
 2017. március 31., XXVI/13.Ózd és környéke Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték szerelés!

  CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.
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Ózd 13. hét

Csökkentenék a Gyújtói körfor-
galom terhelését. „Turbó sáv” 
vezetne a Vasvár útról a Mun-
kás út felé./3. oldal

25 helyett 30 millió Forintot 
osztottak fel a helyi sportegye-
sületek között./5. oldal

Átépítenék
Élet a kiskertben. A tavaszi napsütés 
életet hozott a családi házak kertjeibe is. A 
gondozott területeken már kinyíltak a virágok 
és a négylábú házi kedvencek is egyre több időt 
töltenek a szabadban. 

Támogatás

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön /

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

CSAPÁGYBOLT KFT

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.

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

SZEMÉLY ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ
MŰSZAKI VIZSGA SZOMBATON!

ELŐRE BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
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Jól hasznosítja a megyei önkormányzat a nemzetközi kapcsolatokat
A nemzetközi kapcsola- ■

tokat kiválóan hasznosítja 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat. Kas-
sa megyével kiemelten jó 
az együttműködés - jelen-
tette ki Török Dezső elnök.
A Via Carpatia társulás keretében 
az idén is szeretnénk kihasználni 
a pályázati lehetőségeket, illetve 
továbbra is szorgalmazzuk a Bal-
tikumot a Balkánnal összekötő 
Via Carpatia észak-déli közleke-
dési folyosó megvalósítását. Há-
rom lengyel megyével kiegészülve 
közösen lobbizunk érte. Két éve 
már rendeztünk a kassai és har-
gitai partnerekkel egy nemzetkö-
zi gazdasági találkozót, amelyet 
szeretnénk folytatni - fogalma-
zott Török Dezső, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés elnöke. Az AREV 
és EUROCOAL nemzetközi szerve-
zetekben és határ menti együtt-
működésekben is aktív partner a 
megyei önkormányzat.
A Kassa Megyei Önkormányzat-
tal közösen alapított Via Carpatia 
Korlátolt Felelősségű Európai Te-
rületi Együttműködési Csoporto-
sulás közgyűlése március 20-án 
Kassán tartotta idei első ülését. 
A  megnövekedett feladatokat jól 
tükrözi, hogy az ülésen 15 napi-
rendi pontot tárgyaltunk meg - 
mondta Török Dezső. Orbán Máté 
Julianna, a csoportosulás igaz-
gatója részletesen bemutatta a 
2016. évi tevékenységet, külö-
nösen a hazai és Európai Uniós 
forrásokra már benyújtott és a 

közeljövőben beadandó pályáza-
taink állapotát. A közgyűlés tag-
jai kölcsönösen kiemelték, hogy 
a csoportosulás működésének si-
kerét a partnerek szoros baráti 
együttműködésének köszönhető. 
A Via Carpatia csoportosulás köz-
gyűlése következő tanácskozását 
Miskolcon fogja tartani.
Önkormányzati hivatalunk mun-
katársaival március 22-23. között 
szakmai konferencián vettünk 
részt a felvidéki Nagymihályon. 
Az eseményt a két partner me-
gye közösen alapított nemzetközi 
szervezete rendezte. Az eszme-
csere fő célja a már létező part-
nerségek erősítése és az új határ 
menti együttműködések kialakí-
tása volt. A fórumon határon át-
nyúló és nemzeti operatív prog-
ramokat mutattak be, amelyek új 
lehetőségeket kínálnak a hosszú 
távú együttműködésre. Meghatá-
rozásra kerültek a projektek finan-
szírozási lehetőségei az európai 
strukturális és beruházási alapok-
ból a 2014-2020 ciklusra, vala-
mint a jelenlevők megismerhették 
az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Prog-
ram rejtette lehetőségeket és a 
4 országot érintő Magyarország-
Szlovákia-Románia Ukrajna ENI 
határon átnyúló programot.
Előkészítés alatt vannak a to-
vábbi fejlesztési lehetőségek a 
Via Carpatia társulás koordiná-
lásával. Be kellene vonni újabb 
megyéket is, mint információs 
pontokat - hangsúlyozta Török 
Dezső. Fontos, hogy megélénkül-
jenek a határon átnyúló gazdasá-
gi, kulturális kapcsolatok. Ennek 

érdekében ősszel Miskolcon gaz-
dasági fórumot kívánunk szer-
vezni, ahol a partner megyékből, 
Kassáról, Hargitáról, Kárpátaljá-
ról érkező üzletembereknek lehe-
tőséget biztosítanánk, hogy be-
mutatkozzanak és megismerjük 
milyen termékekkel tudnak meg-
jelenni nálunk, illetve a mieink az 
ő országaikban. Húsz önkormány-
zatunk jelentkezett testvérkap-
csolati együttműködésre az uk-
rán, Kárpátaljai Megyei Tanács 
területén lévő azonos méretű te-
lepülésekkel, a kiközvetítés meg-
történt, de a szerződések aláírása 
még várat magára.
Önkormányzatunk és a székelyföl-
di Hargita Megyei Tanács közötti 
kapcsolat 1997. novemberében a 
magyar-román együttműködési 
megállapodás aláírásával kezdő-
dött, melyet 2004-ben megerő-
sítettek, s kinyilvánították, hogy 
a jövőben is együtt kívánnak 

működni. 
A doku-
m e n t u m 
ka rd i n á -
lis pont-
jai között 
szerepel 
s z a k m a i 
k a p c s o -
latok in-
tenzíveb-
bé tétele, 
t o v á b b á 
a közös 
megjele-
nési lehe-
tőségének 
biztosítá-
sa egymás 

országaiban – hangoztatta Török 
Dezső. A „Testvér-települési prog-
ramok és együttműködések” cí-
mű pályázati felhívás keretében 
együttműködve a két térség kö-
zötti évtizedes kapcsolatra ala-
pozva ez évben két program meg-
valósítását, illetve támogatását 
kívánjuk elérni – nyilatkozta Török 
Dezső. Június 17-én Putnokon lesz 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye-
napja. Csíkszeredán pedig július 
1-jén tartják az Ezer Székely Leány 
Napját. A két megye vállalja, hogy 
a két, hagyományos eseményhez 
csatlakozva támogatja a kulturá-
lis örökség ápolását.
Minden közösség életében fon-
tosak a közös ünnepek, amelyek 
erősítik az összetartozást, alkal-
mat adnak a múlt felidézésére, a 
jelen értékelésére és a jövő cél-
jainak megfogalmazására. Köz-
gyűlésünk 2014-ben érdemes-
nek tartotta egy megyenappal 

is erősíteni a térség összetar-
tozását. Borsodhoz, Abaújhoz, 
Zemplénhez és Gömörhöz egy-
aránt szorosan kötődik a nem-
zet számára számos hadvezért, 
államférfit adó Felsővadászi Rá-
kóczi család. Ezért választottuk 
június 16-át, II. Rákóczi Ferenc 
és kíséretének magyar földre lé-
pésének napját (1703) a megye 
napjává. Első alkalommal 2015-
ben Szerencsen, majd 2016-ban 
Tokajban rendeztük meg a me-
gyenapot, amelynek idén Putnok 
ad otthont. Tavaly Hargita me-
gye is képviseltette magát a ren-
dezvényen. Reményeim szerint 
a putnoki megyenapon a Hargita 
Megyei Tanács öt fővel képvisel-
teti magát, míg a mi részünkről 
a vezetőség mellett teljes hiva-
tali apparátusunk hozzájárul az 
idei megyenap sikeréhez – érvelt 
Török Dezső. Mindkét megye tá-
mogatja a jeles eseményen fellé-
pő hagyományőrző együtteseket, 
ezáltal is hozzájárulva a magyar-
ság értékeinek megőrzéséhez. A 
cél természetesen a két ország 
közötti szakmai, partneri kapcso-
latok szorosabbá tétele.
A magyar és a lengyel parlament 
2007-ben nyilvánította március 
23-át a magyar-lengyel barát-
ság napjává. A lengyelországi 
Piotrków Trybunalskiban tartott 
ünnepségen március 24-én a két 
államfő, Áder János és Andrzej 
Duda egyeztetett a közép-európai 
együttműködésről is. Akárcsak 
két éve Katowicében, a mostani 
rendezvénysorozaton is ott vol-
tunk - újságolta Török Dezső.
 SZI - BGy

Török Dezső a Via Carpatia kassai ülésén 
Fotó: magánarchívum

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.

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/

Április 3. hétfő 15:30-kor

Március 28-án nyereményjáték indult 
üzleteinkben „Wellness hétvégéért!” 

Bővebb tájékoztató az üzletekben 
kihelyezett plakátokon!

ÓZDI
COOP ÜZLETEINKBEN

ÁPRILIS 4IG FOLYTATÓDIK 
A TAVASZI AKCIÓ!

Zöldség gyümölcsöt árusító
üzleteink pultjaiból ajánljuk:

Delikát 
ételízesítő
1 kg

1349Ft

Clin 
ablak-
tisztító 
szórófejes
500 ml, 998 Ft/l    

499Ft

AJax általános 
lemosó 
piros, zöld
1 liter  889 Ft helyett
38% kedvezménnyel

549Ft

-38%

Kígyó uborka
1 db

169Ft

Hónapos retek
1 csomag 109Ft

Szatmári, 
Bácskai 
finomliszt 
1 kg 99Ft

Lilla duo papírtörlő 
2 rétegű
2 tekercs, 74,50 Ft/tek.

149Ft
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Közös erővel. Szervezett akciók keretében próbálják meg tetten 
érni a fatolvajokat a térségi erdőkben a rendőrök és erdészek. Az elkö-
vetők még szinte csemete korukban kivágják a fákat, cselekedetükkel 
jelentős anyagi károkat okoznak. Fotó: police.huSzuper ügyek

Csökkentenék a Gyúj- ■
tói körforgalom terhelé-
sét.

Régóta fennálló problé-
mát, a Gyújtói körforga-
lomban napjában többször 
tapasztalható torlódást 
igyekszik megoldani Ózd 
város vezetése. Az igazán 
nagy káosz hétköznap reg-
gelenként, 7 és 8 óra között 
alakul ki, majd a délutáni 
órákban megismétlődik az 
áldatlan állapot. Ilyenkor a 
Vasvár útról érkező kocsisor 
vége gyakran a Cipói körfor-
galomnál áll, a Munkás úton 
a Városközpont felé haladók 
pedig az Autóbusz-állomás 
előtt várakoznak a tovaha-
ladásra. A helyzetet tovább 
rontja a gyalogosforgalom, 
hiszen a 2001-ben kialakí-
tott körforgalom minden ol-
dalán gyalogos-átkelőhely 
van felfestve. 

- Én reggelente kétszer 
várakozok itt hosszú perce-
ket. Autóval viszem a gye-
reket iskolába, így először a 
Vasvár úton állunk együtt, 
majd mikor kiteszem, ak-
kor én visszafelé haladva, a 

másik oldalról is megérke-
zem a dugóba – mondta el 
egy középiskolás diáklány 
édesanyja. 

A napokban megtartott 
területbejáráson a Magyar 
Közút (mint tulajdonos), az 
Ózdi Rendőrkapitányság, az 
Észak-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. (egykori 
Borsod Volán), a Katasztró-
favédelem és a Polgármeste-
ri Hivatal képviselői, szak-
emberei is jelen voltak, ahol 
már egy papírra vetett meg-
oldási javaslatot is át tudtak 
beszélni. 

- Amiben mindannyian 

egyet értettünk: szükség van 
egy ún. turbó sávra a Vasvár 
út felől a Kórház felé, a kör-
forgalom mellett, az egykori 
reumatológia előtti park szé-
lén. Ezzel elkerülhetnék az 
autósok a Gyújtói körforga-
lomba való behajtást, s ez-
zel együtt megszűnhetne a 
benzinkút felé tartó gyalo-
gos átkelőhely, valamint a 
mostani hosszú „zebrát” is 
áthelyeznénk, kiemelnénk, 
és pihenő szigettel látnánk 
el, így növekedne a gyalo-
gosok biztonsága és gördü-
lékenyebbé válna az autók 
áthaladása is – vázolta az 

átépítési elképze-
léseket Janiczak 
Dávid.

A területbejá-
ráson résztvevők 
a felvázolt tervek 
mellett több ki-
sebb módosításról 
is egyeztettek. Az 
esetleges változta-
tások az összkép 
javításához járul-
nának hozzá. Az 
elsődleges feladat 
azonban a tényle-

ges terveknek az elkészíté-
se, amely a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. szakemberei-
nek hatáskörébe tartozik.

- A beruházás megvaló-
sulásához a Közútnak kell 
pénzügyi forrást is találnia, 
hiszen az érintett útszakasz 
az Ő kezelésükbe tartozik. A 
cég képviselője az egyezte-
tésen megjegyezte, hogy Riz 
Gábor országgyűlési képvi-
selő úr sokat segíthetne eb-
ben a dologban, hiszen az Ő 
közbenjárása előre vihetné 
ezt a fejlesztést – tette hozzá 
Ózd város polgármestere. 

                           SZI

Átépíthetik a problémás csomópontot
Kikerekedett a szemem szom-
bat reggel a híroldalak böngé-
szésekor. Az Origó tudomány 
rovatában a következőkre akad-
tam: visszafiatalító tablettákat 
tesztelnek embereken. Mivel 
nem egy kontribútor felületen 
jártam és az ausztráliai Új-dél 
walesi Egyetem kutatóinak a 
Science (a világ legrangosabb 
kutatási folyóirata) számában 
megjelent friss írására hivat-
koztak tényleg azt éreztem: itt 
valami mérföldkőhöz érkezett 
az emberiség, még ha nem is 
hangos tőle a sajtó.
Az ausztrál kutatók felfedezése 
egy olyan forradalmi gyógyszer 
kifejlesztéséhez vezet, amely 
ténylegesen visszafordítaná az 
öregedést, jobbá tenné a DNS 
hibajavítást. Az emberi szer-
vezet csodákra képes, szoktuk 
mondani úgy általában. A sejt-
jeink vele született képessége, 
hogy megjavítja a DNS károso-
dást, amely képesség az élet-
kor előre haladtával romlik. Az 
ausztrálok megtalálták azt az 
anyagcsere terméket, amely 
minden sejtünkben előfordul 
és kulcsszerepet játszik a folya-
matban. Ma ott tartanak, hogy 
állati kísérletek bizonyították: a 
szer egy hetes használata után 
az öreg és fiatal állat sejtjei kö-
zött nem volt különbség. A ter-
vek szerint hat hónapon belül el-
indulnak a terápia emberi próbái 
is. A kutatók azt nyilatkozták: a 
világ most áll legközelebb ah-
hoz, hogy biztonságos és ha-
tékony öregedés gátló szerhez 
jusson, ami talán 3-5 éven belül 
a piacra is kerülhet ha jól sike-
rülnek a próbák.
Úgy a kétezres évek elején ke-
rült először kezembe az első 
Kryon könyv. Spirituális érdek-
lődésem abban az időben elég 
magasan szárnyalt, faltam és 
kerestem az e témájú irodalmat. 
Lee Carol volt a könyv szerző-
je, aki magát inkább közvetítő-
nek nevezte, mint alkotónak. 
Kryon, egy entitás, aki a mag-
netikus terekből közvetít Lee 
Carolon keresztül az emberiség 
számára. Egy jövőbe látó lény, 
aki már a kilencvenes években 
is az emberiség jobbá válására 
hívta fel a figyelmet. Itt olvas-
tam először arról, hogy meg-
gyógyítható DNS.
Persze akkor kétkedéssel fo-
gadtam, inkább sci-fiként ér-
telmeztem az örök fiatalság 
elixírjét. És most – még a saját 
életemben – olvashattam tu-
dományos felfedezésként róla. 
Abban, hogy ember több annál, 
mint amit eddig megismerhet-
tünk róla, mindig is hittem. De 
az igazi csoda az, hogy lépésről, 
lépésre be is bizonyosodik.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sci-Fi?
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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!”

Egyedülálló, idős hölgy, hölgyek gondozá-
sát vállalja szakképesített szociális gondo-
zó, ápoló. Érd: 06-30/293-2845

Házak hőszigetelését, külső-belső festését, 
kartonozását, burkolását, felújítását vállal-
juk. Érd: 06-30/690-5220

KÖLTÖZTET ÉS-Bú to r szá l l í t ás -
lomtalanítás zárt teherautóval, rako-
dással! Berki Viktor www.ozdifuvaros.
eu 06703619566

Lakások belső felújítását vállalom: burko-
lás, csempézés, glettelés, festés és mázo-
lás, gipszkartonozás, valamint PVC, szőnyeg, 
laminált padlók és egyéb munkák szaksze-
rű elvégzése. Érd: 30/502-1217

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

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.
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Mély megrendüléssel 
tudatjuk, hogy

dr. KOVÁCS 
KÁROLYNÉ

szül. Zachar Irén
életének 85. évében elhunyt.

Temetése 2017. március 31-én 
pénteken 

12:30 órakor lesz 
a Gyári temetőben.

A gyászoló család

„Szívünkben  
örökké élni fogsz!”

Fájó szívvel emlékezünk

RÉKASI 
ISTVÁNNÉ
szül. Bárdos Margit

halálának 4. évfordulóján.
Szerettei

"Szerettem volna még  
élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Én most elmegyek  
végleg megpihenni,
odalenn már nem fáj semmi."

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

LABRICZ 
OTTÓ
(élt 57 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Édesanyja és felesége

Hálás szívvel  
mondunk köszönetet a  

Putnoki Idősotthon 
vezetőinek és  

dolgozóinak, hogy 

dr. Kovács 
Károlyné 

Irénke néni
ottlétét segítették, 

későbbi betegségében  
pedig állandóan  
mellette voltak 

és lelkiismeretesen  
ápolták, gondozták .

A gyászoló család

39
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Jelentkezni kézzel írott, fényképes 
önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.

3600 Ózd, Damjanich út 6.

Kisegítő, gépkezelő, 
csomagoló, karbantartó 

munkatársakat keresünk!
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HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227
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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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Bánrévén jó környezetben 3,5 szobás, szin-
tes, vegyes tüzeléses családi ház eladó. Érd: 
06-20/384-1035

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

Dövényben 2 szobás, kertes ház komfort 
nélkül, erdő alatt eladó. Irányár: 1,1MFt. Érd: 
06-20/445-8938

Eladnám vagy elcserélném 2 és félszobás 
Somsályfő tp. 12. szám alatti 110m2 háza-
mat. Vasvár út környéki 1,5 vagy 2 szobás 
előnyben. Érd: 06-48/478-130

Eladó Kistóban, az Álmos úton 2 és fél szo-
bás családi ház. Érd: 06-30/355-6717 hét-
köznap 15-18 óra között.

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 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 csa-
ládi ház tetőtér beépítés lehetséges. Érd: 
06-30/371-6366

Eladó 3 szobás, kertes családi ház. Mel-
léképületek, pince, garázs, kút. Készpénz-
fizetés, CSOK-ra is! Érd: 06-30/2643-995, 
06-20/3622-425

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

Ózd Várkonyi úton eladó 4+1/2 szobás dup-
lakomfortos családi ház. IRÁNYÁR: 7,9MFt. 
Érd: +3620/625-3450

Ózd, Meggyesen kétszobás, gázfűtéses 
családi ház eladó. Irányár: 2,8MFt. Érd: 
06-30/405-5519

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 Gömöri úton vegyes tüzelésű 
családi ház eladó. Irányár: 6,5MFt. Érd: 
06-30/519-5587, 06-48/952-532

Ózdon, a Katona József út 130. alatt családi 
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 családi 
ház. Érd: 06-70/384-0563

Vállalkozásra is alkalmas családi ház 
nagy telekkel Szentsimonban eladó. Érd: 
06-70/387-0977

2 szobás, összkomfortos családi ház garázs-
zsal, műhellyel, gondozott kerttel Uraj ele-
jén eladó. Irányár: 4,8MFt. 2 szobás panel 
beszámítható. Érd: 06-70/942-3091

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 2 szobás, konvektoros 
lakás eladó. Érd: 06-48/479-964

Árpád vezér úton 58 nm-es, 1. emeleti, 2 
szobás+hálófülkés lakás eladó. Ár: 3,4MFt. 
Érd: 06-30/541-0867

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

Eladó a Bibó István úton I. emeleti, 2,5 szo-
bás, 56m2-es lakás. Érd: 06-30/983-5235

Eladó a Bibó István úton 3. emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes társasházi lakás. Ár: 3,6 mil-
lió Ft. Érd: 06-30/403-9945

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 másfél szobás lakás a Bolyki főúton. 
Érd: 06-70/528-8895

Eladó 2 szobás lakás a Bolyki főúton, jó kör-
nyezetben. Érd: 06-30/372-9350

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

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

Szent István úton felújított házban 74m2-
es, 4. emeleti, 2+2 félszobás, teljesen fel-
újított (villamoshálózat, nyílászárók, vízve-
zeték, fűtés), klímás lakás eladó. Irányár: 
8,5MFt. Érd: +36-70/419-0449

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

L A K Á S K E R E S É S

Keresek másfél szobás, erkélyes lakást az 
Újváros tér környékén, max. első emeletig. 
KÉSZPÉNZFIZETÉS! Érd: 06-30/2643-995, 
06-48/475-418

A L B É R L E T E T  K E R E S

Bútorozott, másfél szobás lakást keresek, 
pontosan fizetek! Érd: 06-20/317-5962

A L B É R L E T E T  K Í n Á L

Újváros téren 1 szobás lakás kiadó. Érd: 
06-30/284-4029 15 óra után.

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 található 
2x200 négyszögöl telek kerti házzal, 41 ter-
mő gyümölcsfával. Érd: 06-20/413-7396

Ózd, Bíben-völgyben 720 nm-es kert ház-
zal, bevezetett villannyal eladó. Ár: 180eFt. 
Érd: 06-30/541-0867

Ü Z L E T ,  m ű H E L y ,  i R o D A

Ózd frekventált helyén 54m2 üzlethelyiség 
kiadó. Érd: 06-70/378-0694

g A R Á Z S

A Szent István úti garázssoron villanyos, 
aknás garázs eladó. Érd: 06-30/402-6689

J Á R m ű

Eladó HONDA DIO robogó 2006-os évjárat, 
kiváló esztétikai és motorikus állapotban. 
Érd: 06-30/4242-498

Eladó 1490cm3 Daewo Racer személy-
gépkocsi pótalkatrészekkel, vonóhoroggal 
olcsón. Érd: 06-30/460-1026

Eladó SUZUKI SEPHIA robogó 2000-as évjá-
rat. Korához képest kitűnő állapotban. Érd: 
06-30/578-2839

Fiat Bravo 1.4 1997-es évjárat, esztétikai 
hibákkal, ár alatt eladó. Kisebb-nagyobb 
csere érdekel! Érd: 06-70/375-1806

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

opel Zafira 1.6 2004-es évjárat, 7 szemé-
lyes, szép állapotban és Mercedes Vito 112 
CDI 2000-es évjárat, 8 személyes, oszt-
rák papírokkal vagy forgalomba helyezve is 
eladó. Érd: 06-70/375-1806

yamaha YZ 250 cross motor felújítva 
350.000Ft, Keeway Hurricane 50cm3 robogó 
125.000Ft. Érd: 06-30/665-2039

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 hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. Kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás becsületes 
értékbecslés. Érd: 06-30/486-3578

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

magánygyűjtő vásárol: öreg állványos var-
rógépet, játékot, könyveket, képeslapot, 
diavetítőt, régi pénzeket, iratot, öreg autót, 
motort, kerékpárt, ezek alkatrészeit, rádiót, 
hagyatékot, Rima, Acélgyári relikviát. Bár-
mi érdekelhet. 06-30/912-9916, antiklim-
lom@gmail.com

Régi kázsmér kendőt, vásznakat, zománco-
zott babakádat, fateknőt, dunnát vásárolok. 
Érd: 06-20/428-3455

Á L L A T

Bánrévén előnevelt hús és kettőshasznú 
csibék eladók. Érd: 06-30/341-9424

Kétszer fialt kb. 300kg-os F1-es koca 
továbbtartásra vagy vágásra eladó, ugyan-
itt 130-150kg-os hízók és F1-es kocától és 
nagy fehér kantól származó kan és koca sül-
dők eladók. Érd: 06-30/329-9006

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

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

Tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, 
bükk. Kaloda 80x80x1,30m ár: 11.500Ft-
14.500Ft-ig. Fuvarunkat 24 órán belül tel-
jesítjük. Ömlesztett m3 ár: 15.500 Ft-16.500 
Ft. Hívjon bizalommal! Érd: 06-30/333-
0344, 30/351-1659

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

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

Tűzifa méteres szálakban erdei m3. Tölgy-
bükk-akác 17.000.-Ft/m3. Mérhető, kony-
hakészen is. Érd: 06-30/883-6446

E g y É B  E L A D Á S

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

Eladó ágaprító 10.000Ft, motoros permete-
ző 10.000Ft, kézi (háti) permetező 7.000Ft, 
szőlőprés 8.000Ft, káposztás hordó 30l-es 
3.000Ft, 40l-es 4.000Ft, 280l-es műanyag 
hordó 8.000Ft, 6 személyes tölgyfa étke-
ző ovális asztallal 160x95cm+80cm hosz-
szabbítható 6db párnázott székkel 9.000Ft, 
komód 5.000Ft, előszoba szekrény és cipős 
szekrény 15.000Ft, 4 személyes tölgy asz-
tal 20.000Ft, fekete bőr irodai forgószék 
12.000Ft. Érd: 06-30/9559-824

Eladó alig használt, újszerű masszázsfotel 
(ROMA) kiegészítőkkel. Irányár: 300.000Ft. 
Érd: 06-30/2643-995, 06-30/4815-513

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

Eladó 30db 10-es műanyag láda 250Ft/
db, 30db műanyag palántahajtató láda 
200Ft/db, 300db 9-es műanyag virágcse-
rép 15Ft/db, 14l-es réz (magyar) permete-
zőgép 6.000Ft, 11db fólia alá való 6m-es 
műcső 200Ft/db, 15db 20-as szögvasba 
keretezett 3-as üveg (100x150cm) 1.000Ft/
db. Érd: 06-30/648-7628

Kis kockabálás lucerna és széna eladó. Érd: 
06-48/477-712

megszűnt üzlet bútorai 5000-8000Ft/db 
áron eladók: üveges vitrinek, eladópult, 
polcok. Világosszürke színben, jó állapot-
ban. Érd: 06-30/955-3265

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

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

Távcsöves német sport légfegyver és női 
kerékpár eladó. Érd: 06-30/729-2224

3 db gázkonvektor újszerű állapotban eladó. 
Érd: 06-48/474-787

E g y É B  K E R E S É S

Diót vásárolok héjasan és pucoltan. Érd: 
06-70/583-7776

Személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Érd: 06-70/555-1262

S Z o L g Á L T A T Á S T  K Í n Á L

39
24

84



52017. március 31.

Tavaszi védelem. Elkezdődött a tavaszi permetezés város-
unkban. A közterületeken található fákat, cserjéket, növényvédő 
szerrel és lemosó permettel kezelik le az Ózdi Városüzemeltető 
Intézmény munkatársai. Ebben az időszakban az áttelelt kártevők 
ellen védekeznek, és a fiatal telepítésű fákat metszik vissza.

Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Biztos jövőt ad

Ózd Város Önkor- ■
mányzatának Képvise-
lő-testülete legutóbbi 
tanácskozásán elfogad-
ta a civil szervezetek, 
sportszervezetek és 
egyházak 2017. évi tá-
mogatására tett javas-
latot. 

A napirend kapcsán Fidrus 
Péter elmondta: a civilek tá-
mogatására 5, az egyházaké-
ra 4, a sportszervezetekére 
25 millió forintot különítet-
tek el a költségvetésben, de 
utóbbi keretösszeget Ózd vá-
ros polgármestere – törvényi 
lehetőségeinek köszönhető-
en – 5 millió forinttal megnö-
velt. Az érintettek ezúttal is 
pályázati úton nyerhették el 

az önkormányzati támoga-
tást, a benyújtott dokumen-
tumokat városunk alpolgár-
mesterei vizsgálták meg, és 
többkörös egyeztetés után 
tettek javaslatot ezen keret-
összegek felosztására. A leg-
nagyobb támogatást ezúttal 
is az Ózdi Kézilabda Club (10 
millió) és az Ózdi Football 
Club (6,7 millió) kapja, de 
rajtuk kívül további öt sport-
egyesület részesül 1 millió 

forintot megha-
ladó pénzügy i 
keretben. 

- A meghirdetett 
határidőig 78 civil 
szervezet, 24 sport-
szervezet és 12 egy-
házi szervezet nyúj-
tott be pályázatot. A 

keretösszegek felosztásakor 
egyeztetéseket folytattunk 
mind a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság, mind pedig 
az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság elnökével, 
jómagam pedig több egyesü-
leti vezetővel is vitattam meg 
felmerült kérdéseket, mielőtt 
a mellékletben szereplő fel-
osztás-tervezetet jóváhagy-
tam volna - mondta Fidrus 
Péter, alpolgármester.

Az ózdi toborzóirodá- ■
ban folyamatosan várják 
azoknak a leendő munka-
társaknak a jelentkezését, 
akik jövőjüket a büntetés-
végrehajtás szervezeté-
ben képzelték el.  

Az érdeklődők száma mára 
meghaladta a négyszázat is. 
Aki minden feltételnek meg-
felel, az már a kiképzés ideje 

alatt is teljes fizetésre, uta-
zási költségtérítésre, térítés-
mentes szállásra, valamint 
kedvezményes étkezésre lesz 
jogosult. Vannak olyan általá-
nos feltételek, amiknek meg 
kell felelni, ilyen a magyar ál-
lampolgárság, az állandó bel-
földi lakóhely, a betöltött 18. 
életév és az érettségi vizsga 
megléte. A jelentkezés felső 

korhatára 55 év. Mindezek 
mellett a leendő munkaválla-
lóknak büntetlen előéletűnek 
kell lenni és egészségi, fizikai 
és pszichikai alkalmasságon 
is meg kell felelnie. 

Tűzszertartással kö- ■
szöntötték a természet 
éledését az Ózdi Arvisura 
Társaság tagjai.

A Vasvár-hegyen végzett 
szertartásuk a tavaszi nap-éj 
egyenlőséghez kapcsolódott. 
A résztvevők a rituálé során 
tűzet gyújtottak, majd dobo-
lással és énekszóval ünnepel-
ték meg a csillagászati tavasz 
kezdetét. A tűz éltető és pusz-
tító erővel is bír, így fontos 
szerepe van a rituálékban. 

A lángokat körbeállók 
közül többen is dob-
szóval hívták a segítő 
szellemeket, és dalok-
kal szólították meg a 
Földanyát, miközben 
megélték a közösségi össze-
tartozás érzését. 

- Ez a tavaszi ünnepkör na-
gyon fontos, mivel a termé-
szet újjáéledéséről, és az új 
élet fakadásáról szól. Ilyen-
kor köszöntjük a teremtőn-
ket, hogy életet adott, hogy itt 

lehetünk ezen a földön. Dicső-
ítjük őt, és persze gondolunk 
a körülöttünk élő emberekre, 
akiket szeretünk, tisztelünk, 
valamint az állat- és növény-
világra is - fogalmazott Vas 
Árpád, a Tűzmedve Egyesü-
let vezetője.

Felújított buszmeg- ■
álló várja az utasokat a 
Bolyki főúton, a Városi 
Strandfürdő előtt.  

A fémszerkezetet még ja-
nuárban, a Bibó István útról 
emelték ki, ahol a menetrend 
változás miatt funkcióját 
már nem látta el. Az Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény 
munkatársai szétszerelték 
és felújították a vázat. 

A buszmegálló behelye-
zését követően tereprende-
zés történt, majd új festék-
réteget kapott a pavilon, az 
utolsó fázis pedig az üvege-
zés volt.

A „Kézilabda az iskolá- ■
ban” programmal kap-
csolatban tartottak szak-
mai napot a Marosi István 
Városi Sportcsarnok-
ban. 

A Brassói úti sportlétesít-
ményben bemutató foglal-
kozásokat nézhettek meg, 
valamint edzéselméleti és 
módszertani előadást hall-
gathattak meg az ország szá-
mos pontjáról városunkba 
érkező edzők és testneve-
lők. A programot a Magyar 
Kézilabda Szövetség (MKSZ) 
vezetői koordinálták, az ese-
ményre ellátogató szakem-
bereket Juhász István prog-
ramvezető és Papp György 
szakfelügyelő köszöntötte 

a rövid megnyitó keretében. 
Ózdon két helyi szakember, 
Zákányi Zoltán és Zákányiné 
Bányász Henrietta, valamint 
kazincbarcikai kollégájuk 
Oláh Zsoltné tartott bemu-
tató foglalkozást. 

- Egy üde színfoltja Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
kézilabdázásának Ózd után-
pótlás-nevelés szempontjá-
ból, de a felnőtt csapat NBI/
B-ben való szereplése is nagy 
fegyvertény. A sportcsarnok 
felújítása és több méretes te-
rem megléte pedig azt mu-
tatja, hogy a kézilabdázás 
jó kezekben van Ózdon - 
mondta Juhász István, a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség programvezetője.

Szuper ügyek

Kihelyezett buszváró

Tavaszi ünnep

Bemutató edzés Támogatott szervezetek
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ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 

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

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

www.russmedia.hu  Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/13, Eng. szám: 163/1353/2/2011 „2012-ben Superbrands díjas!”
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység 
folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a  Megrendelőre hárítja. 

MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Az égi konstellációk 
alapvetően kedvezőek az Ön 
számára, azonban három 
hosszabb Holdszünet blokkolja 
az energiáit a héten. Azok, 

akik most kitartanak Ön mellett, valóban 
tisztelik és próbálják egyengetni az útját. 
Bízzon ezekben az emberekben, hiszen 
ők most önzetlenül segítenek. 

Bika - Ezen a héten főleg 
Mars és Neptunusz támogatja 
Önt, de péntektől Merkúr is a 
szolgálatába állítja erőit. Mind-
ezen állások kellő inspirációval 

látják el a hétre. Forduljon a ter-
mészet felé, vesszen el kicsit a rügyezés 
csodájában! A tavasz ereje motiválhatja 
Önt, és új energiákkal töltheti fel!

Ikrek - Minden egyben áll a 
fejlődéshez! A Nap, Vénusz 
és Merkúr a Kos jegyében 
állnak még, ezzel kedvezve az 
Ön jegye számára. Most nem 

lesz problémája idejének beosztásával! 
Igazi szervezőzsenivé válhat a héten, ha 
sikerül kihasználnia az Ön felé irányuló 
energiákat. Vágjon bele a munkába!

Rák - Ha nem szívták le várat-
lan események az energiáit, 
most megállíthatatlannak 
érzi magát! Ötletes és kreatív, 
nem fél a kockáztatástól, de 

érezheti úgy, hogy falakba ütközik. Lehet, 
hogy kaotikusnak tűnik majd a hete, de 
nem kell aggódnia különösebben, kap 
majd segítséget! 

Oroszlán - Ne szépítsük a dol-
got, a csillagok nem kedveznek 
tervei megvalósításához. 
Bár a csillagok alapvetően 
kedvezőek lennének az Ön 

számára, a három Holdszünet a lehető 
legrosszabbkor töri meg az energiák 
áramlását. Ez az idő alkalmas arra, hogy 
lassítson és számot vessen magában.

Szűz - Ezen a héten Mars, aki 
Neptunusszal találkozik pozi-
tív szextil fényszög alatt segíti 
Önt. A megérzései most hihe-
tetlenül kiéleződnek! A várat-

lan események nem azért következnek 
be, hogy Önt bosszantsák, hanem fel-
hívják a figyelmét arra, hogy a gondos 
tervezés kikerülhetetlen.

Mérleg - Nagy szüksége 
lesz minden tapasztalatára, 
tudására és koncentrációs 
képességére, mert az Önre 
váró feladatok és nehézségek 

megkövetelik majd, hogy a helyzet 
magaslatán legyen. A Nap és Vénusz is 
az Ön jegyével szemben, a Kos jegyében 
állnak. A szerelemben legyen óvatos!

Skorpió - Ezen a héten Mars 
áll Ön mellett legerősebben, 
ő küldi a legtöbb energiát. 
Bármilyen nagyszabású tervei 
is legyenek, érdemes azokba 

belefognia a héten, legyen az költözés, 
ingatlaneladás vagy bármi hasonló, mert 
a csillagok támogatják benne! A szerelem 
terén is pozitív kilátások várják!

Nyilas - A héten kiváló égi  
konstellációk vannak kilátás-
ban! Ez nagyszerű, mert ezzel 
a sok energiával sok mindent 
tud kezdeni. Ezen a héten 

tele van lendülettel, eléggé motivált és 
Merkúrral meg Szaturnusszal az oldalán 
az anyagi problémáit is könnyebben tudja 
orvosolni. Bízzon az ösztöneiben!

Bak - Többek között a csil-
lagok hatására türelmetlenné 
és szeszélyessé válhat. A hét 
eleje rázósan indul, úgyhogy 
óvatosan a pihengetéssel, mert 

pillanatok alatt úgy találhatja, hogy fela-
datok sokasága temeti maga alá. Sajnos, 
a munkahelyén sem sikerül majd meg-
találni a közös nevezőt.

Vízöntő - Ne bántson meg 
másokat azzal, hogy túl élesen 
fogalmaz! Ha már maga a 
téma is kényes, különösen 
nagy hangsúlyt kell arra fektet-

nie, hogy a véleményét előadva ne tépjen 
fel további sebeket. Az égi konstellációk 
az Ön Napházában állnak, így ellátva Önt 
a szükséges energiákkal!

Halak - Mars szextil fényszög 
alatt lép kapcsolatba az Ön 
uralkodó bolygójával, Neptu-
nusszal. Szinte lehetetlen, hogy 
rossz döntéseket hozzon, mert 

ösztönei most garantáltan nem hagyják 
cserben. Ötletei szárnyakat kapnak, úgy-
hogy magasröptű szellemi szárnyalásra 
képes ezen a héten.

 HOROSZKÓP 14. HÉT (2017. április 3-tól április 9-ig)
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Arlói sörözőbe megbízható pultost keresek 

akár azonnali kezdéssel. Érd: 06-30/542-

8350

Balaton parton, gyenesdiási étterem keres 

éves, illetve szezonális munkára szakácso-

kat, közétkeztetésben jártas szakácsokat, 

főzőasszonyokat, konyhai kisegítőket, fel-

szolgálókat (lehet pályakezdő is)! Bérezés 

200.000 Ft- 400.000 Ft/hó. Szállás megold-

ható. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: 

zsinkone.livia@freemail.hu 06-30/9360-

907

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt 

bérezéssel mosonmagyaróvári és győri mun-

kahelyünkre. Szállás, étkezés, utazás bizto-

sított. Érd: 06-70/354-9321

Budapesti munkahelyre kőműves, vassze-

relő, ács brigádot keresünk bejelentett mun-

kahelyre. Érd: 06-30/9141-141

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-

ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-

kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 

vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-

tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 

adrienn.paloczy@andreasagro.com www.

andreasagro.com

Eladói és pénztárosi munkakörbe keresünk 

hölgy munkatársakat. Érd: személyesen Ózd, 

Sárli út 4. CHINA SHOP.

gyakorlott villanyszerelőket keresünk Buda-

pesti munkavégzésre. Fizetés nettó 200.000 

Ft-tól. Érd: 06-20/409-0094

megbízható traktorost keresünk gyümöl-

csösbe, Gyöngyös térségében. Állandó mun-

ka, biztos megélhetés, útiköltség térítés, 

szállás lehetőség. Érd: 06-20/9356-969

o K T A T Á S

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)

Dajka és pedagógiai asszisztens tanfo-

lyam indul Ózdon részletfizetéssel. Érd: 

06-30/637-4083, 06-20/423-7877 Eng.

sz.: E-000452/2014

olaszul beszélő egyént vagy tanárt keresek 

gyakorlás céljából. Érd: 06-48/437-037

T Á R S K E R E S É S

Fiatalos, vidám természetű 70-es özvegy-

asszony megismerkedne komoly özvegy 

úrral. Autósok előnyben! Tel.: 06-31/781-

1937

47 éves, független férfi fiatalabb, csinos nőt 

keres komoly kapcsolatra. Érd: 06-30/837-

5424
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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
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
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Jelentkezni kézzel írott, fényképes 
önéletrajzzal. Postacím: Szendrei Tésztaüzem Kft.

3600 Ózd, Damjanich út 6.

Értékesítő, gépkocsivezető, 
üzletkötő 

munkatársakat keresünk!

39
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39
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94Érdeklődni: 479-455 
(munkanapokon 8:00-14:00 óráig) 

Gyakorlattal rendelkező,  
önállóan dolgozni tudó  

asztalosokat és ácsokat keresünk.
39

16
69

Ózd vonzáskörzetében húsüzembe 
keresünk raktárost azonnali belépéssel.

Feltételek: raktározási gyakorlat és Excel 
felhasználói szintű ismerete.

Jelentkezés kizárólag munkanapokon 
8-tól 16 óráig: 

30/9837-354 vagy 30/9289-740 telefonszámon .
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Várjuk jelentkezésed a következő pozícióba:

nemzetközi és belföldi 
GÉPJÁRMŰVEZETŐ 

Elvárás: l C, E  kategóriás jogosítvány
 l PÁV III. alkalmassági vizsga
 l GKI kártya
 l Digitális kártya
 l Erkölcsi bizonyítvány

Amit nyújtunk: l Jutalmazás és bónusz juttatások
 l Hosszú távú munkalehetőség
 l Modern gépjárműpark
 l Garantált otthon töltött 45-ös pihenő
 l Nemzetköziben uniózás nincs

MÉG MA JELENTKEZZ!
Küldd el önéletrajzod a

munka@k-v.hu e-mail címre.

Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
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Nyitva: H-P 8-17, Szo 8-13

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

TELJES TAVASZI  
ÁRUCSERE

ÁPRILIS 7-ÉN
PÉNTEKEN!

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

Víz- és központifűtés szerelés, 
lakatosmunkák, 

gipszkartonozás, festés,
kőműves  munkák elvégzése.

Érd: 06-70/416-2409

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

REDŐNY, RELUXA
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK stb.

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

50
%

Alkossunk maradandót!

Összeszerelő operátor  
álláslehetőség  
a miskolci Boschnál

facebook.com/bosch-magyarország

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

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

Csatlakozz Te is a Bosch elektromos kéziszerszámokat gyártó 
termelési csapatához!

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

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

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

Csatlakozz hozzánk Te is! Gyere el toborzási nyílt napunkra:
Időpont
Ózd, Olvasó 2017.04.03. 10.00
A további részletekről érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
70/324-5813

ÓZD, Váll. Közp. és Inkubátor Alapítvány, Jászi Oszkár u. 3. I. em.
Bejelentkezés: 06-70/415-7725  

E-mail: regionalhear@gmail.com

INGYENES HALLÓKÉSZÜLÉK 
ÁTVIZSGÁLÁS ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁS

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

*kizárólag 2017. április 15-ig

*
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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

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

�: 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.

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

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

TAVASZI  ÁRU 
ÉRKEZIK

április 3-án hétfőn!
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!

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!


