
 2017. február 17., XXVI/7.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 07. hét

A gyerekek után jönnek a fel-
nőttek, egyre inkább terjed az 
influenza Ózdon is./3. oldal

A nagyobb mennyiségű víz is 
akadálytalanul el tud folyni a 
városban található patakmed-
rekben./5. oldal

Működő patakmedrek

Télűző cserdítés. Hagyományőrző betyárok, népviseletbe 
öltözött táncosok és a város számtalan lakója vonult végig a 
belvárosban, hogy elűzzék a telet. A cserdítés tavaly meghozta a jó 
időt, ezért a szervezők bíznak benne, hogy idén is sikerrel járnak.

Sok a beteg

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 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  21. kedd
25. szombat 
28.szombat

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

az Újváros téri 
Mini Ár Diszkontban

(gyógyszertár mellett)
február 27-től folyamatosan!

BÉRLETÁRUSÍTÁS

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

SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ
MŰSZAKI VIZSGA SZOMBATON!

ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

MENYASSZONYI  RUHAKÖLCSÖNZŐ
Tímea
KIÁRUSÍTÁS
Február 15-től 

MINDEN 
KOLLEKCIÓRA!
Érd.: 06-20/438-5151
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Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

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

EMLÉKTORNA
A IV. Fodor Dávid 

megrendezéséhez nyújtott önzetlen segít-
ségükért köszönetet mondunk az alábbi 
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek:

ÓZDI VÁROSI TV, ITALNAGYKER-ÓZD,  
KELET-ALFI, SIKI PÉKSÉG, 

NASI CSEMEGE, VITKÓ LOVASTANYA, 
LONAX REKLÁMSTÚDIÓ, ÁMBÁR 

KISVENDÉGLŐ,  48-AS ÚTI ZÖLDSÉ-
GES, SOÓS GÉZA-MISTER „G”, 

FIDRUS PÉTER ÓZD VÁROS 
ALPOLGÁRMESTERE, 

SZALKA KATALIN, PAPP BOGLÁRKA, 
SZABÓ LÁSZLÓ, ID.SZAKÁCS TAMÁS, 
MAGYAR JÓZSEFNÉ, UTASSY BÉLA, 
FARKAS ZSOLT,CZENE PAP ÁGNES, 

AMBRUSNÉ HAJNI, SZUPERINFÓ

ÓVSE FUTSAL SZAKOSZTÁLY

�: 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.

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.

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

ELADÓ 22 ÉVE MŰKÖDŐ 
ÜZLETHELYISÉG 

profi látvállalással esetleg anélkül 
Ózdon a Vasvár úton költözés miatt.

Érd.: 06-30/9559-824

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

ÚJABB 
FARSANGI AKCIÓ  

ÓZDI
COOP ÜZLETEINKBEN

FEBRUÁR 1521IG!

HÉTVÉGI AKCIÓ TŐKEHÚST ÁRUSÍTÓ 
ÜZLETEKBEN FEBRUÁR 16-18-IG! 

Eh.Csontos 
csirkemell 1 kg  

799Ft

COOP prémium 
csemege szalámi
380 g, 3155 Ft/kg

1199Ft

Pöttyös 
tejsüti 
kakaós, 
tejes
28 g

89Ft

Delikát 
ételízesítő 
klasszikus
75 g, 2387 Ft/kg

179Ft

Miskolci 
Búzafinom-
liszt 
1 kg 119Ft

Eh. sertés karaj 
csont nélkül 1 kg 

1199Ft

Eh. Sertés 
comb 1 kg 

999Ft

Keresse az egyéb akciós 
termékeket az üzletek 

polcain!

AKCIÓS TÜZIFA AKÁR 24 ÓRÁN 
BELÜLI HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Száraz tölgy, bükk, cser, akác.  
Gallyfa mentes.

12.000 Ft/m3-től!  
Tel.: 06-70/277-46-19

Szórólapok, reklám-
kiadványok terjesztésére 

megbízható, kézbesítésben 
jártas munkatársakat 

keresünk Ózd területéről.

Érd: 06-30/253-8392 
(hétköznapokon 9-15 óra között)

Megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk! 

ÓZD, Váll. Közp. és Inkubátor Alapítvány, Jászi Oszkár u. 3. I. em.
Bejelentkezés: 06-70/415-7725  

E-mail: regionalhear@gmail.com

INGYENES HALLÓKÉSZÜLÉK 
ÁTVIZSGÁLÁS ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁS

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT
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Idős embereket rabolt ki. Fegyházbüntetést és közügyek-
től eltiltást kért az ügyészség arra az 50 éves ózdi nőre, aki idős 
emberek sérelmére követett el bűncselekményeket. A hónapok óta 
előzetes letartóztatásban lévő vádlott mintegy 400 ezer forintos 
kárt okozott áldozatainak, akiket az utcán szemelt ki magának. Szuper ügyek

Már elérhetőek az  ■
egyházak, civil szerve-
zetek és társadalmi 
sportegyesületek szá-
mára azok a pályázati 
űrlapok, amelyek az 
éves önkormányzati tá-
mogatás igényléséhez 
szükségesek. 

Ózd Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te 2017. február 2-án fogadta 
el a város idei költségvetés-
ét, melyben több más keret 
mellett a sportszervezetek 
támogatására 25, a civil szer-
vezetekére 5, az egyházaké-
ra 4 millió forintot különített 
el. Ezen keretösszegekből 
az érintettek ebben az esz-
tendőben is pályázati úton 
nyerhetnek támogatást. A 
civil szervezetekre és egy-
házakra vonatkozó adatlap-
ban nincs sok változtatás, a 
sportszervezeteké viszont 
jelentősen megújult. A klu-
bok, egyesületek vezetőinek 
a korábbinál részletesebben 

kell majd bemutatniuk gaz-
dálkodásukat és felvázolni 
az eddig elért eredménye-
iket, valamint a jövőre vo-
natkozó céljaikat. 

- Azon túl, hogy az önkor-
mányzati forráshoz kötődően 
az elkövetkezendő időszakra 
saját kiadásaikat megterve-
zik, kérjük az egyesületek ar-
ra is, hogy valamilyen formá-
ban, ugyanerre az időszakra 
a bevételeik tervezését is ad-
ják le ebben a pályázatban. 
A város vezetése, a döntnö-
kök valamilyen formában 

szeretnének azt tudni, hogy 
egy helyi sportszervezet az 
önkormányzati forrás mel-
lé milyen egyéb forrásokat 
tud majd mozgósítani a saját 
pénzügyi kereteiben – mond-
ta el Szaka Attila, köznevelési 
és művelődési referens.

Ezen keretek tényleges 
felosztásáról a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság, vala-
mint az Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság javaslata 
alapján határoz a Képviselő-
testület. Az adatlapok kitöl-
téséhez a civil szervezetek 

és az egyházak vezetői a 
Polgármesteri Hivatalban, 
a sportegyesületek irányítói 
az Ózdi Sport- és Élmény-
központ Városi Stadionban 
található irodájában kérhet-
nek segítséget.

- A kitöltött pályázati adat-
lapokat 2017. március 3-án, 
déli 12 óráig lehet leadni a 
Polgármesteri Hivatal 106. 
számú irodájában. A támo-
gatások odaítéléséről a már-
ciusi tanácskozásán dönt a 
Képviselő-testület – hang-
súlyozta az időpont fontos-
ságát Szaka Attila.

A pályázati felhívások és 
az adatlapok a Civil Ház-
ban, az ÓSÉK irodájában és 
a Polgármesteri Hivatalban 
is beszerezhetőek, valamint 
a város honlapjának „Tájé-
koztatók” menüpontjából is 
letölthetőek. Az elnyert ösz-
szegek folyósítása a támo-
gatási szerződések aláírása, 
vagyis 2017. április 1-je után 
kezdődik el. 

SZI

A gyerekek után jön- ■
nek a felnőttek, egyre 
inkább terjed az influ-
enza Ózdon is. 

Az elmúlt hetekben napi 
szinten négy-öt beteget ke-
zeltek az Újváros téri orvo-
si rendelőben influenzával, 
a hét elejére azonban ez a 
szám megötszöröződött – 
árulta el kérdésünkre dr. 
Mészáros Miklós házior-
vos. – Ebből is látszik, hogy 
a felnőtt lakosság körében is 
megjelent a betegség, az eny-
hébb időjárási körülmények 
között pedig még gyorsab-
ban terjedhet az influenza.

- A hirtelen kezdődő víru-
sos megbetegedést tekint-
jük influenzának, amit har-
minckilenc, negyven fokos 

láz mellett hidegrázás, fejfá-
jás, végtag és izomfájdalom 
kísér – tette hozzá dr. Mé-
száros Miklós. – Ez általában 
két napig tart, majd a legyen-
gült szervezet felül-
fertőződhet, és a 
szövődmények-
nek köszönhe-
tően akár még a 
tüdőgyulladás is 
kialakulhat. Az 
i n f lu -
enza 
ese -
t é -
ben egyáltalán nem be-
szélhetünk a megfázás 
tüneteiről, ezt a kettőt na-
gyon sokan össze szokták 
keverni.

A háziorvos szerint a meg-
előzés legjobb módszere 

továbbra is a védőoltás. dr. 
Mészáros Miklóssal a több 
évtizedes tapasztalat azt 
mondatja, hogy felnőtt, és 
különösen az idős korban 
komoly védettséget jelent, 

ha valaki időben beadatja 
a vakcinát. Ha ezt még-
sem tesszük meg, akkor 
is számos óvintézkedést 
tehetünk, hogy ne kap-

juk el a betegséget.
- Higiéniai szem-
pontból nagyon 
fontos, hogy 
ebben az idő-

szakban gyakran mossunk 
kezet, mindig legyen nálunk 
zsebkendő, és autóbuszon, 
bevásárlóközpontban, em-
berekkel zsúfolt részeken 
akár még az arcmaszkot is 
használhatjuk – folytatta dr. 

Mészáros Miklós. – Egyéb-
ként az életmódunk javításá-
val is sokat tehetünk azért, 
hogy elkerüljön minket a 
betegség. 

Alapvető, hogy az ottho-
nunkat gyakran szellőztes-
sük, rétegesen, a külső hő-
mérsékletnek megfelelően 
öltözködjünk, fogyasszunk 
friss, könnyű ételeket, ren-
geteg zöldséggel. Emellett 
a tél ellenére a sportolást se 
hanyagoljuk el, hetente leg-
alább három alkalommal 
mozogjunk, mert ez erősí-
ti az immunrendszerünket. 
Természetesen ekkor sincs 
garancia arra, hogy elkerül-
jük a megbetegedést, de ha 
teszünk ellene, akkor jóval 
kisebb lesz az esélye. 

SZI - NM

Azt, hogy nemcsak az idézetek 
könyvében létezik az önzetlen 
szeretet akkor tapasztaltam 
meg, amikor fiam született. 
Nem mintha nem tudtam volna 
adni magamból előtte mások-
nak, de ha így visszagondolok 
arra a huszonéves lányra, azért 
minden nyitottság és mások-
ban jót kereső törekvésben 
ott volt a szorongás. Mi van 
ha tévedek? Mi van, ha olyan-
ra pazarolom el a szeretete-
met, aki kihasználja és sem-
mibe veszi azt?
Fiam iránti érzés más volt. Kü-
lönbözött a szüleim iránt ér-
zett szeretettől, az átélt sze-
relmek olykor felemelő, olykor 
mélybe vivő hullámvasútjától, 
a barátok iránt táplált megbe-
csüléstől. Sokáig meg sem tud-
tam fogalmazni mi ez. Még ha 
adott pillanatban plafonon is 
voltam a tehetetlenségemben, 
ha ránéztem újra elöntött ez a 
simogató érzés. Akkor is, ami-
kor egész éjszakát végig bőgte 
és akkor is, amikor két évesen 
fehér irha bundában – amit én 
erőltettem rá – a megolvadt 
hólében fetrengett. Az elmúlt 
három évtizedben megtanított 
sokféleképpen szeretni. Féltő-
en, ragaszkodóan, elengedően, 
tisztelettel, önzetlenül.
Hálás vagyok sorsnak, a fiam-
nak, a feleségének azért, hogy 
részese lehetek újra annak a 
csodának, ami egy kisgyerek 
érkezését jelenti a családban. 
Az unokámnak, aki beara-
nyozza sokunk életét. Akiben 
ott van a születése pillanat-
tól kezdve az őszinte szeretet. 
Akire, ha rámosolyognak, visz-
szamosolyog és szeméből árad 
az a melegség, amire ősidők 
óta vágyik az ember.
Élete első szülinapján is állta a 
sarat. A népes családja, nagy-
szülők, nagynénik, keresztszü-
lők mind részesei szerettek 
volna lenni ennek a napnak, 
sok ajándékkal és feléje irá-
nyuló figyelemmel. És a négy-
kézláb már remekül mászó, a 
járást most tanuló nagy egy-
éves fáradtságot nem kímélve, 
az alvást elhanyagolva, kézről 
kézre járva figyelt minden sze-
retetnyilvánulásra és vevő volt 
minden közös játékra. A kapott 
ajándékokat egyenként meg-
szemlélte, kipróbálta és még a 
gyertya meggyújtásánál is úgy 
tudott pózolni, hogy a fotók is 
remekül sikeredtek.
A kifogyhatatlannak látszó 
akkumulátorai négy óra körül 
kezdték felmondani a szolgá-
latot. Ahogy békésen ölben ült, 
áradt belőle az elégedettség. A 
nagy napja a mi napunk is volt. 
Az igazi szeretet napja.

SZI – Maros Éva

RÚZS
 A nagy 

nap 

Keretfelosztás pályázat segítségével

Ózdon is megjelent az influenza
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Megrendült szívvel 
tudatjuk, hogy

DR. GONOSZ 
PÁLNÉ

szül. Lux Magdolna
életének 93. évében 
csendesen elhunyt.

Temetése 
2017. február 24-én 

pénteken  
12:30 órakor lesz 

a Gyári temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BÁRDOS 
BÉLA

(élt 43 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Pihenj Te drága szív,
mely megszűntél dobogni,

szerető jóságod nem tudjuk 
feledni.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak és ismerősöknek, akik
drága szerettünk

BODORNÉ 
BODOR KATALIN 

MÁRIA
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

NAGY 
JÓZSEFNÉ

szül. Balázs Ilona
(élt 93 évet)

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

"Sohasem halványul
szívünkben emléked
Sohasem szűnik meg
lelkünkben gyásza érted."

Fájó szívvel emlékezünk

GYETVAI 
ZOLTÁN

halálának 7. évfordulóján.
Szerető családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

eladó Csépányon főúton külön 
bejáratú, kétszintes, összkomfor-
tos családi ház szintenként 2 szo-
ba, konyha, spájz, fürdő, előszo-
ba. Garázs, melléképület, nagy 
kert. Ár megegyezés szerint. Érd: 
06-30/571-6531

eladó Zsolt vezér úton kétszintes, 
3 szobás, vegyes tüzelésű családi 
ház. Ár megegyezés szerint. Érd: 
06-30/365-0591

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

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

l a k á s e l a d á s

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

a Zrínyi út 8. alatti házban másfél 
szobás földszinti, azonnal beköl-
tözhető lakás eladó. Érd: 30/976-
8100

eladó a Bolyki főút 18. szám alatt 
1+2 félszobás lakás a 4. emeleten. 
Érd: 06-70/366-0093 délután.

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

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

Városközponti felújí-
tott 1,5 szobás, 3. eme-
leti 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

2 szobás, első-második emele-
ti lakást keresek a Szent István 
út és az Újváros tér környékén! 
Azonnal, készpénzben fizetek! 
Érd: 06-20/261-4469

a l b é r l e t e t  k e r e s

albérletet keresek! Biztos egzisz-
tenciával másfél szobás kiadó 
lakást keresek fél vagy egy évre. 
Újváros tér és Nemzetőr út előny-
ben! Érd: 06-30/9559-824

biztos jövedelemmel rendelke-
ző fiatalember hosszú távra keres 
kiadó lakást nyugodt, csendes kör-
nyezetben. Érd: 06-70/342-1870

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g i  H á z

eladó a Bíben völgyben, a Vad-
virágtól 10 percre zárt kert, sok 
termő gyümölcsfával, kis faház-
zal és gyönyörű virágokkal. Érd: 
06-30/6980-882

eladó a Bolyki 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

Üzlethelyiségek bérelhetők áron 
alul Ózd főutcáján (Vasvár út). Érd: 
06-70/362-2212

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

mitsubishi Colt 2004/2006 évjá-
rat, szép, megkímélt állapotban 
sok extrával, friss műszakival 
eladó. Érd: 06-70/375-1806

opel Zafira 2004-es évjárat, 7 
személyes szép állapotban és 
Fiat Bravo ár alatt 175.000Ft-ért 
eladó. Érd: 06-70/375-1806

készpénzes használtautó felvá-
sárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvá-
sároljuk. Előzetes információ, és 
időpont egyeztetés: 30/374-8854 
Autóinkat megtalálja az interneten: 
www.suzukikaiser.hu

Citroen Berlingo 1.4 Multispace 
Plus 2008-as évjárat. Jó álla-
potban, kevés km, törésmentes, 
első gazdás, vezetett szerviz-
könyves autó. Klíma, elektromos 
ablak, cd, elektromos tükör. Irány-
ár 1.249.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 
2016-os évjárat, kevés km, navi-
gáció, érintő kijelző, klíma, ülés-
fűtés, elektromos ablak és tükör, 
legmagasabb felszereltség, full 
extra! Irányár 3.590.000.- hitel, 
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! Irány-
ár 699.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

suzuki Swift 1.3 GLX CD AC 2006-
os évjárat, első tulajdonostól szer-
vizkönyves, klíma, cd rádió, multi 
kormány, elektromos ablak, lég-
zsák, szervo kormány. Irányár 
999.999.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

volkswagen Bora 1.6 1999-es 
évjárat, kevés km, digitális klíma, 
központi zár. Irányár 799.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

opel Astra H TT 1.6 Cosmo 2006-
os évjárat, kemény, lehajtható tetős 
kabrió. Kevés km, rengeteg extra 
felszereltséggel. Klíma, ülésfűtés, 
tempomat, elektromos ablak, tola-
tó radar. Irányár 1.549.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

toyota Aygo 1.0 Plus AC 2009-
es évjárat, kevés km, szép álla-
potban, klíma, ABS, ESP. Irány-
ár 1.349.000.- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép 
újszerű állapot, szervizkönyv, 
elektromos ablak, vonóhorog, multi 
kormány. 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, KLÍ-
MA, 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, autóbeszámí-
tás 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, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 
2006-os, kevés km, klíma, menet 
stabilizátor, elektromos ablak, 
nagyon makulátlan állapotban, 
gyönyörű kívül és belül is, végig 
vezetett szervizkönyvvel. Irány-
ár 1.349.999.- hitel, autóbeszá-
mítás 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, 
festményt, pipát, játékot, 
könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, 
katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot 
vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás 
becsületes 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

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. Bármi 
érdekelhet. Érd: 06-30/912-9916 
antiklimlom@gmail.com

á l l a t

eladó hízók. Érd: 06-30/608-
2097

ivarérett magyar fajta fiatal 
kakasok eladók. Érd: 06-30/898-
4707

lovat veszek, öreget, selejtet is. 
Érd: 06-30/729-9170, 06-70/362-
6325, 06-20/493-4607

tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599Ft/
db áron ingyenes házhoz szállítás-
sal rendelhető. Érd: 06-70/240-
1331

t ű z i F a

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

Akciós hasított tűzi-
fa számlával 13EFT/m3 
kiszállítással hétvégén 
is. Érd: 70/561-3996

eladó tekézett tűzifa 1690Ft/
mázsa, konyhakészen, hasogatva 
is. Érd: 06-30/226-0435

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

Hasított tűzifa 10 mázsa 23.000Ft 
kiszállítva. Érd: 06-20/312-6095, 
06-20/406-9806

kalodás akciós tűzifa 11.000.-
Ft/m3 házhozszállítással. Érd: 
06-20/611-8996

Szorosan sorbarakott, 
kalodás tűzifa 12.000 
Ft/m3. Garantált minő-
ség, mennyiség. Érd: 
06-20/541-8861
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Jó tavaszi nyitány. Hétgólos győzelemmel kezdte el 
az NBI/B-s bajnokság 2016/2017-es szezonjának második felét az 
ÓAM-Ózdi KC. A piros-kékek nagy csatában, remek második félidei 
játékkal múlták felül a Balassagyarmat gárdáját. A télen igazolt 
Padla József 9 góllal mutatkozott be a hazai publikumnak.

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Rendhagyó történelemóra

Több száz ózdi diák  ■
kapcsolódott be egy-
szerre, egy időben, de 
több helyszínen a „Biz-
tonságos Internet Nap” 
elnevezésű nemzetközi 
kezdeményezésbe. 

A programot a Rendőr-
ség koordinálta, hiszen az 
egyenruhások már évek 
óta figyelemmel kísérik 
az interneten elkövetett 

cselekmé-
nyek fiata-
lokra gyako-
rolt hatását. 
A felhaszná-
lók között 
n apja i n k-
ban egyre 
magasabb 
a kama-
szok száma, akik kíváncsi-
ságuknál és jóhiszeműség-
üknél fogva talán kevésbé 

körültekintőek, ezáltal véd-
telenek a világháló kockáza-
taival szemben.

Interaktív történe- ■
lemórán vettek részt a 
Széchenyi István Kato-
likus Gimnázium és 
Szakgimnázium diák-
jai.  

A rendhagyó tanórát az 
Ózdi Muzeális Gyűjtemény 
és Gyártörténeti Emlékpark 
munkatársai tartották a fiata-
loknak, elsősorban a helytör-
téneti és honismereti ismeret-
anyag átadására koncentrálva, 
a reformkortól kezdve egészen 
a Rákosi-korszakig. 

- A foglalkozáson legfőkép-
pen arra koncentrálunk, hogy 
segítsük az iskolás csopor-
tok történelemtanulását és 
építsük bennük a lokálpatri-

otizmust. 
Tehát min-
de n fé le -
k é p p e n 
bü sz ké k 
lehetnek 
arra a vá-
rosra, ahol 
élnek, hi-
szen Ózd 

rengeteget adott ennek a or-
szágnak, mind a 19. mind pe-
dig a 20. században – mondta 
el Kelemen Kristóf, animátor-
tárlatvezető. 

Kiállítás nyílt a zene- ■
iskola képzőművészeti 
tanszakos növendéke-
inek alkotásaiból. 

Az intézmény tavaly ősz-
szel indította el új tagoza-
tát, amelynek foglalkozása-
ira közel 60 gyerek jár. Az 
alsós, felsős és középiskolás 
diákok által készített művek 
az elmúlt fél év munkájának 
válogatott termései. A tema-
tikus kiállítás darabjai min-
dennapi hagyományaink 
művészeti feldolgozását mu-
tatták be a közönségnek. A 
képzőművészeti tanszakon 

heti 4 alkalommal, 3 csoport 
képzése folyik. A foglalkozá-
sokon a rajzolás, a grafika, a 
festészet, a szobrászat és a 

kerámiakészítés alapjait, va-
lamint az ezekhez kapcsoló-
dó technikákat sajátíthatják 
el a gyerekek.

Építészek, művészet- ■
történészek és ipari örök-
ségvédők is tiltakoznak a 
Rom-színpad elbontásá-
nak terve miatt. 

A kilenc szakember nyílt 
levelet írt az Ózdi Ipari Park 
vezetőjének. Véleményük 
szerint „A megmaradt épü-
let alkalmas lenne különféle 

városi funkciók befogadásá-
ra…, akár a Törzsgyár délke-
leti részében elindult barna-
mezős területi revitalizáció 
(„Kultúrgyár”) folytatásá-
ra is.” 

Ózd város polgármestere 
napi szinten foglalkozik az 
egyedülálló fesztiválhely-
szín körül kialakult helyzet-

tel. Janiczak 
Dávid szintén 
hivatalos le-
vélben keres-
te meg az ügy-
ben érintett 
személyeket, 
de választ még 
nem kapott 
kérdéseire és 
felvetéseire. 

Jó állapotban van- ■
nak a városban találha-
tó patakmedrek, így a 
nagyobb mennyiségű 
víz is akadálytalanul el 
tud folyni bennük. 

Az Ózdi Városüzemeltető 
Intézmény munkatársaihoz 
csupán négy-öt bejelentés 
érkezett az olvadással kap-
csolatban. A Bolyki főút és 
a Halász út kereszteződé-
sében egy áteresz dugulá-
si problémát oldottak meg 
a napokban, a Lehel vezér 
úton pedig egy eltömődött 
lefolyórácsot tisztítottak 
meg. Dubovinszky Lász-
ló, a cég műszaki vezető-
je elmond-
ta, hogy 
az ingat-
lanok ke-
zelőjének, 
tulajdono-
sának fel-
adata az 
előtte lévő 
ároknak a 
tisztítása, 
de minden 
bejelentést 

kivizsgálnak, és kimen-
nek a helyszínre, szükség 
esetén pedig segítséget 
nyújtanak. 

Tavaly nyáron a Start-
program Iroda munkatár-
sai is számos belvízrende-
zési feladatot oldottak meg 
Ózd területén: 145 fő össze-
sen 8000 méternyi meder-
szakaszt tisztítottak meg. 
Egy esetleges katasztrófa-
helyzet elhárításában a he-
lyi tűzoltóság munkatársa-
ira is lehet számítani. Ők a 
vízügyi igazgatóságokkal 
is szorosan együttműköd-
nek, és napi kapcsolatban 
állnak. 

Szuper ügyek

Fokozódó tiltakozás Tehetséges gyerekek

Működő patakmedrek Biztonságos internet nap
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Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!
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Tekézett tűzifa 1500Ft/
mázsa, hasított 1600Ft/
mázsa, darabos szén 
1700Ft, fabrikett 100Ft/
kg. Ózd belterületén 
ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-30/858-4227

tűziFa AKCIÓ mxm-es kalodában 
9.900Ft. Ózd belterületén ingyenes 
házhoz szállítás! Érd: 06-20/947-
2860

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

tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve 
konyhakészen 345x215x83 raktér-
ben. 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

búza eladó Ózdon 5000Ft/mázsa, 
kukorica 5500Ft/mázsa, héj nélküli 
tökmag étkezési célra 1000Ft/kg. 
Érd: 06-20/669-7842

eladó búza, kukorica 5.000Ft/
mázsa. Szállítás megoldható! Érd: 
30/8619-143

eladó 4 részes hálószobai tük-
rös szekrény 30.000Ft, felnyit-
ható heverő 10.000Ft, nyitható 
Vénusz fotelágy 15.000Ft. Érd: 
06-30/9559-824

Füles ülőgarnitúra eladó 20.000Ft-
ért. Érd: 06-30/275-2950

50 literes üvegballon, fűgyűjtős 
fűnyírógép eladó. Érd: 06-30/205-
4081

e g y é b  k e r e s é s

dióbelet és héjas diót veszek. Érd: 
06-20/519-1628

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

gyalupadot vásárolok. Érd: 
06-70/378-4001

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, lomtala-
nítás zárt teherautóval. 
Rakodás megoldható! 
Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu

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

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

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

Palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlatkészítés. 
Akció -10%. Érd: 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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

á l l á s

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

alumínium hegesztésében jár-
tas AFI hegesztőket keresünk 
Budapesti munkavégzésre. Érd: 
20/440-8355. Jelentkezni: 8-16 
között.

arlói sörözőbe megbízható pultost 
keresek akár azonnali kezdéssel. 
Érd: 06-30/542-8350

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

bérszámfejtőt keresünk szak-
mai gyakorlattal ózdi munkahely-
re. Érd: 06-20/462-1338

Szórólapok, reklámki-
adványok terjesztésé-
re megbízható, kézbe-
sítésben jártas munka-
társakat keresünk Ózd 
területéről. Megválto-
zott munkaképességű-
ek jelentkezését is vár-
juk! Érd: 06-30/253-8392 
(hétköznapokon 9-15 óra 
között)

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

Ózd környéki munkára kőművest 
és segédmunkást felveszek. Érd: 
06-30/420-6914

idős férfi mellé szakképzett gon-
dozónőt keresünk napi 1-2 óra 
elfoglaltsággal. Érd: 06-30/487-
6205

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat kere-
sünk több műszakos munka-
rendbe. 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

élelmiszer eladó végzettség-
gel 61 éves előnyugdíjas nő 4 
vagy 6 órában munkát vállal. Érd: 
06-30/3091-622

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)

t á r s k e r e s é s

45 éves 180cm/80kg független 
férfi keres hölgyet tartós kapcso-
lat reményében. Érd: 06-70/233-
3363

62 éves hölgy tartós, tartalmas 
kapcsolat reményében keresi tár-
sát! Tel.: 06-30/6847-449

Ha az  
Ózdi Szuperinfóba

ügyfélszolgálatunkon  
 feladja apróhirdetését  

kétszer, akkor a

*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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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

Ügyfélszolgálati irodába
ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZŐI 

MUNKAKÖR 
betöltésére,  közgazdasági szakközépiskolai 

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

KTV Ügyfélszolgálati irodába

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

NAGYÜZEM 
BÜFÉJÉBE 
megbízható, jól

terhelhető, önmagára és 

környezetére igényes

MUNKAVÁLLALÓT 
keresünk.

Várjuk továbbá szakmai 

tapasztalattal rendelkező

SZAKÁCS ÉS PIZZAFUTÁR 
jelentkezését az

aesgoldkft@gmail.com 
e-mail címre beadott 

önéletrajzban vagy a 

06-30/477-2990

olyan emberektől, akiknek 

nem idegen a munka világa!

ÉLELMISZER BOLTBA 
ELADÓT KERESÜNK 

teljes és részmunkaidőben.
Jelentkezni: 06-30/251-2670 

Külföldi munkára
Németországba keresünk

lakatost, hegesztőt 
és csőszerelőket.

Érd: 06-20/462-1338

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

LEGO-t tőlünk, ajándék a katalógus!
Peppi Jétékbolt a Városház téren • Tel.: 470-677

peppijatekbolt.webnode.hu

- Classic
- Duplo
- Creator

- City
- Friends
- Star wars

Jó ár, jó választék!

-  Ózdi Sport- és Élményközpont 
Nonprofi t Kft.

- Immanuel Gyógyszertár
- Újváros Téri Gyógyszertár
- 813. számú Coop ABC
- Robbenn Kft.
- Photo-H
- EKOU Consulting Kft.
- Party Point
- EDDEKOR
- Digit Center Kft.
- ME-GA Építő Kft.
- Vitkó Security
-  Ózd Város Önkormányzata-Start 

Programiroda
-  Ózdi Szakképzési Centrum Árpád 

Vezér Úti Telephely
-  Ózdi Városüzemeltetési Intézmény 

Árpád vezér konyha dolgozói
- SeM-KER Kft.
- Gemini-Trade Kft.
- Kazincbarckai Sütőipari Kft.

Az Ózdi Árpád Vezér 
Általános Iskola köszönetet 
mond támogatóinak, akik 

hozzájárultak az iskolai farsang 
sikeres lebonyolításához.

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Ózdon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Mustos Lajos 3600 Ózd, Vasvár u. 52. péntek: 14:00-19:00

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

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

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

Országos elismertségű, döntő részben 
exportra termelő cég Törökszentmiklósra 

öntő és öntödei kézi formázó  
szakembereket keres versenyképes �zetéssel. 

Jelentkezés a 
tmontode@tmontode.hu e-mail címen 

és a +36-30/364-2173 telefonszámon.
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CSEMPÉT CSAKIS
A CSEMPE ÉS TÁRSÁTÓL!

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!

Ak
ció

 id
eje

: 2
01

7. 
feb

ru
ár

 28
-ig

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

Barátságos környezetben a következő eszközök használatára 
van lehetőség: 

denevérpad a gerinc nyújtására, futópad, elliptikus tréner, 
Cardio Twister, szobakerékpár, OTTO Flabelos.

Ha szeretne csatlakozni, várjuk a CIVIL HÁZ alagsorában, 
hétfő-szerda-pénteken 13-17 óráig,

érdeklődni lehet a 30/846-1756 -s telefonszámon, vagy a 
MOZGÁS AZ ÉLETÉRT CIVIL TÁRSASÁG facebook oldalán!

A MOZGÁS AZ ÉLETÉRT CIVIL TÁRSASÁG-ot 
azért hoztuk létre, hogy a túlsúlyos, egészségügyi 

problémákkal küzdő embereknek is legyen 
lehetőségük a mozgásra szégyenkezés nélkül.

Ez nem edzőterem, a jelmondatunk:

ITT AZ EGÉSZSÉGED 
A FONTOS, 

NEM AZ ALAKOD!

3600 Ózd Volny József út 2.
48/476-200, 06-30/205-4081

MŰSZAKI ÉS EREDETISÉG VIZSGA
GÉPKOCSI ÉS 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

AKCIÓS 
GUMIABRONCSOK

AUTÓVILLAMOSSÁG

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

Menü saját ételhordóval: helyben kimérve 
650 Ft, kiszállítással 750 Ft/adag.

Egy hónapos előrefi zetéssel minden menü 
ára 50 Ft-al kedvezőbb!

Ételhordó nélkül a csomagolási díj 100 Ft.

Tel.: +36-30/903-9196, +36-30/318-8831

Finomat Minden Nap
Ózd, Kőalja út 155.

Rendelésfelvétel 
előző nap 11:00 óráig!

(Helyben kimérve 550 Ft, kiszállítással 650 Ft/adag)

Hétfő:
- Gulyásleves
-  Palacsinta 3db 

(kakaós, mogyorókrémes, ízes)

Kedd:
- Zöldséges fehérbab leves
- Sonkás kocka, reszelt sajt

Szerda:
- Zöldségleves
- Sertés fl ekken főtt burgonyával

Csütörtök:
- Tárkonyos csirkeragu leves
- Rántott gomba rizzsel, tartárral

Péntek:
- Orjaleves
- Lecsós sertéspörkölt tarhonyával

Szombat:
-  Gyulai töltött sertéskaraj sült 

burgonyával

8. heti menü

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

ÓZD, BAJCSY-ZSILINSZKY E. ÚT 5.
475-225

e-mail: hlavina@hlavina.t-online.hu

MOSODA • PATYOLAT 
SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Tiszta ruháját kivasaljuk
háztól házig szállítással

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

VASALÁS

2017. március 13.

A MÁRCIUSI 
VÉRADÁSOK 
IDŐPONTJAI:

SI 
KKKKKK 
IIII::::::::::

2017. március 02.   
Borsodnádasd Közösségi és 

Műv. Ház 
12.00-15.30

2017. március 10. 
Ózd Autóbusz állomás 

10.00-12.00
2017. március 16. 

Almási Balogh Pál Kórház 
11.30-14.00

2017. március 23. 
Bánréve Polgármesteri 

Hivatal 
13.00-16.00

2017. március 29. 
Ózd Civil Ház 
10.00-16.00


