARSANG! 
JELMEZEK!
AKCIÓ!

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

Ózd, Bolyki főút 67.
(Újváros tér, COOP ABC épületében)

TELJES TÉLI ÁRUCSERE
FEBRUÁR 7�ÉN

KEDDEN!
HÉTFŐN KIPAKOLÁS!

LAKÁSTEXTIL
MÉTERÁRU
RÖVIDÁRUPIKO

3600 Ózd, Vasvár út 29–31.
Függöny 

10% engedménnyel
Február 01–28-ig!

Ágyterítő, pléd, selyem 
és natur angin

párna, dunnatok.

RÉTEGEK

Válassza a 
Hoya prémium 
felületkezeléseit!

Ózd Vasvár út 35/b
470-740

Ózd Interspar 70/9497698
Ózd Kórház Rendelőintézet

70/3216552

Az akcióról érdeklődjön üzleteinkben

Válassza a 
Hoya prémium
felületkezeléseit!

BlueControl, UV Control vagy Hi-Vision LongLife

PRÉMIUM TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ 
RÉTEG AJÁNDÉKBA*

3600 Ózd, Vasvár út 27. 
(Meggyes feljárónál)

Tel:06-48/479-084
Nyitva: H-P:8:30-16:30 Szo:8:30-12:00

( ggy j )
Tel:06-48/479-084

Nyitva: H-P:8:30-16:30 Szo:8:30-12:00Welt�eister
MAROSI-ÉKSZER

VALENTIN NAPRA 
legszebb ajándék 

az ékszer!

Új aranyékszer vásárlásnál 7500 Ft/gramm áron 
számítjuk be használt aranyát.

Törtarany felvásárlás nálunk a legmagasabb áron!

Új aranyékszer vásárlásnál 7500 Ft/gramm áron

14 karátos aranyékszerek, ezüstékszerek,
női -férfi  karórák nagy választékban kedvező áron kapható.

38
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963600 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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Szilvásváradi 
La Contessa Kastélyhotel**** 
az alábbi pozíciók betöltésére 

keres munkaerőt:

� � � �

� � � �
Fényképes önéletrajzokat az 
info@lacontessa.hu 
email címre kérjük küldeni.

karbantartó
szakképzett masszőr

wellness vezető
szobaasszony

felszolgáló


