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

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 10. hét

Nehéz sorsú embereknek se-
gített Ózd polgármestere. 
/3. oldal

Éledezik a természet, egy-
re több törődést igényelnek 
a dísznövények és a gyümöl-
csösök./5. oldal

Munka kiskertben
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esRászoruló családok

A tavasz hírnöke. A hóvirágnak körülbelül 75 faja és fajtája ismert, és mind fehér 
színű. Nálunk a kikeleti hóvirág őshonos, de kedvelt még a kertekben is nevelt pompás 
hóvirág és a redőslevelű hóvirág is.  Erdei sétánk során ne szedjük, mert védett növény. 
Ha valaki mégis gyûjtené, drága bírságra számíthat, száljáért 10 000 Ft-ot kérnek.

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

március  14. kedd 
18. szombat

    21. kedd

RENDEL: 
Dr. Gönczy Ivette

Kérjen
időpontot! 

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!



2 2017. március 10.

38
89

82
38

85
92

38
92

80

38
89

45

38
90

87

38
93

17
38

89
25

38
94

84

38
90

82

38
89

97
38

86
10

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/

Március 20., hétfő 15:30-kor

Magyarországi telephellyel 
rendelkező Német betonacél 

feldolgozó cég keres 
Európai üzemeibe

CO hegesztőket  
és betonacél 

feldolgozókat 
tartós kiküldetésre

ELVÁRÁS:
-  több műszakos munkarend és  

változó munkahely vállalása
- hegesztésben szerzett tapasztalat
-   hegesztő, karosszérialakatos,  

szerkezetlakatos géplakatos,  
esztergályos végzettség

- nagy munkabírás
BIZTOSÍTUNK:
-  határozatlan idejű munkaviszony
-  kiemelkedő �zetés
-  szállás 

Jelentkezni lehet: 
22/574-318, 22/574-082 

számon munkanapokon 8-16-ig

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

0 6/ 3 0 - 9 2 8 1 - 5 8 3
BIG-BEG Bt.

50
%

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.

ÚJ HELYSZÍNEN, 
de a megszokott színvonallal 

várjuk minden  kedves vásárlóinkat 

A KALIBER 
VADÁSZBOLTBAN 

Ózd, Munkás út 10. sz alatt 
(Főpostával szemben)!

Teljes körű készlettel állunk rendelkezésre:

gázriasztó, gumilövedékes, vadászfegyverek, 
légpuskák, tőrök, kések, lőszerek,

fegyverkiegészítők, vadászat - 
ruházati felszerelések,  akkumulátorok, trófea 

alátétek, stb.
Nyitva: H - P: 8 - 14 óráig, Szo: 8-12 óráig

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!

Érd.: 30/228-3345
Cím: Putnok, Fehér tanya 2. (26-os főút mellett)

Örökzöldek 
Tuják 

Díszcserjék

Gyümölcsfaoltvány 1000 Ft/db

Ka
zincbarcika, Építők útja 39.

Putnok, Bajcsy-Zs. út 4 .20.000 FT 
FELETT 

5% 
KEDVEZMÉNY!

-KOMPLETT HŐSZIGETELŐ RENDSZER
-HOMLOKZATI VAKOLATOK SZÍNKEVERÉSE

-BELTÉRI FALFESTÉKEK 100 FÉLE SZÍNBEN
-TAPÉTABORDŰRÖK, ÁLMENNYEZETEK, ROZETTÁK, KÜL- ÉS BELTÉRI DÍSZLÉCEK

-200 FÉLE TAPÉTA RAKTÁRBÓL, 4500 FÉLE KATALÓGUSBÓL
BANKKÁRTYA ÉS ERZSÉBET UTALVÁNYELFOGADÓHELY!

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS
20 KM-ES KÖRZETBEN 

INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 39.      PUTNOK, BAJCSY ZS. ÚT 4.

TULIPÁN 
100 FT-OS BOLT

Ózd, 
Vasvár út 54..

Kövessen minket 
a Facebook-on: 

Tulipán100

169Ft
Tibi csokoládé többféle 90g 
229Ft  e.ár: 1877Ft/kg

259Ft
Oreo eper, sajttorta  154g 
459Ft  e.ár: 1682Ft/kg

149Ft 
Kinder T4 50g 
179Ft  e.ár: 2980Ft/kg

129Ft 
Premiko zöldborsó 680g 
259Ft  e.ár: 190Ft/kg

319Ft
Bravos esperesso 250g 
389Ft  e.ár: 1276Ft/kg

199Ft 
Milka collage karamel 93g 
299Ft  e.ár: 2140Ft/kg

59Ft
Knoppers 25g 
99Ft  e.ár: 2360Ft/kg

49Ft 
Dörmi ABC csoki 25g 
89Ft  e.ár: 1960Ft/kg

00 FT O

99Ft 
Yippy narancs 0,33l 
229Ft  e.ár: 300Ft/l

Vas

499 Ft
Heinz ketchup 875ml 
599Ft  e.ár: 570Ft/l

GREEN PASS UTALVÁNY 
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉGELFOGADÓHELY

Üzletünkben 
már a Norbi

termékek 
is megtalálhatóak!
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Adóbevallások  
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119
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Leégett a tető. Információink szerint a kéményben átforró-
sodott tégla okozott tüzet egy Gömöri úti családi házban. A lángok 
gyorsan terjedtek, de szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 
lakótérben nem keletkezett kár, és személyi sérülés sem történt. Az 
eset részleteit még vizsgálják.Szuper ügyek

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

Március idusán Ózdon 
és a környező városok-
ban is megemlékeznek az 
1848/49-es Forradalom és 
Szabadság eseményeiről. A 
korábbi évek hagyományait 
folytatva a rendezvények so-
ra Hódoscsépányon, a Pető-
fi-szobornál kezdődik. Már-
cius 14-én, kedden délután 
egy órától Fidrus Péter al-
polgármester, területi képvi-
selő mond köszöntőt, majd 
az ÓMI Zenész Színházának 
műsorát tekinthetik meg az 
érdeklődők, a programot pe-
dig koszorúzás zárja.

Másnap délelőtt kilenc 

órától a városközponti nagy-
parkolóból indul a lovas fel-
vonulás az Ózdi Katonai és 
Lovas Hagyományőrző Kö-
zösség vezetésével. A Petőf-
téren 10 órától Janiczak Dá-
vid polgármester emlékezik 
vissza a forradalom esemé-
nyeire, majd „Magyarnak 
születtem…” címmel az 
ÓMI Zenész Színház, az 
Ózdi Néptánc Egyesület, 
valamint a Szabad Szom-
bat Néptánc Egyesület ze-
nés, táncos, irodalmi műsora 
következik. Az ünnepséget 
lezáró koszorúzás alatt az 
Ózdi Katonai és Lovas Ha-
gyományőrző Közösség, és 
Boros Géza énekművész mű-
ködik közre.

Putnokon a Római Ka-
tol i kus Templomba n 

szentmisével, a Református 
Templomban pedig Isten-
tisztelettel kezdődik a Már-
cius 15-i megemlékezés, egy-
aránt délelőtt kilenc órától. 
A Városi Ünnepséget ezután 
a Belvárosi Művelődési köz-
pontban tartják 10 órai kez-
dettel. A Himnusz hangjai 
után ünnepi beszéd követke-
zik, majd kitüntetéseket, el-
ismeréseket adnak át, végül 
a Serényi László Általános 
Iskola tanulóinak műsorát 
tekinthetik meg az érdeklő-
dők. Ezt követően a Serényi-
téren megkoszorúzzák Petőfi 
Sándor szobrát, ahol elhang-
zik a Szózat is. A gömöri te-
lepülés temetőjében is meg-
emlékeznek ’48 márciusáról, 
itt Kálniczky Endre sírjára 
helyeznek koszorúkat.

Borsodnádasdon délutáni 
órákra összpontosul az prog-
ram: 17 óra 15 perctől a Kö-
zösségi Ház és Könyvtár ud-
varáról fáklyás felvonulást 
tartanak. Ezt követően 18 
órától a Petőfi-téren Kormos 
Krisztián, a város első em-
bere mond ünnepi beszédet, 
majd a Móra Ferenc Általános 
Iskola diákjai és az Ózdi Vá-
rosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület Fúvószenekara emlék-
szik ’48 hőseire.   SZI - NM 

A forradalom hőseire emlékezünk

Nehéz sorsú embe- ■
reknek segített Ózd 
polgármestere. 

A Családsegítő Szolgálat 
munkáját próbálta ki az el-
múlt héten Janiczak Dávid. 
Ózd város polgármestere 
egy teljes napon keresztül 
test közelből tapasztalta az 
ágazatban dolgozók tevé-
kenységét, akikkel rászoru-
ló családokat is meglátoga-
tott. A program létrejöttét a 
városvezető kezdeményezte, 
mert szerette volna jobban 
megismerni az intézmény 
működését, a mindennapi 
nehézségeket. 

- A Család-és Gyermekjó-
léti Központ nyilvántartásá-
ban lévő problémás családo-
kat, illetve veszélyeztetett 
gyermekek családjait ke-
restük fel. Gyámhivatali 
megkeresésekre mentünk 
ki, ahol környezeti tanul-
mányt kellett készítenünk, 
illetve a klasszikus család-
gondozói tevékenységet 
együtt végeztük el – mondta 

el Mészáros-Bányai Zsu-
zsanna, a Család-és Gyer-
mekjóléti Központ szakmai 
intézményvezetője. 

Az irodai egyeztetést köve-
tően terepmunka Táblában, a 
Kőalja úton kezdődött el. Itt 
Janiczak Dávid és a három 
szakember egy olyan helyi 
családot látogattak meg, ahol 
korábban megélhetési prob-
lémák voltak, de a hasznos 
tanácsoknak köszönhetően 
mára már változtak az élet-
körülményeik. A peremke-
rület általános iskolájában a 
csoport tagjai az oktatási in-
tézmény igazgatójával egyez-
tettek a környezetükben 

tapasztalt problémákról és 
az iskolai hiányzásokról, de 
diákokkal is beszélgettek. Az 
osztálytermekben Ózd város 
polgármestere a tanulás fon-
tosságára hívta fel a gyerekek 
figyelmét.

Hétes-telepen voltak, aki 
felvállalva körülményeiket, 
beengedték otthonaikba a 
város vezetőjét és őszintén 
elmondták neki mindenna-
pos problémáikat. 

- Jól látható, hogy a Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a Csa-
ládsegítő Szolgálat munkatár-
sai szélmalomharcot vívnak. 
Minden tőlük telhetőt meg-
tesznek, eredményeket is 

érnek el, hiszen mindig van-
nak olyan családok, akiknél 
szemmel látható a pozitív ha-
tásuk. Azonban úgy látom, 
hogy összességében a város-
ban és országosan is újrater-
melődnek ezek az esetek. 
Komplex, végső megoldást 
nem jelenthet az ő munkájuk, 
ahhoz politikai változásra 
van szükség. Tüneti kezelés 
ez, amit viszont maximálisan 
és sokszor erőn felül végez-
nek, minden egyes nap meg-
újulva és ugyanolyan pozitív 
szemlélettel, ami felemeli a 
gondozottakat is. Csak cso-
dálattal és köszönettel for-
dulhatunk feléjük – foglalta 
össze a nap során szerzett ta-
pasztalatait Janiczak Dávid, 
polgármester. 

A családlátogatásokra 
nem üres kézzel Ózd vá-
ros polgármestere. A nehéz 
sorsú emberek tartós élel-
miszereket és tisztítószere-
ket is átvehettek Janiczak 
Dávidtól.

 SZI 

Odafigyelés, gondoskodás, segítségnyújtás

Tényleg ennyire naiv vagyok, 
morfondírozott magában Edit a 
találkozó után. Melindával a kö-
zépiskolában egy padban ültek, 
nemcsak jó pajtások voltak, ha-
nem lelki társak is. Még az első 
külföldi útjuk is közös volt: ki-
könyörögték a szüleiktől, hogy 
engedjék el őket az akkor még 
NDK-nak hívott Németország 
keleti felébe. Az évtizedek so-
rán a kamasz barátság családi 
barátsággá lett.
Hogy hol romlott el, ma sem 
tudja igazán. Talán akkor, ami-
kor Melinda elvált, a barátnője 
nehezen tudta megemészte-
ni, hogy ő szerencsésebb nála, 
mert meg tudta őrizni a csa-
ládi békét. No meg a távolság 
sem segített, hiszen ma több 
száz kilométer választja el őket. 
Ezért is örült, amikor a facén 
meglátta volt iskolatársa üze-
netét, hogy hazalátogat és kér-
te, üljenek le egy kávéra.
Edit elképzelte, milyen jó lesz 
kibeszélni majd az elmúlt évek 
szép emlékeit. Tényleg öröm 
volt látni Melindát ennyi idő 
után. A magas, szőke nő nem 
sokat változott, stílusa, tartása, 
ugyanaz volt, mintha csak teg-
nap váltak volna el. De valami 
már az első pillanatban hiány-
zott belőle. A szeméből eltűnt 
az a kedves csillogás. Edit per-
sze nem akart ennek túl nagy 
jelentőséget tanúsítani, arra 
gondolt, talán most nincs túl 
jó passzban.
Edit kérdezett, kérdezett és 
hallgatott. Hogy vannak a gye-
rekek, hogyan érzi magát, ho-
gyan találta meg az új barátját? 
Melinda minden bevezető nél-
kül rátért a lényegre. Egy biz-
tosítónál vezető, és most ezt 
a megyét vették célba. Neki 
már elvesztek a helyi kapcso-
latai, de Edit adja át neki a te-
lefonkönyvét. Felmérte azt is, 
milyen kötvényekkel rendelke-
zik és amikor kiderült, hogy az 
egyik  hazai ismert társaságnál 
vannak a család biztosításai, 
felnevetett: csak nem azt mon-
dod, képesek voltatok ezekhez 
leszerződni?
Edit ekkor már ott tartott, ve-
szi a kabátját. De ekkor Melin-
da az egészsége felől érdeklő-
dött. Azt gondolta magában, 
mégsem veszett el minden. 
Elmesélte neki a problémáját, 
hogy két hónapja magas vér-
nyomással küzd. Semmi gond, 
ettől még engedi a rendszer, 
hogy egy jó nyugdíjbiztosítást 
kalkuláljak neked.
Ekkor szakadt el cérna nála. Az 
órájára pillantva úgy tett mint-
ha most jutott volna eszébe, 
elfelejtett egy találkozót. Haza-
felé baleknak érezte magát. De 
annak azért mégiscsak örült, 
olyan balek, akiből nem veszett 
ki a jóérzés.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A balek 
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Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy

NAGY JÓZSEF
volt faipari dolgozó

életének 90. évében elhunyt.
Temetése 

2017. március 14-én kedden
15:00 órakor lesz 

a Szentsimoni temetőben. 
A gyászoló család

„Elfelejteni Téged 
soha nem lehet

Te voltál a jóság és a szeretet
Elvitted a fényt, a meleget

De itt hagytad a szerető szíved 
emlékét.”

Fájó szívvel emlékezünk

TRENKÁNÉ 
MEZEI JUDIT
halálának 1. évfordulóján.

Szerető szüleid, lányaid és testvéred

Fájó szívvel 
mondunk köszönetet 

mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

BARTÓK 
JÓZSEFNÉ

szül. Kovács Mária
(élt 73 évet)

utolsó útjára elkísérték
és fájdalmunkban osztoztak .

A gyászoló család

„Számunkra Te sosem 
leszel halott

Szívünkben örökké élni 
fogsz,

mint az angyalok.”

HANGONYI 
FERENC

halálának 
10. évfordulóján 

emlékezünk.
Szerető családod

„Nem az az igazi fájdalom
amitől könnyes lesz a szem
hanem amit elviselünk egy 

életen át csendesen.
Úgy ment el ahogy élt
csendben és szerényen
Drága lelke nyugodjon 

békében.”

Fájó szívvel 
emlékezünk

CSOMÓS 
JÓZSEF

halálának 5. évfordulóján.
Szerető felesége, két lánya,
vejei, unokái és dédunokája

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

Bánrévén jó környezetben 3,5 
szobás, szintes, vegyes tüzeléses 
családi ház eladó. Érd: 06-20/384-
1035

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

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

eladó Farkaslyukban, Tárna utcá-
ban (Kultúrház felett) 63m2-es ház. 
Érd: 06-30/539-7463

eladó Szentdomonkoson össz-
komfortos családi ház. Azonnal 
beköltözhető, szoc.polra is! Érd: 
06-20/2939-328

eladó Szentsimonban két család 
számára alkalmas ikerház mellék-
épületekkel. Garzont vennék! Érd: 
Szentsimon, Barátság út 16. szám 
alatt személyesen.

Hangony felsőn komfortos kis 
családi ház rendezett, nagy kerttel 
eladó. Érd: 06-20/451-6030

Hangonyban 2 szobás, pincés csa-
ládi ház eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Érd: 06-30/361-7894

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

Ózdon, a Budai Nagy Antal út 14. 
alatt 2 szobás, 100m2-es összkom-
fortos családi ház nagy kerttel 4MFt-
ért eladó. Érd: 06-20/402-9311

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

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

Bolyki főúton, a stranddal szem-
ben 3. emeleti, erkélyes, tehermen-
tes, felújított, gázfűtéses öröklakás 
eladó. Érd: 06-20/218-5960

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 Bolyki főúti 1,5 szobás, első 
emeleti, műanyag nyílászárós tégla-
lakás. Érd: 06-70/271-8444

eladó Ózdon, a Nemzetőr út 13. 
alatt jó állapotban lévő 1,5 szo-
bás lakás. Irányár: 2,7MFt. Érd: 
06-20/225-1575

Ózd központjában eladó 2 szobás, 
modern, erkélyes lakás. Irányár: 
4,8MFt. Érd: 06-30/313-4254

Ózdon, Újtelepen 1,5 
szobás, összkomfor-
tos, műanyag nyílászá-
rókkal, riasztóval ellátott 
lakás melléképületekkel, 
garázzsal együtt eladó. 
Érd: 06-30/336-0813

zrínyi út 8. alatti panel programban 
felújított házban másfél szobás föld-
szinti, azonnal beköltözhető lakás 
eladó. Érd: 30/976-8100

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

F ö l d ,  K e r T

4 ha. legelő, szántó eladó Ózd kör-
nyékén. Érd: 06-70/409-4576 16 
óra után.

Ü z l e T ,  m ű H e l y ,  i r o d a

Putnokon, a lakótelep mellett tető-
téri beépítési lehetőséggel, udvar-
ral üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 
Érd: 06-30/339-8142, 06-30/449-
6970

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

G a r á z s

Ózdon, a kórház felett garázs eladó. 
Érd: 06-30/339-8142, 06-30/449-
6970

J á r m ű

VeszÜNK! Készpénzes használtau-
tó 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 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

renault Megane Grandtour 1.5 
dci 2004-es évjárat, klíma, elekt-
romos ablak és tükör, eső érzéke-
lős ablaktörlő, megkímélt állapotban 
apróbb esztétikai hibákkal. Irány-
ár 799.999.- autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

mazda Demio 1.3 GLX 2000-es 
évjárat, klíma, elektromos ablak és 
tükör, szervo kormány, kevés km. 
Irányár 399.999.- autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

suzuki Jimny 1.3 JLX 4WD Mose3 
Style 2013-as állapotban, kevés 
km, szervizkönyves, bőr, ülés 
fűtés, elektromos ablak és elekt-
romos fűtött tükör, alufelni. Irányár 
3.590.000.- autóbeszámítás lehet-
séges! 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

renault Megane Grandtour 1.6 
2009-es évjárat, klíma, elektromos 
ablak és tükör, eső érzékelős ablak-
törlő, nagyon szép makulátlan álla-
potban, vezetett szervizkönyvvel. 
Irányár 1.599.999.- autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Toyota Corolla Sedan 1.6 Sol 2008-
as fekete, szép, megkímélt álla-
potban, klíma, elektromos ablak 
és tükör, gondos gazdától. Friss 
műszakival! Irányár 2.199.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki 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

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

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 kilométer-
rel, újszerű külső és belső álla-
potban! Irányár 1.699.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki 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

suzuki Maruti 1990-es évjá-
rat, 2017. decemberig érvényes 
műszakival eladó. Ár: 90.000Ft. 
Érd: 06-30/316-7708

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, 
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 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



52017. március 10.

Folyamatos képzés. Újabb 30 leendő határva-
dász kezdte meg tanulmányait megyénkben. A képzésük 
hat hónapig tart és az első két hónap után sikeres modul-
záró-vizsgát tett hallgatók már hivatásos állományba 
kerülnek kinevezésre. Fotó: police.huSzuper ügyek

Egyre több törődést  ■
igényelnek a dísznövé-
nyek és a gyümölcsö-
sök. 

A lombhullató fák az el-
múlt hetekben nyugalmi 
állapotban voltak, március 
elején azonban már javában 
éledezik a természet, így a 
kiskertekben egyre több fel-
adat várja a gazdákat.

A sort célszerű a szerszá-
mok átvizsgálásával meg-
kezdeni. Remélhetőleg senki 
nem sárosan tette el azokat 
az ősszel és nagytakarítás 
helyett csupán egy kis zsíro-
zás, olajozás lesz a feladat. 
A metszőollót vegyük elő-
re, hisz a fagyok elmúltá-
val ezt az elsők között kell 
használnunk. 

- Én minden nap végig né-
zek a kerten, nagyon men-
nék már dolgozni, hiányzik 
a munka – mondja egy csa-
ládi házban élő nyugdíjas 
férfi. - Ásózni még nem tu-
dok, mert még vizes a föld, 
de ha ilyen napos-szeles idő 
marad még néhány napig, 

akkor hamar ki fog szárad-
ni. Úgy látom a fák még nem 
rügyeznek, így a termés nem 
forog veszélyben. 

A nagy bevásárlóközpont-
okban már beszerezhetőek a 
vetőmagvak, palántázni vi-
szont most még csak azokat 
a zöldségféléket érdemes, 
amelyek csak későn érlelik 
be a termésüket. A legjobb, 
ha magunk neveljük a pa-
lántákat, egy házi fóliasá-
tor igazi főnyereményként 
szolgálhat. 

- Néhány éve kaptam közel 
2 méter magasra megnövő 

paradicsomfát. Nagyon fi-
nom termést hozott, az-
óta rendszeresen gyűjtöm 
a magját és ültetem el min-
den tavasszal. A burgonya 
tavaly nem sikerült jól, ott új 
vetőmag után kell néznem. 
De lehet, hogy csak a helyét 
unta meg, mert már három-
szor ültettem a kert ugyan-
azon helyére. Amiről idén is 
lemondok, az a répa. Évek 
óta cérnaszál méretűre fej-
lődik csak, azt megveszem 
inkább a piacon – magyaráz-
za a gazda.

 SZI - NM 

Megkezdődik az ózdi  ■
foci tavasz. 

Március első hétvégéjén, 
Szendrőben játszotta le idei 
első bajnoki mérkőzését az 
Ózdi FC. Az ózdi labdarúgók 
egy több hetes téli felkészü-
lési programot csináltak vé-
gig a holtszezonban, a kieső 
helyen szerénykedő csapat 
ellen elért döntetlent csaló-
dásként élik meg a csapat 
tagjai. A találkozónak kü-
lön érdekessége volt, hogy 
az ősszel még Ózdon futbal-
lozó Lakatos Csaba és Lázok 
József már az ellenfelet erő-
sítette, az ÓFC színeiben pe-
dig hat friss igazolás is pá-
lyára lépett. 

- Az átigazolási időszakban 

sikerült meghosszabbítani a 
kispadunkat. De úgy gondo-
lom, hogy nem csupán lét-
számban lettünk többen, 
minőségileg is erősödtünk 
a télen – mondta el Budai Ta-
más. - Első tavaszi bajnoki 
mérkőzésünkön is kiütköz-
tek azok a hibák, amelyeket 
az edzőmérkőzéseinket is 
látni lehetett. Néhány mér-
kőzés el fog telni, mire meg-
ismerik egymás gondolko-
dását a fiúk és hatékonyan 
fogunk tudni játszani – tette 
hozzá a fiatal szakvezető.

Az Ózdi Football Club csa-
pata a 11. helyről várta a me-
gyei I. osztályú bajnokság ta-
vaszi folytatását, a Szendrőn 
megszerzett 1 ponttal máris 

egy helyet elő-
rébb tudott 
lépni a csapat. 
Az egyesület 
elnöksége a 
pontvadászat 
megkezdése-
kor az 1-10. 
hely megszer-
zését tűzte ki 
célul a fiúk elé, Budai Tamás 
szerint azonban a megerősí-
tett játékosállománnyal az 
első nyolcba kerülés is reá-
lis terv lehet. 

- A Mád, a Felsőzsolca és 
az Edelény kiemelkedik a 
mezőnyből, mögöttük vi-
szont nagyon sűrű a me-
zőny. Egy jó tavaszi rajt-
tal sokat tudnánk javítani 

pozíciónkon. Ahogy az az 
ősszel is látható volt, könnyű 
mérkőzések nincsenek, a ta-
bella hátsó régiójában álló 
ellenfelek ellen is alaposan 
meg kell dolgozni a sikerért. 
A bajnokság első felében fur-
csa módon idegenben fut-
balloztunk hatékonyabban, 
tavasszal a hazai eredmé-
nyességünkön feltétlenül 

javítanunk kell – fogalma-
zott az ÓFC edzője.

Az ózdi labdarúgókat elő-
ször 2017. március 11-én, 14 
óra 30 perctől, az Onga el-
len buzdíthatják majd a Vá-
rosi Stadionban a szurko-
lók. A két együttes ősszel 
1-1-es döntetlent játszott 
egymással. 

 SZI - NM 

Készüljünk a kerti munkákra!

Újra pályán az Ózdi FC

Segítség a zeneiskolának
Az év elejétől új fenntartóval, a Forum Hungaricum Nonprofit 
Kft-vel folytatja működését a MANDA beruházásként ismert 
két ózdi intézmény, a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark és a 
Digitális Erőmű. Az újdonságok sorába tartozik az a sikeres 
jótékonysági program is, amely néhány nappal ezelőtt zajlott le 
az intézmény, európai építészeti figyelmet is kivívott, kultikus 
épületében. A Digitális Erőmű munkatársai Jótékonysági 
Farsangi Estet rendeztek a helyi zeneiskola ütőstanszakán 
tanuló, és már országosan is ismert TEMPÓ ütőegyüttes 
hangszervásárlási terveinek segítésére. A kezdeményezés 
mellé álltak olyan vállalkozók, szervezetek, akik megértették 
Bojtos Zoltán intézményvezetőnek azt a felhívását, melyben 
arra kérte a megszólított ózdiakat, hogy hozzanak létre egy 
szellemi erőteret a Digitális Erőműben. Ennek a célja, hogy az 
összefogáson keresztül segítsék a városban élő tehetséges 
fiatalokat. A zenés estén több százan szórakoztak önfeledten, 
a telet is búcsúztató rendezvényen. A szervezők figyeltek arra, 
hogy a dekoráció és a változatos műsorszámok összhangja 
kiemelkedően elegáns környezetet teremtsen. A jegybevételek 
és a támogatások együttesen azt eredményezték, hogy az Ózdi 
Zeneiskola részére 300.000 Ft-os adomány gyűlt össze, amelyet 
sajtótájékoztató keretében adtak át az intézmény részére.
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Kos - A csillagok azt üzenik, 
ha valami nem működik, nem 
szabad tovább erőltetni. A 
szerelemben és a partnerkap- 
csolatban is érdekes 

lehetőségei adódnak. Mars, az Ön 
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön 
mellett áll, utána pénteken belép a Bika 
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak. 

Bika - Minden, amit a héten 
kap az Univerzumtól, hosszú 
távra szól. Az ajándékok, a 
lehetőségek, a kapcsolatok, 
minden. Péntektől Mars belép 

az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgal-
mas időszak. Úgy néz ki újabb vagy 
legalábbis új elköteleződés vár Önre kar-
rier tekintetében. 

Ikrek - A héten azt tapasztal-
hatja, bármerre is lép, falakba 
ütközik. Hiába elszánt, akara-
tos és határozott, egyik célját, 
tervét sem képes véghezvinni. 

Álljon meg egy pillanatra és gondolkod-
jon el azon, mi van, ha azért akadályoz-
zák, mert egyszerűen nem most jött el 
ezeknek a céloknak a megvalósítása?

Rák - Érzelmi problémája 
felemészti minden energiáját. 
Csak teljesen fölöslegesen 
pazarolja az idejét olyan dol-
gokra, melyek már réges-ré-

gen aktualitásukat vesztették. Azonban, 
hála a Nap és Merkúr jótékony segít-
ségének, ebben az időszakban több dolog 
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos 
eseményeket és fordulatokat 
tartogat Önnek. A legtöbb-
jük olyan lesz, amilyenekre 
még csak nem is számított. 

Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még 
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne 
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet 
a problémás ügyeire. 

Szűz - Ezen a héten Merkúr, az 
Ön uralkodó bolygója, irányít. 
Kapcsolatba lép a Nappal és 
Plútóval is. Mindenesetre a 
Nappal nem jön olyan jól 

ki, mint Plútóval. Ezért kedden fél-
reértésekre kerülhet sor. Erős késztetést 
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a 
fontosabb kapcsolatait ápolja is.

Mérleg - Ezen a héten jó 
esélyei vannak, de néhány 
akadályt is le kell küzdenie, 
amelyek azonban elsősorban 
önmagától erednek. Az is 

kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú 
távú terveit mind alaposan átgondolja. 
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az 
alkalmazkodó oldalát mutatja!

Skorpió - A hét elején úgy érzi 
majd nem vágyik másra, mint 
békére és nyugalomra, emi-
att pedig nehezen is rázódik 
vissza a mindennapokba. 

Figyeljen oda arra, hogy ne legyen 
kötekedő másokkal, még ha erre nagy 
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz, 
hála az égi energiáknak. 

Nyilas - Ez a hét sok szellemi 
inspirációt ad Önnek. Ezt az 
energiát célzottan felhasznál-
hatja a munkában. Merkúr 
is segít, aki jó szimatot ad az 

optimális lehetőségek megérzéséhez. 
Mindezek ellenére ne becsülje alá a real-
itást, járjon két lábbal a földön, és akkor 
nem érheti meglepetés. 

Bak - Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyi-
en egyet értenek Önnel vagy 
fogadják el terveit, ajánlatait. 
Ezért bármit is szeretne meg-

valósítani, annak most érdemes neki 
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a 
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal 
csak az ellenkezőjét fogja elérni.

Vízöntő - A napokban az 
égiek komolyabb döntések és 
lépések megtételére sarkalják. 
Ezek által majd új távlatok 
nyílnak meg Ön előtt és mesz-

szebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs 
más dolga, mint folyamatosan újabb 
célokat tűzni ki maga elé. Most nem sza-
bad pihennie, ez a cselekvés ideje!

Halak - A kéretlen vélemény 
nyilvánításával kellemetlen 
helyzetbe kerülhet, jobb, ha 
nem avatkozik bele egy régóta 
húzódó vitába. A passzív szem-

lélés lehet a legjobb taktika! Minden nap 
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A 
hétvégén a Telihold értékes embereket 
vihet az életébe.

 HOROSZKÓP 11. HÉT (2017. március 13-tól március 19-ig)Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 
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ÉLELMISZER BOLTBA 
4 ÓRÁBA ELADÓT 

KERESÜNK!  
Jelentkezni önéletrajzzal, a 

Kőalja út 6 szám alatt. 38
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Előnevelt csirkevásár a 
Tábla úti táp-termény 
boltban március 29-én! 
Fehér húshibrid 480Ft/
db, kettős hasznú 480Ft/
db. Előjegyezhető sze-
mélyesen 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 eladó. 
Érd: 06-70/532-2021

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

Februári tűzifa akció tavalyi áron! 
Kaloda 80x80x1,30m ár: 10.000Ft-
13.000Ft-14.500Ft-ig. Termékeink 
kb. 10hónapos kitermelés, akác, 
tölgy, bükk. Fuvar mennyiségtől 
függően ingyenes házhoz szállí-
tás! Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük. 80x80x130-as kaloda 
ár: 14.500Ft. Ömlesztett m3 ár: 
15.500Ft-16.500Ft. Hívjon biza-
lommal! Érd: 30/752-1650

Tűzifa akció! Termékeink akác, 
tölgy, bükk. Kaloda 80x80x1,30m 
ár: 11.500Ft-14.500Ft-ig. Fuvarun-
kat 24 órán belül teljesítjük. Ömlesz-
tett m3 ár: 15.500Ft-16.500 Ft. Hív-
jon bizalommal! Érd: 30/333-0344, 
30/351-1659

TűziFa ELADÓ! Méterfa 24.000Ft/
erdei m3, gallyfa 18.000Ft/erdei 
m3 fuvarral. Tekézve is! Érd: 
06-30/248-7043

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

Tűzifa 1.700Ft/mázsa, kalodás tűzi-
fa 9.500Ft/mázsa. Ózd belterületén 
ingyenes házhozszállítás hétvégén 
is! Érd: 06-20/947-2860

e G y é B  e l a d á s

állaTáPolási CIKKEK! Bőrápolás, 
nyereg, kengyel. Pataápolás, pat-
kók, kötőfék, vezetőszár. Nyalósok, 
villanypásztor alkatrészek. Érd: 
06-48/473-100

Bánrévén szárított kukorica, búza 
eladó. Érd: 48/436-077, 70/326-
1680

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

eladó jó állapotban lévő műbőr 
narancssárga ülőgarnitúra és ágyaz-
ható rekamié. Érd: 06-20/3110-
524

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

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

Új-használt sport, túra, cross, 
supermoto motorgumik eladók! Érd: 
06-30/617-8593

e G y é B  K e r e s é s

dióbelet, héjas diót veszek! Érd: 
06-20/519-1628

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

ezüst, platina, palládium paszta, 
nitrát, forrasztópálca, amalgám, 
érintkező pogácsa felvásárlás min-
den formában, ezek ötvözeteit. Érd: 
06-20/923-4251

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!”

Csokvaományban idősek 
gondozását vállaljuk. Tel-
jes ellátás már 90.000Ft/
havi díjtól. Érd: 06-20/551-
3510

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

K Ö L T Ö Z T E T É S -
B ú t o r s z á l l í t á s -
lomtalanítás zárt teher-
autóval, rakodással! Berki 
Viktor www.ozdifuvaros.
eu 06703619566

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

S Z É LV É D Ő J AV Í T Á S , 
CSERE, AUTÓÜVEG- ÉS 
ÉPÜLETFÓLIÁZÁS. Érd: 
06-20/256-0488

á l l á s

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

Arlói sörözőbe megbíz-
ható pultost keresek akár 
azonnali kezdéssel. Érd: 
06-30/542-8350

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

Gyakorlattal rendelkező minőség-

ellenőröket keresünk autóipari cég-

hez minőségellenőri munkakörbe. 

Gyártósori-raktárkészlet vizuális, 

mérőeszközös ellenőrzés, váloga-

tási, mérési feladatok ellátására. B 

kategóriás jogosítvány, saját gépjár-

mű előny. Jelentkezéseket az info@

fqs.hu címre várjuk. Tárgy mezőben 

kérjük feltüntetni: Ózd.

Házi gondozót keresek szakápoló 

végzettséggel, akár bentlakással is! 

Érd: 06-48/448-162

Kőműveseket, festőket keresünk! 

Érd: 06-70/416-2409

magas építésre felelős műsza-

ki vezetőt keresünk. 10.000 Ft/hó. 

Érd: 06-30/9-141-141

Szerkezetlakatos-he-
gesztő állás karbantartói 
munkakörbe. Szállás, uta-
zás, ebéd, két heti fizetés 
biztosítással Győr megyei 
munkahelyre. 220e/hó. 
Érd: 06-20/383-6791

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

T á r s K e r e s é s

dekoratív lányok, asszonyok, csi-

nos hölgyek, kifejezetten igé-

nyes urakkal ismerkednének. Tel.: 

06-70/558-0600

47 éves ózdi férfi csinos, fiatalabb 

barátnőt keres. sms 06-30/837-

5424

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 . 38
81
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Automo� ve Products Group

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 21-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. 

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.

Az Ózdi „KERISEK” Alapítvány ez évben is 
jól sikerült alapítványi bált rendezett, 

melynek megvalósításához és sikeréhez 
sokan hozzájárultak. 

Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak: 

Közreműködésükkel emelték a bál színvonalát:
Cocktail Music Partyzenekar

SZIKSZI Keringősök
Besenyei Lilla, Schulcz Gergő

Tavaszi Zsongás Néptáncegyüttes
SZIKSZI Kangoo csoport

 Cocktail Music Partyzenekar
48-as úti Zöldség-Gyümölcs Bolt
Aladiszk Bt.
B.Mobil Motorkerékpár és 
Járműalkatrész
Bárdosné Rási Éva
Bio-Saldo Kft. Szalári Zsolt
Blue-Bell üzlet
Bolyoki Egyházközség
Borsodnádasdi Önkormányzat
Chili Bár
Color –Tech 96 Kft.
Díva Szépségszalon
Dr. Kósné Dargai Rita
Fehér Zsanett
Gátsikné Kondor Ilona
Gyöngyszem Fagyizó
Gyújtó Zöldséges
Hangony-Hús Kft.
Hangonyi Vágópont Kft.
Házszépítők Boltja Mi-Lift Kft.
Horváthné Farkas Erika

Hotel Ózd
Hun-Color Kft.
Joli Virágbolt
Kalandpark Szilvásvárad
Kentaur - Szakács Jolán
Kovács Kamilla
Lázi Sándor
Milasánné Kocsik Rita
Miksztai Autósiskola
Miskolc Gokart Aréna
Pappné Szalka Magdolna
Pici Divat
Rákóczi Fagyizó
Schulcz István
Siki Pékség
Sofi Well BiÓzd
Suzuki Kaiser
Szuper Kisáruház
és a rendezvény szervezésé-
ben, lebonyolításában szerepet 
vállalók, a támogató jegyet 
vásárlók.

LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 17-ei lapszámunk 
előrehozott lapzártája 

2017. március 13. hétfő 16:00 óra.

Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

Vegye 
számításba!

2,5 millió olvasó
működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár • 
országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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VAGYONŐRI 
MUNKALEHETŐSÉG ÓZDON!

Érdeklődni: 06 30 364 0371 
Email: 

vagyonvedelem.sec@gmail.com

Érvényes okmányokkal 
rendelkező Vagyonőrök 

jelentkezését várjuk, 
Kiemelt bérezéssel 
KEZDÉS AZONNAL!

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! 

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

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

ABRONCSSZERVIZABRONCSSZERVIZ

Műszaki 
vizsga minden
munkanapon!

24 ÓRÁS AUTÓMENTŐ SZOLGÁLAT

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

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

A PLES Zrt. 
borsodnádasdi kerékgyára

CNC
esztergályos

pozícióba  
munkatársat keres.
Elvárás a Hunor vezérlő 

ismerete, előny a 
Heidenhain vezérlés 

ismerete, programozói szint 
szükséges, kiemelt bérezés.

Az önéletrajzos
jelentkezéseket a 

k.patakine@ples-bn.hu 
e-mail címre várjuk.
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Részegen vezetett. Járművezetés ittas állapotban vétség 
elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a rendőrség S. 
Sándorral szemben. A 27 éves férfi Királdról tartott Ózd irányába, 
amikor lesodródott az úttestről és egy ingatlan kerítésének ütkö-
zött. A baleset során személyi sérülés nem történt.

A száraz fű égetések  ■
elvonják a tűzoltókat a 
fontosabb esetektől, és 
a felszerelés is gyor-
sabban amortizálódik.

Elkezdődött. Napközben, 
de sokszor sötétedés után 
is látható, hogy lángokban 
állnak a környező dombol-
dalak. Sokan égetnek szá-
raz füvet, annak ellenére is, 
hogy tűzgyújtási tilalom van 
érvényben. Az ózdi tűzoltó-
ságról az elmúlt napokban 
megtöbbszöröződött a vo-
nulások száma, különösen 
a hét utolsó napjaiban.

- Az elmúlt két hétvégén 
több mint húsz-húsz olyan 
esetünk volt, amikor bo-
zóttüzeknél kellett beavat-
koznunk – árulta el Tőkés 
Tamás, tűzoltóőrnagy, tűz-
oltóparancsnok. – Hét köz-
ben sem telnek „unalma-
san”, a szolgálatok, hiszen 

napi szinten több hason-
ló bejelentést kapunk. A 
tűzgyújtási tilalom az em-
berek számára nem jelent 
semmit, nem törődnek az 
előírásokkal, rengeteg fölös-
leges munkát adnak ezzel az 
állománynak.

Tőkés Tamás hozzátette: 
az ózdi tűzoltók ugyan bír-
ják a terhelést, ám a szárazfű 

tüzek indokolatlanul elvon-
ják őket az egyéb esetektől 
és a laktanyától. Emellett a 
meglévő felszerelések, ru-
hák is gyorsabban kopnak, 
a járművekről és az üzem-
anyagköltségről pedig nem 
is beszélve.

- Az ötvenezer forintos 
csizmákat, és a több száz-
ezer forintos ruhákat egy 

szezon után pótolni kell, 
ez nagymértékben köszön-
hető ennek az időszaknak 
– folytatta Tőkés Tamás. - 
Fölöslegesen használjuk az 
autóinkat, teljesen értelmet-
lenül fogy az üzemanyag, ha 
pedig véletlenül lakástűz-
höz, vagy műszaki mentés-
hez riasztanak minket, nem 
biztos, hogy a legrövidebb 
idő alatt oda tudunk érni. 
Ez pedig ugyancsak komoly 
problémát jelent ebben az 
időszakban.

A tűzoltóparancsnok 
szerint konkrétan nem le-
het behatárolni, hogy med-
dig tart az égetési hullám, 
de az időjárás nagy mérték-
ben befolyásolhatja. Ameny-
nyiben két-három naponta 
esik az első, akkor hama-
rabb leállnak a gyújtoga-
tók, hiszen nincs értelme 
a tevékenységüknek. Ha 

viszont száraz, szeles ma-
rad az időjárás, akkor akár 
még hetekig is bajlódhatnak 
a bozóttüzekkel.

- A hatósági osztályunk 
most minden olyan terület 
tulajdonosát felkeresi, ami 
érintett lehet a probléma 
kapcsán. Első körben köte-
lezést adunk ki az elhanya-
golt területek rendezésére, 
ha viszont ennek sem lesz 
foganatja, akkor tűzvédel-
mi bírságot is kiszabhatunk, 
amelynek a felső határa el-
érheti a 200 ezer forintot – 
árulta el Tőkés Tamás. – A 
kerti hulladékok égetésének 
rendjét minden településen 
helyi rendelet szabályozza, 
ahol ezt nem tette meg az ön-
kormányzat, ott eleve tilos 
az égetés. Jó lenne, ha eljut-
nánk odáig, hogy ezt komo-
lyan vegyék az emberek.

 SZI - NM 

A tilalom ellenére sokan égetnek
Szuper ügyek

A mogyoró és az  ■
éger már tüneteket 
okozhat.

Az allergia ma már népbe-
tegségnek számít. Hazánk-
ban közel két millió embert 
érint a szemviszketéssel, orr-
folyással vagy éppen soroza-
tos tüsszentéssel járó prob-
léma. Az allergia egyébként 
nem más, mint a szervezet 
túlzott reakciója azon anya-
gokra, melynek során hiszta-
min szabadul fel. Egyes kora 
tavaszi növények pollenszó-
rása már idén is elkezdődött. 
A mogyoró és az éger már 
tüneteket okozhat. 

- Az elmúlt egy hétben vet-
tem észre magamon, hogy 
folyamatosan folyik az or-
rom. Eddig nem voltam al-
lergiás semmire, de mivel 
semmi más bajom nincs, er-
re gyanakszom. Várok még 

néhány napot és ha nem mú-
lik el, akkor bizony el kell 
mennem egy orvoshoz – 
mondta egy fiatal hölgy.

A szakemberek szerint 
ma már nem kell, hogy 
az allergia megkeserít-
se az életünket. A beteg-
ség gyógyszerekkel kor-
dában tartható, a kezelés 
azonban egyénre szabott. 

A pollenkoncentráció csök-
kentésért azonban a kert- il-
letve földtulajdonosok is so-
kat tehetnek. A tavaszi-nyári 
gyomok rendszeres irtásával 
javítható a helyzet. 

- Nálam még nem jelent-
keznek a tünetek. Én a par-
lagfűre vagyok érzékeny, 
az pedig nyáron virágzik. 
Június közepétől egészen 
szeptemberig szoktak tőle 
szenvedni. Van rá gyógysze-
rem, de ha későn kezdem el 
szedni, akkor bizony na-
pokig viszket a szemem és 
tüsszentek nagyokat – ma-
gyarázza egy kisgyermekes 
családapa.

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat weboldalán 
minden nap friss pollen-
jelentést olvashatunk, sőt, 
naponta frissítik pollentér-
képüket is. Az Országos 

Környezetegészségügyi In-
tézet internetes felületén egy 
térképet is találunk, ahol kü-
lönböző színekkel jelölik az 

egyes településeket a külön-
böző allergének intenzitása 
alapján.

 SZI - NM 

Ha tavasz, akkor allegria

Fotó: allergiatunetei.hu

Hasznos tanácsok 
allergiásoknak:

- Magas pollenszám idején 
 töltsön minél kevesebb időt 
 a szabadban.
- Hazaérkezés után azonnal 
 váltson cipőt és öltözzön át.
- Gyakrabban mosson hajat 
 lefekvés előtt.
- Ne szárítsa ruháit a 
 szabadban.
- Menet közben ne húzza le 
 gépkocsijának ablakát.
- Lakását kora reggel vagy az 
 esti órákban szellőztesse.
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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

Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

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. 

Rhinospray plus 
Orrdugulás elleni szer 
Fogyasztói ár: 1932 Ft 
Megtakarítás: 360 Ft

Zovirax krém 
Herpesz kezelés 
Fogyasztói ár: 1440 Ft 
Megtakarítás: 331 Ft

Tantum verde 20x 
Torokfert!tlenít! 
Fogyasztói ár: 1614 Ft 
Megtakarítás: 315 Ft

Lopedium 20x 
Hasfogó 
Fogyasztói ár: 1442 Ft 
Megtakarítás: 288 Ft

Panangin tbl. 
Szíver!sít! 
Fogyasztói ár: 1352 Ft 
Megtakarítás: 270 Ft

Acc 600 long 
Köptet! 
Fogyasztói ár: 1902 Ft 
Megtakarítás: 608 Ft

-23%-23%
1108 Ft  

554.00 Ft/g

1570 Ft  
157.00 Ft/ml

-20% 1153 Ft  
57.60 Ft/db

-20% -32%

-24%

1081 Ft  
21.60 Ft/db

1299 Ft 
65.00 Ft/db

Márciusi - Áprilisi Akciós Termékeink 

Érvényes: 2017.03.01-2017.04.30 

        FLÓRA PATIKA - Ózd, Ív u. 1. Telefon: 06-48/471-049 
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezel!orvosát, gyógyszerészét!  

Az akciók a gyógyszertár népszer"sítését szolgálja, nem az egyes termékek fogyasztására ösztönöznek. A százalékban számított engedmény a kiadványban egész számban jelenik meg.   A hirdetményen szerepl! termékek fotója csak illusztráció - eltérhet 
az akciós temékekt!l. A tájékoztatás nem teljes kör", a részletekr!l tájékozódjon patikánkban. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. 

1293 Ft  
129.30 Ft/db

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

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

76.900 Ft
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREI
VÁROSUNK Számunkra fontos a tájékoztatás. Polgármesteri beszámolók,

alpolgármesteri tájékoztatások a városunkkal kapcsolatos
legfontosabb önkormányzat döntésekről, eseményekről 
és tervekről egyenesen Önnek. Kéthetente megjelenő oldalunkat látja.  

A „Településképi arculati kézikönyv” kidolgozásáról egyeztettek ma délelőtt a Városházán. 
A téma kapcsán Hegedűs Lórántné, a Jobbik országgyűlési képviselője is Ózdon járt, hogy 
egyrészt tanácsaival segítse a helyi szakemberek munkáját, másrészt megismerje azokat a
 problémákat, amelyek megoldásában sokat segíthet az őszre elkészülő dokumentum és a hozzá 
társuló önkormányzati rendelet. Az irodai egyeztetést követően a Jobbik országgyűlési 
képviselője dr. Bézsenyi Bernadett polgármesteri tanácsadó társaságában az Új telepre is 
kilátogatott. Hegedűs Lórántnét meglepte az elhagyatottan álló házak látványa. Megítélése 
szerint a készülő kézikönyv és rendelet egy olyan valódi eszközt ad majd a településvezetők 
kezébe, amelynek segítségével bizonyos előírásokat be tudnak majd tartatni a lakókkal. 

- Nagyon rossz példa az, amikor a tulajdonos nem akar az ingatlanjával foglalkozni és az - szó szerint 
- ebek harmincadjára kerül. Ez egy fenntarthatatlan és tűrhetetlen állapot, azért mert ez a szomszéd-
ság teljes egészére is rossz hatással van. Egyrészt rossz példát mutat, másrészt elértékteleníti a 
szomszédos ingatlanokat is. E tekintetben is nagyon hatásos eszköz lesz az a bizonyos településképi 
rendelet, mert akkor itt, ezen a telepen is fel tudjuk számolni ezeket a negatív példákat - összegezte 
a terepbejáráson szerzett tapasztalatait Hegedűs Lórántné, országgyűlési képviselő. 

Új munkaruhát kaptak a mentősök. 
Az Alkotmány úti mentőállomás dolgozói 86 
darab hímzett, logóval ellátott pólót vehettek át, 
amelynek �nanszírozásában a terület önkor-
mányzati képviselője segített. A mentősök 
örültek a ruhadaraboknak, hiszen régóta nem 
részesültek ilyen támogatásban. 
- Úgy gondolom, hogy ezzel a támogatással 
nemcsak a választókerületemnek tudok többet 
nyújtani, hanem az egész városnak és a térségnek. 
A mentőszolgálat minden dolgozója óriási 
területet lát el, nagyon mostoha körülmények 
között. Talán ezek az apró jutalmak, ajándékok 
megkönnyítik az Ő helyzetüket, így jobb kedvvel 
végzik a mindennapi tevékenységet - fogalmazott 
dr. Kósné Dargai Rita, önkormányzati képviselő.

Mentős viselet

Átfogó egyeztetés

EGÉSZSÉGÜGY

VÁROSIMÁZS

Harminc órás, akkreditált továbbképzést tartot-
tak a szivacskézilabda iskolai oktatásával 
kapcsolatban városunkban. A helyi pedagógusok 
elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vettek 
részt a három nap alatt, iskolájuk pedig labdá-
kat, valamint kapukat kap majd hamarosan 
ajándékba. Az Újváros Téri Általános Iskola új 
tornatermében megtartott tanfolyam a Magyar 
Diáksport Szövetség és a Magyar Kézilabda 
Szövetség közös szervezésében, Zákányi Zoltán 
irányításával valósult meg. A sportág oktatásá-
nak már van egy minisztérium által jóváhagyott 
kerettanterve is, így ezt azonnal tudják is 
alkalmazni a tanítók és a testnevelők. 

Szivacskézilabda 
az iskolákban

SPORT VÁROS

Mintaprogram segíti a kisgyerekek nevelését a Virág úti óvodában. Az intézmény országosan is egyike 
annak a 15 óvodának, amelyben alkalmazzák a „Nyugi ovi” elnevezésű módszert. A projekt a kora 
gyermekkori megfélemlítés megelőzésére irányul, és immár 2 éve nagy sikerrel működik Táblában is. 
Az óvoda minden dolgozója részt vett egy érzékenyítő tréningen, majd a szülők körében végeztek egy 
kérdőíves felmérést, és tájékoztatták őket a projekt legfontosabb elemeiről. A projekt lényeges részét 
képezi az úgynevezett tematikus hét, amit az óvoda mindhárom csoportjában alkalmaznak. 

- Mi ezt az ismeretet második éve alkalmazzuk itt az óvodában, minden csoportban. Tavaly a nagyokkal 
végeztük, most pedig a kiscsoportba is bevezettük. Nagyon jónak tartjuk, óvodában teljes mértékben 
alkalmazható program a szülők, a dolgozók és a gyerekek megelégedésére szolgál, és használatra 
javaslom minden óvodának - mondta Földessy Andrea, tagóvoda vezető.

Nyugi ovi

Március 3-a szomorú napként íródott bele a 
város történelmébe. 27 évvel ezelőtt azon a 
napon tragédia rázta meg az Ózdi Kohászatot. 
1990. március 3-án reggel hatalmas robbanás 
következett be az acélműben található 
üstkemencénél. A 100 tonnás üstből elfolyt az 
acél, ami – mind a mai napig ismeretlen okok 
miatt – vízzel találkozva hidrogénrobbanást 
okozott, amelyben 13 munkás veszítette életét. 
Az Ózdi Önkormányzat szervezett keretek között 
öt évente emlékezik meg a tragédia áldozatairól, 
az egykori munkatársak és barátok viszont 
minden évben kilátogatnak a Gyári temetőbe, 
így tisztelegve az elhunytak emléke előtt.

Szomorú évforduló

OKTATÁS
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2017. március 13.

Ne kockáztassa éves termését bizonytalan vetőmagok ültetésével!
Vásároljon magas biológiai értékű növény-egészségügyileg ellenőrzött vetőmagokat!

ROTEN KFT.

Indul a szezon, bő termést szeretne?

Mindenképpen próbálja ki Ön is! Ne feledje!

Minőségi vetőmag --> Biztos kelés --> Bő termés

225Ft helyett
155Ft/csomag

Megérkezett üzletünkbe a térségünkben
bő termést adó SEMENARNA vetőmagcsalád!

Keresse a Bolyki főút 10. szám alatt található üzletünkben 
a többi kiváló vetőmagcsalád mellett!

Mezőgazdasági Szaküzlet Ózd
Gazdabolt Ózd, Bolyki főút 10. Tel.: 48/705-343
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Időpont: március 24–25.

Szeretet te l  vár juk kedves vásár ló inkat!

ÚJDONSÁG! Ózdon a Tesco 
üzletsoron 

NŐI, FÉRFI 

KARÓRÁK
EZÜSTÖK nagy választékban kapható!

Ózd, Tesco üzletsor (Vevőszolgálati pult mellett), 
Nyitva: H-Szo.: 09:00-20:00, V: 09:00-19:00

PEPPI JÁTÉKBOLT a
Városháztéren
Tel.: 470-677

Bőrfocik varrása, 
belsőcsere
Logico - okosítók
LEGO-k a legjobb áron

Bőrfocik varrása,
belsőcsere

Játékok tavaszra 
a szabadba

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

A Borsod
bótai

 

Kör zeti
 Általán

os 

Iskola
 kösz

önete
t 

mond támogató
inak:

Kovácsné Barta Anita,
Lezák Zoltán Sütőüzeme,
Color-Tech, Ronyecz Béla, 
KÁJEL Kft., Mackó Tüzép, 

Simkó Károly, Filó Kft., Eger Tej, 
Géniusz Könyváruház, Hlavina Kft., 
Siki Kft., Éden Vendéglő, Immánuel 
Gyógyszertár, Bajnok Cukrászda, 
Házszépítők Boltja, Joli Virágbolt, 

Kentaur, Viktor Kínai, 
Pepo Papír Bt., Andrea Virágbolt

38
91

25

LOVASOKTATÁS
kezdőknek és haladóknak!

Érd: 06-70/366-0691
/tancosvolgyilovastanya


