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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 02. hét

A gömöri városban átadták 
az új tanuszodát, amely több 
mint 300 millió forintból való-
sult meg./5. oldal

Tanuszoda Putnokon

Sokan sokféle ígéretet tesz-
nek egy új esztendő elején. A 
fogadalmak egy része azon-
ban hamar a semmibe vész. 
/3. oldal

Újévi fogadalmak Új év, tiszta lap 
Legalábbis sokan így értelmezik a 
januárt, lehetőséget látva benne 
a változásra. Leggyakoribb új évi 
fogadalom a mozgás, a sportolás 
elkezdése. Az 3. oldalunkon 
olvashatnak erről.

Fotó: Dreamstime

AKCIÓ!!!  
25 évesek 
lettünk!
25% kedvezmény a 

Villanyszerelési Anyagok Boltjában.
Ózd, Zrínyi M. út 2/A. (az MTH-val szemben)

A kedvezmény a teljes árukészletre vonatkozik
2018. 01.02-2018. 01.31-ig.

Nyitva: H-P. 08-16:00, Szo. 08-12:00
Tel.:06/48-475-759

CSAPÁGYBOLT KFTZDI 

�: 48/479-455, 
30/385-3178, 

20/408-9610  (munkaidőben)
Fa-Firma Kft. Ózd, Somsályfő telep 1.

�
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BÚTORKÉSZÍTÉS,  LAPSZABÁSZAT!
Egyedi méretezésű konyha-, szoba-, 
és irodabútor készítése felméréstől

 a beszerelésig.

Ingyenes felmérés, precíz munka.

www.londonstore.hu
Ózd, Vasvár út 19.

(A Kelly helyén az emeleten)

MINDEN HÉTFŐN teljesen  
új árukészlet és cipővásár!

Játssz minden héten 5000 Ft-os vásárlási utalványért a facebookon: 

Elegáns, márkás, divatos és kizárólag szezonális  
felnőtt- és gyerekruhák, cipők és kiegészítők  

(sál, sapka, táska, öv, játék, plüss stb.).

NAPONTA 
OLCSÓBB!

• www.londonstore.hu

Nyitva tartás 
H 8-18
K-P 8-17
SZO 8-12

44
18

17

Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd
Nyitva: H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00

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

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.

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428

Amit kínálunk:
Kiemelkedő bér + műszakpótlék - 4. hónaptól emelkedik

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

 Emelt Cafetéria: + 4. hónaptól emelkedik
 Lehetőségek a GE-ben!

+ belső pályázati lehetőségek + műszakvezetővé válás
+ sorvezetővé válás + GE saját állományba kerülési lehetőség

www.gamax.hu

Új, magasabb BÉR rendszer! 
Hol? a GE-ben!

Érdeklődni:
E-mail: borbas.dalma@gamax.hu

Tel: 30/598-0218, 70/455-0215, 48/472-536

Gamax_hirdetes_ujber_79x66_20170502.pdf   1   2017. 05. 16.   15:06

Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: husfeldolg@gmail.com 
Elérhetőségünk: +36/30 736-0961

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Tel.: 06-30/90-44-123

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91

78.900 Ft

+ redőny 16.000 Ft + redőny 22.000 Ft
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NAV Kormányablak Putnokon. Borsod-Abaúj-Zemplén megye mind a 16 
járási székhelyén megtalálhatóak mostantól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irodái. 2018 
első napjaiban Putnokon is megkezdődött a munka, a térségben élők 80 ügycsoport közül 
tudnak választani.  Szuper ügyek

Újévi sorozatunkban a  ■
térségünk polgármeste-
reit kérdeztük arról, mi-
lyennek ítélték meg a mö-
göttük álló esztendőt, és 
mit várnak a 2018-as év-
től. Alább Janiczak Dávid, 
Ózd polgármestere sora-
it olvashatják. 

Hogyan értékelem 2017-et? 
Engedjék meg az őszintesé-
get, melyet a legtöbben nem 
tűrnek, mert száraz, szomo-
rú, és egyébként is, olyan fá-
jóan egyenes. Nem vagyunk 
hozzászokva, hogy ne a mé-
zes-mázos szöveget olvassuk, 
halljuk. 

Igaz? Újabb év telt el. For-
télyok, rafinériák, támadá-
sok övezte év van mögöttünk, 
melyben igen nehéz volt ered-
ményeket elérni a buktató-
kon keresztül. Azonban a 
nehézségek sosem jönnek 
véletlenül. Megerősítettek a 
támadások, és megtanítot-
tak figyelmen kívül hagy-
ni a rosszindulatú, gonosz 
szándékú megnyilvánuláso-
kat, tetteket. Félreértés ne es-
sék, senki nem születik poli-
tikusnak, de bekerülve ebbe 
a közegbe, az élet azzá edzi, 

és igen, az ember egy kicsit 
meghal. A lelkünknek kicsit 
meg kell halni ahhoz, hogy 
35 ezer ember érdekét felé he-
lyezzük egy valaki érdeké-
nek – akinek ez akkor éppen 
fáj –, hogy felülről lássuk az 
igényeket, a lehetőségekkel 
párhuzamban.  

A saját magam érzéseit kell 
leküzdenem akkor, mikor há-
borgó véleményekkel, vagy 
jogos kérésekkel, igények-
kel találkozok, amikkel ha 
nem is gondolnák, de teljesen 
egyet értek. Egyet értek, de 
nem tudom, hogy mondhat-
nám el, úgy hogy mindenki 
megértse: megkötötték a ke-
zünket. Megkötötték anya-
gilag, megkötötték jogilag, 

megkötötték hatáskörben. Ki 
vagyunk szolgáltatva az ál-
lam menetelésének, ami je-
lenleg nagyon rossz irányba 
tart. Tudják, az önkormány-
zat már csak nevében kormá-
nyozza önmagát. Valójában 
a nekünk jutó kis szeletből 
igyekszünk kielégíteni a vá-
ros igényeit, valójában fu-
tunk a jogszabály módosítá-
sok után, olyan rendeleteket 
alkotunk, amikre törvény 
kötelez.  

Nézzük, ahogy a lakosság 
igényeivel ellentétesen ala-
kítják át a szolgáltatásokat, 
ahogy betegek várakoznak 
reménytelenül hosszú ide-
ig egy vizsgálatra. Nézzük, 
ahogy a jogszabályok nem 
teszik lehetővé a rendvédel-
mi szervek számára, hogy 
hatékonyan, és példát sta-
tuálva lépjenek fel. Nézzük, 
ahogy a részeg koldus ordi-
bál a rendőrrel, mert megte-
heti. Nézzük, ahogy állami 
hirdetések fenntartotta lap-
ban gyaláznak minket és ha-
zudnak rólunk határtalanul, 
mert megtehetik. Nézzük, 
ahogy kormánypárti méltó-
ságok megjátsszák magukat 

a választások közeledtével, 
s mindezt úgy, hogy innen 
látszik, innen tényleg látszik 
a valóság. Hallgatok gyanús 
dolgokról, mert a gyanúnál 
több úgy sincs, és a város ér-
dekeit egyébként is a látszó-
lagos béke szolgálja. Majd 
mindezek után annak elma-
radásával támadnak, amit 
épp ők nem engednek. S 
mindeközben még igyekszem 
permentesen írni és beszélni, 
máskülönben az egész életem 
a bíróságon tölthetem a város-
ért végzett munka helyett.  

Mit várok 2018-tól? Re-
ménykedem 2018-ban, te-
szünk érte, hogy mások is 
egyre többet lássanak és 
érezzék az állampolgári fe-
lelősségüket városukért, ha-
zájukért. Szeretném, ha sok-
kal többet tehetnék Önökért, 
és sokkal több lehetőségem 
lenne az igényeiket szolgál-
ni, a bizalmat megszolgálni. 
Mert Önökért vagyok, Önök 
közül, az ózdiakért és Ózdért 
2018-ban is! 

Egészségben és szeretet-
ben gazdag, boldog új évet 
kívánok minden kedves 
olvasónak!

Új év, új feladatok, új remények Ózdon 

Abbahagyom a cigi- ■
zést, jóval többet fogok 
sportolni, az újévben le-
dobok néhány kilót.

Az ózdiakat kérdeztük új-
évi fogadalmaikról. 

 Sándor (41)
„Sokszor ráfáztam már az 

újévi fogadalmaimra, ezért 
nyilvánosan semmi olyat 
nem szoktam bevállalni, 
amit később számon kérhet-
nének rajtam. Természetesen 
vannak olyan dolgok, amin 
2018-ban változtatnom kel-
lene, de ezt egyáltalán nem 
kürtölöm ki, igyekszem ma-
gamban lerendezni a dolgo-
kat. Egyébként semmi eget 

rengetőre nem kell gondol-
ni, de tény, hogy év közben 
jobban oda kell figyelni ma-
gamra. Az életmódomra, a 
súlyomra, és igyekszem több 
időt szentelni a családnak. 
A munka sokszor magával 
sodor. A vállalkozással és 
a magánélettel kapcsolatos 
időtöltést kell mindenképpen 
egyensúlyba hoznom.” 

Laura (32)
„Szilveszterkor mindig 

megfogadok valamit, de ha 
visszagondolok az elmúlt 
évekre, akkor nem mindig 
sikerült betartanom. Éppen 
ezért csak olyan terveket fo-
galmazok meg, ami később 

nem lesz teljesíthetetlen. 
Az ünnepi zabálások után 
jóval többet kell mozog-
nom, de nem szabad, hogy a 
sportolás esetlegessé váljon. 
Az életem részévé kell tenni, 
legalább heti három alkalom-
mal. Ez a tél rendkívül eny-
he, ezért a szabadtéri futás-
ra is jó lehetőség nyílik, de 
az uszodát és a konditermet 
is sokszor fogom látogatni. 
Tavasztól pedig előveszem 
a biciklit és irány a termé-
szet. Akár kétkeréken, akár 
gyalogosan.” 

Sándor (37)
„A cigi, pontosabban a do-

hányzásról történő leszokás 

folyamatosan napirenden 
van nálam, nem csak az új-
évi fogadalomtételkor. Sajnos 
a rabja vagyok, szeretek rá-
gyújtani és fújni a füstöt. Az 
orvosok  folyamatosan figyel-
meztetnek, ám egyelőre nem 
vagyok elég erős ahhoz, hogy 
végleg letegyem. Mindig va-
lamilyen dátumhoz, évfordu-
lóhoz kötöm, hogy ott a vége, 
de néhány hét után ismét rá-
gyújtok. Szilveszter estéjén 
cigiztem utoljára. Egyelőre 
bírom, nagyon jó lenne, hogy 
ezúttal kitartóbb lennék.  

               SZI  - NM

A fogadalmak időszaka a január

Évek óta figyelem az érzése-
imet év vége és újév tájékán. 
A karácsony előtti hajrában ól-
mos fáradtságot érzek akkor 
is, amikor erre semmi okom 
nem lenne. Csaponganak ben-
nem a fent és lent élményei. 
Sírva fakadok megmagyaráz-
hatatlan okok miatt, majd a két 
ünnep között valami megnyug-
vás vesz rajtam erőt. Belső bé-
ke és erő, hogy aztán jöjjön a 
január eleji frissesség. Mintha 
kisütne a nap, tele vagyok hit-
tel és reménnyel. 
Ismerőseimmel beszélve kide-
rült: nemcsak velem játssza a 
természet ezt a játékot, hanem 
másokkal is. A mélységek és 
magasságok gyakori vendé-
gei ebben az időszakban azok-
nak, akik hagyják meghallani a 
belső hangjaikat. Az egészsé-
ges lélekkel megáldottak pedig 
úgy tekintenek a január elsejé-
re, mint egy újabb esélyre, ami 
megadatott számunkra. 
Szerb Antal Utas és Holdvilá-
gában - ami nem kifejezetten 
hurrá optimista mű - Mihály 
megjárja a lelke sötét bugyra-
it, de mégis úgy ítéli meg: ha 
az ember él akkor még mindig 
történhetik valami. És hogy mi 
történik meg velünk, az az em-
beri pszichét jól ismerők kuta-
tásai szerint tényleg nagyban 
rajtunk múlik. 
A Nők lapjában olvastam leg-
utóbb Richard Wisemanról, aki 
a Hertforshire Egyetem pro-
fesszora és szerencse kutatás-
sal foglakozik. Éveken keresztül 
több száz magát szerencsés-
nek és pechesnek tartó em-
ber életét kísérte figyelemmel. 
Interjúzott nőkkel, férfiakkal, 
tudóssal, gyári munkással a 
világ különböző pontjain. A leg-
fiatalabb alanya tizennyolc, a 
legidősebb nyolcvannégy éves 
volt. A professzor szerint a bal-
szerencsés emberek abban a 
meggyőződésben élnek, hogy 
életük pozitív eseményei pil-
lanatokon belül elenyésznek 
és visszatérnek a baljós, sötét 
fellegek. A magukat szeren-
csésnek gondolók múló epi-
zódként tekintenek a rosszra, 
mert mélyebb meggyőződésük 
azt sugallja: velük igazán nagy 
baj nem történhet. 
Tehát semmi sem bír olyan 
mindent elsöprő önbetelje-
sítő erővel, mintha meg va-
gyunk győződve a saját bal-
szerencsénkről vagy jó 
szerencsénkről. 
Így január elején, mi mást is kí-
vánhatnánk magunknak, mint 
a reményt. Azt a képességet, 
hogy legyen erőnk hinni a sa-
ját szerencsénkben.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Remény 
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Tisztelettel  
tudatjuk, hogy

 ANTAL 
JÓZSEFNÉ

szül. Metzler Olga Sarolta
 Táncsics telepi lakos 

életének 89. évében elhunyt.
 Temetése 2018. január 15-én 

délelőtt 11:00 órakor lesz 
a Gyári temetőben.

 Lánya Éva és unokája György

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

FEKETE 
JÁNOSNÉ
szül. Pamlényi Margit

életének 78. évében elhunyt.
Temetése 2018. január 16-án 

kedden
12:30 órakor lesz a Gyári 

temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel  
mondunk köszönetet  
mindazoknak, akik

KOVÁCS 
BÉLÁNÉ 

(Gizike néni)
élt 85 évet

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel  
mondunk köszönetet  
mindazoknak, akik

CSOBOD  
ÁRPÁD

hamvasztás utáni  
búcsúztatóján megjelentek,

fájdalmunkat enyhíteni  
igyekeztek.

Gyászoló felesége és fia

„Én már alszom 
zúgó lomb alatt.

Óh, ne zavard meg 
édes álmomat.
Borulj síromra 

halkan csendesen.
Ne félj, nekem már 

nem fáj semmi sem.”

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik 

szeretett halottunk

CSAKMAG 
ISTVÁN

(élt 77 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet

mindazoknak akik 2018. 
január 6-án 

Borsodnádasdon fiam

MIZSEI  
ZOLTÁN

temetésén részt vettek és 
sírjára virágot helyeztek.

Fájdalmunkat ezzel 
enyhítették.
Édesanyja,  

lánya Dominika,  
unokája Amina

„Én már alszom zúgó lomb 
alatt

Óh, ne zavard meg édes 
álmomat!

Borulj síromra halkan, 
csendesen

Ne félj, nekem már nem fáj 
semmi sem!”

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet mindazoknak, akik

NAGY  
ISTVÁN

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető családja

„Elhagytál egy házat,
amit úgy szerettél.

Itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.

Egy éve már, hogy nem 
foghatjuk dolgos két kezed,

Nem nevet ránk
mosolygó két szemed.
Hiányod kegyetlen,

nem pótol semmi sem!”

Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk

ROSZJÁR 
LAJOS

halálának 2. évfordulóján.
Szerető felesége,

unokája Cintia, Vivien és párjaik
és dédunokája

„Bánatos az út, mely sírodhoz 
vezet

Zokog a lelkem, szívem téged 
keres

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas 

égben.”
Fájó szívvel emlékezünk 

ÖZV. LING 
KÁROLYNÉ
halálának 1. évfordulóján.

Szerető gyermekei

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén (közvetlenül a Szlo-
vák határ mellett) csen-
des utcában 990 m2 telken 
80 m2-es, összkomfortos  (2 
szoba + nappali)  családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, 
garázs, pince, fúrt kút tartozik. 
Fűtése gázkonvektor + cserép-
kályha, a melegvíz ellátásáról 
gázbojler gondoskodik. Irány-
ár: 3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-
9517 hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap. 

Csépányon eladó 3 szobás, kertes ház. Ár: 
3.000.000 Ft. Érd: 06-20/275-1641

eladó családi ház Csépányon, a IV. Béla 
utcában vagy 1-1,5 szobás földszinti, 1. 
emeleti lakásra cserélhető. Érd: 06-20/377-
6573

damjanich út elején 100 m2-es ház eladó. 
Érd: 06-30/850-3289, 06-30/483-5028

Vállalkozásra alkalmas ipari árammal két-
szintes családi ház eladó Ózdon, az Álmos 
vezér úton bútorokkal! Két szint, külön 
bejárattal, plusz egy iroda. Az udvarban 
két kocsibeállós garázs, az egyikben csá-
pos emelő is elhelyezhető. Fedett táro-
lók. Szilárd tüzelésű és gázfűtés. Irányár: 
6,5MFt. Érd: 06-30/983-0691, margitari@
gmail.com

l a k á s e l a d á s

eladó a Nemzetőr út 3. szám alatt első 
emeleten 1és 1/2 szobás lakás. Meg-
tekintés után árban megegyezünk. Érd: 
06-20/804-1715

eladó Borsodnádasdon, a Köztársaság út 
38. szám alatt 3 szobás, egyedi fűtésű, II. 
emeleti lakás. Ár megegyezés szerint. Érd: 
06-20/264-5397

Ózdon a Géza úton zöldövezetben 1,5 szo-
bás, első emeleti, erkélyes, saját pincés, 
felújításra szoruló lakás eladó. Irányár: 2,9 
MFt. Érd: 06-30/924-9246

G a r á z s

Brassói garázstelepen garázst vennék, illet-
ve bérelnék. Érd: 06-30/302-8532

a l B é r l e t e t  k e r e s

Mozgássérült személy részére is jól hasz-
nálható 1,5-2 szobás, földszinti, lehetőleg 
gázfűtéses lakást keresek hosszú távra 
albérletbe. Biztos jövedelem, pontos fize-
tés! Érd: 06-20/276-9029

a l B é r l e t e t  k í n á l

1+1/2 szobás lakás kiadó az Újváros téren 
határozatlan idejű munkaviszonnyal rendel-
kezőnek. Érd: 06-30/926-1321

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  i r o d a

rendkívüli lehetőség! Üres üzlethelyiségek 
(50 és 110m2), valamint bejáratott vendég-
látó üzletek bérbeadók vagy eladók áron alul 
Ózd belvárosában. Érd: 06-70/362-2212

J á r M ű

Citroen Saxo 2000-es évjárat, 1100 cm3, 
benzines, jó állapotban, téli-nyári gumi gar-
nitúrával eladó. Irányár: 300.000Ft. Érd: 
06-20/564-8431

opel Meriva 1.3 CDTI 2009. 08. havi, meg-
kímélt, gyári állapotban, garázsban tartva, 
sok extrával eladó. Érd: 06-70/600-3330

opel Zafira 1.6 benzin, 2004-es évjárat, 7 
személyes, szép állapotban, friss műszaki-
val eladó. Kisebb autó beszámítása lehet-
séges! Érd: 06-70/375-1806

renault Megane Scenic 1.9 TDI 1997-
es évjárat, sok extrával (klíma, elektro-
mos ablak, közp. zár, ülésfűtés) téli-nyá-
ri kerékgarnitúrával, friss műszakival, szép 
állapotban eladó. Irányár: 490.000 Ft. Érd: 
06-20/256-0488 

VeszÜnk! Készpénzes használtautó fel-
vásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásároljuk. Elő-
zetes információ, és időpont egyeztetés: 
30/374-8854 

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-ös évjá-
rat, rendszeresen karbantartott, vonóho-
rog, elektromos ablak és tükör, közpon-
ti zár. Irányár 499.900.+ ÁFA, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

suzuki Swift 1.3 1993-as évjárat, USB 
rádió. Irányár 189.999.- autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854 

suzuki Vitara 1.6 GL+ 4WD 2017-es, 
Fekete, kevés kilométerrel, rengeteg gyá-
ri extra (Digitális klíma, ülésfűtés, ködlám-
pa, érintő képernyős navigáció, alu felni, 
4 elektromos ablak, riasztó,vonóhorog, 
gyári könyöklő, mankókerék, automatikus 
vészfékaszisztens, 2 év garancia!  Irányár 
4.199.999.-hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

Volkswagen Jetta 1.6 CR Comfortline DSG 
2014-es 7 sebességes automata, keveset 
futott, első gazdás gyári garanciával rendel-
kező autó, ülésfűtés, két zónás digitális klí-
ma, parkoló radar, nagyon felszerelt sérü-
lés mentes autó. Irányár 3.449.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854 

suzuki Vitara 1.6 GL+ 2016-os első gaz-
dás, Piros/Fekete szín, kevés kilométerrel, 
rengeteg gyári extra (Digitális klíma, ülés-
fűtés, ködlámpa, érintő képernyős navigá-
ció, alu felni, 4 elektromos ablak, riasztó, 1 
év garancia!  Irányár 3.799.999.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Honda Civic 1.8 Sport 2008-as, első tulaj-
donostól, magasan felszerelt, digitális klí-
ma, ülésfűtés eső érzékelő, navigáció, alu 
felni. Irányár 2.179.999.-hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Mitsubishi Colt 1.1 2005-es első gazdás, 
elektromos ablak, központi zár, klíma, 
indításgátló. Irányár 799.999.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Fiat Multipla 1.6 Gyári CNG benzin/gáz, 
2001-es évjárat, Klíma, elektromos ablak, 
központizár, elektromos tükör, elektromos 
ülésmagasság állítás, 6 személyes! Irány-
ár 499.000,- autóbeszámítás lehetséges! 
Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

toyota Yaris 1.4 D-4D 2008-as keveset 
futott, klímás nagyon szép állapot, elekt-
romos ablak és tükör. Irányár 1.399.000.- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854 

toyota Yaris 1.33 Comfort 2015-ös évjárat, 
szép újszerű állapot, tolató kamera, érin-
tő kijelző, klíma elektromos ablak központi 
zár, alu felni és még rengeteg extra. Irányár 
3.149.000,- hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-ös cabrio, 
nagyon szép megkímélt állapot, kevés 
kilométerrel, vezetett szervizkönyv, klí-
ma, elektromos ablak, nyitható kemény-
tető. Irányár 1.099.999.-hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, Klíma, elekt-
romos ablak, kevés kilométerrel, szép álla-
potban, végig vezetett szervizkönyv. Irányár 
1.399.000.-hitel, autóbeszámítás lehetsé-
ges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-8854 Autó-
inkat megtalálja az interneten: 

suzuki Jimny 1.3 JLX Comfort 4WD 2014-
es évjárat, klíma, ülésfűtés, elektromos 
ablak, központi zár. Irányár 3.290.000.-
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

r é G i s é G

Antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, köny-
vet, vásznat, ezüstöt, órát, 
fegyvert, érmét, katonai-népi-
egyházi tárgyat, teljes hagya-
tékot vásárolok korrekt áron. 
Kérem hívjon bizalommal! 
Ingyenes kiszállás becsületes 
értékbecslés. Érd: 06-30/486-
3578

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

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

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, dun-
nát, párnát, házi szőtteseket, zsákot, népvi-
seleti ruhákat, hagyatékot. Érd: 06-70/217-
3347

á l l a t

Három szép, szobatiszta fiú cica gazdit 
keres! Érd: 06-20/276-5963

sertés eladó 480Ft/kg áron. Szállítás meg-
oldható. Érd: 06-70/384-9209

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

t ű z i F a

akác, tölgy hasított tűzifa, számlával 14EFt/
m3. Érd: 06-20/623-9069

akciós, hasított tűzifa számlával 14.000 Ft/
m3 kiszállítással. Érd: 06-70/561-3996

erdészettől konyhakészen kiváló minő-
ségű tűzifa kapható 18.600Ft/m3. Érd: 
30/964-9571

konyhakész tűzifa erdészettől ömlesztve 
345×215×83 (6 m3) raktérben. Részletek és 
árak: 06-30/964-9571

téli akciós kalodás, erdei m3-es és ömlesz-
tett tűzifa rendelhető! Ingyenes házhoz szál-
lítás. Jelenlegi termékeink: tölgy, bükk, 
akác, nyárfa. Kaloda mérete 1mx1mx1m, 
ár: 11.000 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/705-2509

e G y é B  e l a d á s

Búza eladó 5.000 Ft/mázsa, szárított kuko-
rica 5.500 Ft/mázsa Ózdon. Érd: 06-20/669-
7842

eladó elektromos ápoló ágy több funkcióval. 
Érd: 06-48/471-186, 06-30/922-2120

eladó vegyes tüzelésű kazán, a bekötést 
vállalom. Érd: 06-30/437-4047

40 ezer kalóriás, vegyes tüzelésű új kazán 
eladó. Érd: 06-20/804-3027

e G y é B  k e r e s é s

akármilyen vas, fém hulladékot vásárolok. 
Érd: 06-70/534-5971

s z o l G á l t a t á s t  k í n á l

Építene? Bővítene? Építő mes-
teri munkálatait vállaljuk! Több 
éves tapasztalattal rendelke-
ző, megbízható cég vállalja 
akár generál kivitelezését is! 
Referencia: www.hazepites-
miskolc.hu Érd: 06-70/429-
9051

Fakivágást, tűzifa darabolást vállalok! Érd: 
06-20/504-9682

K Ö L T Ö Z T E T É S -
B Ú T O R S Z Á L L Í T Á S -
LOMTALANÍTÁS zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.
eu

Nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkező óvónő gyermek-
felügyeletet vállal (saját neve-
lési igényűt is). Autó hiányában 
főleg Bolykon és környékén, 
hétköznap, esetenként hétvé-
gén. Érd: 06-30/430-9824

tV-JaVítás. Osváth Csaba 06-30/998-
1361, 06-48/474-250
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A gömöri városban  ■
átadták az új tanuszo-
dát, amely több mint 
300 millió forintból va-
lósult meg. 

Putnokon egymást érik a 
sportberuházások. A 26-os 
főút mentén folyamatosan 
épül-szépül a Sajóvölgye 
Focisuli telephelye, ezzel pár-
huzamosan több száz millió 
forintos fejlesztést hajtanak 
végre a Várady Béla Sportköz-
pontban, néhány nappal ez-
előtt pedig átadták a gömöri 
település új tanuszodáját. A 
létesítmény régóta fennálló 
lakossági igényt elégíthet ki, 
hiszen eddig a putnoki és a 
környező falvakban élő gye-
rekek Ózdra vagy Kazincbar-
cikára jártak úszásoktatásra, 
mostantól viszont helyben is 

elsajátíthatják a vizes spor-
tok alapjait. 

- A kormánynak az a cél-
ja, hogy az általános iskolá-
ból senki ne kerüljön ki úgy, 
hogy ne tudna úszni – fogal-
mazott a tanuszoda átadó-
ünnepségén Balog Zoltán, 
emberi erőforrás miniszter. 
– Éppen ezért indult el ez a 
létesítményfejlesztési prog-
ram, amely évtizedes lema-
radást igyekszik orvosolni. 
Országos viszonylatban ez a 
hatodik tanuszoda amiben 
megkezdődhet a működés, 
de a program első ütemében 
még nagyságrendileg húsz 
kivitelezés valósul meg. 

A putnoki létesítmény 327 
millió forintba került, de az 
állam a kivitelezés végeztével 
sem engedi el a város kezét. 

A fenntartást ugyanis a Nem-
zeti Sportközpontok vállal-
ta magára, ami éves szinten 
további 80 milliós támoga-
tást jelent. Az avatóünnepsé-
gen az is elhangzott, hogy a 
következő tanévtől 1400, az 
előttünk álló években pedig 
több mint 3000 általános is-
kolás gyermek tanulhat meg 
úszni. 

- Egy meglévő, de folyama-
tosan alakuló rendszerhez 

csatlakozik Putnok is – árul-
ta el a működéssel kapcsolat-
ban Dala Tamás, a Nemzeti 
Sportközpontok vezetője. – 
Mindenhol van egy uszodave-
zető és további hat-hét alkal-
mazott, ezzel a létszámmal 
elvégezhetőek a szükséges 
feladatok. A Makovecz-iroda 
fiatal tervezőinek munkáját 
dicsérik ezek az uszodák, 
nagyjából egyforma sémára 
épülnek. Megtalálható benne 

egy 25x15x1,9 méter mély fő, 
valamint egy 10x6x,0,8 mé-
teres tanmedence, vizes-
blokk és öltözőhelyiségek. 
Az úszásoktatásra tökélete-
sen megfelel, sőt még rövid-
pályás versenyek lebonyolí-
tására is alkalmas. 

Tamás Barnabás, Putnok 
polgármestere kiemelte: so-
kan kételkedtek ebben a be-
ruházásban, de megvalósult. 
A próbaüzem után pedig az 
uszoda a gyerekek és a nagy-
közönség előtt is megnyitja 
a kapuit. Az önkormányzat 
egyébként azon gondolkodik, 
hogy a létesítmény mellé a 
későbbiekben szabadtéri me-
dencét is épít, így a nyári hó-
napokban strandként is üze-
melhetne a tanuszoda. 
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Jelentős kormányza- ■
ti és uniós segítséggel 
fejlődött Ózd és térsé-
ge 2017-ben. 

A gazdaság, az oktatás, az 
egészségügy és a települési 
infrastruktúra területén is je-
lentős fejlesztések indultak 
meg a 2017-es esztendőben 
Ózdon, illetve térségében. A 
különböző Operatív Progra-
mok pályázatainak köszön-
hetően, több mint 20 milliárd 
forint támogatást ítéltek meg 
a döntéshozók városunk és 
térségének. Az utóbbi három 
év zömében átgondolt terve-
ző munkájának a gyümölcse 
2017-től kezd beérni.  

- A „szennyvíz-projekt” 
megvalósításának elkezdése 
és a nappali tagozatos egyete-
mi képzés beindulása – ez az 
a két eredmény, amit az évér-
tékelő visszatekintés kapcsán 
elsőként meg kell említeni 
Ózd városában. Mindkettő 
jelentős kormányzati támoga-
tással és segítséggel valósul 

meg – fogalmazott Riz Gábor. 
- A „Paktum” pályázatoknak 
köszönhetően a foglalkozta-
tás, a gazdaságfejlesztés te-
rületén új lehetőségek nyíltak 
meg. A gazdaságfejlesztési 
pályázatok eredményeként 
a helyi cégek, vállalkozá-
sok további munkahelyeket 
teremtenek, technológiáju-
kat tudják fejleszteni vagy 
épp gyakornokokat tudnak 
foglalkoztatni ez évtől. Az 
Almási Balogh Pál Kórház 
tanácsadási programokat és 
infrastruktúra fejlesztést tud 

végrehajtani, 
de megszüle-
tett a döntés új 
mentőállomás 
megépítésé -
ről Ózdon. Az 
általános- és 
középiskolák 
– több száz-
millió forint-
ból - fejlesztő 
programok in-
dításával erősí-

tik tovább iskolai közössége-
iket, s segítik a tanulóiknak 
a társadalmi beilleszkedést. 
Ózd Város Önkormányzatát 
úgy sikerült jelentős, más-
fél milliárd forintos pályá-
zati forráshoz juttatni, hogy 
a város ifjú polgármestere a 
saját fejlesztési pályázatait 
nem szavazta meg a Megye-
házán megtartott voksoláson 
(Ő tudja miért?!). A város pol-
gárainak szerencséjére ezt a 
Fideszes többség megszavaz-
ta, így ez a forrás sem veszett 
el. Úgy gondolom, hogy a 10,5 

milliárd forint minden forint-
jára nagy szükségünk van vá-
rosunk épüléséhez, szépülé-
séhez. Boldog vagyok, hogy 
a képviselő és a miniszte-
ri biztos sajátos hatásköré-
vel, lehetőségeivel segíthet-
tem ennek a támogatásnak 
a városba érkezését, mert ez 
a város mindannyiunk ott-
hona – mondta el Ózd város 
és térségének országgyűlési 
képviselője.  

Mozgalmasan telt a 2017-es 
év az Ózd térségében található 
településeken is. Domaházán 
megújult az orvosi rendelő, 
Nekézsenyben új óvoda épí-
tésére, Csokvaományban a 
közkonyha felújítására ka-
pott engedélyt és támoga-
tást a helyi önkormányzat. 
Putnokon tanuszodát avat-
tak, Dubicsány és Serényfal-
va között kerékpárút épül, 
Borsodnádasdon új városköz-
pontot alakítanak ki és még 
lehetne sorolni a fejlesztések 
sorát, amelyek összértéke 

meghaladja a 13,5 milliárd 
forintot.  

- A térségben elindult egy 
olyan folyamat, ahol a sze-
replők egyre jobban megta-
nulnak közösen gondolkod-
ni és együttes erővel küzdeni 
a célok eléréséért. Meglátá-
som szerint – az ózdiak ál-
modozásaival ellentétben – 
a térségi települések vezetői 
csak olyan célokat és terve-
ket vázolnak fel maguk elé, 
amelyeket el is tudnak érni, 
meg is tudnak valósítani. A 
helyben előállított kézmű-
ves termékeik egyre jobban 
felértékelődnek, jól szolgál-
ják a turisztikai fejlesztési el-
képzeléseket is. Bízom ben-
ne, hogy együttműködésünk 
2018-ban is tovább tud foly-
tatódni és az elmúlt hetek-
ben megkezdett eredményes 
munkát a jövőben is sikere-
sen végezzük majd – fogal-
mazott Riz Gábor, országgyű-
lési képviselő. 

                         SZI - NM 

Ittasan vezettek. Tizenkilenc ittas sofőrt vettek ki a közúti for-
galomból 2018 első hetében megyénk rendőrei. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye közútjain január 1-je és 7-e közötti időszakban 58 közúti baleset 
történt, 8 alkalommal ittas sofőr volt a bajok okozója.  Szuper ügyek

Régi vágya teljesült a putnoki lakosoknak 

Közös gondolkodás, ígéretes jövőkép 
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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: Inform Media Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615,  

Nyomdavezető: Dubóczki Tibor Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2018/1-2, 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

+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

AUTÓMENTÉS
TÉLI GUMI AKCIÓ!
•  goodyear • dunlop • fulda és egyéb márkák

Érdeklődni: 
30/253-8392 
30/577-8489
(Hétköznapokon  
8.00-15.00 között)

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 
Ózd területéről

 Gépkocsival rendelkezők 
jelentkezését is várjuk.

NEM DIÁKMUNKA!

Tudta, hogy már a  
második szakma megszerzése is 

INGYENES?
Éljen a lehetőséggel, képezze 

magát, és növelje esélyeit a 
munkaerő-piacon!

Jelentkezési határidő: 2018. január 22.
Elérhetőségeink: Ózd, Petőfi út 20. tel.: 48/572-067, 06/70-6405432

e-mail: titkarsag@brody-ozd.sulinet.hu

Életkori felsőhatár nincs

A belépés feltétele: érettségi bizonyítvány

Képzési idő: 2 év
Oktatási napok: 2-3 alkalom/hét

JELENTKEZZEN 
az Ózdi SzC Bródy Imre Szakgimnáziuma

2018 februárjában induló 
keresztféléves felnőttoktatására 

és szerezzen esti tagozaton
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS

emelt szintű szakképesítést.

á l l á s

A Bolyok-Box Kft. szerelés 
vezetőt és acélszerkezeti laka-
tost keres azonnali belépéssel. 
Érd: 06-30/337-1408

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

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

Autószerelő munkatársat kere-
sünk karbantartási munká-
ra. Jelentkezés 30/935-4016 
telefonszámon.

Budapesti munkalehetőség 
lakatosoknak, hegesztőknek 
szállással, utazással, 1300Ft-
os órabérrel. Érd: 06-30/959-
1491, wivien8@gmail.com

Cégünk keres asztalos és ács szakmun-
kást, illetve portást. Érd: 06-48/479-455 
munkaidőben.

dabasi telephelyű, betonacél gyártással 
foglalkozó cég keres vasudvari mérleges 
és kötöző kollégákat. Darukezelői, illetve 
targoncás végzettség előnyt jelent. Jelent-
kezés: info@ferrosped.hu

egri fogtechnikai labor fiatal fogtechnikusok 
jelentkezését várja! Érd: 06-30/382-4482

Mezőgazdasági gépkeze-
lői végzettséggel rendelke-
ző - lehetőleg fiatal nyugdí-
jas - munkatársat keresünk 
traktorosi munkakörbe. Jelent-
kezés KIZÁRÓLAG munka-
napokon 9 órától 15 óráig a 
30/9354-016 telefonszámon.

Munkát kínál az AVON! Érd: 06-30/303-
2534 Bozóné Judit

olyan hölgyet keresek, aki a háztartásom-
ban besegítene, időnkén takarítást vállalna 
vidéki otthonomban. Érd: 06-48/448-162

Ózdi cég gépszerelő, autószerelő munka-

körbe saját gépek javítására, karban tartá-

sára megbízható munkatársat keres. Érd: 

06-30/204-1055 8-17 óráig.

sopronkövesdre operátorokat keresünk! 

Nettó 160-170.000Ft, túlórázási lehetőség. 

Szállás, utazás biztosítva. Érd: 06-20/512-

7387

o k t a t á s t  V á l l a l

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 

Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó 

üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalá-

szos Gazda OKJ tanfolyam. (E-000937/2014/

A001-A011) Érd: 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu

személy és vagyonőri tanfolyam indul Ózdon 

és Putnokon. Tel.: 06/70-948-7258

és és és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN
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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.  

Országos hetedik helyezést értek el a szikszis 
diákok egy pénzügyi versenyen. Ebben a tanév-
ben rendezték meg először a „Zsebpénzügyes” 
című pénzügyi-gazdasági vetélkedőt, egy 
követeléskezelő társaság és a Budapesti 
Corvinus Egyetem szervezésében. Az októbertől 
decemberig tartó, három fordulós megmérette-
tésen az országból összesen 229-en indultak, az 
ózdi intézményt hárman, vagyis a Demeter 
Dorottya, Lőrinc Anna, Ribánszky Róbert össze-
tételű csapat képviselte, akiket Koós Richárd 
készített fel. Az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen megtartott döntőn egy 4 tagból álló zsűri 
hallgatta végig és értékelte az előadásokat. A 
diákok itt is nagyszerűen szerepeltek, a lehetsé-
ges 100 pontból, kettő zsűritagtól is 87-et 
kaptak. A színvonalas döntő, rendkívül erős 
mezőnyében végül az országos hetedik 
helyezést sikerült elérnie az ózdi triónak. 

Szikszis sikerek
OKTATÁS

Az újév beköszöntével változásokat érzékelhet városunk lakossága a hulladékszállítás területén. 
Január 1-től megyei szinten egy egységes közszolgáltató cég szervezi és koordinálja a hulladékgaz-
dálkodást, a Zöld Völgy Nonpro�t Kft. pedig a társaság alvállalkozójaként látja el a feladatot. 
A házhoz menő szelektív gyűjtés a sárga fedelű gyűjtőedényekkel, illetve erre a célra biztosított 
gyűjtőzsákkal valósul meg és 2 hetente szállítják el a közszolgáltató munkatársai. A családi házaknál 
havonta 1 alkalommal szedik össze az ép, öblös üvegeket és ehhez külön üveg hulladékgyűjtő 
nylontasakot is adnak díjmentesen. Ezeket is az ingatlanok elé kell kirakni, és járatnapokon csere-

minden település számára. További információk az Zrínyi út 5/A alatti ügyfélszolgálati irodán, 
illetve a közszolgáltató honlapjáról szerezhetők.

SzemétszállításVÁROS

Új mentőállomás épülhet Ózdon, ez derül ki a 
Magyar Közlöny 2017. december 28-ai számá-
ból. Jelenleg a tervezési fázis zajlik, amelyhez a 
Kormány 10 millió forintot különített el. Az 
előkészületek határideje május 31-e, ezután 
kezdődhet meg a tényleges megvalósítás. A 
beruházás állami szerepvállalás mellett, az 
Almási Balogh Pál Kórház területén kaphat 
helyet, amint a szükséges tervezési és engedé-
lyeztetési folyamatok sikeresen lezajlottak. A 
mentőállomás ezelőtt 25 évvel költözött a 
jelenlegi helyére a reumakórház építése miatt. 
Korábban is a gyógyintézet területén állomá-
soztak a mentősök és ez nagy mértékben 
megkönnyítette a munkájukat. A tervek 
szerint hamarosan ismét egy komfortosabb, 
jobb hatásfokú telephelyen végezhetik a napi 
feladataikat a mentősök.

Új mentőállomás
EGÉSZSÉGÜGY

Közel százmillió forintból 5900 köbméter fát oszt szét Ózd Város 
Önkormányzata a rászorulók között. Három hónap alatt 975-en nyújtot-
tak be kérelmet erre a támogatási formára. A lakosságnak három mennyi-
ségben, vagyis 5, 4.1 és 3.3 köbméter fát szállítanak ki, amelynek mértéke 
a család jövedelemtől függ. A Startprogram Iroda munkatársai már 
augusztus óta nagy erőkkel dolgozzák fel a téli tüzelőt, a telephelyen 
több gép is darabolja a fát. Persze emberi erőre is szükség van, így motor, 
illetve kézi fűrészt és fejszéket is használnak a munkálatok során. 
A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a nehéz szociális helyzetben 
élőket segíti. Az ellátással az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy
a rászorulók és idősek könnyebben vészeljék át a fagyos téli hónapokat.

Támogatás
VÁROS

Kislány lett városunk idei elsőszülött babája. 
A pici hétfőn éjfél után 19 perccel érkezett meg 
szüleihez. Melina 48 centiméterrel és 2800 
grammal látta meg a napvilágot és édesanyjával 
kiváló egészségnek örvendenek. Az újdonsült 
anyuka elmondta, hogy bár még ez az első 
terhessége, de családja hölgy tagjai rengeteg 
tapasztalatot osztottak meg vele a szüléssel 
kapcsolatban. A �atal hölgyet mégis érte megle-
petés, mégpedig az hogy ő adhatott életet 2018 
első ózdi babájának. A család, az anyuka terhes-
sége alatt már nagyon készült a kicsi jövetelére, 
így hazaérkezésük után Arlóban minden készen 
áll a fogadásukra. December 31-én és január 
elsején rajta kívül még öt kisbaba született az 
Almási Balogh Pál Kórházban. A második Hanna 
volt, aki egy órával később érkezett meg 
szüleihez. Érdekesség, hogy őt szintén a 
városunk melletti településre várták haza.

Újszülött
KÖZÖSSÉG

zsákokat is biztosítanak. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés márciustól lesz elérhető két hetente 
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www.stopautossuli.huwww.stopautossuli.hup
NYTSZ.: 00346-2008

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

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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/

2018. 01. 15. hétfő 15:30-kor

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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