
 2017. február 24., XXVI/8.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 08. hét

Közmeghallgatást tartottak 
a 25. sz. főút fejlesztésével 
kapcsolatban a Városházán. 
/3. oldal

Az Erőmű épületében szomba-
ton este befolyt bevételt hang-
szervásárlásra fordíthatja az 
intézmény./5. oldal

Jótékonysági est

Jelölés az építészeti díjra. A MaNDA-beruházás részeként felújított 
kohászati fúvógépház is jelölt volt az Európai Bizottság által meghirdetett Mies 
van der Rohe építészeti díjra. A rangos verseny kezdetén több mint 350 épület 
versengett egymással a 60 ezer euró összdíjazású megmérettetésen.

Problémás nyomvonal

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 27., hétfő 15:30-kor

ABRONCSSZERVIZABRONCSSZERVIZ

Műszaki 
vizsga minden
munkanapon!

24 ÓRÁS AUTÓMENTŐ SZOLGÁLAT

Időpont: március 24–25.

Adóbevallások  
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119

az Újváros téri 
Mini Ár Diszkontban

(gyógyszertár mellett)
február 27-től folyamatosan!

BÉRLETÁRUSÍTÁS
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Automo� ve Products Group

A Johnson Electric csoport a világ egyik vezető hajtómű alrendszer és hajtómű 
alkatrész ellátója. Az autóipar, az általános ipar és az orvosi berendezések piaci 
szegmensén tevékenykedik vevői szolgálatában. A vállalat központja Hong Kong-
ban található. Több mint 40.000 munkavállalója van 20 országban világszerte. 
Magyarországon ózdi és hatvani gyárunkban 1600 munkatársat foglalkoztatunk.

Cégünk folyamatosan növekszik és fejlődik, ezért ózdi gyárunkban bővítjük a gyártósori 
összeszerelői (operátor) csapatunkat olyan kollégákkal, akik: 

saját maguk akarják irányítani a jövőjüket• 
fontosnak tartják a szakmai fejlődésüket• 
elköteleze� en és jókedvvel tudnak dolgozni• 
karrierjük érdekes további lehetőségeit keresik• 
� szta és igényes munkakörnyezetben szeretnének dolgozni• 
akik nem akarnak csupán egyek lenni a sok ezerből• 
nem akarnak elköltözni, hosszú távú, biztos megélhetést keresnek• 
Ózdon és környékén
számára fontos, hogy megtalálják a munka és magánélet egyensúlyát• 

Az alkalmazás feltételei:
Minimum alapfokú iskolai végze� ség• 
3 illetve 4 műszakos munkarend vállalása• 
Monoton, elsősorban állva végze�  munkára való alkalmasság,• 
utasítások betartása
Egészségügyi alkalmasság a munkakör betöltésére• 
Megfelelés a személyes elbeszélgetésen• 

A belépés feltétele egy hónapon belüli erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Szerete� el várjuk leendő munkatársainkat 

március 7-én tartandó NYÍLTNAPUNKON
10:00 – 14:00 óráig!

Helyszín: Öregek,-fi atalok házának oktatóterme
(3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 15.)

FONTOS!
Jelen hirdetés nem minősül állásajánlatnak. 
Érdeklődni telefonon a  06-48-570-333 számon illetve e-mailben 
a csaba.bojda@johnsonelectric.com címen lehet. 

Csatlakozz hozzánk Te is! Gyere el toborzási nyílt napunkra:
Időpont
Ózd, Olvasó 2017.03.07. 10.00

A további részletekről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
70/324-5813

Alkossunk maradandót!

Összeszerelő operátor 
álláslehetőség 
a miskolci Boschnál

facebook.com/bosch-magyarország

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

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

Csatlakozz Te is a Bosch elektromos kéziszerszámokat gyártó 
termelési csapatához!

� Az összeszerelő operátor feladatai:
Elektromos kéziszerszámok összeszerelése, gépkiszolgálás, vizuá-
lis ellenőrzés, csomagolás, szerelési folyamatok optimalizálásában 
való részvétel.

� Az elvárásaink a jelöltekkel szemben:
Jó kézügyesség, csapatmunka, minimum 8 általános iskolai vég-
zettség, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány, monotonitás tű-
rés, felelősségteljes munkavégzés.

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

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

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

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-87638
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Ellopott kerékpárok. Tíz perc alatt fogtak el két kerékpártolvajt az 
ózdi rendőrök. A gyanúsítottakat először gyalogosan közlekedve igazoltatták 
az egyenruhások, majd egy másik járőrpáros ellenőrzésekor már kerékpár volt 
náluk. Később bevallották a két biciklit egy családi ház udvaráról lopták el. A rend-
őrök a kerékpárokat már vissza is adták jogos tulajdonosának. Fotó: police.huSzuper ügyek

„Nem ezt a tervezett  ■
nyomvonalat támogat-
tuk.” 

A kormány 2016 nyarán ha-
tározatban rögzítette a 2022-
ig megvalósítandó közútfej-
lesztési beruházásokat. A 
23–25. sz. főút Bátonyterenye–
Kisterenye-Ózd szakasza a 
költségvetési forrásból meg-
valósítani tervezett közútfej-
lesztési projektlistán van raj-
ta. A települések között idővel 
2x2 sávon lehet majd autózni, 
a településeket elkerülő sza-
kaszok viszont maradnának 
2x1 sávosak, a borsodnádasdi 
szerpentin pedig alagút he-
lyett kapaszkodó sávot kap 
csupán. 

Bár a munkagépek megje-
lenésére még hosszú hónapo-
kat kell várni, a tervezőasz-
talok mellett már dolgoznak 
a szakemberek. Sőt, a hatás-
vizsgálati eljárást már le is 
folytatták.

- Ennek a forgalomnak, 
ami ezeken az útszakasz-
okon várható nincs levegő-
védelmi szempontból kocká-
zati hatása. Határérték feletti 
levegőszennyezettséget nem 
okoznak a településeken, a 
bel- és külterületi szakaszo-
kon sem - mondta Silló Sza-
bolcs szakgeográfus.

Az ózdi Városházán meg-
tartott tanácskozáson kide-
rült, hogy Borsodnádasd, 
Járdánháza, Arló és Ózd 
polgármestere is kiemelkedő 

fontosságúnak tartja az útfej-
lesztés ügyét, de nem teljesen 
elégedettek az erre vonatko-
zó tervek jelenlegi állásával. 
Ezek alapján a mostani főút 
megmaradna települési hasz-
nálatra, a tranzit forgalom pe-
dig egy olyan új nyomvonalra 
kerülne, ami lényegesen ke-
vesebb lakó ingatlant érint, 
mint a mostani. A Nádasd-
völgyében élők azonban az 
elkerülést teljes, közigazgatá-
si határon kívülinek gondol-
ták, míg a tervezők a lakott 

területeket igyekeznek a dom-
borzati viszonyok adta lehe-
tőségek szerint elkerülni. 

- Nálunk a Zrínyi utat érin-
tené a fejlesztés. Az útsza-
kasz mellett található ipari 
területből vennének el egy 
részt, így az út szélesebb és 
jól járható lesz. Lakott terüle-
ten belül ugyanazok a KRESZ 
szabályok vonatkoznak majd 
rá, mint most, így negatív ha-
tása nem lesz – magyarázza 
Ózd polgármestere. - A terve-
zést végző szakemberek ígé-
rete szerint a borsodnádasdi 
szerpentinen is végig min 
60 km/óra sebességgel le-
het majd haladni a fejlesz-
tést követően. Nyilván mi is 
jobban örültünk volna az át-
vágásnak vagy az alagútnak, 
de úgy gondolom, így is lé-
nyegesen közelebb kerülünk 
időben a fővároshoz, ha elké-
szül a beruházás – tette hozzá 
Janiczak Dávid.           SZI

Az ózdiak hangulatára  ■
is hatással vannak a szür-
ke, hideg hétköznapok, 
már a tél végét várják. 

Elnyúlt, hosszú hideg te-
lünk van idén, amely kellő 
mennyiségű csapadékkal 
is párosult. Ritkán sütött a 
nap, ezért sokan már várják 
a tavaszt. A közérzetünkre is 
rossz hatással van a hűvös, 
borús időjárás, de remélhe-
tőleg már csak néhány hetet 
kell várni. Az időjósok ugyan 
már most felmelegedést jó-
solnak, de a tartós napsüté-
ses időjárás vélhetően csak 
márciusban köszönt be. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy az 
ózdiak mennyire viselik ne-
hezen a hosszú hideget, a ba-
rátságtalan hétköznapokat.

István (40)
„Lényegesen jobb a hely-

zet, mint januárban, amikor 

mínusz húsz fok alá is süly-
lyedt a hőmérő higanyszála. 
Nagyon hideg volt, ahhoz ké-
pest sokkal barátságosabb ez 
a fagypont körüli időjárás. 
Természetesen én is nagyon 
várom már a tavaszt, hogy 
végre egy kicsit kiszabadul-
junk a lakásból. Szerencsére 
most már egyre később söté-
tedik, több szabadtéri prog-
ram tervezhető, igaz még 
mindig figyelmesen, rétege-
sen kell felöltözni. Nagyon 
szeretek sportolni, de janu-
árban nem merészkedtem ki, 
inkább az uszodát látogattam 
gyakrabban. Az úszás mellett 
fallabdáztunk, ami remek té-
li sportnak számít, alaposan 
megmozgatja az embert. Az 
igazi mégis az lesz, amikor 
kisüt a nap, elővehetem a bi-
ciklit, és teljesen átmozgatha-
tom magam. Remélem, erre 
már nem kell sokáig várni.”

Bernadett (34)
„Nagyon unjuk már, hogy 

állandóan rakni kell a tűz-
re. Idén kétszer kellett a fá-
nak utánarendelni, most 
már valóban vége lehetnek 
a télnek. Hideg van, szürke 
az időjárás, ami a hangula-
tunkra is rátelepszik. Jó lenne 
már egy hosszú séta a kelle-
mes napsütésben. Persze az 
is igaz, hogy februárt írunk, 
tehát még tél van, ezért fö-
lösleges még panaszkodni. 
Arra is emlékszem, amikor 
néhány éve, még a március 
15-i ünnepségen is szakadt a 
hó. Bízom benne, hogy any-
nyira idén nem tolódik ki a 
tél, egy-két héten belül már 
beköszönthet a tavasz.”

Ildikó (25)
„Nagyon szeretek futni, de 

az elmúlt hónapokat teljesen 
ki kellett hagynom. Tavaly 

ugyanis a hidegben alapo-
san megfáztam, idén ezért 
nem kockáztattam. Nehéz 
helyettesíteni a szabadtéri 
mozgást, de szerencsére rö-
videsen beköszönt a tavasz. 
Újra előkerülhet a futócipő, 
irány a stadion. A rendszeres 
mozgás rendkívül fontos az 
ember életében, ám a téli hó-
napokban erre jóval kevesebb 
lehetőség nyílik, elsősorban 
az időjárás miatt. Természe-
tesen a mögöttünk hagyott 
időszakban is igyekeztem 
megtalálni a lehetőséget a 
mozgásra. Pár alkalommal 
síeltem, és több teremspor-
tot is kipróbáltam, de mégis 
a futás az igazi, méghozzá 
napsütéses, jó időben. 

SZI - NM

A főút egy jelentős szakasza tavaly kapott új aszfaltot. 

Ózd közelebb kerül a fővároshoz

Várjuk már a tavaszt, a napsütést

Olvasom, hogy Bill Clintont vá-
lasztották meg minden idők 
legkarizmatikusabb amerikai 
elnökének. Pedig ahogy a cikk 
is írta, ezen a poszton azért elég 
szoros a verseny, hiszen kisu-
gárzás szempontjából Clinton 
Kennedyt, Reagant és Obamát 
is maga mögé utasította. 
Vakargatom a fejem ezen a mé-
résen, mert bizony így távolból, 
európai szemmel nem biztos, 
hogy a legjobb pasik köré so-
rolhatjuk az első ránézésre is ki-
csit túl amerikai külsőt. Ha bele-
gondolok, nem egy Alain Delon a 
még fiatalabb szériából és hogy 
kedvezzünk a korunk színésze-
iért rajongóknak is, hát bizony 
Brad Pitt sem.
De akkor mégis mit tud a volt 
elnök, hogy lepipálja a világ tör-
ténelem nagy férfi bálványának 
tartott Kennedyt is? Az írás sze-
rint akik találkoztak vele élőben 
azt mondják: olyan szuggessziós 
képessége van, amelyet a pszi-
chológusok is csak ámulva néz-
nek. Clinton képes rá, hogy egy 
beszélgetés során 92 százalékos 
mértékben tartsa a szemkon-
taktust a másikkal. Ha az em-
ber magából indul ki, rögtön érzi 
micsoda csúcs teljesítmény ez, 
hiszen bármennyire is kíváncsi-
ak vagyunk a másikra a néhány 
másodperc után kezd lanyhulni 
az érdeklődésünk. Ami kiül az 
arcunkra egy izom rándulással, 
egy pislogással és oda is a hatás. 
De talán ettől is fontosabb, hogy 
Clinton társaságában lévő embe-
rek úgy érzik, mintha rajtuk kívül 
senki más nem lenne fontos az 
adott pillanatban, csak ők.
De honnan jön ez a varázserő? 
Mielőtt azt gondolnánk, ezt csak 
kiválasztottaknak osztotta a 
sors a születéskor, akkor csak 
emlékezzünk vissza az iskolai 
osztálytalálkozónkra, ahol szem-
besültünk azzal, nem a szürke kis 
eminens éltanuló vitte a legtöbb-
re. Hanem az a társunk, akire ak-
kor is rátapadt a szemünk és fi-
gyelmünk, ha nem akartuk, mert 
valahogy magára vonta azt.
A karizmatikus személyiség 
ugyan a metakommunikáción, 
a testbeszéden keresztül érvé-
nyesül, mégis a bensőnket ad-
ja vissza. Hiába a magas IQ, az 
iskolában megszerzett tudás-
halmaz, ha mentálisan nem va-
gyunk rendbe. És itt nemcsak az 
agyon csépelt belső hitről van 
szó, mert önismeret nélkül az 
nevetséges önhittséggé válik. 
Hanem arról, hogy tisztában va-
gyunk az emberi dolgokkal, ér-
deklődéssel, toleranciával állunk 
a világ és magunk felé.
És hogy tanulható-e karizma? 
Szerintem igen, bár iskolában 
ezt nem oktatják. Valahogy ma-
gunknak kell eljutni oda, hogy a 
mélyből előbányásszuk azt és 
nevelgessük egy életen át.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sárm
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„Elfelejteni téged nem lehet,
Te voltál a jóság és a 

szeretet.
Elvitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál,

az emlékedet.”

Fájó szívvel  
emlékezünk

VÁMOS 
KÁLMÁN

halálának 
2. évfordulóján.

Szerető felesége, 
gyermekei, unokái

„Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott
Megpihent a szív, mely értünk dobogott

Könnyes az út, mely hozzád vezet
Örökké őrizzük emlékedet!”

Fájó szívvel emlékezünk

özv. CSEREPES 
KÁROLYNÉ

(élt 81 évet)
halálának 1. évfordulóján, aki 2016. február 23-án örökre itt hagyott minket.

Gyászoló unokái, unokamenyei,
öt dédunokája és fi a Péter

Ezúton szeretnénk kifejezni 
köszönetünket mindazoknak, akik

VARGA 
LÁSZLÓNÉ

Hugi
(élt 57 évet)

búcsúztatóján jelenlétükkel 
megtiszteltek, virágjaikkal 

és engesztelő szavaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Fia Tamás és a gyászoló család

Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy 

SIMON 
SÁNDORNÉ

szül. Gyuricska Judit
életének 56. évében elhunyt.

Búcsúztatója 
2017. február 27-én hétfőn 

12:30 órakor lesz 
a Bolyki temetőben.

Gyászoló családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánréve központjában eladó déli fekvésű fel-
újított 3 szobás, összkomfortos családi ház 
(100m2) pincével, garázzsal, melléképület-
tel, gyümölcsöskerttel. Irányár: 5,8MFt. Érd: 
06-30/464-0735

eladó Csernelyben 100m2-es, összkomfortos 
családi ház. Esetleg elcserélhető ózdi panelra. 
Érd: 06-30/578-3745

eladó Szentdomonkoson összkomfortos csa-
ládi ház. Azonnal beköltözhető, szoc.polra is! 
Érd: 06-20/2939-328

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

Katona József úton családi ház eladó. Érd: 
06-30/545-7868

Ózdon, a Gömöri úton vegyes tüzelésű családi 
ház eladó. Érd: 06-30/519-5587, 06-48/952-
532

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

Táblában 3 szobás családi ház eladó. Irányár: 
5.000.000Ft. Érd: 06-20/359-1383

l a K á s e l a d á s

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

árpád vezér úton 58m2-es, I. emeleti, kétszo-
bás, hálófülkés lakás eladó. Ár: 3,4MFt. Érd: 
06-30/541-0867

eladó a Bibó István úton 2. emeleti, kétszobás, 
erkélyes, 54m2-es téglalakás. Műanyag nyílás-
zárók, biztonsági bejárati ajtó, beépített konyha-
bútor. Irányár: 3,7MFt. Érd: 06-30/594-9665

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

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

sürgősen ár alatt eladó 1,5 millió Ft-ért 
Ózd, Lehel vezér út 6. szám alatt II. eme-
leti lakás. A lakáson csak ajtó ablak festés 
szükségeltetik, az ár nem alkuképes. Érd: 
06-30/562-6278

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

2 szobás, első-második emeleti lakást kere-
sek a Szent István út és az Újváros tér kör-
nyékén! Azonnal, készpénzben fizetek! Érd: 
06-20/261-4469

a l B é r l e T e T  K e r e s

dolgozó pár albérletet keres két lánygyermek-
kel Újváros tér és környékén. Érd: 06-30/318-
3280

Ü d Ü l ő ,  H é T V é g i  H á z

Kert eladó a Bíbenben betonblokk falazatú ház-
zal, pincével. Ár: 230.000Ft. Érd: 06-70/212-
9963

Ü z l e T ,  m ű H e l y ,  i r o d a

rUHázaTi ÉS CIPŐBOLTKÉNT üzemelő 50m2-
es üzlethelyiség berendezéssel vagy anél-
kül az Árpád vezér úti üzletsoron eladó. Érd: 
06-30/234-4098

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

J á r m ű

Készpénzes használtautó felvásárlás a Suzuki 
Kaisernél. Akár hitellel terhelt autóját is meg-
vásároljuk. 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 állapot, kevés km, törésmentes, első 
gazdás, vezetett szervizkönyves autó. Klíma, 
elektromos ablak, cd, elektromos tükör. Irány-
ár 1.249.999.- hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

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

Volkswagen Bora 1.6 1999-es évjárat, 
kevés km, digitális klíma, központizár. Irányár 
799.999.- autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Toyota Aygo 1.0 Plus AC 2009-es évjárat, 
kevés km, szép állapot, klíma, ABS, ESP. Irányár 
1.349.000.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép újszerű álla-
pot, szervizkönyv, elektromos ablak, vonóho-
rog, multi kormány. Irányár 2.149.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍMA, tolatóra-
dar, központi zár, elektromos ablak, új állapot, 
6245-km-rel! Irányár 2.190.000.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

BmW 116i 2006-os évjárat, hölgy tulajdonos-
tól, keveset futott, klíma, elektromos ablak, 
napfénytető, vonóhorog, 6-os váltó! Irányár 
1.699.000.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

opel Meriva 1.4 benzin, 2005-ös, klíma, kevés 
km, szervizkönyv, alufelni, elektromos ablak, 
megkímélt, jól variálható egyterű autó! Irány-
ár: 999.999.- hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 2006-os, kevés 
km, klíma, menet stabilizátor, elektromos ablak, 
makulátlan állapot, végig vezetett szervizkönyv. 
Irányár 1.349.999.- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.6 TDCI Kombi 2010-es évjárat, klí-
ma, elektromos ablak, friss műszaki, szakszer-
vizben vezetett szervizkönyv, kevés km, újszerű 
külső és belső állapotban! Irányár 1.699.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

m o T o r K e r é K p á r

eladó Kawasaki GPZ-600R motorkerékpár. 
Irányár: 250.000Ft. Érd: 06-30/710-9777

r é g i s é g

antik bútort, porcelánt, festményt, pipát, 
játékot, könyvet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok korrekt 
áron. Kérem hívjon bizalommal! 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 varrógé-
pet, játékot, könyveket, képeslapot, diavetítőt, 
régi pénzeket, iratot, öreg autót-motort, kerék-
párt, rádiót, hagyatékot, Acélgyári Rima relik-
viát. Bármi érdekelhet. Érd: 06-30/912-9916 
antiklimlom@gmail.com

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, dun-
nát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népviseleti 
ruhákat, hagyatékot. Érd: 06-70/217-3347

á l l a T

eladó hízók. Érd: 06-30/608-2097

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

malac és süldő eladó. Érd: 06-30/411-4093

saját terményen hízlalt sertés eladó, 130-
150kg-os. Érd: 06-30/4131-667

Tojótyúk 599 Ft/db. Nagyon szép barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szállítva. Érd: 
06-70/240-1331

T ű z i F a

akác, tölgy, hasított tűzifa számlával 
13.000 Ft/m3 kiszállítással. Hétvégén is! 
Érd: 06-20/623-9069

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

eladó tekézett tűzifa 1690Ft/mázsa, konyha-
készen, 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

Februári tűzifa akció! Kaloda 80x80x1,30m ár: 
13.000Ft-14.500Ft-ig. Termékeink 10hónapos 
kitermelés, akác, tölgy, bükk. Akár ingyenes 
házhoz szállítás! Fuvarunkat 24 órán belül tel-
jesítjük. 80x80x130-as kaloda ár: 14.500 Ft. 
Ömlesztett m3 ár: 15.500Ft-16.500Ft. Hívjon 
bizalommal! Érd: 06-30/502-9810

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

Kalodás tűzifa mxm-es 9500Ft. Ózd belterüle-
tén ingyenes házhoz szállítás hétvégén is. Érd: 
06-30/813-1109

Kalodás tűzifa sorba rakva bükk, tölgy, 
gyertyán 1mx1mx1m ár: 11.500Ft/m3. 
Erdei m3 ár: 24.000 Ft. Ingyenes házhoz 
szállítással! Érd: 06-30/752-0961

Kalodás tűzifa szorosan sorba rakva. Ingye-
nes házhoz szállítással! Bükk, tölgy, cserfa. 
Ár: 11.500 Ft/ m3. Érd: 06-20/501-9669

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

Konyhakész, ömlesztett, kalodás tűzifa, kiszál-
lítással 12.500FT/m3, szén is kapható. Érd: 
06-20/505-1690

szorosan sorbarakott, kalodás tűzifa 
12.000 Ft/m3. Garantált minőség, meny-
nyiség. Érd: 06-20/541-8861

TűziFa AKCIÓ! Tekézett 1600Ft/mázsa, hasított 
1700Ft/mázsa. Ingyenes házhozszállítás Ózd 
belterületén, hétvégén is! Érd: 20/938-1927

Tűzifa erdészettől 6 m3 ömlesztve konyhakés-
zen 345x215x83 raktérben. Érd: 30/964-9571

Tűzifa és szén kapható, tekézett, hasított, kalo-
dás. Szén a bányától, dió, kocka, darabos. Érd: 
06-70/545-7791

Tűzifa vegyesen eladó 23E FT/m3. Érd: 
06-70/531-2679, 06-20/403-7308

e g y é B  e l a d á s

automata mosógép felültöltős, keveset hasz-
nált 25.000Ft-ért, kisméretű hűtőszekrény 
30.000Ft-ért eladó. Érd: 06-20/988-6813

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

eladók hagyatékból: bundák, öltönyök nagyon 
olcsón! Érd: 06-48/471-898

eladó 4 részes hálószobai tükrös szekrény 
30.000Ft, felnyitható heverő 10.000Ft, nyitha-
tó Vénusz fotelágy 15.000Ft. Érd: 06-30/9559-
824

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

Nagyobb mennyiségű vulkáni tufa és mészkő 
eladó. Érd: 06-20/3344-063

2db 51cm-es japán „doboz” TV 5000Ft/db áron 
eladó. Érd: 06-30/9403-208
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dióbelet és héjas diót veszek. Érd: 06-20/519-
1628

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

ipari ezüstöt vásárolok minden formájában. 
Érintezőpogácsa, nitrát, amalgám, paszta, 
huzal, platinahőelemszál, palládium és ötvö-
zeteit, használt kemény vídia lapkákat. Érd: 
06-30/225-0188

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

„redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 414-9838!”

Bútorszállítás, lomtalanítás zárt teher-
autóval. Rakodás megoldható! Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.eu

Kapuk, kerítések, rácsok, korlátok, egyéb laka-
tos munkák. Érd: 06-30/565-8315

Kézápolás-műKÖrÖmépíTés az Újváros téri 
pavilonsoron lévő fodrászatban. Bejelentkezés: 
06-30/227-2353

Kisebb cégeknek bérszámfejtést vállalok. Hív-
jon bizalommal! Érd: 06-30/701-6020

lakások belső felújítását vállalom: gipszkarto-
nozás, hidegburkolás, festés és mázolás, sző-
nyeg és egyéb melegburkolatok lerakása. Érd: 
06-30/502-1217

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

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

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

á l l á s

a Markoó Kft. több éves gyakorlattal rendelke-
ző varrónőket keres! Érd: 06-48/705-125, 3600 
Ózd, Pármány út 1.

a szilvásváradi Fenyő vendéglő szakkép-
zett szakácsot, pincért, pultost keres. 
Jelentkezni: fenyovendeglo@t-online.hu 
30/9552-880

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

alumínium hegesztésében jártas AFI hegesz-
tőket keresünk Budapesti munkavégzésre. Érd: 
20/440-8355. Jelentkezni: 8-16 között.

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

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

Bérszámfejtőt keresünk szakmai gyakorlattal 
ózdi munkahelyre. Érd: 06-20/462-1338

Bolti eladói munkakörbe gyakorlattal rendel-
kező hölgy munkatársat keresünk 107.000Ft 
nettó alapfizetéssel. Jelentkezni lehet fényké-
pes önéletrajzzal a leticia13@t-online.hu e-ma-
il címen.

dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

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

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

o K T a T á s

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.
hu (E-000937/2014/A001-A011)

dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisz-
tens tanfolyam indul Ózdon részletfizetés-
sel. Érd: 30/6374083, 20/4237877 Eng.sz.: 
E-000452/2014

oKJ-s dajkaképzés. Érd: 06-30/269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu
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PEPPI JÁTÉKBOLT

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

a Vasvár üzletházban, a Városház téren

Igazolvány-
képek 

készítése
• egyéni beállítással, 
• szép kivitelben
•  bérlethez, 

sport igazolványba, 
munkahelyhez, 
pályázatokhoz

VÁLTOZATLAN ÁRON!

Nem fizetett és lökdösődött. Vádemelési javaslattal élt az 
Ózdi Rendőrkapitányság azzal a garázda férfival szemben, aki egy vendéglátó-
helyen nem fizette ki a fogyasztását. A 26 éves F. Krisztián ráadásul a pultost 
is obszcén szavakkal illette, a helyiségben tartózkodó másik vendéget pedig 
nekilökte az üvegajtónak. Szuper ügyek

Az Erőmű épületé- ■
ben szombaton este 
befolyt bevételt hang-
szervásárlásra fordít-
hatja az intézmény.

Szombaton este igazi kö-
zösségi térré alakul a Manda-
beruházás részeként felújí-
tott Erőmű épülete, ahol egy 
nagyszabású Jótékonysági 
Farsangi Estet tartanak. A 
cél nemes, a befolyt össze-
get ugyanis a tehetséges gye-
rekekkel foglalkozó ózdi ze-
neiskola kapja meg, ők pedig 
hangszervásárlásra fordítják, 
hiszen ezen a területen van-
nak nehézségeik. Az Erőmű 
kapui 19 órakor nyitnak ki, 
este nyolctól pedig a Bolyky 
Tamás Általános Iskola di-
ákjai által bemutatott nyitó-
tánccal indul az est. A vendé-
gek köszöntését követően az 
egyre sikeresebb ózdi Tempó 
Ütőegyüttes szórakoztatja a 
közönséget. 21 órától szín-
padra lép a Folk on 45 akusz-
tikus duó, este tíztől pedig a 
Csipa és a Kisamerika foglalja 
el a színpadot. Utóbbi formá-
ció az ’50-es évek amerikai 
hangulatát hozza el az ózdiak 
számára, swing, jazz és rock 
világslágerek formájában.

A Hooligans zenekar front-
embere, Ördög „Csipa” Tibor 
– egyéb elfoglaltságai miatt 
- ezzel a csapattal ritkán tud 
összeállni, ezért kuriózum-
nak számít majd a koncert-
jük. Három évvel ezelőtt az 
Olvasó színháztermébe va-
rázsoltak fergeteges hangula-
tot, ami jó ajánlólevél a mos-
tani hétvége előtt. A Csipa és 
a Kisamerika fellépése után 
pedig Retro Disco kezdődik, 
amely további meglepetése-
ket tartogat.

- Az országosan megfo-
galmazott feladataink mel-
lett nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy az Erőműben a helyi jel-
leg domináljon. Éppen ezért 
több olyan rendezvényt ter-
vezünk, amely valamilyen 
formában kapcsolatban van 
Ózddal – árulta el Bojtos 

Zoltán, intézményvezető. – 
Első jótékonysági estünkön 
a zeneiskolának igyekszünk 
segíteni, hiszen ők is mindig 
pozitívan állnak hozzánk, a 
város kulturális életében pe-
dig jelentős szerepet töltenek 
be. Bízom benne, hogy sok 
vállalkozó, cégvezető, és 
magánszemély ellátogat a 
szombat esti rendezvény-
re, mert egy olyan Erőteret 
szeretnénk létrehozni, ahol 
a városért tenni tudó és aka-
ró embereknek találkozhat-
nak egymással. Azt gondo-
lom, a program is önmagáért 
beszél, ezzel kapcsolatban 
szeretném a köszönetünket 
kifejezni Dudás Viktória öt-
letgazdának, Dancsok Ta-
más, Eke István és Radovan 
Stijacic szervezőnek.

 SZI - NM 

Jótékonysági est a zeneiskoláért Nagy bravúr a riválisnál
Több mint egy évtized után nyert ismét bajnoki 
mérkőzést Kecskeméten az ÓAM-Ózdi KC férfi 
kézilabda-csapata. A piros-kékek a keleti csoport 
15. fordulójában, komoly hátrányt ledolgozva, a 
hajrában fordították maguk javára a találkozót. Az 
alföldiek az első játékrészben hat góllal is vezettek, 
de a szünetben is néggyel álltak jobban. A második 
harminc percben azonban Szakál György csapata 
utolérte a házigazdákat, a végén pedig a jobb 
erőnlétének, a hosszabb kispadnak is köszönhetően 
megnyerte a rendkívül fontos összecsapást. Az ÓAM-
Ózdi KC legközelebb vasárnap 17 órától lép pályára, 
amikor a Marosi István Városi Sportcsarnokban a 
Törökszentmiklósi KE gárdáját fogadják. Kecskeméti 
TE-Kisokos – ÓAM-Ózdi KC 32-33 (17-13). Ld.: Bujdosó 
M. (7), Éliás G. (7), Kátai R. (6), ill. Padla (9), Menyhárt 
(7), Szűcs B. (5). 
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ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 

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

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

www.russmedia.hu  Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/8, 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

Kos - Minden energiáját 
összpontosítania kell, hogy 
elérhesse céljait. Ezen a 
héten még inkább szükség 
lesz lelkesedésére, optimiz-

musára. Azonban a nehézségek mellett 
a felbukkanó lehetőségeket is érdemes 
kihasználnia! Merkúr a Vízöntő jegyében 
váratlan esélyekről gondoskodhat.

Bika - Mostanában úgy 
érezheti, hogy sínen van min-
den. Ez azonban ne jelentse 
azt, hogy keresi magának a 
kihívásokat, inkább olyan fel-

adatokkal foglalkozzon, melyekkel szíve-
sen tölti az idejét. Ilyenek is vannak még 
az elintézendők között, ezekre figyeljen. 
Ne feszítse azonban túl a húrt! 

Ikrek - Ez a hét többek között 
arra való, hogy megtisztítsa 
a szellemét és a környezetét. 
Éppen ezért, amire nincs 
szüksége, annak bátran intsen 

búcsút. Merkúr, az Ön uralkodó boly-
gója, mindenféle változatosságot hoz 
hétköznapjaiba. Most minden lehetséges, 
bátran kísérletezzen!

Rák - Ezen a héten a Nap 
a Halak jegyéből támogat-
ja, méghozzá igen jótékony 
energiákkal. Teljesen világos: 
ez egy jó hét lesz. Engedje el 

a problémákat, ne üldözze a megoldá-
sokat azokra, inkább élvezze a gondtalan 
órákat. Hétvégén az újhold ablakot nyithat 
a világ csodáira. Élvezze ki!

Oroszlán - Minden lépését 
tervezze meg, mert csak így 
tudja elérni a célját. Próbáljon 
meg együttműködni másokkal 
és háttérben maradni. Persze 

nem könnyű, de megéri. Merkúr az Ön 
oldalán áll Uránusszal és Szaturnusszal 
lépve kapcsolatba. Ennek köszönhetően 
több lehetőség nyílik Ön előtt!

Szűz - Sajnos tapasztalnia kell, 
hogy nincs egy hullámhosszon 
a környezetével és folyamatos 
félreértések nehezítik meg a 
mindennapjait. Ezzel együtt 

tapasztalni fogja azt a csodát, hogy 
olyan emberek segítik Önt, akik teljesen 
önzetlenül cselekednek. A hét utolsó 
napjai mozgalmasak lesznek.

Mérleg - Talán jobban tenné, 
ha most megtartaná magának 
a véleményét és a gondo-
latait, mert ez az egyetlen 
módja annak, hogy elkerülje 

a kínos és kellemetlen helyzeteket. A hét 
közepétől mindez már enyhülni fog és 
minden a helyére kerül. A viták helyett az 
egészségre figyeljen!

Skorpió - Képtelen kikap-
csolni. A környezetében élők 
szívesebben lazítanak, mint 
újabb feladatokat keresnének 
maguknak, így érthető, ha 

menekülnek Ön elől. Hiszen Önnek tervei 
vannak, melyeket egyedül nem tud meg-
valósítani, így lázasan keresné azokat, 
akik a keze alá dolgoznának. 

Nyilas - Ezen a héten Merkúr 
Uránusszal és Jupiterrel lép 
kapcsolatba. Most több minden 
is könnyedén sikerül anélkül, 
hogy sokat kellene érte ten-

nie. Ha most éppen tanul valamit, akkor 
szárnyalni fog benne, ha nem, akkor a 
karrierje jár a csúcsra. Szakmailag min-
denképpen fejlődés elé néz.

Bak - Vénusz és Mars quadrát 
fényszögben állnak a jegyével. 
Ez még nem elég, hiszen Mars 
és Plútó is quadrát fényszög-
ben lépnek egymással kap-

csolatba. Semmi sem halad a meg-
szokott útján, minden másképp sikerül, 
mint ahogy tervezi. Emiatt számítania kell 
némi feszültségre a környezetével.

Vízöntő - Szánja ezt a hetet a 
megtisztulásra. Érdemes volna 
testi és lelki nagytakarítást 
végeznie. Kerülje a vitákat! 
Még ha igaza is van, job-

ban jár, ha nagyvonalú és nem feszíti 
tovább a húrt. Nem szabad mindent egy 
lapra feltennie, mert túlságosan sokat 
veszíthet. Okos enged.

Halak - Nem fogadja szívesen 
azokat a korlátokat, amelyek 
közé próbálják beszorítani. 
Hiába szolgálná az Ön érdekét, 
hogy most ne terhelje túl 

magát és félretegye a gondokat, nem érti, 
miért nem járhatja a saját útját. Ne kér-
dezzen annyit, csak hallgasson azokra, 
akik valóban szeretik!

 HOROSZKÓP 9. HÉT (2017. február 27-től március 5-ig)

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

Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

Az ózdi Tesco áruház bejárata melletti gyorsbüfébe 

ELADÓ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

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

Gyakorlattal rendelkező 

AUTÓSZERELŐT
 keresünk felvételre.

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

Ügyfélszolgálati irodába
ÁLTALÁNOS ÜGYINTÉZŐI 

MUNKAKÖR 
betöltésére,  közgazdasági szakközépiskolai 

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

KTV Ügyfélszolgálati irodába

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

Munkalehetőség!
 

Co Hegesztőket
Lakatosokat
keresünk!!!

-kiemelt bérezés
-biztosított bejutás

-béren kívüli juttatás
-bónuszrendszer
-azonnali kezdés

 
06 70 413 9273

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.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Temetői munkást keresünk 

teljes munkaidőben.
Fényképes önéletrajzot a 

temetomunka@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

Külföldi munkára
Németországba keresünk

lakatost, hegesztőt 
és csőszerelőket.

Érd: 06-20/462-1338

keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

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

MŰSZAKI ÉS EREDETISÉG VIZSGA
GÉPKOCSI ÉS 

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS

AKCIÓS 
GUMIABRONCSOK

AUTÓVILLAMOSSÁG
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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.  

Régen tapasztalható nagy népszerűségnek 
örvendett idén a helyi általános és középisko-
lás tanulók körében a Zrínyi Ilona Matematika-
verseny. Az összeállított feladatsorokkal a 
szervezők ezúttal is a diákok logikus gondol-
kodását szerették volna tesztelni. A megyei 
döntő legjobbjai április közepén a kecskeméti 
országos �náléban is összemérhetik tudásu-
kat. 
- Az első 10 feladat általában nem nehéz, 
azokból egy négyes, ötös tanulónak nem illik 
rontania. Viszont az azt követő feladatok 
igencsak gondolkodtatóak. Sokszor egy 
aprócska szó az, ami eltereli az ember �gyel-
mét, vagy elviszi őt egy rossz irányba. Ezért itt 
a szövegértésnek, a logikának nagyon nagy 
szerepe van - mondta Kallóné Endrész Gabriel-
la, az Újváros Téri Általános Iskola pedagógusa.

Logikus gondolkodás
OKTATÁS

Új hőközpontot kapott a József Attila Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium. Az intézmény 
saját gázkazánokkal rendelkezett, ám az 
utóbbi időben a négyből már csak kettő 
üzemelt, ami folyamatos karbantartást és 
javítást igényelt, és nem működött biztonsá-
gosan a fűtési szezonokban. A 20 millió forint 
értékű modern berendezés a több mint 40 
éves elődjét váltja fel. 
- Ez egy környezetbarát berendezés, tehát 
nem itt keletkezik az égéstermék a kémények-
ben a gázkazánoktól. 800 kilowatt fűtési 
teljesítményű, 150 kilowatt használati meleg 
vizet tud, ez több mint amit az iskola igényel, 
de ha később valamilyen bővítés történik majd 
az iskolában, akkor azt is ki tudja majd szolgál-
ni - fogalmazott Halász Sándor, az 
Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője. 

Új hőközpont
VÁROS

Ózdi siker is született a Rejtvényfejtők Napja alkalmából megrendezett országos versenyen. 
Az Ózdi Rejtvényfejtő Klub négy taggal képviseltette magát az országos egyesület és a Füles újság 
szerkesztősége által közösen szervezett megmérettetésen. A Sudoku klasszikus kategóriában 
Kovács Katalinnak az ötödik helyet, a Félig kevert olasz kategóriában pedig az első helyet sikerült 
megszereznie. A Félig kevert olasz kategóriában Tamás Jolánnak is sikerült bizonyítania, az előkelő 
harmadik helyet szerezte meg.
 
Az ózdi rejtvényfejtők a Városi Könyvtár támogatásával jutnak el más, lehetőleg közeli helyszíne-
ken megrendezett versenyekre, szerdánként pedig a Civil Házban klubfoglalkozásuk keretében 
töltik kedvenc szórakozásukkal az időt. Az Ózdi Rejtvényfejtő Klub idén ünnepli megalakulásának 
negyvenedik évfordulóját. Ebben az évben kettős jubileumot tartanak, ugyanis szeptember 
közepén tizedik alkalommal fogják megrendezni az Ózd Kupa elnevezésű, országos rejtvényfejtő 
versenyt a Kaszinó épületében. 

KULTÚRA

A hatvanadik házassági évfordulójukat idén 
októberben ünneplő Dobó György és 
Dobó Györgyné lett a „Házasság hete arca” 
városunkban.  A nyugdíjas házaspárt az Olvasó 
Adorján Lajos termében köszöntötték, ahol az 
ünnepi percek után dr. Csókay András tartott 
előadást az érdeklődőknek. Ahogy az idegse-
bész, agykutató fogalmazott: az a házaspár, 
amelynek tagjai közelebbi kapcsolatot 
ápolnak Istennel, jobban szeretik egymást is. 

Az örök szerelemnek azonban titka van, amely 
három pilléren nyugszik. Az egyik az elkötele-
ződés, a másik az intimitás, a harmadik pedig a 
szenvedély. 

Ötvennégy házaspár vette igénybe 2016-ban a nettó 300.000,- forintos családala-
pítást elősegítő támogatást, ebben az évben pedig már tizennégyen éltek a lehető-
séggel. Közel egy éve vezette be az önkormányzat Ózdon azt a rendeletet, amely-
nek célja a házaspárok gyermekvállalásra való ösztönzése. Legtöbben félreteszik a 
pénzt, és a későbbiekben gyermekük taníttatására használják majd fel.

- Nem volt korábban ilyen támogatás. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten viszont 
szeretné a város megtartóképességét növelni, és szeretnénk azt is, ha segíthetnénk 
azokat a családokat, akik ebben a városban tervezik a jövőjüket és itt vállalnak gyerme-
ket. Én úgy gondolom, hogy ez az ötvennégy igénybevétel a tavalyi esztendőben igen 
magas szám, mi sem számítottunk ekkorára - nyilatkozta Janiczak Dávid, polgármester.

A családalapítási támogatást azok a 20 év fölötti, első gyermeküket világra hozó ózdi 
házastársak, vagy élettársak igényelhetik a Polgármesteri Hivatalban, ahol a pár 
legalább egyik tagja 380 napos folyamatos munkaviszonyt tud igazolni. 

Csakmag József és felesége kapta meg elsőként a támogatást.

Veled kiteljesedve!
VÁROS

Népszerű támogatás
VÁROS

Rejtvényfejtő sikerek
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TULIPÁN Ózd, Vasvár út 54..

Kövessen minket a Facebook-on: Tulipán100

100 FT-OS BOLT

GREEN PASS UTALVÁNY ELFOGADÓHELY LETTÜNK! BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉGELFOGADÓHELY

Üzletünkben 
már a Norbi

termékek 
is megtalálhatóak!

59 Ft
Knoppers 25gr
129Ft Ft   e.á. 2.360Ft/kg

99 Ft
Twix csoki
109Ft   e.á. 1.980Ft/kg

69 Ft
Balaton szelet tej 30gr
75 Ft   e.á. 2.300Ft/kg

199 Ft
Milka tripla karamel 90g
229Ft   e.á. 2.211Ft/kg

99 Ft
Milka nussini 40gr
129 Ft   e.á. 2.475Ft/kg

119 Ft
Tibi csoki feketeribizli 90gr
229 Ft   e.á. 1.322Ft/kg

69 Ft
Belvita kakaós -30% cukor 50gr
89 Ft   e.á. 1.380 Ft/kg

649 Ft
Milka 300g Peanut Caramel
759 Ft   e.á. 2.163 Ft/kg

79 Ft
Kristályvíz szénsavas 1,5l
89 Ft   e.á. 53 Ft/l

99 Ft
Candy crush gumicukor 100gr
129Ft   e.á. 2.475 Ft/kg

999 Ft
Jacobs krönung 100gr
1.199 Ft   e.á.  9.999Ft/kg

149 Ft
Centline viszkóz felmosófej 1db
179 Ft   e.á. 149Ft/db

99 Ft
Univerzális törlőkendő 3db-os
129 Ft   e.á. 99Ft/cs

599 Ft
Heinz ketchup 875ml
649 Ft   e.á. 685 Ft/kg

499 Ft
Woolite 1l (rózsaszín, piros)
599 Ft   e.á. 499Ft/l

209 Ft
Stella artois 0,4l
249 Ft   e.á. 523Ft/l

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

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

TAVASZI  ÁRU 
ÉRKEZIK

március 2-án csütörtökön!

Gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keresünk

KONYHAI 
KISEGÍTŐ 

munkakör betöltésére.

Cím: aCapella Étterem 
Ózd , Vasvár út 37.

Tel.: 06/20-954-7027

Á L L Á S !

ELADÓ 22 ÉVE MŰKÖDŐ 
ÜZLETHELYISÉG 

profi látvállalással esetleg anélkül 
Ózdon a Vasvár úton költözés miatt.

Érd.: 06-30/9559-824

Telefonos 
értékesítői munka, 

�x �zetéssel plusz bónuszrendszer. 
Adatbázist, szoftvert, telefont mi 

biztosítunk. Jelentkezni: Nándori Renáta 
+36-20/538-3854  info@noniking.hu
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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 550Ft, kiszállítással 650Ft/adag) 

Hétfő:
- Zöldségleves
- Lencsefőzelék sertés 
pörkölttel

Kedd: 
- Brokkoli krémleves
- Sertés borzacska sült burgonyával

Szerda:
- Csontleves
- Csikós tokány orsós tésztával

Csütörtök:
- Tejfölös bableves
- Túrós batyu

Péntek:
-  Gyümölcsleves
- Orsó tészta,
resztelt csirkemáj 

Szombat:
- Székelykáposzta

9. heti menü

Mezőgazdasági 
Szaküzlet Ózd, 
Gazdabolt Ózd,

Akciós ajánlata:
műtrágya pétisó 5 kg  890 Ft/zsák  (e.ár. 178 Ft/kg)

Garafarm zöldség és virág 
vetőmagok 60 Ft/csomag

Ötleteket, hasznos tippeket olvashat „Teendők a 
kertjeinkben” című heti rovatunkban a Facebookon. 

Amit kínálunk továbbra is:
magas minőségű termékek,• 
hozzáértő kiszolgálás, telefonos és • 
személyes ingyenes szaktanácsadás

Kísérje � gyelemmel rendszeres akcióinkat!

Mezőgazdasági Szaküzlet Ózd

ROTEN KFT. Vasvár út 59. Tel.: 48/472-029

Bolyki főút 10. Tel.: 48/705-343

CSEMPÉT CSAKIS
A CSEMPE ÉS TÁRSÁTÓL!
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3600 Ózd Kőalja út 111. (bejárat a 25-ös főút felől)
Tel.: 06-30/946-3740, 06-30/730-7525; e-mail: suzukikaiser@t-online.hu

SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ
MŰSZAKI VIZSGA SZOMBATON!

ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
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