
 2017. február 10., XXVI/6.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 06. hét

8 igen és 6 nem szavazattal fo-
gadta el a város idei költségve-
tését Ózd önkormányzatának 
képviselő-testülete./3. oldal

Vajon mi lesz az ózdi kohászat 
egyik utolsó jelképével, a Rom 
Színpaddal?/5. oldal

Lebontják? 

Vigyázz, kátyú! A hideg, téli időjárást 
alaposan megsínylette az úthálózat. A hótakaró 
alatt kisebb-nagyobb kátyúk alakultak ki az 
aszfaltos felületeken. Az autósoknak nagyon 
kell figyelniük útjuk során, mert a gépkocsikban 
több tízezer forintos kár is keletkezhet, ha egy 
vízzel teli gödörbe belehajtanak. 

Stabil alapokon

3600 Ózd, 
Vasvár u. 35/A; 

ablakvilag@gmail.com
Nyitva: H-P 9:00-16:00-ig, 

Szo. 9:00-12:00-ig

www.ablakvilag.com
�: +36-30/365-85-21

TÉLI  AKCIÓK

HI’SEC acélajtó: 72.000 Ft
Műanyag bej. ajtó: 96.000 Ft

Kedvezmények!
 90×150 Bny ablak:  40.900 Ft
150×150 Bny ablak:  53.000 Ft
210×150 Bny-ny ablak:  82.000 Ft

Fa nyílászárók, redőny, reluxa, szúnyogháló és kiegészítők.
M e g h i b á s o d o t t  ny í l á s z á r ó k , 

r e d ő n y ö k  j a v í t á s a !
I n g ye n e s  h e l ys z í n i  f e l m é r é s  (Ózd és vonzáskörzetében.)

Az ár tartalmazza az áfát, bontást-beépítést, párkányt, takarót.

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

A belépés díjtalan!

2017. február 11-én 9.00 óra
Marosi István 

Városi Sportcsarnok

2017. február 11-én 9.00 óra
Marosi István

FUTSAL 
EMLÉKTORNA

IV. Fodor Dávid 

Résztvevő csapatok:
• MVFC-Berettyóújfalu
• FTC-Fisher Klíma
• DEAC-Barcikai Ördögök
• Borsodnádasd-ÓVSE

Adóbevallások  
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119
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Mi segítünk Önnek, hogy minél több 
helyen fel tudja adni hirdetését.

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

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
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 20., hétfő 15:30-kor

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

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

karbantartó
szakképzett masszőr

wellness vezető
szobaasszony

felszolgáló
szakács

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

keres munkaerőt:

 

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 
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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 

Takarítás

- szőnyeg-, kárpittisztítás
- atkátlanítás - lépcsőház-takarítás

Hívja 
Andreát!

Tel.:  06-70/398-9233
03-70/398-9234
06-70/398-9218

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Új technológiával, 

24 órás vállalási idôvel
10 m2 alatt 1100 Ft/m2/db
10 m2 felett 1000 Ft/m2/db
Ózdi lakosoknak szállítás ingyenes!

Kazincbarcika, Építők útja 31.

lomtalanítás, takarítás, fertőtlenítés
EXTRÉM TAKARÍTÁS: 

Cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK!

MIRA-
FRESH 

KFT.

Munkalehetőség!
 

Co Hegesztőket
Lakatosokat
keresünk!!!

-kiemelt bérezés
-biztosított bejutás

-béren kívüli juttatás
-bónuszrendszer
-azonnali kezdés

 
06 70 413 9273
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Biztonságos internet. Ózdon is több száz iskolás vett 
részt abban a Rendőrség által szervezett programban, amely az 
internethasználat veszélyeire hívta fel a figyelmet. A szakembe-
rek szerint a fiataloknak tudniuk kell, hogy az online elkövetett 
cselekmények is lehetnek adott esetben bűncselekmények, vagy 
megvalósíthatnak szabálysértést. Fotó: police.huSzuper ügyek

2017-ben is biztosít- ■
va van a város műkö-
dése.

Másfél órás vita után, 8 
igen és 6 nem szavazattal 
elfogadta a város 2017. évi 
költségvetését Ózd Város 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete. A büdzsé ter-
vezésében több forráscsök-
kentő és kiadásnövelő tétel is 
szerepet játszott. Ilyen töb-
bek között az adóerő-képes-
ség növekedése, amelynek 
következtében az előző év-
hez képest jelentősen csök-
kentek a feladatalapú támo-
gatások, kevesebb lett a helyi 
adóbevétel, viszont növeke-
dett a kiadás a kötelező leg-
kisebb munkabér és a garan-
tált bérminimum emelése 
miatt. 

- Idén több mint 629 millió 
forintos negatív hatás vetül 
a költségvetésünkre. Ezt si-
kerül ellensúlyozni az előző 
évi, közel 1 milliárd forintos 
tartalékunk terhére – foglal-
ta össze a legfontosabb ke-
retszámokat Janiczak Dávid. 
Az Önkormányzatnak első 

sorban a kötele-
ző feladatira kell 
fordítania a be-
vételeit, ezt 
követheti a 
kötelezően 
vállalt fel-
adatok telje-
sítése. Ezen 
felül van egy 
olyan előírás, 
hogy a helyi 
adóbevételeket 
elsősorban szociá-
lis kiadásokra kell szán-
nunk. Nem vagyok elégedett 
az idei számokkal, azonban 
a városunk továbbra is biz-
tonságosan el látja minden 
feladatát, fennakadás nem 
lesz, hitelünk és kifizetetlen 
számláink sincsenek. Azon-
ban azt is látnunk kell, hogy 
az önkormányzatok keze or-
szágosan meg lett kötve, így 
fejlesztéseket önerőből nem 
tudunk véghez vinni. Úgy 
érezzük, lassan egy kéz nél-
küli óriásként állunk a város 
élén – tette hozzá Ózd város 
polgármestere.

A város idei évi költség-
vetése tehát megalapozza a 

város 
biztonságos 
működését, több területen 
a dolgozói alacsony bérek 
is rendezésre kerültek idén. 
Ózd polgármestere úgy véli: 
a városi intézmények igénye-
it ki tudták elégíteni, ugyan-
akkor azt sem titkolja, hogy 
több területen is szükséges 
lenne a költségek növelése. 
Erre a tavalyi pénzmarad-
vány elszámolásakor, május-
ban adódhat lehetőség. 

- Ki kell emelni, hogy a ne-
hézségek ellenére több so-
ron így is sikerült emelni. 
Ilyen például a civil keret, 

a rendőrség és az egyhá-
zak támogatására szánt 
összeg, vagy épp a vá-
rosi rendezvénykeret és a 
városimázskeret. Minden 
esztendőben fontos az, hogy 
Ózd városát országosan is 
népszerűsítsük, a turiszti-
kai attrakcióinkat minél töb-
ben látogassák. Ez utóbbi-
akat 2016-ban az általános 
tartalékkeretből finanszí-
roztuk, idén már tételesen 
be lettek építve a költségve-
tésbe - fogalmazott Janiczak 
Dávid. 

SZI

Stabil alapokon Ózd költségvetése
Egy magas, szőke, karcsú nő 
lépegetett előttem az utcán, 
kerülgetve a megolvadt hóku-
pacokat. Mivel majdnem talpig 
fehérben volt ezért kicsit rá is 
csodálkoztam. Láttam magam 
előtt, ahogy az édesanyja reg-
gel moroghatott, hogy minek 
vesz fehér hótaposót ebben a 
sáros lével ellepett utakra. A 
fehér kötött sapkája alól kivil-
lant szőke, két csurkába fonott 
haja, hosszított steppelt dzse-
kijét derékban egy gumis övvel 
fogta össze. 
A jelenetre valószínű nem emlé-
keznék ilyen részletesen, ha rá 
egy órára nem jött volna szem-
be velem ugyanaz az ember. A 
magas, szőke, karcsú nő csep-
pet sem volt fiatal. Vékony arca 
beesett és életunt volt, bőréből 
ítélve olyan hatvan pluszra tip-
peltem. Az első gondolatom az 
volt, milyen szerencsés, hogy 
megőrizte sudár alakját. Min-
den ruhadarab, ami rajta volt 
– beleértve a frizurát is – a ti-
zenévesek stílusára hajazott. 
De a nő kisugárzásából még-
sem áradt ez a fiatalság, inkább 
diszharmóniát éreztem.
Azt tudjuk, minden kornak fon-
tos kifejező eszköze volt a ru-
házat. Évszázadokon keresztül 
megkülönböztetve a szegényt 
és gazdagot, a falun és a város-
ban élőt, és nemzetek tagjait 
egymástól. A divattal pedig el-
indultunk az önkifejezés útján, 
hiszen a magunkon viselt dara-
bokkal üzentünk és üzenünk is a 
világnak. Ha meglátunk valakit, 
abban a bizonyos első benyo-
másban, ami alapján automati-
kusan sorolja az agyunk a meg-
felelő skatulyába az illetőt nagy 
szerepet kap a külső megjele-
nés. Az ápoltság, az elhanya-
goltság, a harsányság, a szo-
lidság a másodperc tört része 
alapján teszi a másikat szimpa-
tikussá vagy unszimpatikussá.
A külső megjelenésre nemcsak 
a divat, hanem kommunikációs 
iparág is épült. A szavak nélkü-
li beszéd, a metakommunikáció 
ugyanis fétissé vált a mai vilá-
gunkban. Mert mindenki úgy 
gondolja: a jó ruha és márkás 
ruha egy olyan jól szabott álarc, 
ami felemeli és sikeressé teszi 
– pénzben, kapcsolatokban – a 
viselőjét. Persze azért sokszor 
kilóg a lóláb. Mert hiába emel-
jük le a polcról hatvanévesen 
a huszonévesek divat cucca-
it, ha nem tudtuk magunkban 
megőrizni fiatalkori énünket. Ha 
feladtuk, ha megkeseredettek, 
életuntak, cél nélküliek és bol-
dogtalanok lettünk, nincs az a 
ruha ami fiatallá varázsol, akár-
hogy erőlködünk is.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A külső
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Fájó szívvel
mondunk 
köszönetet 

mindazon közeli és 
távolabbi rokonoknak, 

barátoknak, ismerősöknek 
és mindazoknak, 

akik a szeretett férj, édesapa

STEFANOVICS 
SÁNDOR

(1963-2017)
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút vagy 

virágot helyeztek
és fájdalmunkban velünk 

együtt éreztek.
Gyászoló felesége és gyermekei

"Te a számunkra sosem 
leszel halott,
szívünkben örökké élsz 
és ragyogsz,
mint égen a csillagok."

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik 

szeretett édesapám, 
nagyapám és testvérem

CSÉPÁNYI 
ZOLTÁN

(1948-2017)
volt ÓKÜ és ÓAM dolgozó

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,

mély fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

38
40

50

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

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

eladó Szentsimonban két generáció 
részére is alkalmas, kétszintes, 5 szo-
bás, központi fűtéses családi ház garázs-
zsal, melléképülettel, 400m2 kerttel. Érd: 
06-30/255-3403

eladó 3 szoba, étkezős, földszintes, ker-
tes családi ház Kistóban. Nem Kistó tető! 
Érd: 06-30/497-8058

Járdánházán 3 szobás, 100m2-es kom-
fortos családi ház sürgősen eladó. Lakás-
csere érdekel! Érd: 06-30/9671-835

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

Urajon eladó felújításra szoruló családi 
ház, valamint Panasonic 82 cm átmérő-
jű TV. Érd: 06-30/665-3502

l a k á s e l a d á s

a Géza út 1. szám alatt 2 szobás, erké-
lyes, nagykonyhás, gázfűtéses lakás 
eladó. Irányár: 2,7MFt. Érd: 06-30/653-
6073, 06-30/439-7556

eladó a Bolyki főút 18. szám alatt 1+2 
félszobás lakás a 4. emeleten. Érd: 
06-70/566-0093 délután.

eladó a Vasvár út 29. szám alatt 64m2-
es, II. emeleti panel lakás jó lakókö-
zösséggel. CSOK igényelhető. Irányár: 
4,2MFt. Érd: 06-70/7700-150

Ózd, Lehel vezér úti 2 szobás 3. emeleti 
lakás eladó. Érd: 06-20/2468-709

Ózdon, a Vasvár úton földszinti, erké-
lyes, másfél szobás lakás eladó. Érd: 
06-30/537-5294

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

2 szoba+hálófülkés, 1. emeleti lakás 
eladó az Árpád vezér út 35. szám alatt. 
Érd: 06-30/863-4114

l a k á s k e r e s é s

keresek Bolykon 2 szobás, erkélyes 
lakást az ABC körül első-második eme-
leten. Érd: 06-48/310-075

a l b é r l e t e t  k í n á l

2 szoba+hálófülkés, központi fűté-
ses lakás hosszú távra bérbe adó. Érd: 
30/855-6468

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

eladó a Bolyoki temető után egy lakha-
tó 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

100 m2-es üzlethelyiség kiadó vagy 
eladó Ózdon. Érd: 30/855-6468

g a r á z s

eladó garázs a Nagy Imre út 21. szám 
alatt. Irányár: 2,4MFt. Érd: 06-70/7700-
150

J á r m ű

volkswagen Bora 1.6 SR 1999. évjá-
rat, jó állapotban eladó. Érd: 06-30/443-
8832

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

mazda 3 SPORT 1.5 Attraction 2014-
es évjárat, újszerű állapotú, végig veze-
tett szervizkönyv, 3 év garancia, MAGYAR 
AUTÓ, ülés fűtés, tolató radar, érintőkép-
ernyős navigációs egység, xenon, eső 
érzékelős ablaktörlő, automata világí-
tás vezérlés, 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 gazdás, veze-
tett szervizkönyves autó. Klíma, elekt-
romos ablak, cd, elektromos tükör. 
Irányár: 1.249.999.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 2016-
os évjárat, kevés km, navigáció, érin-
tő kijelző, klíma, ülésfűtés, elektromos 
ablak és tükör, legmagasabb felsze-
reltség, full extra! Irányár: 3.590.000.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

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

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

opel Astra H TT 1.6 Cosmo 2006-
os évjárat, kemény, lehajtható tetős 
kabrió. Kevés km, rengeteg extra felsze-
reltséggel. Klíma, ülésfűtés, tempomat, 
elektromos ablak, tolató radar. Irány-
ár: 1.549.999.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

toyota Aygo 1.0 Plus AC 2009-es évjá-
rat, kevés km, szép állapotban, klíma, 
ABS, ESP. Irányár 1.349.000.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép 
újszerű állapot, szervizkönyv, elektro-
mos ablak, vonóhorog, multi kormány. 
Irányár: 2.349.999.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki 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 szerviz-
könyvvel. Irányár: 1.490.000.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

bmW 116i 2006-os évjárat, hölgy tulaj-
donostól, keveset futott, klíma, elektro-
mos ablak, napfénytető, vonóhorog, 6-os 
váltó! Irányár: 1.699.000.- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

opel Meriva 1.4 benzin, 2005-ös, klíma, 
kevés km, szervizkönyv, alufelni, elektro-
mos ablak, megkímélt, jól variálható egy-
terű autó! Irányár: 999.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges!

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

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

r é g i s é g

Antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, köny-
vet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, teljes 
hagyatékot vásárolok kor-
rekt áron. Kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. Érd: 
06-30/486-3578

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

magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet, játékot, könyveket, képesla-
pot, diavetítőt, régi pénzeket, iratot, öreg 
autót-motort, kerékpárt, rádiót, hagyaté-
kot, Acélgyári Rima relikviát. Bármi érde-
kelhet. Érd: 06-30/912-9916 antiklim-
lom@gmail.com

á l l a t

eladó hízók. Érd: 06-30/608-2097

magyar óriás és magyar óriás begyes 
galambok eladók. Érd: 06-30/341-
9424

vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-
Ft/db. Érd: 06-20/204-2382

10 hónapos lány cica (félig faj bombai) 
kertes házba ajándékba elvihető szere-
tő gazdinak! Érd: 06-30/527-7305 16 
óra után.

t ű z i F a

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

Akciós hasított tűzifa szám-
lával 13EFT/m3 kiszállítás-
sal hétvégén 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

Februári tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x1,30m ár: 13.000Ft-14.500Ft-
ig. Termékeink kb. 10 hónapos kiterme-
lés, akác, tölgy, bükk. Fuvarmennyiség-
től függően ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat teljesít-
jük. 80x80x130-as kaloda ár: 14.500Ft, 
ömlesztett m3 ár: 15.500Ft-16.500 Ft. 
Hívjon bizalommal! Érd: 30/752-1650

kalodás tűzifa mxm-es kalodában 
9.900Ft. Ózd belterületén ingyenes ház-
hozszállítás hétvégén is! Érd: 06-20/947-
2860

konyhakész-kalodás tűzifa számlá-
val 11.000Ft/m3,-ömlesztve is. Ingye-
nes kiszállítás. Érd: 06-70/590-4645, 
06-30/261-3813

konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, 
kiszállítással 12.500FT/m3. Szén kapha-
tó. Érd: 06-20/467-8539

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

tűziFa AKCIÓ! Tekézett 1700Ft/mázsa, 
hasított 1800Ft/mázsa, szén 1800Ft/
mázsa. Ózd belterületén ingyenes ház-
hozszállítás. Érd: 30/335-0759

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

Tűzifa konyhakészen eladó 
bükk, tölgy, vegyes, kalodá-
ban 13EFT/m3. Érd: 70/606-
5247, 20/468-4804

e g y é b  e l a d á s

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

e g y é b  k e r e s é s

dunnát, párnát, komplett hagyatékot 
veszek, hívásra házhoz megyek. Érd: 
06-30/233-2199

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, lomtalaní-
tás zárt teherautóval. Rako-
dás megoldható! Berki Vik-
tor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

Házak, lakások felújítását, festést, hideg-
burkolást, térkövezést, kőműves munká-
kat vállalunk! Érd: 06-20/512-7387

kapuk, kerítések, rácsok, korlátok, egyéb 
lakatos munkák. Érd: 06-30/565-8315

kézáPolás-műkÖrÖméPítés az Újvá-
ros téri pavilonsoron lévő fodrászatban. 
Bejelentkezés: 06-30/227-2353

kÖnyvelés! Társaságok és egyéni vál-
lalkozások könyvelése, pályázati elszá-
molások segítése. Érd: 20/359-9373

lakások belső felújítását vállalom: bur-
kolás, csempézés, glettelés, festés és 
mázolás, valamint PVC, szőnyeg, lami-
nált padlók és egyéb munkák szakszerű 
elvégzése. Érd: 30/502-1217

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

á l l á s

a Markoó Kft. több éves gyakorlat-
tal rendelkező varrónőket keres! Érd: 
06-48/705-125, 3600 Ózd, Pármány 
út 1.

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásban (alapbér+jutalék). 
Érd: 06-30/334-5262

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

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondozó-
kat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06(70)949-0400, adrienn.paloczy@
andreasagro.com www.andreasagro.
com

gyakorlott villanyszerelőket keresünk 
Budapesti munkavégzésre. Fizetés: nettó 
200.000 Ft-tól. Érd: 06-20/409-0094

lakatosokat, hegesztőket, segédmun-
kásokat keresünk változó munkahely-
re. Jogosítvány előny! Érd: 06-70/416-
2409

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szál-
lás, előleg megoldott. Sárvárra betaní-
tott munkásokat keresünk több műsza-
kos munkarendbe. Érd: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950

o k t a t á s

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

t á r s k e r e s é s

45 éves 182cm/85kg ápolt férfi sza-
badidőpartnert keres! Tel.: 06-30/522-
7874
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Kondi Napok. Utolsó előtti állomásához érkezett az ősz-
től tavaszig tartó ingyenes szabadidős programsorozat. A Kondi 
Napok szervezői ezúttal szabadidős úszásra várták a város lakos-
ságát. A Brassói úti Tanuszodában több mint negyvenen „ugrottak 
fejest” a medencébe, hogy néhány hosszt úszva tegyenek valamit 
egészségükért. Szuper ügyek

A közösségi médiá- ■
ban több ezren álltak az 
ügy mellé, meg kell men-
teni a Rom-színpadot.

Vajon mi lesz a Rombauer-
színpaddal? Az ózdi kohászat 
egyik utolsó jelképével, a vas-
gyár emblematikus monstru-
mával, amely éveken keresz-
tül a kultúra útján igyekezett 
megújulni. Nagyjából két év-
vel ezelőtt derült ki, hogy a te-
rület és ezzel együtt az épít-
mény tulajdonosa komolyan 
foglalkozik az elbontás gon-
dolatával. Mindezt azok után, 
hogy a helyszínen egyre na-
gyobb gyökeret vert magának 
a Jazz Parádé, és az önkor-
mányzat is végrehajtott egy 
komolyabb – 8 milliós – beru-
házást a színpad előtti terü-
leten. A térkövek lehelyezése 
után az ózdiak joggal gondol-
hatták, hogy komoly szándék 

van a helyszínnel.
2015 elején tehát szóba ke-

rült a bontás, majd egy-két 
egyeztetés és némi sajtóvissz-
hang után magára maradt a 
színpad. Egyszerűen nem 
foglalkoztak vele, egészen 
mostanáig. Néhány napja 
azonban ismét felerősödtek 
a „megsemmisülésről” szóló 
hírek, olyannyira, hogy még a 
képviselő-testület is tárgyalt 
a témában a legutóbbi ülé-
sén. A térkövek felszedésé-
ről szóló napirendet azonban 
levették, addig elnapolják a 
döntést, amíg végérvénye-
sen el nem dől a Rom-szín-
pad sorsa.

Annak idején, Dancsok 
Tamás vállalkozó kezdemé-
nyezte a Jazz-parádé meg-
honosítását, amelyben hosz-
szú évek óta Varga Tibor is 
partnere. A Rom-színpad és 

a jazz összekapcsolása jó öt-
letnek bizonyult, ám két év-
vel ezelőtt a hatóságok már 
nem adtak engedélyt a prog-
ram megrendezésére, mert 
balesetvédelmi szempont-
ból nem volt biztonságos. A 
rendezvény ettől függetlenül 
nem maradt el, de új helyszínt 
kellett találni.

- Az utolsó órában va-
gyunk, de még mindig bí-
zom benne, hogy az ózdiak 
számára megnyugtató megol-
dás születik, és megmarad az 
utókor számára a Rom-szín-
pad – mondta Dancsok Ta-
más. – Ebben a kérdésben én 
sajnos nem tehetek semmit, 
a végső szót a tulajdonos, az 
önkormányzat és adott eset-
ben a kormányzat mondja 
majd ki. Annak viszont ki-
mondottan örülök, hogy a 
közösségi médiában óriási 

összefogás alakult ki a kér-
désben, több ezren szeretnék, 
ha valahogy sikerülne meg-
menteni az építményt.

A szakemberek véleménye 
eltérő, de abban egyetérte-
nek, hogy a csarnokban talál-
ható vasanyag több tízmillió 
forintot ér. Tavaly egyébként 
a tulajdonos 70 millió forin-
tért kínálta fel eladásra a te-
rületet és az épületet, ám az 
önkormányzatnak akkor sem 
volt, és idén sincs erre a célra 

ilyen mértékű szabad forrása. 
Éppen ezért Janiczak Dávid 
polgármester Riz Gábor or-
szággyűlési képviselő segít-
ségét kérte, hogy lobbizzon 
kormányzati szinten a Rom-
színpad megmentéséért. Ez-
zel párhuzamosan a tulajdo-
nost arra kérte, hogy várjon 
a bontás megkezdésével, hát-
ha néhány hét, esetleg hónap 
alatt megnyugtatóan rende-
ződhet a kérdés.

 SZI - NM 

Vasárnap délután a  ■
Balassagyarmat ellen, 
hazai pályán kezdi az 
NB I/B-s bajnokság má-
sodik felét az ÓAM-
Ózdi KC csapata.

A mögöttünk hagyott he-
tekben összesen hat felkészü-
lési mérkőzést játszott le az 
NB I/B-s bajnokság tavaszi 
felére készülő ÓAM-Ózdi KC. 
A férfi kézilabdázók a Ma-
rosi István Városi Sportcsar-
nok névadó gálamérkőzésé-
vel nyitották a sort, amelyen 
a Magyar B Válogatott volt az 
ellenfél. Ezután a salgótarjá-
ni Babják János emléktornát 
nyerték meg, előbb az NB II-
es Tökölt, majd a döntőben az 
NB I/B-s Balassagyarmatot 
győzték le. A Kazincbarcika 
elleni, zárt kapus edzőmeccs 
után pedig a Tiszavasváriban 
megrendezett Quick 2000 Ku-
pán vett részt a csapat, ahol 
előbb a hazaiakat 24-23-ra, 
a délutáni döntőben pedig a 

Nyíregyházát 35-30-ra ver-
ték meg. 

A „vizsgaidőszak” azonban 
csak mostantól kezdődik, hi-
szen vasárnap az együttes 
számára megkezdődik az 
NB I/B-s idény második fe-
le. Az ÓAM-Ózdi KC-nak a 
keleti csoport 10. helyéről kell 
felzárkóznia. A feladat nem 
tűnik teljesíthetetlennek, hi-
szen a mezőny rendkívül szo-
ros, ráadásul a téli erősítések 
is az elképzeltnek megfelelő-
en alakultak. Január első fe-
lében három játékost (Padla 
József, Szűcs Balázs, Munká-
csi Robin) is igazolt a klub, 

akik a felkészülési meccse-
ken pozitív benyomást tett a 
szakvezetésre, de a keret va-
lamennyi tagja jól dolgozott a 
mögöttünk hagyott, hathetes 
időszakban.

Minden egyes sikerért, 
minden győzelemért alapo-
san meg kell dolgozni ebben 
a bajnokságban – fogalmazott 
Szakál György, az ÓAM-Ózdi 
KC edzője. – Valamennyi ta-
lálkozónak úgy állunk neki, 
hogy a szeretnénk a két pon-
tot megszerezni. Remélem, 
hogy az élmezőnyhöz képest 
fennálló hátrányunkat le tud-
juk dolgozni. SZI - NM 

Február 14-én ismét  ■
piros szívecskék borí-
tanak majd el mindent, 
szerte a világon. 

A bon-bon és a rózsacsokor 
mindig tuti siker, de a mai 
világban már talán kicsit 
elavult párosí-
tás.   A mo-
dern ajándé-
kok tárháza 
végtelen: 

- Csinálj 
l a k á s d í -
szeket ked-
venc közös fényképe-
itekből. - Küldj valamit a 
munkahelyére! Nem az a lé-
nyeg, hogy drága legyen, ha-
nem, hogy a többiek irigyked-
jenek rá a figyelmesség miatt. 
- Ha kedvesed édesszájú, süss 
neki egy adag muffint, piros 
gyümölcskrémmel a tetején.  
- A romantikus vacsorához ké-
szítsd el Cupidó italát. Ennek 
alapját a gránátalmás fehér 
tea adja meg, amit gyöngyöző 

rosé borral kell összekeverni. 
A koktél tetejére szórj gránát-
alma magokat, ezzel fokozva 
az összhatást. 

A Valentin nap nem csupán 
a romantikáról és a „rózsa-
szín álmokról” szól. A sze-
relmesek napja számtalan 

babonával is együtt jár. 
- A népi hiede-
lem szerint ha 

február 14-én mó-
kust látunk, akkor 

jövendőbeli párunk 
igencsak zsugori lesz. 

- Szintén nem túl szeren-
csés fél pár kesztyűt találni, 
mert ahhoz, hogy szerelem-
re leljünk, meg kell találni a 
kesztyű másik felét is. - Bár a 
hó olvadása miatt már nehe-
zen kivitelezhető, de vannak, 
akik úgy tartják, ha ezen a 
napon felveszik a hóból a ki-
szemelt pártjuk lábnyomát, 
majd azt a küszöbük elé he-
lyezik, akkor az illető még 
abban az évben be fog lépni 
ajtóján.                             SZI

Megmarad a kohászati jelkép?

A Rom-színpad sok nagy sikerű koncertnek volt már helyszíne.

Indul a tavaszi menetelés Piros szívek mindenhol 
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Kos - Végig kell türelmesen 
hallgatnia a másik felet ahhoz, 
hogy valóban megértse az 
álláspontját. A lényeg ugyanis 
éppen azokban a fél szavakban 

rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimon-
dani. Ez a hozzáállás mind a munkában, 
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az 
Ön számára mostanság.

Bika - A csillagok állása igazán 
kedvező energiákat sugároz 
Ön felé. Határozott fellépé-
sével és pozitív kisugárzásával 
most azokat a problémákat is 

orvosolhatja, amelyek megoldása eddig 
gondot jelentett. Azonban nem szabad 
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is 
sikeres lehet ez a hét.

Ikrek - A következő időszakban 
úgy érzi, a család és a munka-
hely között kell választania. Jó 
tanács: ne tegye! Ha a sok teher 
meg is viseli, akkor is hagyjon 

időt magának, ne tegyen olyan lépéseket, 
amiket megbánhat. Az égi konstellációk 
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez 
nemsokára változik. 

Rák - Alkalma nyílik a zűrös 
ügyei rendezésére. Ha nem is 
olyan eredményeket ér el, ame-
lyek látványosak, de rendezni 
tudja a kapcsolatait, és végre 

ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú 
távon pedig mindenképpen hasznos, ha 
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól 
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan fel-
adatokat, amelyek felmutatható 
eredményekkel járnak. Szük-
sége van ugyanis arra, hogy a 
környezetében élők elismerjék 

a teljesítményét és közben bebizonyítsa 
azt is, egyedül képes boldogulni. Az aka-
ratereje nagy, de azért ne higgye, hogy 
nincs szüksége másokra.

Szűz - Ezen a héten egy 
új életérzés, ötlet, idea keríti 
hatalmába és ennek is kez-
di szentelni az életét. Ehhez 
párosul a felfokozott szabad-

ságvágy is, ami új kalandokba és kihívá-
sokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra. 
A munkakörétől függ, hogy mennyire 
engedik szárnyalni. 

Mérleg - A héten a csillagok 
nem könnyítik meg a dolgát és 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nia. Valószínűleg lesz is része 
egy-két kellemetlen élmény- 

ben, de ne aggódjon, komolyabb prob-
lémákkal nem kell szembenéznie. Szeren-
cse, hogy a szerelmi élete rendezett, így 
számíthat majd párja megértésére.

Skorpió - Itt a megújulás ideje, 
először az érzelmi életében 
lásson hozzá! Plútó bolygó 
segíti megszabadulni a rossz 
szokásaitól. Ne várjon azon-

nali javulást, az eredmény a befektetett 
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit 
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket 
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyuga-
lomról és kiegyensúlyozottság-
ról szól. A gondjai sajnos nem 
új keletűek és a megoldásához 
türelemre és komoly önismeret-

re van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll 
a szerencsével, az csak annak a jele, 
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje 
feltöltődni!

Bak - Ez a hét szerelem és 
párkapcsolat terén a legjob-
bakat ígéri! A szinglik rátalál-
hatnak a nagy szerelemre, 
míg a párkapcsolatban élők 

előreléphetnek és akár meg is állapodhat-
nak. De kétségkívül erősebb lesz a kap-
csolatuk, mint valaha és ennek valamilyen 
módon jelét is adják majd.

Vízöntő - Kicsit akaratosabb, 
harciasabb lesz a napokban, de 
csak olyan értelemben, hogy 
semmit sem hagy vagy enged, 
hanem ha kell, akkor erővel, de 

mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben 
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik 
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban 
maradjon gyengéd!

Halak - Változatosságra vágyik, 
de nem meri mondani a ked-
vesének, nehogy megbántsa. 
Akkor legalább próbálja meg 
vele éreztetni vagy egy-két  

programra elrángatni. Egyébiránt nem 
kell izgulnia, hiszen most élete minden 
területe könnyen halad. Azonban ezért is 
meg kell majd dolgoznia!

 HOROSZKÓP 7. HÉT (2017. február 13-tól február 19-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: 2017/6, 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. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

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

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

keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

Ózdi telephelyű cég építőiparban 
jártas segédmunkás kollégát 

keres hosszú távra. 
Fényképes önélatrajzokat az 

allasinterjuozd@gmail.com címre várjuk 

Gyakorlattal rendelkező 

AUTÓSZERELŐT
 keresünk felvételre.

Jelentkezés KIZÁRÓLAG 
munkanapokon 9 órától 15 óráig 
a 30/9289-740 telefonszámon. 

Tájékoztató közlemény!
Felhívjuk figyelmét, hogy a kéményseprőipari szolgáltatást  
2016. július 1-től kötelező megrendelni a 21/2016. (VI.09)  

BM. rendelet értelmében a közületi szektorban!
(cégek, intézmények, önkormányzatok, székhely, telephely,  

fióktelephelyként bejelentett lakóingatlanok)
Válasszon Ön is helyi megbízható kéményseprőipari céget!

Tel.: +36 46 596 396
Mobil: +36 20 999 6012

www.abakemeny.hu
encs@abakemeny.hu

Abakémény Kft.
3800 Szikszó,  

Pázmány P. tér 14. fsz/3.

20 éve a lakosság szolgálatában, 
jelenleg is 77 településen közszolgáltatóként!

Ha az önkormányzatok megbíznak bennünk, Ön miért ne tenné?!

Ne hagyja magát megvezetni!
Ne fogadja el a „házalók” ajánlatát!

Ne fizessen többszörös árat
ugyanazért a munkáért!

Kérjen árajánlatot az Abakémény Kft.-től!

ELADÓ-PÉNZTÁROST 
keresünk.

Elvárásaink:
Minimum középfokú végzettség  • 
(előny a kereskedelmi végzettség)
Élelmiszer-kereskedelemben szerzett tapasztalat• 
Vonalkódos pénztárgép kezelésben jártasság• 
Lelkes, elkötelezett hozzáállás• 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a munka iránt,kérjük küldje el 
fényképes szakmai önéletrajzát az allas@alfi.hu e-mail címre.

Érdeklődni lehet: 30/339-6207-es telefonszámon,  
hétköznap 8:00 – 16:00 között.

Ózdon működő élelmiszer és vegyi áru  
nagykereskedelmi áruházba
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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.  

A bekötésekhez az önkormányzat a projektből 
60.000,- Ft támogatást ad, illetve az ÉRV Zrt. elengedi a 
tervezési díjat. Azok az ingatlan tulajdonosok 
pályázhatnak, akik:

- még nem rendelkeztek bekötéssel (új bekötés)
- amely területen van gerincvezeték amire ráköthetnek
- nincs tartozásuk az ÉRV felé (pl. más ingatlan kapcsán)

Ez összegszerűen azt jelenti, hogy a betonaknás beköté-
seknél 73.500,- helyett 13.500,- Ft az önerő, műanyag 
aknás bekötés esetén 103.600,- Ft helyett 43.600,- Ft. 

Ózd Város Önkormányzata a „svájci ivóvíz” projekt segítségével pályázatot írt ki az ivóvíz 
bekötéssel még nem rendelkező ingatlan tulajdonosok számára, hogy a rákötési hajlandóságot 
segítse. Ennek legnagyobb jelentősége azokon a területeken van, ahol szennyvízbekötést is 
tervezünk. Ivóvíz bekötés nélkül szennyvíz bekötés nem lehetséges. 

Ezen kívül még számolni kell a közterület felbontási 
engedély díjával (3-4000,- Ft), valamint a nem hiteles 
tulajdoni lap vagy szemle lekérésének díjával
(1000,- Ft). A betonaknás kivitel esetében az akna 
kiásás földmunkája, valamint a betonozás költsége a 
fogyasztót terheli. 

A pályázatra való jelentkezés határideje 
2017. 03. 15-ig meghosszabbításra került, illetve a 
bekötéseket 2017. 05. 15-ig kell teljesíteni.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Település-
fejlesztési Osztályán (209. iroda) kérhető.

IVÓVÍZbekötés támogatással!
VÁROS

Új számítástechnikai eszközökkel gazdagodott az Ózdi Mentőállomás. A táblagépekkel 
a papír alapú menetlevelet és a dokumentációs lapokat tudják majd kiváltani az ott 
dolgozók. A mentősök jelenleg tesztelik a tableteket, az év második felétől azonban 
már kizárólag ezekkel rögzíthetik az adatokat. A gépen minden olyan adat szerepel 
majd, ami a dokumentumokon is fel volt tüntetve. A mentőautókban felszerelték a 
tartókonzolokat, így a töltést menet közben is meg lehet oldani.

Fejlesztés a mentőállomáson
EGÉSZSÉGÜGY

Átépítés miatt néhány napig zárva tartott a 
Városi Könyvtár. A Pető� téri épületben tavaly 
márciustól folynak állagmegóvási, javítási és 
felújítási munkálatok. Most a folyóirat olvasó 
helyiséget – amely eddig a beiratkozási övezet-
ben volt kialakítva – helyezték át egy újonnan 
kialakított területre, ahol csendesebb, nyugod-
tabb környezetben fognak tudni olvasni a 
könyvbarátok. A közművelődési intézmény 
felújítása a Startprogram Iroda helyi sajátossá-
gokra épülő programjának egyik eleme, amely 
közel 10 millió forintot emészt fel.

- Huszonöt négyzetméter területnövekedést 
jelent számunkra az új helyiség kialakítása. 
Az átköltözéssel járó munkából könyvtárunk 
valamennyi dolgozója aktívan kivette a részét, 
hiszen több mint húszezer kötet átpakolását és 
újrarendezését kellett megoldanunk néhány 
nap alatt – mondta el Selmeci Attiláné, a Városi 
Könyvtár megbízott vezetője.

Megújuló könyvtár
MŰVELŐDÉS

Ózd Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem 
együttműködésének köszönhetően 2017. 
szeptember 1-től indul a Miskolci Egyetem Ózdi 
Kihelyezett Tagozata anyagmérnök (BSc) és 
szociális munka (BSc) alapszakokon, ahol a diákok 
a Miskolci Egyetem hallgatójaként, annak 
diplomáját kaphatják majd kézbe. Mindkét szak 
végzett diplomásait azonnali elhelyezkedés 
lehetőségével várják az ágazati cégek, intézmé-
nyek. 
A képzés mindkét szakon nappali tagozaton, 
államilag �nanszírozott formában, tanulmányi 
ösztöndíj lehetőségével, hagyományos- és duális 
képzési rendszerben indul el, melyre jelentkezni 
az E-felvételi rendszerén keresztül lehet. 

Tanulj a Miskolci 
Egyetemen, tanulj Ózdon!

OKTATÁS

Pezsgős koccintásra hívta meg a városban 
működő cégek, vállalatok vezetőit, illetve az 
egyéni vállalkozókat Ózd város polgármestere. 
Janiczak Dávid az Olvasó Adorján Lajos Termé-
ben látta vendégül a helyi gazdaság szereplőit, 
hogy jobban megismerjék egymást, és 
kötetlen hangulatú beszélgetés formájában 
egyeztessenek a város jelenéről és jövőjéről. 

- A helyi gazdasági élet szereplői aktívan 
formálják és alakítják városunk dinamikáját, 
lendületét. Jelenlétük és fontosságuk megkér-
dőjelezhetetlen. Számos család és a város 
megélhetését biztosítják. Fejlődésük, szakmai 
tapasztalatuk megyei és országos szinteken vált 
ki elismeréseket - fogalmazott köszöntőjében 
Janiczak Dávid, polgármester.

Vállalkozói koccintás

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
Általános képzési információk Szaka Attila
 köznevelési és művelődési referenstől 
kérhető a +36(70)367-8967-es telefonszámon, 
vagy a szaka.attila@ozd.hu e-mail címen.

VÁROS
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89EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön /

SZEMÉSZORVOSI MAGÁNRENDELÉS
(és kontaktlencse illesztés)

gyermek (5 éves kortól) 
szemvizsgálat pupillatágítás nélkül 

modern PLUSOPTIX computerrel

ÓZD, 
VASVÁR ÚT 35/ bTel: 48-470-740

Február  14. kedd 
21. kedd
25. szombat 
28.szombat

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

2017. február 13.

Játékkardok, 
pisztolyok, kalapok,

koronák, arcfestékek, 
lepkeszárnyak.

Ha nincs ötleted,
nekünk van 
jelmezünk!

PEPPI JÁTÉKBOLT 
a Városháztéren

Tel.: 470-677

Jó áron 
több mint 

40 féle
színes 
jelmez 

fi úknak, 
lányoknak.

k,
kkkkkkkk,

BOLT  
éren
77

yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkk.

Eredetiség vizsgálat a hét minden napján!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

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

AUTÓMENTÉS
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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BELÉPŐ: 1500 FT     TÁMOGATÓ JEGY: 1000 FT
JEGYEK VÁSÁROLHATÓAK AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN: ÓZD, 48-AS ÚT 6.

Az ÓZDI „Kerisek” ALAPÍTVÁNYA

SZERVEZ
ALAPÍTVÁNYI BÁLT

SZIKSZI
2017. FEBRUÁR 25. 19:00

SZIKSZI TORNATEREM
FELLÉPŐK:

TAVASZI ZSONGÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES
A SZIKSZI KANGOO CSAPATA

A HANGULATRÓL GONDOSKODIK:
COCTAIL MUSIC PARTYZENEKAR

A TOMBOLÁN ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK!
HA JÖTTÖK LESZTEK, HA HOZTOK ESZTEK (ISZTOK)

Laminált padló akció!
8 mm-es AC4/32-es, 4 színben

2.999.-Ft/m2 helyett 1.999. Ft/m2

Shaggy 4 m széles, 5 színben
2.999. Ft/m2 helyett 1.499 Ft/m2

Részletes információ:  
www.ozdijag.hu, 

48/572-115 vagy az 
iskola Facebook oldala

Jelentkezési 
határidő:  

2017. február 15.

Emelt
Biológiai

Osztály

Katonai
Gimnáziumi

Osztály

Emelt

Humán
Osztály

Emelt
Nyelvi
Osztály Emelt

Tetnevelési
Osztály

Felvételi tájékoztató

Emelt
Műszaki- 

Informatikai
Osztály


