
 2017. március 3., XXVI/9.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

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

38
71

99

38
81

75

38
81

68
38

59
56

38
81

46
38

72
76

38
80

74

Ózd 09. hét

Márciustól sokba kerülhet az 
utcán hagyott kutyapiszok. 
/3. oldal

A Szovjetunióba hurcolt Ózd 
vidéki emberek fogságáról írt 
a fiatal történész./5. oldal

Távol a szülőföldtől

Szedjük össze! Nőnap. Szerkesztőségünk nőtagjai 
vállalkoztak címlapfotózásra nőnap 
alkalmából. Ezzel is kívánva minden 
nőtársuknak virágokban gazdag idei 
ünnepet./3. oldal

Hotel Ózd | 3600 Ózd, Ív út 9. | 48/570-010

NŐNAPI FINOMSÁGOK!
március 8.2017. Hotel Ózd

Egész nap Nőnap!
Nőnapon is a Hotel Ózd a legjobb választás!
Ízletes frissen sültek – házias ízek - ínyenceknek is!  
Saját cukrászatunkban készült sütemény különlegességekkel, 
tortákkal és széles ital kínálattal várjuk vendégeinket!

Tisztelt Munkáltató,Tisztelt Vezető!
Ne törje a fejét, Nőnap alkalmából hívja meg hozzánk 
hölgy munkatársait, köszöntse Őket nálunk és mi egy 
ajándék pohár pezsgővel, némi meglepetéssel járu-
lunk hozzá a vendéglátáshoz.

A Nők megérdemlik!

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

TAVASZI  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.

ÚJ      ÚJ      ÚJ      ÚJ      ÚJ      ÚJ

NŐI-FÉRFI EZÜST ÉKSZEREK, PIERCINGEK
kedvező áron kapható.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Ózd, Tesco üzletsor, Nyitva: 09:00-19:00

RCINGEKRCINGEK

lói k t!á j k k d á á llói k t!

ÓZDON CSAK ITT

NŐIFÉRFI 
KARÓRÁK.

Amigo 
Ajándék

Nőnapi 
kiárusítás 

Ózd, Újváros tér

március 6-7.     09-17 óráig.

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

Nyitva tartás: H.–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8.00–13.00

NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-
 KERESKEDÉS

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

JÁ
ZM

IN

TURI

TELJES TAVASZI 
ÁRUCSERE

MÁRCIUS 10-ÉN
PÉNTEKEN!
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

MIKSZTAI  AUTÓSISKOLA

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

T
www.miksztaiautosiskola.hu

ÓZD, VASVÁR ÚT 49.

06-30/9689-756
CSALÁDI ÉS DIÁK

KEDVEZMÉNY

„Jó utat választ, ha nálunk tanul vezetni!”

Mindenki megjelenésére számítunk.

Az Ózdi Nyugdíjas Klub 
Választmánya 

értesíti klub tagjait, hogy 
2017. március 22-én 

15:00 órától 
a Civilház dísztermében

éves beszámoló 
közgyűlést tart. 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.

Munkalehetőség!
 

Co Hegesztőket
Lakatosokat
keresünk!!!

-kiemelt bérezés
-biztosított bejutás

-béren kívüli juttatás
-bónuszrendszer
-azonnali kezdés

 
06 70 413 9273

SZEMÉLYGÉPKOCSI UTÁNFUTÓ
Első forgalomba helyezés: 1995.
Az utánfutó érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik, ideiglenesen forga-
lomból kivonásra került.

Kikiáltási ár: bruttó 50.000,-Ft
Az utánfutó telefonon történő egyeztetést követően megtekinthető az Óvoda út 
3. szám alatt.

Az árverés helye: Ózd, Október 23. tér 1. III. em. 322. sz. helyiség

Az árverés ideje: 2016. március 23. 10 óra
A kaució összege 5.000,-Ft, melyet az árverés kezdetéig az ÓTSZEGYII pénztárába 
kell befi zetni.
A kaució sikertelen licit esetén visszafi zetésre kerül.

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény (ÓTSZEGYII)

az önkormányzat tulajdonát képző alábbi gépjárművet árverés 
útján kívánja  értékesíteni.

F E L H Í VÁ S

A részletes pályázati feltételek megtekinthetők az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, Ózd város honlapján: http://www.ozd.hu,  illetve érdeklődni lehet a 
48/472-341 telefonszámon.

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

Időpont: március 24–25.

SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 17-ei 
lapszámunk 

előrehozott lapzártája 
2017. március 13. hétfő 

16:00 óra.
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Ellopta, összetörte. Egy helyi pizzéria elől lopott el egy 
Suzuki Swift típusú személygépkocsit a 29 éves Cs. Márton. A tulajdo-
nos bejelentését követően a rendőrök azonnal megkezdték a gépjár-
mű felkutatását és 30 percen belül Járdánházán, összetört állapotban 
megtalálták a keresett személygépkocsit. Fotó: police.huSzuper ügyek

Sokba kerülhet az ut- ■
cán hagyott kutyapiszok. 
Ebben az évben is vissza-
térő problémát jelent a 
városban a kutyaürülék.  

A helyi állattartókat tavaly 
októbere óta kiemelten figyel-
meztették a Városi Rendészet 
munkatársai, akik 2017. már-
cius 1-től már meg is büntet-
hetik a szabályokat megszegő 
ebtulajdonosokat. A kedvenc 
négylábúak által közterüle-
ten hátrahagyott szennyező-
dés egyrészt rontja a város-
képet, másrészt betegségek 
terjedését is elősegítheti. A 
bírság mértéke ötezertől öt-
venezerig terjedhet. 

- A városvezetés részéről 
2016 októberében érkezett 

olyan kérés, hogy azokat a 
kutyasétáltatókat, akik nem 
szedik fel állatuk után az 
ürüléket, azokat ne bírságol-
juk meg, hanem figyelmez-
tessük őket a hiányosságuk-
ra. Több hónapon keresztül 
rendszeresített nejlon zacs-
kókat osztogattunk számuk-
ra. Ez az intézkedés azonban 
nem hozta meg a várt ered-
ményt, így március elsejétől 
helyszíni bírságokat fogunk 
alkalmazni, ennek a jogsér-
tésnek a visszaszorítása ér-
dekében - mondta el Talján 
Róbert, a Városi Rendészet 
rendészeti vezetője.

A kutyafuttatókban tábla 
is jelzi a házirendet, ame-
lyen az is fel van tüntetve, 

hogy az állat által 
okozott szennye-
ződést, a sétáltató-
nak kötelessége el-
távolítani. Ennek 
ellenére a kijelölt 
területen, illetve annak ke-
rítésén kívül is sok kutya-
gumit találni folyamatosan. 
A kutyatartók közül többen 
is azon a véleményen van-
nak, hogy a rendet be kell 
tartani, ha kell, akkor bün-
tetés kiszabásával.

- Én Budapestről jöttem 
ide lakni. Ott jó volt, mert 
több helyen ki voltak he-
lyezve zacskók és ledobók 
a kutyapiszoknak. Ami jó, 
mert sokat kell menni, hogy 
el tudjuk dobni, de én is úgy 

gondolom, hogy ez nagyon 
helyes és büntessék meg a 
szabálytalankodókat - fogal-
mazott Balogh Erzsébet.

- Én mindig összeszedem, 
de nagyon sokszor találko-
zunk olyanokkal, akiknek a 
kutyája odapiszkol a földre 
és gond nélkül otthagyják. 
Én bármikor, bárhol össze-
szedem, mert egy kutyatu-
lajdonosnak ez is a feladatai 
közé tartozik - tette hozzá 
Balázs Györgyné.

SZI 

Figyelmeztetés után büntetés

A vacsoraesten egy középkorú 
házaspár ült az asztal túl olda-
lán. A szórakoztató produkciók 
hangzavara nem könnyítette 
meg a társalgás fesztelenségét. 
Kezdetben mindenki a közvet-
len szomszédjával csevegett. 
A pálinkás poharak emelgeté-
se egyre hangosabbá tette a 
férfiakat, így már nem tudtam 
nem meghallani a szemben ülő 
pár férfi tagját, aki minden hoz-
zászólásában nagyon okos és 
ellentmondást nem tűrő volt. 
A felesége szerényen ült az ol-
dalán és egyetlen hangot sem 
ejtett ki és az arcáról sem tud-
tam leolvasni semmit. Még ak-
kor sem, amikor egyre inkább 
pipaccsá vált a férje feje, jelez-
ve több pohár már biztos nem 
fér bele. Száz nőből kilencven-
kilenc ilyenkor durcássá válik, 
megpróbál tenni valamit, de 
ő ekkor sem mozdult. Egyet-
len egyszer kísérelte meg ki-
mozdítani az illetőt azzal, hogy 
már elfogyott a sor a svédasz-
tal előtt. A férfi megalázóan 
felemelte a hangját, mondván 
sztoriban van, ne zavarja.
Amikor a nő egyedül indult a va-
csoráért belegondoltam, hogy 
mit érezhet. Mennyire megalá-
zó ez az egész számára, ahol 
sem emberként, sem társként 
nem tiszteli a párja idegen em-
berek előtt. De milyen élete le-
het otthon egy ilyen társ mel-
lett? Milyen szerepe lehet egy 
ilyen kapcsolatban?
Menet közben tudomásomra 
jutott, hogy a férj egy dúsgaz-
dag vállalkozó és ezen egyál-
talán nem is lepődtem meg. 
No nem a gazdagságán, ha-
nem inkább az attitűdjén. Saj-
nos nem először tapasztalom, 
hogy ha valaki akár az átlagnál 
egy kicsit tehetősebb, úgy vi-
selkedik, mintha a tévedhetet-
len lenne. És a többségük még 
azt is hiszi: a körülettük lévő 
emberek a saját szolgahaduk. 
Hogy honnan veszik a bátorsá-
got ehhez? Meggyőződésem, 
hogy a környezetükben lévők 
rendkívül felelősek ezért. Hagy-
ják, hogy uralkodjanak rajtuk, a 
másik pénze legyen az egyetlen 
mérce, ezzel kiváltva minden 
más elvárást. 
A kedvenc könyvem a Büsz-
keség és balítélet Darcyját 
Elizabeth megleckéztette. A fel-
fuvalkodott, gazdag főnemes 
álmában sem gondolta, hogy 
Lizzy, a szerény hozománnyal 
rendelkező, de rendkívül okos, 
egyedi és öntudatos lány nem 
megy hozzá első szóra. A tör-
ténetet tudjuk, a tanítás örök-
re szólt. Ha többet olvasnánk 
ilyen regényeket, talán elhin-
nénk: a tisztelet mindenkinek 
kijár, szegénynek, gazdagnak 
egyaránt.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Tisztelet Férfinap mikor lesz,  ■
viccelődött velem az 
egyik férfi kollégám, 
amikor arról határoz-
tunk: a heti számunk 
címlapfotóját a nőnap-
nak szenteljük, de ki-
csit rendhagyó módon. 
Szerkesztőségünk nő-
dolgozói – úgy nyolc-
van százalékos arányt 
képviselünk a lapjaink-
nál – vállaltuk azt, hogy 
kamera elé állunk. Ez-
zel is megmutatva a 
nők sokféleségét és 
sokszínűségét. 

A kollégám akkor még 
nem ismerhette a cikkünk 
tartalmát, ami az idei nő-
napot a férfiak szemüvegén 
keresztül mutatja be. Mert 
a két nem – a férfi és nő –, 
mint jin és jang nem létez-
het egymás nélkül. Hiszen 
önmagunkat csak a másik 
viszonyulásában ismerhet-
jük meg igazán.

Roland (24)
Ha nő, akkor csajozás. Jó 

dolog megszerezni egy nőt. 

Azokat a helyzeteket ked-
velem, amikor agyafúrtnak 
kell lennem hozzá, hogy cél-
ba érjek. Persze kipróbáltam 
már a könnyebb megoldást 
is, amikor semmit sem kell 
tennem és a nő tapadt rám. 
De igazából két-három nap 
után kiderült, ezek a lá-
nyok nem kötnek le. Nem 
találom velük a 
hangot, mindig 
ugyanaz a 
nóta. A 
hétvé-
gi bu-
lik, ahol 
másnap 
reggel-
re nem 
em lé k-
szünk, mi 
történt előző este. 
Ha őszintén magamba né-
zek, egy olyan nőre vágyok, 
akire fel tudok nézni. Aki-
nek vannak céljai. Nemcsak 
az, hogy genetikai donort 
keres a leendő gyerekeinek 
és minden teher alól kihúz-
za magát. Most szó szerint 
udvarlok egy lánynak, aki 

nem igazán adja be a dere-
kát. Tetszik benne a hatá-
rozottsága, a világlátása, a 
kedvessége. Ennyi energi-
át még soha sem fektettem 
egy lányba, de tudom, hogy 
megéri.

Gábor (58)
Mi jut eszembe arról, hogy 

nő? Ma már a végte-
len szeretet, amit a 

lányaim, az 
anyám és a 
feleségem 

iránt ér-
zek. Mert 
szoktam 
mondani, 
b i z o n y 
n á l u n k 

nőuralom 
van. Még élt az édes-

apám sokszor mosolyogtunk 
azon: a sors nagy türelemre 
tanít bennünket, hiszen nem 
könnyű eligazodni a nőkön. 
Hát ha még négy nő él ve-
lünk együtt három generáci-
óból. Az édesanyám mindig 
is meghatározó volt a csalá-
dunk életében. Édesapám 

mindig azt mondogatta egy 
döntésnél: anyád ezt jobban 
tudja. És valahogy mindig 
igaza volt. Édesanyám a 
mai napig valahogy ráérez 
arra mi a helyes, és az élet 
ezt visszaigazolja. Ez az én 
életemben is igaz volt. Soha 
nem fogom elfelejteni, ami-
kor jó tanuló vidéki fiúcska-
ként azzal küzdöttünk, hová 
menjek középiskolába. Az 
akkori haverjaim mezőgaz-
daságiba mentek, mentem 
volna utánuk. Édesanyám 
szavaira ma is emlékszem: 
mi a bánatot akarsz te ez-
zel, mikor a kapa nyelét sem 
tudod megfogni? Így gimná-
ziumba parancsolt, ahonnan 
a műszaki egyetemre vitt az 
utam. A feleségem ösztöké-
lésére a kilencvenes években 
megszereztem a környezet-
védelmi mérnök másoddip-
lomámat is, hiszen akkor 
már látszott a bányamérnö-
kivel nem fogunk boldogul-
ni. Jó látni ma azt, hogy a 
lányaim is hasonló módon 
támogatják a férjüket.

 SZI - MÉ

Nők a férfiak szemüvegén át
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Fájó szívvel
mondunk köszönetet

mindazon közeli 
és távolabbi rokonoknak,

barátoknak, 
ismerősöknek és 
mindazoknak,

akik a szeretett férj, édesapa

HANGONYI 
ISTVÁN

(1930-2017)
ÓKÜ durvahengermű 

művezetője
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút 
vagy virágot helyeztek

és fájdalmunkban 
velünk együtt éreztek.
Gyászoló felesége és gyermekei

Hálás szívvel
mondok köszönetet

dr. Sulyok János 
belgyógyász 

főorvos úrnak és 
dr. Berta István 

intenzív osztályos 
főorvos úrnak, 

valamint az osztály 
dolgozóinak 

szeretett férjem
HANGONYI ISTVÁN

kezelésében, 
ápolásában végzett 

áldozatos 
munkájukért.

"Szíve nemes volt, 
keze dolgos
Élete nehéz volt, 
álma legyen boldog
Csak az hal meg, 
akit elfelednek
Örökké él, 
kit nagyon szeretnek."

Fájó szívvel 
emlékezünk

SZILÁGYI 
ISTVÁN JÁNOS 

(élt 86 évet)
halálának 

1. évfordulóján.
Felesége és lánya Erzsike

„Csillag voltál azt mondják,
s nem vigyáztunk Rád!”

LESTÁLNÉ 
SÓTÉR ÁGNES

Már két éve, hogy elhunyt.
Soha nem feledjük!

„Számunkra Te 
sohasem leszel halott
Szívünkben örökké

élni fogsz,
mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk

MÓRA IMRE
halálának 1. évfordulóján.

Szerető felesége, 
fi a és családja

Fájó szívvel 
emlékezünk

SZILÁGYI 
ISTVÁNNÉ

szül. Boda 
Gabriella Olga

halálának 1. évfordulóján.
Férje, fi a, lánya  és öccse

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

arló elején komfortos családi ház 
eladó. Lakáscsere érdekel! Érd: 
06-70/303-4802

Bánréve központjában eladó déli 
fekvésű felújított 3 szobás, össz-
komfortos családi ház (100m2) 
pincével, garázzsal, melléképü-
lettel, gyümölcsöskerttel. Irányár: 
5,8MFt. Érd: 06-30/464-0735

Borsodnádasdon 3 szobás 
lakás+garázs rajta szoba, konyha 
eladó. Érd: 06-70/615-8824

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: 
06-30/571-3561

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

eladó Ózd, Gál-völgye út 69. szám 
alatt 72m2-es, 3 szobás családi 
ház. Érd: 06-70/201-9677

eladó Szentdomonkoson össz-
komfortos családi 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. Irány-
ár: 4,5MFt. Érd: 06-20/314-1375, 
06-20/611-7348 este.

Petőfi úton eladó kétszintes családi 
ház. Érd: 06-20/225-6265

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

Urajon 2 szoba, konyha, fürdőszoba 
családi ház eladó. Érd: 06-30/481-
4831

4-1 szobás, összkomfortos családi 
ház eladó. Érd: 06-30/664-0084

l a K á s e l a d á s

eladó a Bibó István úton 2. eme-
leti, kétszobás, erkélyes, 54m2-es 
téglalakás. Műanyag nyílászárók, 
biztonsági bejárati ajtó, beépített 
konyhabútor. Irányár: 3,7MFt. Érd: 
06-30/594-9665

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

Ózd, Géza út legszebb házában 2. 
emeleten eladó lakás 2,2 millió Ft-
ért. Érd: 06-70/222-0851

Városközpontban, iskola mellett 
1,5 szobás lakás áron alul eladó. 
Érd: 06-30/438-1893

56m2-es, 2 szobás, erkélyes, 3. 
emeleti lakás eladó a Bibó út 6. 
szám alatt. Irányár: 3,6MFt. Érd: 
06-30/403-9945

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! Azon-
nal, készpénzben fizetek! Érd: 
06-20/261-4469

a l B é r l e T e T  K e r e s

Bérelnék egy, két vagy három 
szobás lakást! Érd: 00421/903-
609-371

Ü z l e T ,  m ű H e l y ,  i r o d a

rUHázaTi ÉS CIPŐBOLTKÉNT üze-
melő 50m2-es üzlethelyiség beren-
dezéssel vagy anélkül az Árpád 
vezér úti üzletsoron eladó. Érd: 
06-30/234-4098

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

J á r m ű

Készpénzes használtautó felvásár-
lás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásárol-
juk. Előzetes információ, és időpont 
egyeztetés: 30/374-8854 Autóin-
kat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

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

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

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. Irány-
ár 999.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

daewoo Matiz 2002-es évjárat, 
megkímélt állapotú, rendszere-
sen dokumentált szerviz. Irányár 
399.999.- autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

dacia Duster 1.6 benzin 4WD, 
2012-es évjárat, számlával iga-
zolható kevés km, szervizköny-
ves, nagyon szép állapotú maga-
san felszerelt (bőr, klíma). Irány-
ár 3.299.999.- hitel, autóbeszámí-
tás 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

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

Kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép 
újszerű állapot, szervizkönyv, elekt-
romos ablak, vonóhorog, multi kor-
mány. Irányár 2.149.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍ-
MA, tolatóradar, központi zár, elekt-
romos ablak, új állapotban, 6245-
km-rel! Irányár 2.090.000.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

BmW 316i Compact 2002-es évjá-
rat, kiváló műszaki és esztétikai 
állapotban, frissen szervizelt, jól 
karbantartott. Klíma, félbőr, stb. 
Irányár 799.000.- autóbeszámí-
tás 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, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

Ford Focus 1.6 TDCI Kombi 2010-
es évjárat, klíma, elektromos ablak, 
friss műszaki, szakszervizben veze-
tett szervizkönyv, kevés km, újsze-
rű külső és belső állapotban! Irány-
ár 1.699.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Ford Focus 2.0 TDCI Titanium Kom-
bi 2006-os évjárat, klíma, elektro-
mos ablak, félbőr belső, ülésfű-
tés, magasan felszerelt. Irány-
ár 849.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

opel Zafira 1.6B 2004-es, 7 sze-
mélyes, szép állapotban és Fiat 
Bravo 1.4 1997-es ár alatt hibák-
kal 165.000Ft-ért eladó. Érd: 
06-70/375-1806

seat Toledo 1.6 benzines alkatrész-
nek eladó. Érd: 06-30/626-7213

m o T o r K e r é K P á r

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

r é g i s é g

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

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

magánygyűjtő vásárol: öreg állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyveket, 
képeslapot, diavetítőt, régi pénze-
ket, iratot, öreg autómotort, kerék-
párt, rádiót, hagyatékot, Acélgyá-
ri relikviát. Bármi érdekelhet. Érd: 
06-30/912-9916

régi kázsmér kendőt, népvi-
seletet, zománcozott babaká-
dat, fateknőt, horgonyzott für-
dőkádat, dunnát, vászonzsá-
kot, métert vásárolok. érd: 
06-20/428-3455
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Korosztályuk legjobbjai. Ismét régiós bajnok lett 
a Bolyky Tamás Általános Iskola U11-es csapata. A Miskolcon 
megrendezett Sport XXI. Atlétika Régiós Döntőjében az U13-
as korosztály is remekül szerepelt, ők sokáig a barcikaiakkal 
holtversenyben álltak, végül ezüstérem került a nyakukba. 

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Határon átnyúló együttműködés

A helyi autóbusz köz- ■
lekedés is szóba került 
a Képviselő-testület leg-
utóbbi tanácskozásán. 

A szolgáltatást a tavaly 
megkötött közszolgáltatási 
szerződés alapján tovább-
ra is az Észak-magyaror-
szági Közlekedési Központ 
Zrt. látja el. A most megvi-
tatott változtatások az 1-es, a 
2-es, a 4-es, a 20-as, a 21-es, 
a 26-os és a 74-es vonalakat 
érintik. A 2017. január 1-től 
bevezetett mogyorósvölgyi 

betérőt azonban az utasok 
nem, vagy csak elenyésző 
számban veszik igénybe, 
így annak megszüntetését 
javasolták. 

- Most ott tartunk, hogy 
az életszerű változtatásokat 

meg kell tennünk, így ez az 
előterjesztés egy kisebb fo-
kú menetrend módosítást 
tartalmaz a lakossági igé-
nyeket kielégítve. Jelentős 
futásteljesítmény változást 
nem generál ez a változás, 
így annak jelentős pénzügyi 
hatása sem várható. Egyes 
járatok az esetek többségé-
ben 5-10 perccel korábban, 
illetve később közlekednek 
– mondta el Tartó Lajos, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság elnöke. 

A q u a k u l t u r á l i s  ■
együttműködési és fej-
lesztési megállapodást 
köt szlovákiai testvérte-
lepülésével városunk. A 
dokumentum aláírásá-
hoz egy határon átnyúló 
pályázaton való részvé-
tel miatt van szükség.  

Farkas Péter Barnabás tá-
jékoztatása szerint várható-
an idén ősszel jelenik meg az 
az országhatáron átnyúló pá-
lyázati lehetőség, amelynek 
előkészítést már most meg-
kezdte Ózd város vezetése. 
Ez a strandfürdő turisztikai 

fejlesz tését, 
és az egykori 
gyári uszoda 
felújítását is 
elősegítené. 

- Rimaszom-
bat testvérvá-
rosi település-
sel közösen 
szeretnénk be-
nyújtani ezt a 
pályázatot. Amiről most a Bi-
zottság szavazott, az egy elvi 
megállapodás volt. Egy úgy-
nevezett „Testvérfürdői” meg-
állapodás, amely hasonlatos 
a testvérvárosihoz, azzal a 

különbséggel, hogy célzottan 
a fürdőkultúra, a vízkultú-
ra, valamint ennek hozadékai 
kerülnek most fókuszpontba - 
fogalmazott Farkas Péter Bar-
nabás, alpolgármester.

„Rá ne lépj a cipőfű- ■
zőre” címmel forgat-
nak ifjúsági filmet helyi 
fiatalok közreműködé-
sével. A kültéri jelene-
tek nagy részét már fel-
vették, most a házon 
belüli forgatásokra 
koncentrálnak.  

Az összeállításban, a 
város valamennyi okta-
tási intézményének tanu-
lói megmutatják majd te-
hetségüket. Ahhoz, hogy a 
munkát be tudják fejezni 

elengedhetetlen volt az anya-
giak megléte, ezért több 
pályázatot is benyújtottak 
támogatást remélve, de tö-
rekvésük korábban nem járt 
sikerrel. Dancsok Tamás 

kezdeményezése azonban 
célba ért. Ózd Város Önkor-
mányzatának, helyi vállal-
kozók, valamint magán-
személyek felajánlásának 
köszönhetően a riói olim-
piát is megjárt Ózd címeres 
zászló négyszázezer forin-
tért talált gazdára az Ózdi 
Szabadegyetem programso-
rozat keretében meghirde-
tett árverésen. A „Rá ne lépj 
a cipőfűzőre” című ifjúsági 
filmet a tervek szerint idén 
nyáron tekintheti meg majd 
a szélesebb közönség. 

Alig fél éven belül im- ■
már második könyvét 
mutatta be dr. Nagy Péter 
a helyi közönségnek. 

Ezúttal a 70 évvel ezelőtt 
a Szovjetunióba hurcolt Ózd 
vidéki emberek fogságának 
témáját dolgozta fel a fiatal 
történész. A kötet megjele-
nését az Ózdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat támo-
gatta, így tisztelegve a Gulág 
Emlékév előtt.

- A téma kutatása nem volt 
túl egyszerű, mivel azokról 

a hadifoglyokról és elhurcol-
takról írtam, akik Ózd kör-
nyékéről kerültek szovjet 
fogságba. Tudni kell, hogy 
a szovjet fogságban nagyon 
kevés levéltári írat készült, 
ami magyarországi vonat-
kozású. Az orosz levéltárak 
őriznek ilyen dokumentu-
mokat, de azokat nyilván 
nagyon nehéz megszerez-
ni. Amikre tudtam hagyat-
kozni, azok a mélyinterjúk 
voltak - fogalmazott dr. Nagy 
Péter, történész.

Farsangi bált rendez- ■
tek Hódoscsépányon. A 
kultúrházban megtar-
tott összejövetel célja a 
közösségépítés és a ki-
kapcsolódás volt. 

A belépőjegyekből befolyt 
összeg a Tradíció és Hala-
dás Alapítvány bevételét 
növeli majd, amelyet a he-
lyi gyerekek kikapcsolódási 

lehetőségeire fordítanak. 
- A helyiek pozitívan fo-

gadták a programot. Körbe 
kell nézni, hogy milyen so-
kan vagyunk, és milyen vi-
gasság van minden alkalom-
mal, hiszen már többször 
rendezhettünk bált a meg-
újult kultúrházban - mondta 
Fidrus Péter, alpolgármester, 
területi képviselő. 

Szuper ügyek

Távol a szülőföldtől

Ifjúsági filmet forgatnak

Jelmezes vigasság Módosul a buszmenetrend
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Jó pár dolgot kínál ez 
a hét. A bolygók szembenál-
lásai a Kos jegyében Önt is 
türelmetlenné teszik. Már a 
hét elején érezni fogja, hogy a 

sors nem kíméli, újabb és újabb terheket 
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen 
belevágni új projektekbe, mert a sikerre 
még most is van lehetősége!

Bika - Az utóbbi idők aktivi-
tása minden téren meghozta 
az eredményét! Munkájának 
gyümölcse érik, azonban a 
fáradtság kezdeti jelei is meg-

mutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosz-
tani teendőit, hogy lelkiismeret-furdalás 
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok 
most felettébb empatikussá teszik.

Ikrek - Ezen a héten Mars 
teljes ereje a rendelkezésére 
áll, lendületet ad Önnek ez a 
rengeteg energia! A hét ele-
jén alig lehet megfékezni Önt! 

Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi, 
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan 
falak állják az útját, de ne adja meg magát 
a kudarcnak!

Rák - Egy kis türelemre van 
szüksége és rendeződik minden. 
A csillagok jóslata szerint a héten 
minden napra jut majd valami 
pozitívum, kellemes meglepetés 

az életben. Ezek tulajdonképpen előjelek, 
amik egy még nagyobb dologhoz veze-
tik. Mindenesetre legyen engedékenyebb 
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb 
nyertesei közé tartozik! Mars, 
Jupiter és Uránusz az Oroszlán 
oldalán állnak, rengeteg pozitív 
energiát biztosítva Önnek. Ha 

Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az 
Öné is, annak mindig különös jelentősége 
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzel-
mei szabadon! 

Szűz - Most még arra is 
hajlandó, hogy sokkal nyilván-
valóbban fejezze ki az érzelmeit 
és ne csak a problémáit merje 
őszintén elmondani, hanem a 

pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezet-
ten attraktív dolog. Néhány emberrel a 
környezetéből érdemes lenne mélyebb, 
bizalmi kapcsolatot építenie!

Mérleg - Ezen a héten Mars 
eléggé dominánsan áll az Ön 
jegyéhez. Ha valami rosszul áll, 
akkor a feszültségek tovább 
fokozódhatnak. Most fontos, 

hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A 
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a 
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne 
egy kis pihenésre. 

Skorpió - Találja meg azt 
az arany középutat, amikor 
elvégzi a feladatait, de közben 
a szeretteivel is tölt annyi időt, 
hogy ismét meghitté váljon a 

viszony. Amikor velük foglalkozik, felejt-
se el a problémáit és legyen nyitott az 
irányukba. Tegyék félre a gondokat és 
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre 
oszlik. Az első három napon 
Mars és a Hold is támogatják 
Önt, majd a Nap, Merkúr és 
Neptunusz lesz aktív, gyengítve 

energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy 
egy nyugodt és békés hét elé néz, de 
hamar szembesülnie kell majd ennek az 
ellenkezőjével. 

Bak - Most bármit képes lesz 
véghezvinni, illetve bárkit 
meggyőzni egy ötletéről, avagy 
lehetőségről. Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyien 

egyet értenek Önnel vagy fogadják el 
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne 
megvalósítani, annak most érdemes neki-
futnia.

Vízöntő - A héten tele lesz 
tettvággyal, amit érdemes 
kihasználnia és folyamatosan 
építgetnie a magánéletét és 
a karrierjét. A csillagok azt 

súgják, most különösen érdemes többet 
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen 
jó tanácsot, tippet kaphat. Az energiái 
növekvőben vannak.

Halak - Az égi konstellációk 
csalhatatlan ösztönnel ruházzák 
fel Önt. A problémákat is ösz-
tönösen oldja meg és esélye- 
it is első pillanatban felismeri. 

Kreativitása is előtérbe kerül. Használja 
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket 
az utóbbi időben elhanyagolt, újra fel-
elevenítse.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-ig)
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

á l l a T

előnevelt csirkevásár a Tábla 
úti táp-termény boltban márci-
us 29-én! Fehér húshibrid 480Ft/
db, kettős hasznú 480Ft/db. elő-
jegyezhető személyesen vagy 
telefonon: 06-30/268-5552

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

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

T ű z i F a

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

akciós hasított tűzifa számlával 
13eFT/m3 kiszállítással 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

szorosan sorbarakott, kalo-
dás tűzifa 12.000 Ft/m3. garan-
tált minőség, mennyiség. érd: 
06-20/541-8861

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

e g y é B  e l a d á s

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

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

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

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

Kisbálás rétiszéna, ömlesztett par-
lagi széna eladó. Érd: 06-20/627-
3135

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

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. Érd: 06-70/240-1331

e g y é B  K e r e s é s

Hulladék vasat, üzemképtelen sze-
mély és teherautót, rossz akkumulá-
tort vásárolok. Házhoz megyek. Érd: 
06-20/958-6233

személyautókat és vashulladékot 
vásárolok. Érd: 06-70/555-1262

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 
teherautóval. rakodás megold-
ható! Berki Viktor 06703619566 
www.ozdifuvaros.eu

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

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

lakások belső felújítását válla-
lom: gipszkartonozás, hidegburko-
lás, festés és mázolás, szőnyeg és 
egyéb melegburkolatok lerakása. 
Érd: 06-30/502-1217

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

szélVédŐJaVíTás, Csere, 
aUTÓÜVeg- és éPÜleTFÓliá-
zás. érd: 06-20/256-0488

á l l á s

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

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

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

Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
Érd: 06-70/354-9321

Budapesti munkahelyre kőmű-
ves, vasszerelő, ács brigádot kere-
sünk bejelentett munkahelyre. Érd: 
06-30/9-141-141

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

Kőműveseket, festőket keresünk! 
Érd: 06-70/416-2409

magas építésre felelős műsza-
ki vezetőt keresünk. 10.000 Ft/hó. 
Érd: 06-30/9141-141

megbízható traktorost keresünk 
gyümölcsösbe, Gyöngyös térségé-
ben. Állandó munka, biztos meg-
élhetés, útiköltség térítés, szállás 
lehetőség. Érd: 06-20/9356-969

Ózdi partnerünkhöz melegüzemi 

munkára, többműszakos munka-

rendbe kollégákat keresünk. Felté-

telek: tolómérő és szögmérő maga-

biztos használata, melegüzemi gya-

korlat. Fémipari végzettség előnyt 

jelent. Érd: 70/637-4810, www.

humanexistence.hu

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 

szállás, előleg megoldott. Sárvár-

ra betanított munkásokat keresünk 

több műszakos munkarendbe. Érd: 

06-20/224-0242, 06-30/791-

0950

o K T a T á s T  V á l l a l

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)

dajka, pedagógiai és gyógype-

dagógiai asszisztens tanfolyam 

indul Ózdon részletfizetéssel. Érd: 

30/6374083, 20/4237877 Eng.sz.: 

E-000452/2014

s z a B a d i d Ő ,  s z Ó r a K o z á s

Hajdúszoboszlói márciusi üdülés, 

félpanzióval 19.000 Ft/fő/hét. Érd: 

06-30/867-6550

K Ö s z Ö N e T

ezúton mondunk köszönetet 
minden támogatónak, aki a 45. 
Táblai borverseny megrendezé-
séhez hozzájárult! Tisztelettel: 
Táblai Borszervezők
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Ózd vonzáskörzetében húsüzembe 
keresünk raktárost azonnali belépéssel.

Feltételek: raktározási gyakorlat és Excel 
felhasználói szintű ismerete.

Jelentkezés kizárólag munkanapokon 
8-tól 16 óráig: 

30/9837-354 vagy 30/9289-740 telefonszámon .
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Gyakorlattal rendelkező 

AUTÓSZERELŐT
 keresünk felvételre.

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

38
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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

Önállóan dolgozni tudó 
kőműveseket, segédmunkásokat 

keresek Pest megyei munkára. 
Megbeszélés 2017. március 5.-én 
11:00 órakor az ÓZD Hotel előtt. 

Érd: 06-20/9533-738
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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. 

Tímea
KIÁRUSÍTÁS
Február 15-től 

MINDEN 
KOLLEKCIÓRA!
Érd.: 06-20/438-5151

MENYASSZONYI  RUHAKÖLCSÖNZŐ

  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 
sorsú gyermekeken,

  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 
szeretet és empátia,

  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, 

  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,

  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 
felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. március 19.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
Tel.: 70/931-3280, 70/425-9593

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

Március 8. - Nônapra - szeretettel:

... és egyéb termékek 
a március 1-7-ig tartó

akciós áruféleségekből!

Törzsvásárlóinknak 
kuponnal olcsóbb:

599Ft 449Ft/db 199Ft/db

Tolle trappista 
sajt 1 kg  

1399Ft

COOP
„A” rizs 
álló-
tasakos
1 kg  

299Ft

D.E. Paloma 
őr.vák.kávé
225 g, 2484 Ft/kg; 
2217,77 Ft/kg

Delikát 
ételízesítő

250 g,
1876 Ft/kg
1596 Ft/kg

1 db vásárlásnál
559 Ft/db

2 db vásárlásnál

499Ft/db

1 db vásárlásnál
469 Ft/db

2 db vásárlásnál

399Ft/db

I Love Milka 
epres, alpesi tejkr.  
120 g, 4992 Ft/kg

Orchidea 
dobozos
(márc. 6-8-ig)

Primula
(márc. 6-8-ig)

LEGÚJABB 
TAVASZI AKCIÓNK 

KÍNÁLATÁBÓL  
ÓZDI COOP ÜZLETEINKBEN:

MÁRCIUS 17IG
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2017. március 13.

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

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 !

�: 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.

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!

HÚROK
kellékek
hangszerekre és

PEPPI JÁTÉKBOLT 

a Városház téren
Tel.: 470-677

HEGEDŰRE 
Stradivári, D’adario Thomastic
BASSZUS, ELEKTROMOS,
AKUSZTIKUS GITÁRRA:
D’addario, Boy, Melódia
Húrok:
citerára, brácsára
Hangvilla, hegedűkulcs, 
szájharmónika, dobverő
pengetők, gyanta.

Hoya 
Hónap 
Ajánlata

Hoya egyfókuszú 
FÉNYRESÖTÉTEDŐ lencsék

35% kedvezménnyel! 

F É N Y R E S Ö T É T E D Ő  L E N C S É K

Ózd Vasvár út 35/b
470-740

Ózd Interspar 70/9497698
Ózd Kórház Rendelőintézet

70/3216552
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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

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

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

TELJES TAVASZI 
ÁRUCSERE

MÁRCIUS 7-ÉN
KEDDEN!

Ózd, Spar-ral szemben, 
a Filó üzletházban 

48/705-059, 30/985-8480

25% kedvezménnyel!

SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL

REDŐNY, RELUXA AKCIÓ!

Csőnadrágok, tavaszi ruházat, 
fehérnemű,

egyéb divatos dolgok 
JÓ ÁRON!

FILLÉRES TURKÁLÓ
Új helyre 

költöztünk!
Cím: Ózd, Vasvár út 41.

(volt garázs bizományi)

facebook.com/fi lleresturkaloozd

Mezőgazdasági Szaküzlet Ózd, Vasvár út 59. Tel.: 48/472-029 
Gazdabolt Ózd, Bolyki főút 10. Tel.: 48/705-343

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

Kísérje fi gyelemmel rendszeres akcióinkat!

Mezőgazdasági Szaküzlet Ózd

ROTEN KFT.

10. heti akciós ajánlat:
Fagél 0,5 kg 2300 Ft helyett 1590 Ft e.ár: 3180 Ft/kg

Motorolaj SAE 30/HD 1l (Pl. 4 ütemű motorok olajcseréjéhez 
kapálógép, fűnyírógép) 1890 Ft 1390 Ft/db 

Hajtóműolaj HEXOL 80W90 1l (Pl. kapálógép, fűnyírótraktor) 
1590 Ft 990 Ft/db

C S A K  A  G A Z DA B O LT B A N :

M I N D K É T  Ü Z L E T Ü N K B E N :

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


