
 2017. március 17., XXVI/11.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 11. hét

Az Ózd Közbiztonságáért Ala-
pítvány támogatásával bárki 
segítheti a rendvédelmi szer-
vek munkavégzését./3. oldal

Amerikai egyetemisták jártak 
tanulmányúton az elmúlt na-
pokban Ózdon./5. oldal

Hasonló módszerek

Közös érdek

Visszatérő vendégek. Kiolvadt 
a jégréteg, a tavaszi napsütésben 
azonnal visszatértek az ózdi Horgász-
tóra a vadkacsák. Március közepén a 
horgász-szezon is elkezdődik, a tógazda 
az első haltelepítést is elvégezte már. 

LOVASOKTATÁS
kezdőknek és haladóknak!

Érd: 06-70/366-0691
/tancosvolgyilovastanya

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876 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 AKCIÓ!

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

60x150 Bny ablak:  36.900 Ft
120x150 Bny ablak:  47.900 Ft
150x150 Bny ablak:  53.000 Ft
210x240 erkélyfal:  99.900 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, bontás-beépítést, párkány, takaró.

Időpont: március 24–25.

LAKÁS- ÉS 
CSALÁDI HÁZRA

A KÉK BÁSTYA 
INGATLAN IRODÁBAN

MISKOLC SZEMERE U. 20.
TEL.: 06-30/9853-559

ENERGETIKAI
TANUSÍTVÁNY

(ZÖLDKÁRTYA)

ARCHINVEST 97 Kft.
Ózd, Munkás út 11.
(közjegyző mellett)
Tel: 06 48/570-260

vagy 06 30/445-3489
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
%

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

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.

COOP 
Panírozott 
rántott 
sertéskaraj gyf.
600 g, 1665 Ft/kg
(COOP ABC, COOP Szuper)

999Ft

COOP 
sóspálcika
50 g

69Ft

COOP panírozott 
halfilé rudat gyf.
500 g, 1098 Ft/kg

549Ft

Miskolci
búzafinomliszt 1 kg

119Ft

Persil normál 
mosópor 
20 mosás
1,4 kg, 714 Ft/kg

999Ft

Eh. Sertés 
karaj csont 
nélkül
1 kg (Tőkehúst 
árusító üzleteinkben)

1199Ft

március
17-18.

LEGÚJABB
TAVASZI AKCIÓNK

KÍNÁLATÁBÓL
ÓZDI  COOP ÜZLETEINKBEN

MÁRCIUS 1621IG

Keresse az egyéb termékeket is 
az üzletek akciós polcain!

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

 Szilvásváradi étterembe keresünk 
SZAKÁCS, FELSZOLGÁLÓ, 

KONYHAI KISEGÍTŐ  
ÉS PULTOS 

kollégákat.
Érdeklődni a 06-30/858-30-80 számon.
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Tavaszi rágcsálóirtás. A tél elmúltával megkezdődött az élelem után 
kutató rágcsálók irtásának időszaka. A tavaszi főirtás során a szakemberek 
nagy figyelmet fordítanak a lakossági bejelentésekre, a belvárosi részekre 
és az előfordulás szempontjából jellemző városrészekre. Magánterületeken 
a tulajdonosoknak kell kihelyezni az irtószereket.Szuper ügyek

Ózdi tagjai is voltak an- ■
nak a bűnöző csoportnak, 
akik több százmillió forint 
értékben terítettek kábí-
tószert az ország egész 
területén.  

Luxus körülmények kö-
zött, fényűző életet éltek 
azok a kábítószer kereske-
dők, akiket a napokban értek 
tetten a Terrorelhárítási Köz-
pont munkatársai. A ban-
dának ózdi tagjai is voltak, 
az elmúlt időszakban több 
százmillió forint értékű dro-
got értékesítettek, ebből telt 
a „rongyrázásra”. A rendőr-
ség tájékoztatása szerint a 
bűnözői csoport tagjai alig 
három hónap leforgása alatt, 
390 millió forint értékben te-
rítették a kábítószert az or-
szág egész területén.

A csoport tagjaihoz egy 
másik ügy kapcsán, a széles 

adatgyűjtésnek és az alapos 
nyomozásnak köszönhető-
en jutottak el a hatóságok. A 
Készenléti Rendőrség Nem-
zeti Nyomozóiroda még ta-
valy szeptemberben számolt 
fel egy fővárosi droglabort, 
amelyet Kőbányán egy ga-
rázsban működtettek. A 
helyszínen két férfit koka-
infogyasztás közben értek 
tetten, velük szemben elő-
zetes letartóztatás mellett 
folyik az eljárás.

A nyomozás során kide-
rült, hogy a bűnözői csopor-
tot M. Imre 36 éves szadai és 
I. Sándor 38 éves ózdi lako-
sok vezették. A beszerzett 
bizonyítékok is azt támasz-
tották alá, hogy a két férfi 
irányítása mellett és utasítá-
sai alapján működött a bűn-
szervezet. A terítésben részt-
vevők majd harmincezer (!) 

darab extasy tablettát ad-
tak el 30 millió forint érték-
ben, közel 150 kilogramm 
speedet értékesítettek, 
amelynek a piaci ára eléri a 
háromszáz millió forintot. 
Emellett 3.676 gramm ko-
kaint is „továbbpasszoltak”, 
ebből hatvanmilliót zsebel-
tek be. A bűnözők által ter-
jesztett kábítószer feketepia-
ci értéke összesen 390 millió 
forint.

A Készenléti Rendőrség 
munkatársai Budapesten, 
egy XIII. kerületi gyorsét-
terem parkolójában elfog-
ták I. Sándort, ezzel párhu-
zamosan a Terrorelhárítási 
Központ műveleti egysége 
szadai otthonában elfogta 
M. Imrét. Az akcióval ösz-
szehangolva a nyomozók 
intézkedtek a bűnözői cso-
port további két tagjával, 

D. Lászlóval és K. Jánossal 
szemben, akik a drog érté-
kesítésében vettek részt. A 
rendőrök házkutatásokat 
is tartottak, amelyek alkal-
mával a bűncselekménnyel 
összefüggésbe hozható bi-
zonyítási eszközöket, illet-
ve nagy mennyiségű kész-
pénzt, nagy értékű karórákat 
és vagyontárgyakat foglaltak 
le. A kábítószer-kereskedők 
a bűncselekményből szár-
mazó jövedelemből fényűző, 
luxus életszínvonalat tartot-
tak fenn. A négy férfit gyanú-
sítottként hallgatták ki, majd 
bűnügyi őrizetbe vették őket 
és előterjesztést tettek előze-
tes letartóztatásuk indítvá-
nyozására.         SZI - NM 

Drogból telt a fényűző életre

A lakosság is segíthe- ■
ti a rendészeti munkát. A 
közbiztonság a teljes la-
kosságot érintő kérdés, 
melynek terén a statisz-
tikák szerint az utóbbi 
időben jelentős javulás 
történt városunkban.  

Ennek megfelelő biztosítá-
sa nem csupán a rendőrség fel-
adata, a rendészet és a polgár-
őrség is jelentős mértékben 
hozzájárul a biztonságosabb 
környezet megteremtéséhez. 
Az Ózd Közbiztonságáért 
Alapítvány támogatásával 
bárki segítheti hatékonyabb 
munkavégzésüket.

A város közbiztonságáért 
felelős illetékesek, nem csak 
a külterületen végzik fel-
adatukat, hetente egyszer a 
Polgármesteri Hivatalban is 
egyeztetnek a város vezető-
ivel. A Városi Rendészet el-
sődleges feladata a közterü-
letek rendjének fenntartása. 
Járőrszolgálatuk 0-24 óráig a 

lakosság rendelkezésére áll, 
a 30/281-7321-es telefonszá-
mon is folyamatosan elérhe-
tőek, és újításként már a leg-
nagyobb közösségi portálon 
jelen vannak. 

- Nagyon fontosak a lakos-
ság bejelentései, hiszen ezek 
alapján határozzuk meg, 
hogy mi legyen a fő csapásirá-
nyunk. Próbáljuk a lakosság 
igényeit maximálisan kielégí-
teni. Amilyen jogsértés vagy 
szabályszegés elszaporodik 
a városban, annak tekinteté-
ben koncentráltabban tudjuk 
az erőket az adott területre 

helyezni - fo-
galmazott Tal-
ján Róbert. 
- Az elmúlt 
esztendőben 
514 esetben 
szabtunk ki 
szabálysértés 
miatt helyszí-
ni bírságot, 
381 esetben 

kezdeményeztünk eljárást, 
és 1101 esetben figyelmez-
tettük egyéb ügyek miatt a 
lakosságot. Ez utóbbi szám is, 
mint az összes többi növek-
vő tendenciát mutat a korábbi 
évek adataihoz képest – tette 
hozzá az Ózd Városi Rendé-
szet rendészetvezetője. 

A lakossági bejelenté-
sek száma is növekedett az 
utóbbi időben. Míg 2014-
ben 332 alakalommal, addig 
2016-ban 874-szer vették fel 
a rendészekkel a kapcsolatot 
városunk lakói. Talján Róbert 
elmondta azt is, hogy ehhez 

a számhoz nagy mérték-
ben hozzájárul az is, hogy 
2016-tól a rendészek szemé-
lyes kapcsolatot is tartanak 
a lakossággal, járőrözésük 
során megszólítják az em-
bereket. Az általunk meg-
kérdezettek közül, volt aki 
érezte a pozitív változást, 
akadtak olyanok is, akik 
még mindig nem érzik ma-
radéktalanul biztonságosnak 
a városban való közlekedést. 
Hogy minél alacsonyabb le-
gyen a negatív vélemények 
száma, abban az Ózd Köz-
biztonságáért Alapítvány is 
sokat segíthet. A hozzájuk 
befolyt összeg a rendészeti 
szervek működési költségei-
hez, fejlődéséhez járul hozzá. 
Adója 1%-ának felajánlásá-
val (Adószám: 18401475–1–
05 Számlaszám: 11734121–
200226693) bárki segíthet 
abban, hogy egy biztonsá-
gosabb városban éljünk.

 SZI 

A közbiztonság közös érdek
Ugyan mi rosszat követhettek 
el az előttem betérők, morfon-
díroztam magamban amikor el-
olvastam Polgáron a bevásárló 
centrum kávézójának A/4-es la-
pokra kinyomtatott és a falra 
kiragasztott vevőknek szóló tá-
jékoztatókat. A legyél kedves a 
pultossal, mert nehezen találha-
tó jó munkaerő felirat láttán rög-
vest végiggondoltam, hogy mi-
lyen hangnemben is kérjem meg 
a lattémat, ugyan mi számíthat 
náluk kedvesnek. Időm persze 
volt a gondolkodásra, mert az 
ott dolgozó hölgyek egyike ép-
pen mosogatott háttal nekem, 
a másik meg a pultra támasz-
kodva egy ismerősével sutto-
gott, közben pedig fém pénze-
ket számoltak.
Vasárnap délután hiába volt te-
le vásárlókkal az üzletközpont, 
csupán én álltam a pult előtt és 
egy másik hölgy kavargatta az 
asztalnál a csészéjét. A szemem 
a szóljon előre, ha kártyával akar 
fizetni utasítás után a következő 
viccesnek szánt idézetre vető-
dött: mi tiszteljük Önt annyira, 
ha telefonál, nem fogjuk ebben 
megzavarni. Én egyáltalán nem 
telefonáltam, gondoltam ma-
gamban és jól esne, ha megza-
varnának azzal, hogy a tekinte-
tüket rám vetnék. Mivel semmi 
sem változott, mégiscsak meg-
szólaltam a legkedvesebbnek 
tartott hangszínemben, mert 
igazán nem szeretném a tulaj-
donost abba a rendkívül nehéz 
helyzetbe hozni, hogy esetleg 
miattam adják fel a munka-
helyüket a láthatóan teljesen 
nyugodt lelkivilágban dolgozó 
alkalmazottak. Végül sikerült ab-
szolválniuk a megrendelést, de a 
marlenkánál kicsit elveszítették 
a fonalat. Harmadszor is meg-
kérdezték, hogy akkor milyen 
ízűt szeretnék. Harmadszorra 
is csak azt tudtam mondani, 
hogy csokisat, mert a mogyo-
rósat nem szeretem. A fogyasz-
tás után a használt eszcájgot 
visszavittem a pulthoz - nehogy 
valami gikszer legyen. De hiába 
nyitottam ki a fülemet, sem kö-
szönömöt, sem a viszont látásra 
reagáló köszönésemre nem ér-
kezett a semmi hang. 
Hogy soha többet be nem te-
szem oda a lábam, abban biz-
tos vagyok. Pedig milyen jó len-
ne összefutni a tulajdonossal. 
Akkor megmutathatnám neki 
azt a cikket amit nemrégiben 
olvastam a new yorki Waldorf 
Astória Hotelről, amit mosta-
nában zártak be felújítás miatt. 
Számos leg kapcsolódik a ehhez 
a kultikus luxus helyhez. De a 
legismertebb talán az alapító 
tulajdonos mondta, ami ma is 
szállóige: a vendégnek mindig 
igaza van. Persze Polgártól na-
gyon messze van Amerika.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A vendég

Fotó: illusztráció
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Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy

FALUCSKAI 
KÁLMÁNNÉ

szül. Szabó Mária
Nemzetőr úti lakos

életének 83. évében elhunyt.
Temetése 

2017. március 22-én szerdán
14:30 órakor lesz  a 
Gyári temetőben.
Fia Hegyi Tibor 

és gyászoló családja

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

SCHOTTNER 
LAJOSNÉ

szül. Ürmössy Márta
életének 87. évében elhunyt.

Temetése 
2017. március 24-én pénteken

11:00 órakor lesz
a Gyári temetőben.

A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

HORVÁTH 
JÁNOS

az ÓKÜ volt műszaki dolgozója
életének 73. évében elhunyt.

Temetése
2017. március 17-én 

pénteken 12:30 órakor lesz 
a Táblai temetőben.
A gyászoló család

„Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem!

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,

Akik szívből szeretnek, 
nem felednek Téged!”
Fájó szívvel emlékezünk

id. BERECZ 
ELEMÉR 

halálának 5.évfordulóján.
Szerettei

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

NAGY JÓZSEF
(élt 90 évet)

volt faipari dolgozó
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Fiatal életed hamar véget ért, 
a hiányod csupa bánat és keserűség.

A múltban merengve szívem sajog és fáj,
keresem a fi am, aki nincs többé már.
Szavak helyett könnyeim hullatom, 
drága fi am nevét imába foglalom.”

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk
TÓSA LÁSZLÓ

(élt 52 évet)
halálának 8. évfordulója alkalmából.

Bánatos édesanyja, gyermekei Tímea és László

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

Bánrévén jó környezetben 3,5 szo-
bás, 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 Farkaslyukban, Tárna utcában 
(Kultúrház felett) 63m2-es ház. Érd: 
06-30/539-7463

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

eladó Ózdon, a Március 15. úton két-
szintes, 3 generációs, felújított csa-
ládi ház 15 MFt-ért. Érd: 06-30/928-
3855

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

Hangony felsőn komfortos kis csalá-
di 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

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 Katona József út 130. alatt 
családi ház eladó. Érd: 06-30/545-
7868

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

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

árpád vezér úton 58m2-es, 1. eme-
leti, 2 szobás+hálófülkés lakás eladó. 
Ár: 3,4MFt. Érd: 06-30/541-0867

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

eladó a Bolyki főúton 2 szobás panel 
lakás. Akár kisebb lakáscsere is érde-
kel! Érd: 06-30/546-2630

eladó a Munkás úton 48m2-
es, I. emeleti, gázfűtéses, fürdő-
szobás lakás 3 millió Ft-ért. Érd: 
+36-30/452-7217 8-14 óra között.

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 szobás lakás. 
Irányár: 2,7MFt. Érd: 06-20/225-
1575

kétszobás, 56m2-es lakás a Tán-
csics telepen eladó. Azonnal beköl-
tözhető. Irányár: 2.900.000Ft. Érd: 
06-30/249-2223

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

Ózdon kisrezsijű, városközponti, 
2 szobás, nagykonyhás, II. emele-
ti, erkélyes lakás négyemeletesben 
eladó. Érd: 06-30/593-5938

Ózdon, Újtelepen 1,5 szobás, össz-
komfortos, műanyag nyílászárók-
kal, riasztóval ellátott lakás mel-
léképületekkel, garázzsal együtt 
eladó. Érd: 06-30/336-0813

Vasvár út 35. alatt 2 szobás, 52m2-
es, gázkonvektoros lakás eladó. 
Irányár: 3,4MFt. Érd: 06-70/279-
5558

2 szoba+hálófülkés, I. emeleti, táv-
fűtéses lakás eladó. Érd: 06-20/427-
3032

a l B é r l e t

albérlet hosszú távra kiadó a Nem-
zetőr úton. Érd: 06-70/384-0563

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

Betegség miatt konyhakert művelés-
re ingyen kiadó. Kút, szerszám van. 
Érd: 06-48/476-339

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

Ü d Ü l ő ,  H é t V é g i  H á z

eladó rendezett, zárt kert gyü-
mölcsössel, virágokkal, faházzal a 
Bíbenben, a Vadvirágtól 10 percre. 
Érd: 06-30/698-0882

Ózd, Bíben-völgyben 720 nm-es kert 
házzal, bevezetett villannyal eladó. Ár: 
180.000Ft. Érd: 06-30/541-0867

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

Ózd belterületén (volt járműja-
vító) 5000m2-es telephely érvé-
nyes építési engedéllyel eladó. Érd: 
06-30/9585-719

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

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 használtautó 
felvásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár 
hitellel terhelt autóját is megvásá-
roljuk. Előzetes információ, és idő-
pont egyeztetés: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: www.
suzukikaiser.hu

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

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 
2016-os évjárat, kevés km, navigá-
ció, érintő kijelző, klíma, ülésfűtés, 
elektromos ablak és tükör, legmaga-
sabb felszereltség, full extra! Irány-
ár 3.499.999.- hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

suzuki Swift 1.3 GLX CD AC 2006-
os évjárat, első tulajdonostól szerviz-
könyves, klíma, cd rádió, multi kor-
mány, elektromos ablak, légzsák, 
szervo kormány. Irányár 979.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

renault Megane Grandtour 1.5 dci 
2004-es évjárat, klíma, elektromos 
ablak és tükör, eső érzékelős ablak-
törlő, megkímélt állapotban apróbb 
esztétikai hibákkal. Irányár 799.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 

mazda Demio 1.3 GLX 2000-es évjá-
rat, klíma, elektromos ablak és tükör, 
szervo kormány, kevés km. Irányár 
399.999.- autóbeszámítás lehet-
séges! 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 elektromos fűtött 
tükör, alufelni. Irányár 3.590.000.- 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

daewoo Matiz 2002-es évjárat, meg-
kímélt állapotú, rendszeresen doku-
mentált szerviz. Irányár 399.999.- 
autóbeszámítás lehetséges! 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 műsza-
kival! Irányár 2.199.999.- autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

dacia Duster 1.6 benzin 4WD, 2012-
es évjárat, számlával igazolható 
kevés km, szervizkönyves, nagyon 
szép állapotú magasan felszerelt 
(bőr, klíma). Irányár 3.299.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Volkswagen Bora 1.6 1999-es évjá-
rat, kevés km, digitális klíma, köz-
ponti zár. Irányár 799.999.- autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

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

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép 
újszerű állapot, szervizkönyv, elekt-
romos ablak, vonóhorog, multi kor-
mány. Irányár 2.149.999.- hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍMA, 
tolatóradar, központi zár, elektro-
mos ablak, új állapotban, 6245-km-
rel! Irányár 2.090.000.- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 2006-
os, kevés km, klíma, menet stabilizá-
tor, elektromos ablak, nagyon maku-
látlan állapotban, gyönyörű kívül és 
belül is, végig vezetett szervizkönyv-
vel. Irányár 1.349.999.- hitel, autó-
beszámítás 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

mercedes A160 CDI 1.7 2000-es 
évjárat eladó. Ár: 750.000Ft. Érd: 
06-30/545-7868

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

Wartburg 1989-es évjárat, vonó-
horgos, friss műszakival eladó 
200.000Ft-ért. Érd: 06-20/552-
1350

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 vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hív-
jon bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás 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
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Gyenge játék. Vereséggel mutatkozott be hazai közön-
ségének az Ózdi FC. Budai Tamás csapata a Városi Stadionban 
lejátszott idei első tétmérkőzésén 2-0 arányban maradt alul az 
Ongával szemben. A fiaskónak köszönhetően az ÓFC a 11. helyre 
csúszott vissza a tabellán. 

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Széchenyisek szakmai napja

Amerikai egyetemis- ■
ták jártak tanulmány-
úton az elmúlt napok-
ban Ózdon. 

A clevelandi diákok a Pe-
tőfi úti és a hódoscsépányi 
óvodákban tartottak cso-
portfoglalkozásokat és be-
szélgettek a helyi óvodape-
dagógusokkal. A programot 
mindkét fél hasznosnak ítél-
te meg, a látott módszereket 
a magyar és az amerikai in-
tézmény dolgozói is haszno-
sítani tudják a jövőben. 

- Vendégeink odahaza 
művészetterápiával foglal-
koznak, ezért nagyon sok 
olyan dolgot csináltak a gye-
rekekkel, amelyeket mi is al-
kalmazunk a mindennapi 

munkánk során. Így 
megerősítést kaptunk 
arról, hogy jól végez-
zünk feladatunkat. 
Ha ez Amerikában 
művészetterápiaként 
működik, akkor ná-
lunk is helye van az 
ilyen kézműves tevé-
kenységeknek, tán-

coknak és daloknak - nyi-
latkozta dr. Mustosné Jakab 
Judit, az Ózdi Petőfi Úti – 
Csépányi Összevont Óvoda 
intézményvezetője.

Szakmai napot tartot- ■
tak a Széchenyi István 
Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnáziumban.   

A program jól kapcsoló-
dott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghir-
detett témahetek rendjébe. A 
pénzügyi tudatosság és gaz-
dálkodás hetén zajló iskolai 
rendezvény célja volt a szem-
léletformálás, a mindennap-
okban használható gyakorlati 
ismeretek játékos, élménysze-
rű átadása, illetve az újsze-
rű pedagógiai módszerek 

kipróbálása. 
A szakmai 
nap verseny 
is volt egy-
ben. A ru-
házatukon 
viselt szim-
bólumok, és 
az általuk 
készített de-
k o r á c i ó k 
alapján is be lehetett azono-
sítani a diákokat, vagyis azt, 
hogy ki melyik szakmacso-
porthoz tartozik. A közgaz-
daságiak bankjegyekkel, a 

kereskedelmi-marketinge-
sek szállítmányozással kap-
csolatos, az ügyvitelesek pe-
dig telefonos megoldásokkal 
rukkoltak elő.

Ózdi diákok is ott le- ■
hetnek a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny or-
szágos fináléjában. 

A SZIKSZI tanulói közül 
hárman is sikeresen vették 
az akadályt a megyei fordu-
lón. Miklós Márk negyedik 
helyen végzett, Rási Viktó-
ria (balra) és Zákányi Pan-
na viszont ott lehetnek az 
országos döntőben, képvi-
selve iskolájukat, városukat 
és a megyét is. A középisko-
lások felkészülését matema-
tika tanáraik, Fábián Mária 
és Gál Mónika is segítették, 

akik nagyon büszkék a fia-
talokra. Az általános isko-
lák mezőnyében az Újváros 
Téri Általános Iskola volt a 

legeredményesebb ózdi in-
tézmény, negyedik helyen 
zártak az összesített ered-
ményességi listán.

Elismerő oklevelet ve- ■
hetett át Ózd város veze-
tőitől a Városházán Besz-
tercei Rajmund. 

Janiczak Dávid és Fidrus 
Péter az Amerikai Egyesült 
Államokban megvívott profi 
MMA mérkőzésen nyújtott 
teljesítményhez gratulált a 
csekély ajándékkal. 

A Besztercei Kempo SE 
versenyzője egy hetet töl-
tött el Kalifornia állam fő-
városában. Az első napok-
ban egy helyi edzőteremben 
tréningezett, programja zá-
rásaként pedig a Gladiator 
Challenge versenysorozat 

keretén belül mérkőzött meg 
ellenfelével, akit a második 
menetben egy hátsó fojtással 
győzött le. 

- Nem gyakran fordul elő, 
hogy ózdi sportoló a tenge-
rentúlon mutathatja meg fel-
készültségét. Rajmund rá-
adásul nem csak megmutatta 
magát, hanem győzedelmes-
kedett is Amerikában. Ezért 
gondoltuk azt, hogy megju-
talmazzuk őt ezzel az okle-
véllel, illetve biztosítjuk ar-
ról, hogy az Önkormányzat 
odafigyel rá, és támogatja a 
jövőben - mondta Fidrus Pé-
ter, alpolgármester.

Ütemterv szerint halad  ■
a város ivóvízrendszeré-
nek korszerűsítése. 

A köznyelvben „svájci víz” 
projektként ismert beruhá-
zás munkálatai folyamato-
sak. Év közepére a program 
1 milliárd 465 millió forin-
tos támogatásából az egész 
város ivóvízhálózatának 
megvalósul a felújítása. A 
kivitelező cég munkatársai 

jelenleg Ózd több pontján 
is dolgoznak. A Béke úton a 
kórházi tároló medencétől 
az új reumakórház melletti 
aknáig kötik össze – a meg-
lévő feltárása helyett – nyílt 
árkos technológiával a veze-
téket. Ez a szakasz teljesen a 
Farkaslyuk előtt lévő aknáig 
fog folytatódni. De dolgoz-
nak a Kazinczy úti tározó 
medencénél is. 

Szuper ügyek

Sportos elismerés

Ózdi matekosok az országos döntõben

Jobb lesz az ivóvíz Amerikai diákok az óvodákban
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.
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Bodáné 
Rácz Adrienn

Telefon: 06 30 532 82 70
adrienn.bodane@russmedia.hu
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52/370-589,  30/207-4320,  
30/2288-326,

targaz@t-online.hu 

Csatorna-vezeték hálózat 
kiépítésében gyakorlattal 

rendelkező
gépkezelőket, 

szerelőket, 
műanyag hegesztőket,

kőműveseket és
segédmunkásokat

keresünk ózdi és környéke 
munkaterületre.

Fizetés megegyezés szerint.

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

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 tele-
fonon: 06-30/268-5552

gyönyörű, mélyalmos barna tyúk 
649Ft/db, INGYENES házhozszállí-
tással. 25db-ra 2 ajándék. Jegyez-
hető: 06-70/776-3007

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

t ű z i F a

akCiÓ! Tűzifa az erdészettől eladó. 
Érd: 06-70/532-2021

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

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

szezonvégi kiárusítás kalodás és 
ömlesztett konyhakész hasított tűzi-
fa! Tölgy, bükk, akác. Kiszállítás 
több helyre és településre megold-
ható. Szállítás mennyiség függvé-
nyében ingyenes. Kaloda 1mx1mx1m 
ár: 12.500Ft. Erdei m3 ár: 25.000Ft. 
Üzemi ömlesztett ár: 17.500Ft/m3. 
Hívjon bizalommal: 20/512-6628

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

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

eladó bontott, kisméretű piros tég-
la, P30-as blokk, betongerenda és 
betontálcák. Érd: 06-30/204-1055

eladó Fiat Puntóra 4db nyári gumi 
felnivel. Méret: 165x70x14-es. Érd: 
06-30/513-7282

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

elektromos rokkantkocsi szinte új 
állapotban, szemes tengeri 5-10 
mázsás tételben házhoz szállítva 
eladó. Érd: 06-70/302-4409

kb. 600db bélyegalbum, 5db 
400x70x20-as gumiszalag, női 15 
sebességes kerékpár eladó. Érd: 
06-20/260-7911

ruházati és cipőbolt berendezése 
olcsón eladó. Polcok, pultok, állvá-
nyok, tükrök stb. Érd: 06-30/234-
4098

e g y é B  k e r e s é s

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

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

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

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!”

Csokvaományban idősek gon-
dozását vállaljuk. Teljes ellá-
tás 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

költöztetés-Bútorszállítás-
lomtalanítás zárt teherautóval, 
rakodással! Berki Viktor www.
ozdifuvaros.eu 06703619566

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

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

tv-készülékek, antennák javítá-
sa, Mindig tv szerelés, hétvégén is. 
Érd: 30/895-8467, 8-20-ig.

á l l á s

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

autófényezőket keresünk ipa-
ri fényezéshez, vidéki munkahely-
re (Győr mellé) ott lakással. Érd: 
06-30/937-4157

Bejárónőt keresek Ózd központjá-
ban heti 2x4 órára. Vasalás, takarí-
tás. Érd: 06-30/323-9187

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

Co hegesztőket és szerkezetlakato-
sokat keresünk vidéki munkahely-
re (Győr mellé) ott lakással. Érd: 
06-30/937-4157

gépi riseliőzőket keresek hosszú 
távú munkára. Azonnal fizetek! Érd: 
06-20/2171-344

Házi gondozót keresek szakápoló 
végzettséggel, akár bentlakással is. 
Érd: 06-48/448-162

magas építésre felelős műsza-

ki vezetőt keresünk. 10.000 Ft/hó. 

Érd: 06-30/9-141-141

megbízható nőt keresek 2-3 óvodás 

korú gyerek alkalmankénti felügye-

letére. Heti 1-2 alkalom, főként dél-

után. Érd: 06-30/347-8603

megbízható traktorost keresünk gyü-

mölcsösbe, Gyöngyös térségében. 

Állandó munka, biztos megélhetés, 

útiköltség térítés, szállás lehetőség. 

Érd: 06-20/9356-969

o k t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező-

Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tan-

folyam. 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/

A001-A011)

t á r s k e r e s é s

47 éves független férfi keresi fiata-

labb, csinos párját. Tel.: 06-30/837-

5424

62 éves egyedülálló férfi társat keres. 

Tel.: 06-20/260-7911
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LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��
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MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

Ózd, Vasköz 2/B
Tel.: 474-094, 00 36/30/928-8126
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keresünk ózdi üzletünkbe.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal 

a munka1012@gmail.com e-mail címen.

Gyakorlattal rendelkező, 
szakképzett 

ÜZLETVEZETŐT

39
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78

ÉLELMISZER BOLTBA 
ELADÓT KERESÜNK!
Munkavégzés helye: Kőalja út 6.
Jelentkezni: +36302512670

Érdeklődni: 479-455 
(munkanapokon 8:00-14:00 óráig) 

Gyakorlattal rendelkező, önállóan 
dolgozni tudó asztalosokat és 

60 éven felüli ácsokat keresünk.
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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

Automo� ve 
Products Group

A Johnson Electric Csoport a világ egyik vezető 
mikromotor, hajtómű-alrendszer és hajtómű-alkatrész 
gyártója az autóipar, az általános ipar és az orvosi be-
rendezések piacának számára. Hajtómű megoldásaink 
üléseket és fényforrásokat mozgatnak, porszívókat 
és fúrógépeket működtetnek – 300 egyéb alkalmazá-
sunkkal együ� . Ügyfeleink számára mi vagyunk a biz-
tos megoldás!

Az Ózdon található gyáregységünkbe keresünk új kol-
légákat a következő pozíciókba:

Amennyiben pozícióink felkelte� ék az érdek-
lődését, kérjük jelentkezzen magyar és/vagy 
angol nyelvű életrajzával az alábbi weblapon: 
h� p://serendi.avature.net/JE, ahol a pozí-
ciók leírását és a követelményeket is megte-
kinthe� . Önéletrajzát e-mailen is elküldhe�  a 
krisz� an.merenyi@johnsonelectric.com címre.

Általános elvárások:
Felsőfokú végze� ség műszaki és/vagy • 
minőségbiztosítási területen 
Gyártó cégnél szerze�  legalább 3-5 éves • 
munkatapasztalat, melyből minimum 1-2 év 
minőségbiztosítási területhez kapcsolódó releváns 
szakmai tapasztalat
Minőségbiztosítási módszerek ismerete (8D, • 
Control Plans, FMEA, FTA stb.)
Autóiparban szerze�  tapasztalat előnyt jelent• 
Angol nyelvtudás (egyéb európai nyelv ismerete • 
előny)
Lojális, proak� v és rugalmas személyiség, aki • 
nyito�  a tanulásra és fejlődésre

Amit ajánlunk
Folyamatos tanulási és fejlődési lehetőség egy • 
dinamikusan növekvő autóipari gyártó cégnél
Versenyképes fi zetés és kiemelkedő cafeteria • 
ju� atások, éves bónusz
Utazási költségtérítés: tömegközlekedés 100%; • 
személygépkocsi 16 Ft/km

Senior Quality Engineer
és Produc� on Quality 

Engineer

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

Kö
lcs

.-k
öz

v. 
en

g.
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

i s
zá

m
: 4

37
6-

4.
/2

00
3

INGYENES SZÁLLÁSSAL

Jelentkezni kézzel írott, fényképes 
önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.

3600 Ózd, Damjanich út 6.

Kisegítő, gépkezelő, 
csomagoló, karbantartó 

munkatársakat keresünk!
Jelentkezni kézzel írott, fényképes 

önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.
3600 Ózd, Damjanich út 6.

Értékesítő, gépkocsivezető, 
üzletkötő 

munkatársakat keresünk!
Jelentkezni kézzel írott, fényképes 

önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.
3600 Ózd, Damjanich út 6.

Könyvelésben jártas, 
részmunkaidős 

kollégát kersünk!

A PLES Zrt. 
borsodnádasdi 

kerékgyára

pályakezdő 
MÉRNÖK
munkatársat keres.

A gyár vonzáskörzetében élők 
jelentkezését várjuk.

Versenyképes jövedelem.

Az önéletrajzos jelentkezést a 
k.patakine@ples-bn.hu 

e-mail címre várjuk.

Szőnyegtisztítás!
Pro� gépekkel, teljesen új technológiával,

akár 24 órás átadással!
10 m2 alatt:   1100 Ft/m2/db
10 m2 felett: 1000 Ft/m2/db

Háztól – házig szállítás

Szolgáltatásaink:
l Ruhafestés, tisztítás l Szőnyegtisztítás

l Bőrfestés tisztítás l Lépcsőházak takarítása
l Kárpittisztítás l Felújítás utáni takarítások
l Extrém takarítás l Családi házak, lakások,

épületek általános takarítása 
l Cégeknek, intézményeknek,

magánszemélyeknek teljes körű takarítás.

Elérhetőségeink:
Mirafresh Kft.

Kazincbarcika, Építők útja 31.
06-70/398-9233    06-70/398-9218
03-70/398-9234       06-48/789-211

mirafresh.kft@gmail.com
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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

�: 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.

Komputeres látásvizsgálat minden nap !
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 

/részletekért érdeklődjön /

Fényre sötétedő lencséhez ajándék titánkeret
/ ajándék értéke 25990 Ft /

Multifokális Summit szemüveglencsékre 
-35% kedvezmény

/kedvezmény mértéke akár 53020 Ft /

Nyerjen biciklit Polaroid napszemüveg vásárlással !
/napszemcsik --20% engedmény/

Prémium tükröződés csökkentő réteg ajándékba

SENSITY HOYA fényre sötétedő lencsékre 
-35% kedvezmény

ÓZD, 1.Vasvár út 35/ b | 2. Kórház rendelő 3.em.
3. Interspar üzletsor
AKCIÓINK :

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

Örökzöldek 
Tuják 

Díszcserjék

Gyümölcsfaoltvány 1000 Ft/db

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!

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!

PEPPI JÁTÉKBOLT

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

a Vasvár üzletházban, a Városház téren

Igazolvány-
képek 

készítése
• egyéni beállítással, 
• szép kivitelben
•  bérlethez, 

sport igazolványba, 
munkahelyhez, 
pályázatokhoz

VÁLTOZATLAN ÁRON!

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

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Tiszta ruháját kivasaljuk
háztól házig szállítással

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

VASALÁS
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LAMINÁLT
PADLÓ 
Dynamic 8 mm 
portland tölgy, tarkino tölgy és istra tölgy

Ft/m²

2.999

1.999

SZ NYEG 

Nature Shaggy Soft
60×100 cm 6.990 4.590 Ft/db
80×150 cm 11.990 7.990 Ft/db

160×230 cm 34.990 23.390 Ft/db
200×300 cm 59.990 39.990 Ft/db

Ft/db

19.990
13.390

120×170cm

111

Ajánlataink 2017. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Ózd, Zrínyi Miklós utca 7. (a Penny Markettel szemben)  
Tel: +36 (48) 475-226 Nyitva: H-P: 9.00-17.30, Sz: 8.00-13.00, V: ZÁRVA


