
 2017. március 24., XXVI/12.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

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

39
09

39

39
11

59

39
09

27

38
85

81
38

85
93

39
15

39
39

09
40

39
09

41

39
04

54

Ózd 12. hét

Megfigyelő rendszert építet-
tek ki a Nemzetőr Úti Óvodá-
ban, a hivatlan látogatók meg-
előzésére./3. oldal

Tokár, Albert és Vas ment, 
Tömör-Tones, Hollauer és Gál 
érkezett az Ózdi FC elnöksé-
gébe./5. oldal

Új alapokon

Kamera az óvodán
Kevesebbet alszunk. Március 25-én 
elkezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, 
hogy hajnal kettő órakor három órára állítjuk 
az órát. Így viszont kevesebbet alszunk. Az 
óraátállításról megoszlanak a vélemények. 
Hiszen van aki előnyt lát benne és van aki 
ragaszkodna a Nap ritmusához. Az biztos, 
Európában is átállítódnak az órák, így egységes 
a nyári időszámítás.

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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!

Helye: ÓZD, CIVIL HÁZ Árpád vezér út 29.
Ideje: 2017.03.27. (hétfő) 10-18 óráig

2017.03.28. (kedd) 9-17 óráig

Adóbevallások  
elkészítését vállalom! 

BALOGHNÉ LÍVIA
06-70/2323-119

Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 

www.bomstal.hu

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön 
telefonon, vagy látogasson el 

honlapunkra. 
Az akció május 31-ig tart.
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3600 Ózd Kőalja út 111. (bejárat a 25-ös főút felől)
Tel.: 06-30/946-3740, 06-30/730-7525; e-mail: suzukikaiser@t-online.hu

SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ
MŰSZAKI VIZSGA SZOMBATON!

ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK 
JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE 

rövid határidőn belül 
ingyenes kiszállással.
Érd: 06-30/618-9094

Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS - 
MÉREGTELENÍTÉSSEL

2017. március 25. szombat 
10:00 óra
HOTEL-KOHÁSZ

GTELENÍTTTTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEL
mbat

Vendég: Szabó Sigfrid, a feltaláló

Érd:  06-30/506-7323, 
06-70/942-8545

3600 Ózd, 25-ös főút   �48/475-707 | 3600 Ózd, Vasvár út 106.   � 48/473-545 | www.gyongyosigumi.hu

G Y Ö N G Y Ö S I  G U M I  K F T

forgalmazása, illesztése 
minden autó típushoz.
forgalmazá
mimmm nden autTMPS 

SZELEP

NYÁRI
GUMIABRONCS 

AKCIÓ

63600 ÓÓÓÓÓÓ ddzd, 25 ö-ös főfőfőúúút �� 848//475-707 || 36600 ÓÓÓÓÓÓzddd, VVas áávár úúút 1 606. �� 48/8/473-545 || www.gyongyo isigu imi hh.hu

KÉSZLETRŐL!

VÁLASSZA A GONDTALAN 
VEZETÉS ÉLMÉNYÉT!

Vásároljon és szereltessen fel
4 db MATADOR nyári gumiabroncsot az akcióban részt vevő 

szervizekben és regisztráljon a matadorjatek.marso.hu oldalon!

Az első 250 érvényes regisztráló 3 000 Ft értékű
eMAG vásárlási utalványt kap ajándékba. 

NYERJEN 5 000 FT ÉRTÉKŰ ÜZEMANYAG UTALVÁNYT!

A PROMÓCIÓBAN CSAK MAGÁNSZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT!
Az akció érvényes: 2017.03.20 - 04.30. között, vagy a készlet erejéig (250 db utalvány). Jelen hirdetésünk 
tájékoztatója nem teljes körű! Részletekről érdeklődjön a kereskedőnél vagy a www.marso.hu oldalon! www.marso.hu  06-42/20-40-80

ÉLVEZZE A
NYÁRI AUTÓZÁST!
NYERJEN 3 000 FT ÉRTÉKŰ 
eMAG VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!

3 000 
4 000 

Vásárlási utalvány

3 000 Ft
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Jelentkezni: 06-20/462-1338

Karbantartási munkára keresünk 
ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉS 

SZERELŐT 
ózdi telephelyünkre. 

Elvárás: érettségi,vagy 
valamilyen szakma
Bővebb információ: 

sztrakay@trafotecnika.hu
Önéletrajzokat a Shark Kerékpár 

és Motorbolt/Ózd,Filó 
Kereskedőház/postaládájába 

kérjük eljuttatni.

Kisméretű alkatrészek 
gyártásához

/NEM összeszerelő munka/ 
1 fő női munkatársat 

felveszünk.

Ózdi áruházba, 

PÉNZTÁROS ÉS 
ÁRUFELTÖLTŐ 
MUNKAKÖRBE 

keresünk 17 év feletti nappali, 
esti és levelező tagozatos,  

illetve magántanuló, 
évhalasztó és pályakezdő 

jelentkezőket! Heti időpont 
egyeztetések, hosszú távú, 

�x munkahely; biztos 
 pénzkereseti lehetőség 

kiemelt bérezéssel! 

További információk és 
jelentkezés ezen a számon:  

+36 30 729 5982



32017. március 24.

Lakástűz Királdon. Meghalt egy ember abban a tűzben, amely 
a hét elején pusztított Királd egyik családi házában. Az Újtelep utcai hat-
vannégy négyzetméter alapterületű ingatlan egyik szobájában lobbantak 
lángra berendezési tárgyak. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás 
indult, a tüzet az ózdi hivatásos tűzoltók oltották el. Fotó: illusztrációSzuper ügyek

Folyamatos telepítés  ■
várható az Ózdi Horgász-
tavon, és a rendezvények 
is egymást érik majd az 
idei szezonban. 

Az első telepítés hűen jel-
zi, hogy Ózdon is megkez-
dődött a horgász-szezon. 
Néhány nappal ezelőtt 2-8 
kilogrammos csukák ke-
rültek az állóvízbe, de rö-
videsen, több hullámban a 
pontyok is megérkeznek. Az 
üzemeltető idén is számos 
rendezvényt tervez, már 
most kezd betelni a naptár.

- Az elmúlt években nem 
volt ennyire kemény tél, 
ezért tartottam attól, hogy 
veszélybe kerül az állomány. 
A halak viszont jól átvészel-
ték a mínuszokat, pedig volt 
olyan időszak, amikor a jég 
vastagsága elérte a fél mé-
tert – mondta érdeklődé-
sünkre Borbás Péter, az Ózdi 

Horgásztó üzemeltetője. – 
Az olvadás után nem sok-
kal csukákat telepítettünk, 
majd folyamatosan érkeznek 
a pontyok is. Szerencsére a 
vízpart kezd benépesülni, 
de egyelőre még csak vilá-
gosban vagyunk nyitva. Má-
jus 1-jétől azonban már az 
éjszakai horgászatra is le-
hetőség nyílik.

Borbás Péter hozzátette: 
az Ózdi Horgásztó népszerű-
sítéséhez azok a programok 
is hozzájárulnak, amelyek 
színesítik a 2017-es naptárt. 
Az Ózdi Sport és Élmény 
Központtal közösen vizes 
napokat terveznek, de a ko-
rábbi évekhez hasonlóan 
lesz szlovák bojlis és féder 
emlékverseny, és a tűzoltók 
országos horgászviadalának 
is Ózd lesz a helyszíne.

- Azt szeretnénk, ha a jövő-
ben még többen látogatnánk 

el hozzánk, a horgászok mel-
lett a családok is felfedeznék, 
hogy a tóparton kellemesen 
el lehet tölteni a szabadidőn-
ket – folytatta Borbás Péter. 
– Éppen ezért, ami tőlünk 
telik, azt megtesszük a fej-
lesztés érdekében. Erre az 

esztendőre is vannak terve-
ink, bízom benne, hogy eze-
ket meg is tudjuk valósítani. 
Évek óta szisztematikusan 
dolgozunk, a halállomány 
már megfelelő, de a frissítés 
is nagyon fontos. A parton 
szalonnasütő helyeket tele-
pítettünk, ezzel is azt kíván-
juk jelezni az emberek felé, 
minél gyakrabban jöjjenek 
a szabadba.

         SZI - NM 

Hatékonyabbá vált a  ■
gyermeknevelést segítő 
eszközök megóvása. 

Megfigyelőrendszert épí-
tettek ki a Nemzetőr Úti 
Óvodában. Ennek kivitele-
zésében Janiczak Dávid se-
gített, aki területi képvise-
lőként kilenc darab eszköz 
beszerzéséhez járult hozzá. 
A rendszer kiépítését két té-
nyező tette indokolttá: egy-
részt az épület területi elhe-
lyezkedése, másrészt az ott 
található értékek megóvá-
sára is nagyobb figyelmet 
szerettek volna fordítani a 
biztonságtechnikai eszkö-
zök felszerelésével. Az óvo-
da vezetője, Medve Józsefné 
örül a fejlesztésnek, hiszen a 
kamerák segítségével  nem 
csupán az intézmény bejára-
tait tudják figyelni, hanem a 
belső terekben történő moz-
gásokat is. 

- Régebben az udvaron 

vettünk észre nyomokat, 
hogy voltak bent illetéktele-
nek, amikor nem tartózkod-
tunk itt. Bent nem nagyon 
fordult elő, de úgy gondol-
tuk, hogy sokkal nyugod-
tabbak leszünk, ha akár a 
játékok, a bútorzat, vagy 
bármilyen eszköz, ami itt 
található biztonságban van, 
utána tudunk járni, ha vala-
mi történik – mondta el az 
átadáskor Medve Józsefné, 
a Nemzetőr Úti Óvoda 
óvodavezetője.

Janiczak Dávid pol-
gármesterként Ózd város 

egészének fej-
lesztésén dol-
gozik, területi 
képviselőként 
pedig a Város-
központ min-
dennapjait fi-
gyeli árgus 
szemekkel. A 
városvezető 

örömmel vette a megkere-
sést, hogy támogassa az óvo-
da biztonságosabbá tételét, 
a rendelkezésére álló keret-
összegből nem először segí-
tette az intézményt, hiszen 
fontosnak érzi azt, hogy az 
odajáró gyerekeknek megte-
remtsék a stabil légkört. 

- Az óvodavezető megkere-
sett, hogy szeretnék bizton-
ságosabbá tenni az óvodát. 
A kamerarendszer kiépíté-
séhez kért támogatást, amit 
én szó nélkül biztosítottam 
számukra. Fontos az, hogy 
egy óvodában mind az itt 

dolgozók, mind az idejárók 
biztonságban érezhessék 
magukat, valamint a kültéri 
játszótéri elemek megrongá-
lását is elkerüljük. Ha még-
is történne valami, akkor az 
elkövetőket könnyebben el 
tudják kapni – fogalmazott 
Janiczak Dávid, polgármes-
ter, területi képviselő.

A kivitelező egy helyi vál-
lalkozó volt, aki beszerelte, 
és aktiválta is a térfigyelő 
rendszert. A munkálatok né-
hány nap alatt befejeződtek, 
így az óvodai életben nem 
okozott fennakadásokat. A 
kamerák sötétben is tudnak 
rögzíteni, a felvételeket 2-3 
hétig van lehetőség tárolni. 
A rendszer kiépítésével az 
intézmény vezetőinek első-
sorban az volt a céljuk, hogy 
megóvják a tárgyi eszközei-
ket, amelyek a mindennap-
okban segítik a gyermekne-
velést.                            SZI

Kamerarendszer védi az óvodát

A csukákat már meghozták a tóba

Elnézést kérünk! 
Az elmúlt heti lapszámunk 

3. oldalán súlyos hibát 
vétettünk. A március 

15-i programokkal 
foglalkozó írásunk 

bevezetői sorai egy 
korábban feldolgozott

 témához kapcsolódtak. 
Hibánkért ezúton is 

elnézést kérünk 
valamennyi olvasónktól!

A vacsora asztal terítése köz-
ben Zsuzsa megígérte a férjé-
nek, hogy ha ezt az estét kibírja, 
akkor elmegy vele a jövő héten 
a foci meccsre. Csak most az 
egyszer még  legyen kedves a 
legjobb barátnője új pasijához. 
Az utóbbi években ez a férfi volt 
a sokadik új. Nemcsak a férje 
unta már ezeket a találkozókat, 
hanem Zsuzsa is.
Tényleg szereti a barátnő-
jét és kölcsönösen segítik 
egymást,amióta csak az eszét 
tudja. De Ildikó nem képes egy 
férfi mellett sem lehorgonyoz-
ni. A forgatókönyv mindig úgy 
indul, hogy viharosan belesze-
ret valakibe, akiről csak szuper-
latívuszokban képes beszélni. 
Mindig mindenki magas, jóképű, 
intelligens, különleges, romanti-
kus, családra és gyerekre vágyó. 
Aztán amikor néhány találkozó 
után elcipeli hozzájuk a jelöltet, 
mindig csak egy átlagos férfinak 
nyitnak ajtót. 
Aztán eltelik néhány hónap és 
jön a panaszáradat. Hogy még-
sem olyan nagyvonalú amilyen-
nek látszott. Hétvégenként már 
ki sem akar mozdulni a lakás-
ból, pedig teljesen úgy nézett ki, 
hogy egy program őrült. Zsuzsa 
férje legutóbb meg is jegyez-
te: Ildikónak szemüvegre lenne 
szüksége. Bár a belső tulajdon-
ságokat csak cselekedetekből 
tudja meg az ember fia, de egy 
magasságot azért be lehet sac-
colni. Aztán meg is érti a jelölte-
ket, hogy egy idő után nyúlcipőt 
húznak. Mert ki bír úgy egy éle-
ten át viselkedni, hogy ne önma-
ga legyen, hanem olyan, amit a 
párja belé gondol.
Az Azt gondolom, hogy kezde-
tű mondat igazi  mérge a pár-
kapcsolatoknak. Nagy dózisban 
azonnal hat vigasztalhatatlan 
szerelmi csalódás formájában, 
ha csak azt akarjuk meglátni és 
hallani  ami a királylány vagy ki-
rályfi eszmeiségünknek megfe-
lel. Kis adagokban lassan pusz-
tít. Az úton akkor indulunk el 
amikor elkezdünk a másikról fel-
tételezgetni dolgokat, ahelyett 
hogy utána járnánk. Biztos meg-
sértődött, azért nem szól hoz-
zám.  Már nem szeret, mert nem 
úgy néz rám. Biztos van valakije, 
azért fogyókúrázik. 
A sort persze végtelenségig so-
rolhatnám és tesszük is a hét-
köznapokban. És egyszer csak 
oda érünk, hogy összeomlik 
bennünk minden, és a másik 
nem érti mi történt. A filmek-
ben gyakran happy end-el zárul 
a félreértések sorozata, a való 
életben nem. Ugyanis ha nem 
akarunk kérdezni, nem akarunk 
szembesülni a valósággal, ennek 
oka van. A bizalmatlanság tala-
ján soha nem nő őszinteség.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Feltételezés 
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Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

HEGYI LÁSZLÓ
(élt 73 évet)

utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, 

koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.
A gyászoló család

„Lelked reméljük békére talált,
s Te már a mennyből vigyázol ránk!

Soha nem feledünk, örökké szeretünk,
Rád örökké emlékezünk!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,

akik a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama

BODNÁR JÓZSEFNÉ
szül. Bárdos Margit

(élt 81 évet)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban velünk éreztek.
Szerető lányai és családjuk

"Öleljen át szeretet, melyeket rózsákkal hint az emlékezet."
Szívünkben örökké élsz!

Gyermekeid, unokáid, dédunokáid,
kik oly nagyon szerettek.

Szívükben örökké őrzik emlékedet!

Fájó szívvel emlékezünk

MARÁZI JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Csépányon 2 szobás családi ház eladó. 
Nagy udvar, szerelőaknás garázs. Érd: 
06-30/903-0677

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

eladó Ózdon, a Lechner Ödön úton 
100m2-es, 3 szobás, nagy nappalis, 
kertes családi ház. Érd: 06-70/509-6698, 
06-70/339-1115

eladó Ózdon, a Március 15. úton kétszin-
tes, 3 generációs, felújított családi ház 15 
MFt-ért. Érd: 06-30/928-3855

eladó Szentdomonkoson betegség 
miatt összkomfortos családi ház, akár 
CSOK-ra is. Garázs, gyümölcsfák. Érd: 
06-20/2939-328

eladó 3 szobás+étkezős, szinteltolásos 
családi ház tetőtér beépítés lehetséges. 
Érd: 06-30/371-6366

Ózd kedvelt részén Ráctagban, a Puskás 
úton családi ház kedvező áron eladó. Érd: 
06-20/222-9060

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

Ózdon, a Katona József út 130. alatt csa-
ládi ház eladó. Érd: 06-30/545-7868

Ózdon, a Katona József úton 3 szobás, 
gázkonvektoros családi ház pincével, 
nagy kerttel, alkalmi áron eladó. Érd: 
06-20/886-3065

szövetkezeti úton eladó 3 szobás csalá-
di ház. Érd: 06-70/384-0563

l a k á s e l a d á s

Bolyki főúton, a stranddal szemben 3. 
emeleti, erkélyes, tehermentes, felújí-
tott, gázfűtéses öröklakás eladó. Érd: 
06-20/218-5960

Budapest XIII. kerület, Victor Hugo úton 
eladó bútorozva vagy anélkül, park-
ra néző, I. emeleti, 43m3-es lakás. Érd: 
06-30/9835-235

eladó a Bibó István úton I. emeleti, 2,5 
szobás, 56m2-es lakás. Érd: 06-30/9835-
235

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. emele-
ti, gázfűtéses, fürdőszobás lakás 3 millió 
Ft-ért. Érd: +36-30/452-7217 8-14 óra 
között.

eladó Bolyki főúti 1,5 szobás, első eme-
leti, műanyag nyílászárós téglalakás. Érd: 
06-70/271-8444

eladó Bulcsú úti, 1 szobás, nagy konyhás, 
kis rezsijű lakás. Érd: 06-30/701-8962

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

eladó 2 szobás lakás a Bolyki főúton, jó 
környezetben. Érd: 06-30/372-9350

eladó 2 szobás öröklakás a Bem úton. 
Érd: 06-30/418-5986

kétszobás, 56m2-es lakás a Táncsics 
telepen eladó. Azonnal beköltözhető. 
Irányár: 2.900.000Ft. Érd: 06-30/249-
2223

Nagybátonyban 2 különnyíló szobás, 
nagyerkélyes lakás eladó. Szép környe-
zetben. Érd: 06-32/741-631, 06-32/737-
341

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

Ózdon kisrezsijű, városközponti, 2 szo-
bás, nagy konyhás, II. emeleti, erké-
lyes lakás négyemeletesben eladó. Érd: 
06-30/593-5938

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

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

2 szobás lakás eladó az Újváros téren vagy 
nagyobb összeg ellenében részletfizetés 
lehetséges. Érd: 06-30/670-2918

F ö l d ,  k e r t

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

Ü d Ü l ő ,  H é t V é g i  H á z

a Bulcsú úti garázssor végén saját kert 
kis kőházzal eladó. Érd: 06-30/970-9331, 
06-48/470-663

eladó Ózdon, Szálas Dűlő 10. sz. - Csil-
lagvizsgáló feletti első sor - alatt találha-
tó 2x200 négyszögöl telek kerti házzal, 
41 termő gyümölcsfával. Érd: 06-20/413-
7396

Ü z l e t ,  m ű H e l y ,  i r o d a

Ózd belterületén (volt járműjavító) 
5000m2-es telephely érvényes építési 
engedéllyel eladó. Érd: 06-30/9585-719

Putnokon, a lakótelep mellett tetőtéri 
beépítési lehetőséggel, udvarral üzlethe-
lyiség 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

garázst bérelnék! Érd: 06-30/6555-331

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

Penny fölött garázs eladó. Érd: 
06-20/523-1232

J á r m ű

VeszÜNk! Készpénzes használtautó fel-
vásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásároljuk. Elő-
zetes 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 
kilométer, törésmentes, első gazdás, 
vezetett szervizkönyves autó. Klíma, 
elektromos ablak, cd, elektromos tükör. 
Irányár 1.249.999.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

dacia Duster 1.6 Urban Exproler 2016-
os évjárat, kevés kilométerrel, Navigáció, 
érintő kijelző, klíma, ülésfűtés, elektro-
mos ablak és tükör, legmagasabb fel-
szereltség, full extra! Irányár 3.399.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Swift 1.3 GLX CD AC 2006-os 
évjárat, első tulajdonostól szervizköny-
ves, Klíma, Cd rádió, multi kormány, 
elektromos ablak, légzsák, szervo kor-
mány. Irányár 979.999.- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

renault Megane Grandtour 1.5 dci 2004-
es évjárat, Klíma, elektromos ablak és 
tükör, eső érzékelős ablaktörlő, megkí-
mélt állapotban apróbb esztétikai hibák-
kal. Irányár 799.999.- autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

suzuki Swift 1.3 DDIS 2007-es karibi 
kék, kevés kilométerrel, klíma elektromos 
ablak, központi zár. Irányár 1.090.000.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

suzuki Jimny 1.3 JLX 4WD Mose3 Style 
2013-as állapotban, kevés kilométerrel, 
szervizkönyves, bőr, ülés fűtés, elektro-
mos ablak és elektromos fűtött tükör, 
alufelni. Irányár 3.399.999.- autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

toyota Corolla Sedan 1.6 Sol 2008-as 
fekete, szép, megkímélt állapotban, klí-
ma, elektromos ablak és tükör, gon-
dos gazdától. Friss műszakival! Irányár 
2.199.999.- autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Duster 1.6 benzin 4WD, 2012-
es évjárat, számlával igazolható kevés 
kilométer, szervizkönyves, nagyon szép 
állapotú magasan felszerelt (bőr, klí-
ma). Irányár 3.199.999.- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Volkswagen Bora 1.6 1999-es évjárat, 
kevés kilométerrel, Digitális klíma, köz-
pontizás. Irányár 799.999.- autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

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

kia Rió 1.2 2014-es évjárat, szép újsze-
rű állapot, szervizkönyv, elektromos 
ablak, vonóhorog, multi kormány. Irányár 
2.149.999.- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

dacia Sandero 1.2 2014-es, KLÍMA, Tola-
tóradar, központi zár, elektromos ablak, 
új állapotban, 6245-km-rel! Irányár 
2.090.000.- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! 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, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

Fiat Panda 1.2 2007-es évjárat, kevés 
kilométerrel, megkímélt kisautó, KLÍMA, 
elektromos ablak, központi zár, gyönyörű 
metál narancs színben! Irányár 999.999.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus C-Max 1.8 benzines, 2004-
es évjárat, klíma, elektromos ablak, szép 
állapotú családi vonóhorgos egyterű autó, 
nagy helykínálattal. Irányár 1.249.000.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

mazda 3 Sport 1.6 CD TE 2006-os évjá-
rat, rozsdamentes karosszéria, szép kül-
ső és belső állapotban, megesen felsze-
relt, digitális klíma, 4 elektromos ablak. 
Irányár 1.289.900.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854 

Ford Focus 1.6 Sedan benzines 2006-os, 
kevés kilométerrel, klíma, menet stabili-
zátor, elektromos ablak, nagyon maku-
látlan állapotban, gyönyörű kívül és belül 
is, végig vezetett szervizkönyvvel. Irányár 
1.349.999.- hitel, autóbeszámítás lehet-
séges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Ford Focus 1.6 TDCI Kombi 2010-es évjá-
rat, klíma, elektromos ablak, friss műsza-
ki, szakszervizben vezetett szervizkönyv, 
kevés kilométerrel, újszerű külső és bel-
ső állapotban! Irányár 1.699.999.- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

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

r é g i s é g

antik bútort, porcelánt, festményt, 
pipát, játékot, könyvet, vásznat, ezüs-
töt, órát, fegyvert, érmét, katonai-
népi-egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. Kérem 
hívjon bizalommal! Ingyenes kiszál-
lás becsületes értékbecslés. Érd: 
06-30/486-3578

gyűjtő, szakképzett műtárgybecsüs 
magas áron vásárol régiséget, bútort, 
festményt, porcelánt, ezüsttárgyakat, 
hagyatékot. Érd: 46/348-436, 20/388-
7997

magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet, játékot, könyveket, képesla-
pot, diavetítőt, régi pénzeket, iratot, öreg 
autómotort, kerékpárt, rádiót, hagyatékot, 
Acélgyári relikviát. Bármi érdekelhet. Érd: 
06-30/912-9916

régi kázsmér kendőt, vásznakat, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, dunnát vásá-
rolok. Érd: 06-20/428-3455

á l l a t

kétszer fialt kb. 300kg-os F1-es koca 
továbbtartásra vagy vágásra eladó, 
ugyanitt 130-150kg-os hízók és F1-es 
kocától és nagy fehér kantól szárma-
zó kan és koca süldők eladók. Érd: 
06-30/329-9006

tyúkvásár! ARANYOSI tyúkvásár 1 
éves Vörös Tojó Tyúk, szép tollasak 
600Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! 
Érd: 06-30/7576-057

2db 160kg-os hízó eladó Bánrévén. Érd: 
06-48/800-529

t ű z i F a

eladó méterfa 1x1x1,7m 22.500Ft. Ózd 
belterületén ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-20/946-6623

erdészettől méteres tűzifa eladó. Érd: 
06-70/532-2021

márciusi tűzifa akció tavalyi áron! Kalo-
da 80x80x1,30m ár: 9.900Ft-12.500Ft-
14.500Ft-ig. Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk. Fuvar 
mennyiségtől függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuvarun-
kat teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15.100 
Ft-15.900Ft. Hívjon bizalommal! Érd: 
06-30/752-1650

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 kony-
hakészen 345x215x83 raktérben. Érd: 
30/964-9571

e g y é B  e l a d á s

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

olcsón eladó 4 részes szekrénysor, ágy-
neműtartó, 2db rekamié, orvosi köny-
vek, összecsukható kemping kerékpár, 
sílecek. Érd: 06-30/9835-235

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

e g y é B  k e r e s é s

akármilyen vas, fémhulladékot vásá-
rolok. Hétvégén is. Érd: 06-70/534-
5971

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 paszta, nitrát, 
forrasztópálca, amalgám, érintkező pogá-
csa felvásárlás minden formában, ezek 
ötvözeteit. Érd: 06-20/923-4251

Hulladék vasat, üzemképtelen személy és 
teherautót, rossz akkumulátort vásárolok. 
Házhoz megyek. Érd: 06-20/958-6233

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
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Bravúr Szabolcsban! Az NB I/B-s bajnokságban jelenleg har-
madik helyen álló Nyíregyháza vendégeként győzött 40-33 arányban az 
ÓAM-Ózdi KC férfi kézilabda-csapata. A piros-kékek az elsőtől az utolsó 
percig uralták a mérkőzést, volt időszak, amikor már tíz góllal vezettek a 
szabolcsiak ellen. Hosszú évek után sikerült ismét nyerni Nyíregyházán, 
amely több jó egyéni teljesítmény mellett igazi csapatmunka volt. Szuper ügyek

Hónapok óta szol- ■
gáltat beszédtémát a 
helyi futballbarátok kö-
zött az Ózdi FC körül ki-
alakult bizonytalan 
helyzet.  

Az egyesület legfőbb tá-
mogatója Ózd Város Önkor-
mányzata, a Polgármesteri 
Hivatalból érkező összeget a 
szponzoroktól kapott pénz-
ügyi kerettel kellene kiegé-
szítenie a klub vezetésének. 
Csakhogy focira áldozó tőke-
erős támogatót szinte egyet 
sem találni az észak-borsodi 
vidéken. Az ÓFC elnöksége 
éppen ezért más lehetőségek 
után kezdett el kutatni. Ta-
valy ősszel elterjedt a hír a vá-
rosban, hogy a DVTK lehet a 
fekete-fehérek megmentője. A 
tárgyalások a „színfalak mö-
gött” zajlottak és bizonyára 
hamar be is fejeződtek, hisz 

a nagyközönség elé semmi 
nem került ki, az együttmű-
ködésből semmi nem lett.

Néhány hónappal később, 
2017 tavaszán azonban úgy 
tűnik, valóban új alapokra 
helyeződik az ózdi foci. Je-
lentkezett egy háromtagú 
csoport, akik fantáziát lát-
nak a helyi labdarúgás fel-
lendítésében. A „megmen-
tők” egyike az a Gál László, 
aki már több mint 20 évet 
eltöltött a magyar fociban. 
Egy évtizedig a Ferencváros 
kötelékébe tartozott, később 
klubigazgató volt a Budapest 
Honvédnál, majd ügyveze-
tő Székesfehérváron, de Ro-
mániában, Nagyszalontán 
is irányított egy utánpótlás 
akadémiát. 

- Nagy kihívásként te-
kintek az ózdi feladatokra. 
Úgy gondolom, hogy elég 

tapasztalatot gyűjtöttem 
már más egyesületeknél ah-
hoz, hogy ezt a felkérést el 
merjem vállalni. Nagy lehe-
tőségeket látok az ózdi foci-
ban. Célunk, hogy egy erős 
utánpótlás centrumot alakít-
sunk ki és a felnőtt csapatot 
legalább az NBIII-as szintre 
emeljük. Bízom benne, hogy 
néhány év múlva a felnőtt 
csapat 70 százalékát helyi 

tehetségek alkotják majd – 
mondta el a taggyűlésen Gál 
László. - Azt sem titkolom, 
hogy a jelenlegi, kb. 180 fős 
taglétszámot 2018 nyarára 
500 fősre szeretnénk felduz-
zasztani. Természetesen a 
helyi edzők szakértelmé-
re is számítunk, hiszen ők 
vannak tisztában a helyi vi-
szonyokkal. Mi szeretnénk 
ide beilleszkedni, nem azt 

várjuk, hogy mindenki gyor-
san hozzánk idomuljon – tet-
te hozzá az Ózdi FC új el-
nökségi tagja, aki Ózdra is 
költözik a közeljövőben. 

A kitűzött célok megvaló-
sításában Tömör-Tones Zsolt 
és Hollauer Balázs lesznek a 
segítségére. Előbbi a létesít-
ményüzemeltetés területén 
dolgozik, de korábban volt a 
Jobbik sportkabinetjének ve-
zetője és a Hunnia Kézilabda 
Sport Kft. résztulajdonosa 
is, utóbbi pedig sportmene-
dzser-közgazdász, nem mel-
lékesen az FC Dabas aktív 
játékosa. Az új alapokra he-
lyezett Ózdi Football Club 
elnöke továbbra is Murányi 
István lesz, az elnökségben 
pedig – önkormányzati meg-
bízottként – Sztrakay István 
kapott még helyet.  

 SZI - NM 

Hétvégén MARB- ■
futam Domaházán, 
majd következik az ORB 
nyitánya miskolci köz-
ponttal.

A téli álomból felébredve, 
rögtön ezen a környéken in-
dul be a ralis nagyüzem. Ver-
seny lesz ezen a hétvégén, 
és március utolsó, valamint 
április első két napjában is. 
Szombaton és vasárnap a 
Magyar Amatőr Rallye Baj-
nokság nyitó futamára érkez-
nek a párosok. Az átvételeket 
Ózdon tartják meg, a gyor-
sasági szakasz pedig Zabar 
és Domaháza között lesz. A 
sprintes mezőnyhöz vélhe-
tően sok első osztályú (ORB) 
pilóta és navigátor is csatla-
kozik, hiszen nekik ez egy 
jó tesztelési lehetőség lesz a 
magyar bajnokság első futa-
ma előtt.

Szombaton reggel a 
Tiszti Casino környékén 
kell nagyobb nyüzsgésre 

számítani, hiszen a Szinva-
Ép Szolg Domaháza – Zabar 
Rallyesprint kötelező átvé-
teleinek Ózd ad otthont. Az 
adminisztratív munkát a 
Casinoban végzik 
el, a kötelező tech-
nikai ellenőrzé-
sek helyszíne pe-
dig az Opel Ózd 
lesz. Az érdek-
lődők már 
e k k o r 
is ta-
l á l -
k o z -
h a t -
n a k 
a teljes 
mezőny-
nyel, igaz gyorsabb tempó-
ban majd vasárnap láthatják 
a párosokat. Március 26-
án, (vasárnap) Domaháza 
és Zabar között az utat már 
reggel hét órakor lezárják, 
innentől kezdve csak gya-
logosan közelíthető meg a 

helyszín. Az első páros 8 
órakor rajtol, ezzel kezdő-
dik meg a folyamatos szá-
guldás, hiszen az említett 
szakaszt mindkét irányban 

három-három alkalommal 
teljesítik az egységek. Az 

egész napos viadal után a 
díjkiosztót Domaházán, a 
Feszty Masa Művelődési 
Központban tartják meg.

ORB nyitány Miskolcon
Március utolsó és április el-

ső két napjában pedig már a 

magyar bajnokság kezdődik 
el, ugyancsak borsodi pályá-
kon. A Hell 23. Miskolc Rallye 
felvezető eseményeit (átvéte-
lek, prológ) a megyeszékhe-
lyen tartják meg, a gyorsasá-
gi szakaszok közül azonban 

több is a kör-
nyéken lesz 
lebonyol ít-

va. Ápri-
lis 1-jén 
s z o m -
b a t o n 

a bükk-
s z e n t i 

pálya mel-
lett a Mályinka és Garadna 
közötti utat használja majd 
a mezőny, igaz ez nézőktől 
elzárt területnek számít. 
Másnap viszont hosszú évek 
után visszatér a programba a 
Kánó – Ragály közötti gyors, 
emellett Lyukóbányánál és 
Mályinkánál is felbukkan-
nak majd a párosok. Néhány 
tíz kilométer autózással tehát 

komoly technikák és neves 
versenyzők lesznek látható-
ak bárki számára.

A hírek szerint a magyar 
bajnokságban soha nem lá-
tott, erős mezőny áll össze. 
A nevezési lista ugyan még 
nem készült el, de a legerő-
sebb kategóriában legalább 
15 db R5-ös autó indulása 
várható. A címvédő Herczig 
Norbert idén is esélyes, ám 
kihívókból bőven akad a 
2017-es esztendőben. Ugyan-
csak R5-össel indul többek 
között Kazár Miklós (Ford 
Fiesta), Turán Frigyes (Ford 
Fiesta), Hadik András (Ford 
Fiesta), Balogh János (Skoda 
Fabia), Ranga Péter (Skoda 
Fabia), Vincze Ferenc (Skoda 
Fabia), Lovász Pál (Hyundai 
i20), ifj. Kiss László (Ford Fi-
esta), Trencsényi József (Ford 
Fiesta), Bodolai László (Ford 
Fiesta), Lencse Zoltán (Ford 
Fiesta) és Kovács Antal (Ford 
Fiesta) is. SZI - NM 

Új alapokon az ózdi foci - Fővárosi befektetők az ÓFC elnökségében

R5-ös dömping a magyar bajnokságban

Sztrakay (balra), Gál, Tömör-Tones, Hollauer, Murányi 

Baloghék Skodája „csodaszép”.  

 Fotó: DuEn
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazód-
tak a kérdéseik. Így segítséget kaphat 
ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva 
egyből a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz. 

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

Skorpió - Élvezi a kihívásokat, 
ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

Halak - Tele van önbizalommal 
és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát  
a megfelelő irányba is 

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2017. március 27-től április 2-ig)
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Állás Ráckevére ingyenes szállással, 
megbízható, 30 éves cég keres 

VASSZERKEZETI 
MUNKATÁRSAKAT.

Feladat: szerelés, lakatos munkák, 
esetenként CO hegesztés.

Érd: 06-70/607-1565
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Ózd vonzáskörzetében húsüzembe 
keresünk raktárost azonnali belépéssel.

Feltételek: raktározási gyakorlat és Excel 
felhasználói szintű ismerete.

Jelentkezés kizárólag munkanapokon 
8-tól 16 óráig: 

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

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

aszfaltozást, térkövezést, járdalapo-
zást, betonozást, mindenfajta kőmű-
ves munkát vállalunk! Érd: 06-30/858-
4227

költöztetés - Bútorszállítás - lom-
talanítás zárt teherautóval, rakodás-
sal! Berki Viktor www.ozdifuvaros.eu 
06703619566

lakások belső felújítását vállalom: burko-
lás, csempézés, glettelés, festés és mázo-
lás, gipszkartonozás, valamint PVC, sző-
nyeg, laminált padlók és egyéb munkák 
szakszerű elvégzése. Érd: 30/502-1217

mindenfajta motorkerékpárok javítását 
vállalom garanciával, elektromos kerék-
párok, kerti gépek. Érd: 06-30/811-
4226

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

számlaképes, megbízható cég vállal 
szobafestést, mázolást, tapétázást. 
Festessen velünk! Érd: 06-30/943-
3913

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

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

s z o l g á l t a t á s  k e r e s é s

gyümölcsfa metszésben jártas sze-
mélyt keresek. Érd: 06-20/371-0500, 
06-30/590-8707

á l l á s

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

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

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

autófényezőket keresünk ipari fényezés-
hez, vidéki munkahelyre (Győr mellé) ott 
lakással. Érd: 06-30/937-4157

Budapesti munkahelyre kőműves, vas-
szerelő, ács brigádot keresünk bejelentett 
munkahelyre. Érd: 06-30/9-141-141

Co hegesztőket és szerkezetlakatosokat 
keresünk vidéki munkahelyre (Győr mellé) 
ott lakással. Érd: 06-30/937-4157

dániába keresünk tapasztalattal rendel-
kező mezőgazdasági munkásokat, trak-
torosokat, tehenészeket, sertésgondo-
zókat (háztáji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. Jelentke-
zés: 06(70)949-0400, adrienn.paloczy@
andreasagro.com www.andreasagro.
com

magas építésre felelős műszaki vezetőt 
keresünk. 10.000 Ft/hó. Érd: 06-30/9-
141-141

megbízható nőt keresek 2-3 óvodás 
korú gyerek alkalmankénti felügyeleté-
re. Heti 1-2 alkalom, főként délután. Érd: 
06-30/347-8603

mUNkaleHetőség INGYENES SZÁL-
LÁSSAL! Öntödei munkatársakat kere-
sünk Oroszlányba, 3 műszakos munka-
rendbe hosszú távra! Br. 800-850 Ft/
óra alapbér+próbaidő után cafeteria és 
jelenléti bónusz! INGYENES szállást biz-
tosítunk! Jelentkezzen minél előbb! Érd: 
+36 30/523-6366

ruházati üzlet részére eladói munkakör-
be kolleginát, valamint ruha üzemünkbe 
betanított munkára hölgy munkatársakat 
keresünk! Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal: leticia13@t-online.hu.

Vendégkörrel rendelkező szépségsza-
lon munkájára igényes fodrászt keres 
azonnali kezdéssel. Érd: 06-30/202-
1411

o k t a t á s t  V á l l a l

aranykalászos gazda, Méhész, Vagyon-
őr tanfolyamokat indítunk. Tel: Érd: 
06-30/228-3281 E00183/2015/A008, 
A019, A004

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Pincér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. 06-70/524-6166. www.
oktatohazkelet.hu (E-000937/2014/A001-
A011)

targoncavezető, Emelőgép, Földmunka-
gép kezelő tanfolyamokat indítunk. Érd: 
06-30/228-3281 E001083/2015/A011, 
A012, A022

t á r s k e r e s é s

47 éves, független férfi fiatalabb, csi-
nos nőt keres komoly kapcsolatra. Érd: 
06-30/837-5424
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Villanyszerelőket és szerelésvezetőket 
keresünk hosszútávú munkára, 

kiemelt bérezéssel!
Megbízható, precíz munkavégzés feltétel, 

B kategóriás jogosítvány előny!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 

forgovill@gmail.com címen lehet!
Érdeklődni a 06-30/285-0710-es telefonszámon.
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Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál.  A tánc határokon átívelő közös nyelv 
a világ minden pontján, a kortárs mozdulatművészet pedig ma a legizgalmasabb műfaj. Az 
április 25-29. között Miskolcon megrendezésre kerülő fesztiválra neves külföldi és hazai 
alkotókat, együtteseket hívott meg a Miskolci Balett.

Zászlót avattak a hagyományőrzők
Az ózdi huszárok közreműködésével avattak zászlót felvidéki hagyo- ■

mányőrzők az Ív úti római katolikus templomban.

A zászlósúr szerepében Nagy Oszkár tündökölt, aki leányának, Nagy Olíviának adta át 
a Mischinger Ferenc plébános által megszentelt lobogót. Az ifjú hölgy az édesapja ál-
tal végzett munkát kívánja felelősségteljesen folytatni a jövőben. Az ünnepi perceket 
követően a hagyományőrzők a Vitkó lovastanyán fogadással egybekötött díszvacso-
rán vettek részt.                                                                                                       SZI  - NM

A környezetünk vé- ■
delme is fontos, hogy 
megóvjuk a Föld édes-
vízi készletét..

Az ENSZ 1993-ban, tehát 
huszonnégy évvel ezelőtt 
jelölte ki március 22-ét a 
Víz Világnapjává, mégpe-
dig azért, hogy az emberek 
gondoskodásának közép-
pontjába kerüljön a termé-
szeti kincs. A dátum minden 
esztendőben más-más né-
zőpontból hívja fel a figyel-
münket a víz alapvető sze-
retetére, mert fontos, hogy 
a jövő generációja is megta-
nulja értékelni, megbecsülni 
az emberi élethez elenged-
hetetlen vizet.

Sokan azt gondolják, hogy 
a Föld édesvízkészlete ki-
fogyhatatlan, pedig ez egy-
általán nem igaz. Körfor-
gásának és tisztaságának 

megőrzése érdekében a je-
lenleginél nagyobb figyel-
met kell szentelünk a kör-
nyezetünk védelmére is. A 
világban szinte minden fo-
lyó és állóvíz valamilyen 
formában szennyezettnek 
nevezhető, ami jelentős ki-
hatással lehet a közeljövő és 
a felnövő generációk további 
életminőségére. Gyermeke-
ink, unokáink egészsége is 

múlhat azon, miképpen gaz-
dálkodunk a meglévő víz-
készlettel, hogyan óvjuk és 
hasznosítjuk az élet egyik 
alapvető elemét.

A Víz Világnapja alakal-
mából számos pályázatot 
szoktak kiírni, elsősorban az 
általános és a középiskolás-
ok részére, hogy a tizenéves 
diákok minél többet foglal-
kozzanak a kérdéssel.

- Tavaly én is részt 
vettek egy Víz világ-
napi fotópályázaton, 
ahol a környék édes-
vízi készletét kellett 
bemutatni – mondta 
egy ózdi középisko-
lás. – Mivel a város a 
Lázbérci Víztározóból 
kapja a vezetékes ivóvi-
zet, ezért nekem is er-
re esett a választásom. 
Csodaszép a tó, szinte 
hihetetlen, hogy több 

tízezer ember mindennapi 
vízellátásról gondoskodik. 
Jó volt látni, hogy abban a 
környezetben, hogy vigyáz-
nak a természetre. Nem csak 
a tóra, hanem a környező er-
dőkre is. A turisták, a futók, 
a kerékpározók is kulturál-
tan viselkedtek, ha minden-
hol ezt tapasztalnánk, ak-
kor nem lenne veszélyben a 

világ édesvízi készlete.
Nem csak a diákokat, ha-

nem valamennyi korosztályt 
igyekeztek idén megszólítani 
a szakemberek a Víz világ-
napja alkalmából. A külön-
böző rajz és fotópályázatok 
mellett számos fürdő csatla-
kozott a jeles naphoz, még-
hozzá jelentős kedvezmé-
nyekkel. Mivel március 22-e 
ezúttal hétköznapra esett, 
könnyen előfordulhat, hogy 
még a hétvégén is idénybe 
vehetik a strandokon meglé-
vő akciós árakat. Környékün-
kön a Miskolc-tapolcai Bar-
langfürdőbe, Egerszalókra, 
valamint a mezőkövesdi 
Zsóryra lehetett olcsóbban 
bejutni. Az strandok által 
nyújtott engedményekről és 
a pontos időpontokról a több 
internetes oldalon is lehet tá-
jékozódni.           SZI - NM

Vigyázzunk a természet kincsére
Szuper ügyek
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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

Ujváry Autósiskola
személygépkocsi 

vezetői
tanfolyamot indít 

Putnokon a
Mezőgazdasági

Szakközépiskolában
március 28. 15:00 óra

.Kedvező feltételek.
Részletfizetési lehetőség.
Jelentkezés a helyszínen vagy 
az alábbi telefonszámon:

06 30/967-1126

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.

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.

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
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 HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS
fürdőközeli panzióban (szoba: fürdőszoba, TV, hűtő)

20 500 Ft/fő/7 éj
Az ár tartalmazza:

a bőséges kontinentális reggelit,
a kétfogásos meleg vacsorát

Kedvezményes fürdőbelépő gyógy-
kezelésekkel, wifi , SZÉP-kártya!

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 972 4977 
 golyapanzio.webnode.hu
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

Telefon: 06 30 532 82 70
adrienn.bodane@russmedia.hu
T
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Győzött a vadalma. Az Országos Erdészeti Egyesület 
éves szavazásán a terméséről sokaknak ismerős fafajunk, a vadalma 
győzedelmeskedett, és lett a 2017-es Év Fája. Az Év Fája kezdemé-
nyezés célja a figyelemfelkeltés és a megóvás, olyan fafajok előtérbe 
helyezése, amelyeknek komoly erdészeti jelentőségük van, ám a 
figyelem mégis elterelődött róluk. 

A március elbú- ■
csúztatásával nem 
csak a tavasz derekát 
ünnepeljük. Április 1. 
a tréfacsinálás leg-
szentebb napja!

„Április bolondja, május 
szamara” szól a népszerű 
mondóka. Április bolond-
ja a népszokás szerint az, 
akit barátai, családja, vala-
milyen trükkös csíny áldo-
zatává tesznek. A rászedett 
személy egész hónapban vi-
selheti ezt a becses címet. 
Nem is gondolnánk, de ez 
a nap egy régi hagyomány-
ból ered, és hosszú múlt-
ra tekint vissza. Van, aki 
szerint kelta népszokás volt, 
hogy április kezdetén vi-
dám, bohókás tavaszi ünne-
peket ültek. Magyarországon 

közkedvelt dolog tréfával ug-
ratni barátainkat.

Máté (33)
Engem édesanyám vert át 

először április elsején. Persze 
ez akkor még csak kisebb ug-
ratásokat jelentett. 
Először 
c s a k 
a z z a l , 
hogy 

menjek már ki a konyhába, 
mert a kabátzsebében felej-
tett valamit, hozzam be. Ter-
mészetesen nem volt benne 

semmi. Később már jókat mo-
solyogtunk ezen, és én is el-
kezdtem tervezni a szokásos 
évi ugratást.

Csaba (27)
Tavaly az egyik kollégám 

azzal húzott április elseje óta, 
hogy csak akkor lesz tavasz, 
ha szivárványt látok, azon-
ban nem volt hajlandó elmon-
dani, ez mit jelent. Egyik nap 
aztán esőre állt az idő. Be-
ültem a kocsiba, és beindí-
tottam az ablaktörlőket, a 

lapátok azonban egy hosszú 
szivárványt húztak az ab-
lakra, ahelyett, hogy letisz-
tították volna azt. Kiderült, 
hogy a tréfás munkatársam 
vízfestékkorongokat rejtett 
az ablaktisztítóm gumijai alá, 
amik felázva „befestették a 
napomat”.             SZI - BM

A házunkat körülvevő  ■
zöldövezetben alakítsunk 
ki olyan környezetet, ami 
alkalmas a különböző ha-
zai madárfajok hosszútávú 
letelepedésére! 

Ha tavasszal vesszük a fá-
radtságot, és némi odafigye-
léssel rendezzük be kertün-
ket, egész nyáron élvezhetjük 
a trillázó madáréneket. Mi-
re van szükség mindehhez? 
A kerti környezet kialakítá-
sánál figyeljünk oda a bok-
rok és fák megfelelő metszé-
sére! A bokrok alatt hagyott 

levelek és gallyak megfelelő 
tápanyagot kínálnak a mada-
rak számára. Azonban nem 
szabad a cserjéket túlzottan 
megkopasztani, hiszen a sű-
rű lombok biztonságos bú-
vóhelyet jelentenek a félénk 
szárnyasoknak. Kezdetnek 
elég már egy-két madárodú 
is, és egy itatónak használt 
virágalátét.  Az őshonos fák, 
mint amilyen a tölgy, a fűz, 
a nyír, a kőris és a berkenye 
számos olyan rovart és her-
nyót táplálnak, amelyek a ma-
darak kedvencei. A virágok 
is fontos kellékei egy ilyen 
kertnek, hiszen  magukhoz 
vonzzák azokat a rovarokat, 
amiket viszont a poszáták, 
füzikék, cinegék fogyaszta-
nak, míg a növények magjai a 
pintyféléknek jelentenek táp-
lálékot.                    SZI - BM

Csínyre fel: közeleg a bolondságok napja Etetőkkel és törődéssel a madarakért

Szuper ügyek
Az ember sajátja,  ■

hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglen-
ni csoda nélkül, gondolat-
ban teremt magának saját 
csodákat. Találkozhatunk 
csodabogarakkal, akik már 
gyermekkorukban fejükbe 
vesznek valamit. Minden 
ember ábrándja a boldogság 
keresése, végső célja pedig 
önmaga teljes megvalósítá-
sa. Az ilyen tartós szándék 
elérésének egyszerűen nem 
lehet a megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. 
Ez olyan hatással volt rá, 
hogy megkedvelte a szánhú-
zók nehéz életét. De adjuk 
át neki a szót: – Az maradt 
meg bennem, hogy úttalan 

utakon csak magunkra szá-
míthatunk. Engem mindig 
az vonzott, ha az ember csak 
magára számíthat és ebben a 
helyzetben mit képes kihoz-
ni magából. Az El Caminón 
11 éve 27 évesen legyalogol-
tam 800 km-t. Ekkora sza-
badságban sohasem volt ré-
szem, senkihez, semmihez 
nem kellett igazodnom. Tud-
tam, menni kell, nincs me-
se, tök mindegy, milyenek a 
körülmények. Elhatároztam, 
hogy egyszer valamikor szán-
húzó leszek. Az első huskyt 
az avasi panelban tartottuk, 
ami elég tájidegen. Középis-
kolás koromat végig követte 
a husky-bolondéria. Amikor 
1996-ban leérettségiztem a 
Herman gimnáziumban, osz-
tálytársaimmal egymásról ír-
tunk, hogy kiből mi lesz 20 év 
múlva. Tavaly nyáron volt a 
jubileumi találkozónk és ak-
kor tudtam meg, hogy rólam 
ezt írták: Szigetvári Eszter 
38 éves, kutyaszánhúzó és 
elvált. Ez utóbbi stimmelt, de 

a kutyaszánhúzós kalandból 
nem lett semmi. Egyéb foglal-
kozásaimról szó sem esett, 
miközben szereztem 3 dip-
lomát, a Miskolci Egyetem 
bányászatin környezetmér-
nökit, Nyíregyházán TQM 
szakértőit, a Kodolányi Já-
nos Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó cég 
hirdetését, a Fjällräven Polar 
2017 szavazást. Ez arról szólt, 
hogy aki a saját országában 
a legtöbb szavazatot gyűjti 
be egy hónap alatt, az kijut 

a norvégiai 
sz á n hú zó 
versenyre. 
Mindenki-
nek fel kel-
lett tölteni 
a pályáza-
ti anyagát, 
k i s f i l m e t 
k é s z í t e n i 
m a g á r ó l , 
youtube vi-

deót és azt megindokolni, mi-
ért is szeretnénk ezen részt 
venni. A videómat Fanka De-
li előadóművész csinálta. A 
világból 1500-an jelentkez-
tek, a 12+1 országból a 13 
első helyezett jutott tovább, 
valamint a zsűri minden or-
szágból beszavazott 1-1 krea-
tív pályázót. Összesen 13906 
szavazatot kaptam, legfőbb 
riválisomat 1400-as különb-
séggel győztem le. A norvégi-
ai Signaldalen-ből lesz a rajt 
április 4-én, 330 km-t teszünk 
meg Svédországig. Nincs két-
ségem, e nagy kihívás nem 
fog ki rajtam, napi 4-6 ezer 

kalóriát kell fogyasztanunk, 
hogy a testünket fűtsük, mert 
akár mínusz 30 fokos terepen 
is haladhatunk. Édesapám 
már megbarátkozott különc-
ségemmel, 72 évesen is nagy 
facebook-fan lett. E kalanddal 
azt szeretném bizonyítani, 
hogy ha van kellő motiváció 
és akarat, akkor a lustaság, 
a kényelem, a beszűkültség 
nem lehet úrrá rajtunk és 
megvalósíthatjuk álmainkat, 
mert az igazi élet a komfort-
zónán kívül kezdődik. Nem 
tudom én mi a tuti, minden-
kinek más, csak megmutat-
ni akarom, hogy máshogy is 
lehet. Vegyük észre az apró 
csodákat is magunk körül, ne 
savanyodjunk be. 

Csak akkor segíthetünk 
másokon, ha az én putto-
nyomban is van valami. Az 
alkalom mindig adott, ám el 
kell hinni magunkról, hogy 
sikeresek lehetünk, ha min-
den telhetőt megteszünk 
érte.

SZI - Buzafalvi Győző

A husky-álom elrepíti Esztert Norvégiába

Szigetvári Eszter április 3-án indul a norvégiai  
szánhúzó versenyre
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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 27., hétfő 15:30-kor

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: 8.00-14.00, Szo.: 9.00-12.30

4Tel: 30/9 57-576 g(sürgős esetben akár hétvé én is)
Dobronovszky Róbert; E-mail: postmaster@doroc.t-online.hu

Május 1-től a régi nyitvatartás szerint 15:00 óráig!

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  

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

Eredetiség vizsgálat a hét minden napján!

Gépjárművek  
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga
NYÁRI GUMI AKCIÓ!

•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

AUTÓMENTÉS

A GE ózdi gyára 1999-ben épült zöldmezős beruházás keretében. Több mint 
ezer fős létszámunkkal naponta több, mint 100 000 db kismegszakítót és 
életvédelmi terméket gyártunk. A mintegy 21 gyártósor, a régió legnagyobb 
műanyagüzemének és egy 450m2-es tisztatér hatékony működését jelentős 
mérnök csapatunk támogatja. Felzárkóztató programunk keretében több, mint 
10 éve nyújtunk a helyi középiskolai diákok részére nyelvtanulási lehetőséget, 
támogatjuk Ózd város sporttevékenységét.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

A jelentkezéshez küldje el önéletrajzát az allas.ozd@ge.com e-mail címre, vagy postai 
úton a 3600 Ózd, Dózsa György út 54 levelezési címre.
További információért hívja a (48)575-831 telefonszámot.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
TECHNIKUS

Feladatok:
Irányítja és oktatja a minőségellenőröket,◊ 
Ellenőrzi, méri, elemzi és fejleszti a gyártási ◊ 
folyamatokat,
Elkészíti és naprakészen tartja az ellenőrzési ◊ 
utasításokat,
Elkészíti és kiértékeli a hibaelemzéseket.◊ 

Elvárások:
Középfokú végzettség,◊ 
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,◊ 
Statisztikai ismertek.◊ 

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:

Felügyeli a gyártást minőségügyi szempontból,◊ 
elvégzi a mintavételes ellenőrzéseket,◊ 
elkészíti a hibaelemzéseket,◊ 
végrehajtja a napi méréseket.◊ 

Elvárások:
Minőségtudatos gondolkodás,◊ 
Méréstechnikusi gyakorlat,◊ 
folyamatszemlélet.◊ 

Előnyt jelent:
Műszaki végzettség,◊ 
minőségügyi szabályok ismerete,◊ 
elektronikai iparban, hasonló munkakörben ◊ 
szerzett tapasztalat.

OPERÁTOR
Feladatok:

Termékek összeszerelése a gyártási utasításnak ◊ 
megfelelően

Elvárások:
Minimum 8 általános iskolai végzettség,◊ 
Monotóniatűrés◊ 

Előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.◊ 
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SZERESD A VÁROST ÉS 
CSATLAKOZZ A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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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.  

Állományba léptek és folyamatban van a féléves képzésük azoknak az ózdiaknak, 
akik korábban jelentkeztek a büntetés-végrehajtás intézményeibe. 

Városunkból ötven fő töltötte kéthetes gyakorlatát Miskolcon. Ők lesznek az ózdi 
börtön első dolgozói. A képzésben hatvan százalékban elméleti, negyven 
százalékban pedig gyakorlati ismereteket kell tanulniuk a tanulóknak. Olyan 
szakmai ismereteket tanulnak, amelyek a mindennapi szolgálatellátásukhoz 
elengedhetetlenül szükségesek, így többek között biztonsági, reintegrációs és 
büntetés-végrehajtási jogi ismereteket, valamint elsajátítják a szolgálati viselke-
dés lélektanának és a rendvédelmi közelharcnak alapjait is. Ezzel egyidejűleg 
angol nyelvi képzés is zajlik a modulképzésen belül. Április elsejével újabb 14 ózdi 
kezdi meg tanulmányait, augusztusban pedig országosan 340 fő ülhet majd 
iskolapadba. Azok, akik megszerzik a Büntetés-végrehajtási felügyelő OKJ-s 
bizonyítványt, először egy már meglévő intézetbe fognak kerülni, ezt követően 
pedig a később megépülő börtönökben fognak szolgálatot teljesíteni. 
Az ózdi börtön ötszáz fő fogvatartott befogadására lesz alkalmas, kétszázötven 
főnek fog hosszú távú munkalehetőséget biztosítani.

Állományba léptek
VÁROS

Hadtörténeti előadással egybekötött fegyverkiállí-
tásnak adott otthont az Ózdi Muzeális Gyűjtemény. 
A tárlat az 1848-as szabadságharc eseményeinek 
és hős katonáinak állított emléket. A kiállítás egyik 
részét képezték azok a szablyák, amelyek Járdán 
József keze alól kerültek ki. A borsodnádasdi 
fegyverkovács sokszor dolgozik megrendelésre, 
például a „Hídember” című magyar �lmhez is ő 
készített mintegy 100 darab huszár- és díszkardot. 
A kiállítás másik felét Dulai Lajos magángyűjtemé-
nyének darabjai adták. A vitrinekben bajonetteket, 
szuronyokat és katonai késeket láthatott a közön-
ség. Dulai Lajos 30 éve gyűjti ezeket a tárgyakat, 
anyai nagyapja első világháborús bajonettje volt a 
legelső ilyen darab.

Múltunk öröksége
KULTÚRA

Megkezdték a fennhatóságuk alá tartozó utak 
javítását a városüzemeltetés munkatársai. 
A közfoglalkoztatottak segítségével ütemterv 
szerint végzett munkálatok során először a 
legforgalmasabb útszakaszokat, és a legveszé-
lyesebb kátyúkat hozzák helyre. A melegaszfalt-
keverő-telepek nyitására áprilisig várni kell. 
- Ez a hosszú, kemény tél, eléggé tönkre tette az 
amúgy sem túl jó állapotú utakat. Most felmértük 
az összes kátyút, ami csak létezik a városban. Most 
egy hideg aszfaltozási technológiával kezdtük el a 
kátyúzást, ez ugyan jóval költségesebb, mint a 
meleg aszfalt, ezért most kifejezetten csak a 
balesetveszélyes helyeket tudjuk megoldani ezzel 
– mondta el Dubovinszky László, az Ózdi 
Városüzemeltető Intézmény műszaki vezetője

Járhatóbb utak
KÖZLEKEDÉS

A városi fűtőműben tett látogatást a napokban 
Janiczak Dávid. A város első számú vezetője 
testközelből szemlélte meg a rendszer működését. 
A fűtőműben hatalmas gázkazánokkal készítik 
azt a hőt, ami a város primer vezetékeiben 
keringve adja át a meleget a hőcserélőkön 
keresztül a szekunder körnek, ami a radiátorain-
kat fűti. A hő csökkenése egy városi kör megtétele 
után mindössze 20°C. A szakemberek a 
polgármesteri tanulmányút alkalmával a gyakoribb 
meghibásodásokról is beszámoltak, majd hőkame-
ra segítségével mutatták be a leszigetelt és 
szigeteletlen panelházak közötti különbséget. 
Jól látszott, hogy a szigeteletlen lakóépületeknél 
a panelek összetételeinél is szökik a hő, látszanak 
a nyitott ablakok, a szigeteletlen régi típusú és a 
hőszigetelt ablakok közti különbségek is.

Megismert rendszer
VÁROS

Önkormányzatunk elkötelezett az állatvédelem mellett, így Janiczak Dávid polgármesterré választása 
óta Ózdon altatás nem történt, az állatok gazdára lelnek. Azonban a városban rengeteg a kóbor eb, 
így új, nagyobb telep építése kezdődött el, ami hamarosan elkészül, és így hatékonyabban léphetünk 
majd fel a kóbor állatok elszállításában. Az állategészségügyi telepen az épület kicserélt ablakai 
védőrácsozatot kaptak, valamint a kennelek fedésének folyamata már 50 %-ig elkészült, továbbá a 
40 kennelbe folyamatosan készítik a kutyaólakat, a tervezett 40 ólból 28 db már készen van.

Készül az új ózdi állategészségügyi telep
ÁLLATVÉDELEM
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REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
% Gránit és műkő 

síremlékek
Felújítások, fedlapok készítése

Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere
Tel: 06-48/471-876

INGYENES
Ó

szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett szemüvegkészítés 
esetén)  computeres látásvizsgálat  minden nap!INGYENES

Ózd, Munkás út 10. Tel.: 06 48 472-197 • Nyitva: H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00 Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely.

/luxoptozd

Ó
Ózd, M

•Trendi 
• Garantáltan 100% UV szőrős
• Polarizált

Varilux multifokális szemüveglencsék kedvező áron!
S z é l e s  v á l a s z t é k k a l  v á r j u k  k e d v e s  v á s á r l ó i n k a t !

Megérkezett a 2017-es 
napszemüveg kollekció!

SPORTSZERVÍZ
Lyukas, szelephibás 

bőrfocik ,
kézilabdák, varrása, 

tüskekeresés,
belsőcsere.
Tollasütők 

újrahúrozása vastag 
erős anyaggal.

Winner
bőr, utcai, terem, 

kézilabdák kaphatók.
PEPPI JÁTÉKBOLT
a Városháztéren

Tel.:470-677
pappijatekbolt.webnode.hu

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

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

Kísérje fi gyelemmel rendszeres akcióinkat!

13. heti akciós ajánlat:

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

Réz-szulfát (Rézgálic) 1 kg
1800 Ft 1250 Ft/db

Mezőgazdasági Szaküzlet Ózd

Kí é jjj fi

C S

Fűnyírók, fűkaszák, kapálógépek, 
láncfűrészek, sövényvágók, stb. 

kaphatók.

www.riodisco.hu
fb.com/riodiscoozd
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April's fool K.O. Party 

Bárány Attila 
Kis Grófo

Szecsei + Viktor Newman 
(Nightlife Party) 

(Mulatós Retro Party)
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