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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 04. hét

Az általános és a középiskolás 
végzősök izgalmas időszakot 
élnek át. A felvételik, a félévi 
bizonyítványosztás időszakát 
éljük./3. oldal

Bizonyítványosztás

Keleti rangadóval, a Nyíregy-
háza elleni hazai meccsel in-
dul a férfi kézilabda NB I/B 
második fele./5. oldal

ÓKC tavaszi rajtja

Havat láttunk. Az elmúlt hétvégén 
nagy pelyhekben hullott a hó, ami a 
gyerekeket a szabadba csábította. Lehetett 
csúszkálni és hógolyózni.

Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, 

a volt NOVA ABC helyén)

Nyitva: Hétfő-Péntek 8-17, Szombat 8-13

TÉLI ÁRU ÉRKEZIK
FEBRUÁR 1-JÉN
CSÜTÖRTÖKÖN!

Elvárások:

Alapo szakma ismeretek
egaláb é szakma tapasztalat

Cafeteria

  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

Előny:

  

Erzsébet utalvány,
 Utazási költségtérítés  
10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vag 06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196

OTTHON CENTRUM
INGATLANIRODA

Az Ön tanácsadója:

Czene Eszter
06-70/454-3741

Eladná ingatlanát ,vagy 
hitellel terhelt  
ingatlanától szabadulna?
Esetleg eladó ingatlant 
keres? 
Hitelt és CSOK ügyintézésben 
is állok rendelkezésükre! 

Forduljon hozzám 

bizalommal!

Együtt mindent megoldunk!
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szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett 
szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES
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Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

Ózd, Munkás út 10. 
Tel.: 06 48 472-197 

Nyitva: H–P 8:00–17:00,  
Szo 8:00–12:00

+ SZÍNTELEN LENCSE 
 AJÁNDÉK!

INGYENESSZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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Kutyát loptak. Vádemelési javaslattal éltek a rendőrök azzal az ózdi férfival és 
fiával szemben, akik tavaly szeptemberben egy helyi ingatlan kerítéssel körbevett udvaráról 
elloptak egy négy hónapos német juhászkutyát. A tolvajokat hamar elfogták, az ebet pedig 
visszaadták gazdájának.Szuper ügyek

Az általános és a kö- ■
zépiskolás végzősök iz-
galmas időszakot élnek 
át. 

A felvételik, a félévi bi-
zonyítványosztás, majd az 
érettségire és a továbbta-
nulásra történő felkészülés 
tölti ki a diákok minden-
napjait. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy az ózdi iskolá-
sok hogyan élik meg ezt az 
időszakot.

Bence (14)
„Túl vagyok egy központi 

felvételin, múlt szombaton 
írtam. A középiskolai tanul-
mányaimat is szeretném Óz-
don folytatni, bízom benne, 
hogy felvesznek a választott 
iskolába. A nyílt napokon azt 
tapasztaltam, hogy helyben is 
jó színvonalú sulik várják a 
diákokat, így pedig még négy 
évig a családdal lehetek. A 
szüleim számára anyagi 

szempontból sem mindegy, 
a közös döntésünkben ez is 
szerepet játszott. A tanulás 
mellett sportolok is, így az 
egyesületemben tovább foly-
tathatom a munkát, nem kell 
egy teljesen új közegbe be-
illeszkednem. Ez majd elég 
lesz akkor, ha esetleg négy év 
múlva főiskolára, vagy egye-
temre szeretnék menni.”

Anett (14) 
„Nagyon sokat gondol-

kodtunk azon, hogy merre 
menjek tovább. Sok minden 
szólt amellett, hogy itthon 
maradjak, de talán valami-
vel több érvünk volt a távo-
zás mellett. A szüleimmel 
végül úgy döntöttünk, hogy 
Egerbe jelentkezem középis-
kolába. Megyeszékhely, na-
gyobb lehetőséget, és még 
sincs annyira távol az ottho-
nunktól. Az elmúlt hónapok-
ban nagyon sokat készültem, 

bízom benne, hogy nem hi-
ába. Szeretem a szülővá-
rosomat, ám most a jövőm 
a legfontosabb. Természe-
tesen egy ilyen döntés lehet 
jó, vagy kevésbé jó, ezt majd 
az idő, az élet dönti el. A di-
ákévek nagyon sok mindent 
hozhatnak még a számomra, 
remélem, hogy a középiskola 
után főiskolán vagy egyete-
men fogom folytatni. Nagyon 
szeretnék diplomát szerezni, 
de előbb az a legfontosabb, 

hogy az eg-
ri középsuliba 
felvegyenek.

Petra (18) 
„Vészesen kö-

zeleg az érettsé-
gi ideje. Nemrég 
még első éves 
voltam, nagyon 
hamar elrepült 
ez az időszak. 
A vizsgadrukk 

most még nem érződik, de 
minden nap azzal fekszek és 
kelek, hogy egyre közelebb a 
vizsgák időszaka. Most úgy 
érzem, hogy még sokat kell 
tanulnom, bár tudatosan ké-
szülök az előttem álló fel-
adatokra. Jövőre szeretnék 
továbbtanulni, de nem ha-
gyom el Ózdot. Persze csak 
akkor, ha felvesznek a Mis-
kolci Egyetem kihelyezett 
tagozatára.

                      SZI  - NM

Egyeztetést tartot- ■
tak a sok éve húzódó 
csatornázási projekt ki-
vitelezésével kapcso-
latban Ózdon, a város-
háza nagytermében. 

A tájékoztató során a kon-
zorciumi cégek képviselői is 
bemutatkoztak. 

Elmondták, hogy jelenleg 
a tervezési fázis zajlik és ak-
kor kezdődhet meg a fizikai 
megvalósítás, ha a mérnök-
szervezet elfogadja az álta-
luk felvázolt koncepciót. A 
beruházás már több mint tíz 
éve húzódik, így már min-
denki nagyon várja a csatorna 
megépülését. A munkálato-
kat két olyan cég fogja el-
végezni, amelyek már több 
országos projektben is dol-
goztak együtt. A kivitelező 
cégek megjelent képviselői-
nek becslése szerint a tervek 

elfogadása a nyári időszakra 
várható, ám ezt lassíthatja a 
közműszolgáltatók nyilatko-
zatainak beszerzése. 

- Általában először a mély 
szakaszokon építjük a csa-
tornahálózatot, majd ezután 
haladunk a végvezetékek fe-
lé, ha csak nem talajvizes 
a terület, ugyanis akkor 
vákuumkutas víztelenítést 

kell használni, ami egy hosz-
szabb folyamat – tudatta Má-
té Róbert az Euroaszfalt Kft. 
főmérnöke.

A tájékoztatón a kivitele-
zők, a mérnökszervezet, a 
projektmenedzsment, va-
lamint az eseti bizottság és 
a hivatali dolgozók vettek 
részt. A felek egyetértettek 
abban, hogy a koordinációs 

megbeszélések a tervezési fá-
zisban havonta, később pedig 
kéthetente szükségesek. 

- Én úgy ítélem meg, hogy 
ez a mai találkozó inkább 
egy ismerkedés volt, mert a 
kivitelező jelentős részlete-
ket még nem tudott elárulni, 
így a kivitelezés konkrét kez-
detét sem. A kiviteli terveket 
aktualizálni szükséges, ami-
hez ők már kiválasztották a 
tervező céget, aki az aktu-
alizálást el fogja végezni a 
következő hónapokban. Az 
elmúlt tíz évben változott a 
város, változtak az esetleges 
nyomvonalaknak a pontos 
helyszínei is. Ezek aktuali-
zálása után kezdődhet majd 
meg a kivitelezési munka. 
A projekt befejezésének ha-
tárideje 2020. december 31. 
– mondta Janiczak Dávid, 
polgármester.

Nyakunkon az iskolai félév

Az, hogy miért szeret az egyik 
ember, és miért nem a másik re-
gényeket olvasni, ezt még senki 
sem fejtette meg. Addig, amíg én 
kamaszként versenyt olvastam 
a nagyapámmal, az öcsémet ez 
nem kötötte le. A képzelet helyett 
inkább a valósággal ismerkedett: 
a tárgyak szét- és összeszerelé-
sével. Ebben aztán a fiam is kö-
vette. Bár az általam felolvasott 
mesék lekötötték, mégsem érez 
kényszert a mai napig arra, hogy 
könyvvel a kezében létezzen.
Az, hogy az olvasás fejleszti a 
komplex gondolkodást, javítja a 
koncentrációt, erősíti a memóri-
át, magabiztos társalkodóvá tesz, 
a karakterek bőrébe bújva szám-
talan életeket élhetünk meg, azt 
senki sem vitatja. Azok sem, akik 
ezt egyáltalán nem gyakorolják. 
Egy tavalyi Szonda Ipsos felmérés 
szerint a tizen- és huszonévesek 
63 százaléka alig, vagy soha nem 
olvas regényt. 
Rémisztő ez az adat? Nekem, aki 
történetfogyasztó és történet-
író is egyben, rendkívül. Mert a 
világ és a magyar irodalom tele 
vannak csodákkal. Nemrégiben 
egy pedagógus szakvéleményt 
olvastam arról, hogy ugyan miért 
is szeretnének bele a könyvekbe 
a tizen- és huszonévesek, mikor 
Jókait kell kötelezően olvasniuk. 
Miért éppen a legnagyobb mese-
mondó elhagyása oldhatná meg 
az évek óta fennálló problémát? 
És ha süllyesztőbe tennénk Jó-
kait, akkor könyvekkel a kezük-
ben feküdnének és ébrednének 
a diákok?
Ma már nem emlékszem pon-
tosan, hogyan jutottam el a Vi-
lágszép Nádszál kisasszonytól 
a Kőszívű ember fiaiig tíz éves 
koromra, de ha a becsület szó 
megjelenik a képzeletemben, 
azonnal a Baradlay névre asszo-
ciálok. Sokat, sokfélét olvastam 
az elmúlt évtizedekben, világ- és 
kortárs irodalmat, kalandregé-
nyeket, útikönyveket, romantikus 
lírát, ezoterikus műveket, egye-
dül az erőszakosságot puritánul 
megtestesítő, és a háborodott 
elme bugyraival operáló művek 
taszítanak.
Egyik ismerősöm szerint a túl 
sok regényolvasás menekülés a 
valóságos élet elől. Szerinte, aki 
mások karaktereibe búj, az fél a 
saját élményeinek megélésétől. 
Nyilván az ő véleménye is megélt 
tapasztalataiból táplálkozik.
Karácsonykor az ajándékok át-
adásánál kicsit felsültem. A tizen-
öt éves keresztlányomnak egyik 
meglepetése könnyed, barátnős, 
lovakról szóló történet volt. Bele-
lapozott, rám nézett és közölte: 
már nem vagyok óvodás. Aztán 
másnap átküldte a messengeren 
azt, amit éppen olvas. Leégése-
met azért az gyógyítja: van, aki az 
örökömbe lép a családban.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Regény
2020-ra megépül a csatorna Ózdon
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Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

LUKÁCS 
GÁBORNÉ
szül. Zsólyom Irén

(élt 84 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.

Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát.”

Fájó szívvel emlékezünk
BREITENBACH SÁNDORNÉ

(élt 83 évet)
halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

H á z ,  H á z r é s z  e l a d á s

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák 
határ mellett) csendes utcában 990 
m2 telken 80 m2-es összkomfor-
tos  (2 szoba + nappali)  családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, 
pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gáz-
konvektor + cserépkályha, a meleg 
víz ellátásáról gázbojler gondoskodik. 
Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 06-20/260-
9517 hétköznap 17 óra után, hétvé-
gén egész nap.

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

Meggyesen 2 szobás ház cse-
répkályhás fűtéssel eladó. Érd: 
06-30/517-4907

l a k á s e l a d á s

eladó városközponti, 55 m2-es 
lakás. Új ablakok, ajtók. Ár megegye-
zés szerint. Érd: 06-70/427-5978

Ózdon a Géza úton zöldövezet-
ben 1,5 szobás, első emeleti, erké-
lyes, saját pincés, felújításra szoru-
ló lakás eladó. Irányár: 2,9 MFt. Érd: 
06-30/924-9246

Ózdon, frekventált, nyugodt 
környéken rendezett, jó lakó-
közösségű ház 1. emeletén 
tágas, 2+2 szobás, felújított, 
tehermentes öröklakás búto-
rozva eladó. Irányár: 6 MFt. 
Csak komoly érdeklődők hív-
janak: 06-70/330-7595

a l B é r l e t e t  k e r e s

Mozgássérült személy részére is jól 
használható 1,5-2 szobás, földszin-
ti, lehetőleg gázfűtéses lakást kere-
sek hosszú távra albérletbe. Biz-
tos jövedelem, pontos fizetés! Érd: 
06-20/276-9029

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g I  H á z

Bolyki temető után hétvégi ház 
eladó. Áram van! Ugyanitt garázs 
eladó a Vasvár úton. Érd: 06-70/368-
5559

Ü z l e t ,  M ű H e l y ,  I r o d a

kiadó a Bolyki főútra nyíló, irodának 
alkalmas, szép esztétikai belsővel 
rendelkező fűtött garázs (Bolyki főút 
32. szám alatt) az Újváros téri ABC-
vel szemben. Érd: 06-30/9454-905

Ózd frekventált helyén 18 és 54 
m2-es üzlethelyiségek kiadó-
ak. Jó parkolási lehetőséggel. Érd: 
06-20/349-5017

rendkívüli lehetőség! Üres üzlet-
helyiségek (50 és 110m2), valamint 
bejáratott vendéglátó üzletek bérbe-
adók vagy eladók áron alul Ózd bel-
városában. Érd: 06-70/362-2212

g a r á z s

Brassói garázstelepen garázst ven-
nék, illetve bérelnék. Érd: 06-30/302-
8532

J á r M ű

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

Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD 2005-
ös évjárat, rendszeresen karban-
tartott, vonóhorog, elektromos 
ablak és tükör, központi zár. Irány-
ár 499.900.+ ÁFA, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

volkswagen Jetta 1.6 CR Comfortline 
DSG 2014-es, 7 sebességes automa-
ta, keveset futott, első gazdás gyá-
ri garanciával rendelkező autó, ülés-
fűtés, két zónás digitális klíma, par-
koló 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 
gazdás, Piros/Fekete szín, kevés km, 
rengeteg gyári extra (digitális klíma, 
ülésfűtés, ködlámpa, érintő képer-
nyős navigáció, alu felni, 4 elektro-
mos ablak, riasztó, 1 év garancia! 
Irányár 3.799.999.-hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Honda Civic 1.8 Sport 2008-as, 
első tulajdonostól, magasan felsze-
relt, digitális klíma, ülésfűtés eső 
érzékelő, navigáció, alufelni. Irány-
ár 2.179.999.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Mitsubishi Colt 1.1 2005-es első 
gazdás, elektromos ablak, közpon-
ti zár, klíma, indításgátló. Irány-
ár 799.999.-hitel, autóbeszámí-
tás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

opel Tigra TT 1.4 benzin 2005-ös 
cabrio, nagyon szép állapot, kevés 
km, vezetett szervizkönyv, klíma, 
elektromos ablak, nyitható kemény-
tető. Irányár 1.099.999.-hitel, autó-
beszámítás lehetséges! Suzuki Kaiser 
Tel.: 30/374-8854

Fiat Linea 1.4 T-Jet 2009-es, klíma, 
elektromos ablak, kevés km, szép 
állapotban, végig vezetett szerviz-
könyv. Irányár 1.399.000.-hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

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

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

eladó 2005. 11. havi Chevrolet Kalos 
1.2 vonóhoroggal, klímával, kitű-
nő állapotban. Ár: 650.000 Ft. Érd: 
06-30/185-7290

opel Meriva 1.3 CDTI 2009. 08. havi, 
megkímélt, gyári állapotban, garázs-
ban tartva, sok extrával eladó. Érd: 
06-70/600-3330

opel Zafira 1.6 benzin, 2004-es 
évjárat, 7 személyes, szép állapot-
ban, friss műszakival eladó. Kisebb 
autó beszámítása lehetséges! Érd: 
06-70/375-1806

renault Megane Scenic 1.9 TDI 
1997-es évjárat, sok extrával (klí-
ma, elektromos ablak, közp. zár, 
ülésfűtés) téli-nyári kerékgarnitú-
rával, friss műszakival, szép álla-
potban eladó. Ár: 420.000 Ft. Érd: 
06-20/256-0488 

trabant 2 ütemű, 35 éves, megkí-
mélt állapotban eladó műgyűjtőnek 
is. Érd: 06-48/478-283

1999-es évjáratú Opel Astra G 1.7D 
külföldi rendszámmal, érvényes 
műszakival, jó állapotban eladó vagy 
cserélhető. Irányár: 290.000 Ft. Érd: 
06-70/539-2225

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 állvá-
nyos varrógépet, játékot, könyveket, 
képeslapot, diavetítőt, régi pénzeket, 
iratot, öreg autót, motort, kerékpárt, 
ezek alkatrészeit, rádiót, hagyatékot, 
Rima, Acélgyári relikviát. Bármi érde-
kelhet. Érd: 06-30/912-9916, antik-
limlom@gmail.com

vásárolok készpénzért régi bútoro-
kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 
zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-
kot. Érd: 06-70/217-3347

á l l a t

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

5 hónapos kislány cica, szürke-fekete 
színű, egerésző házimacska ajándék-
ba elvihető! Érd: 06-70/4298-997

t ű z I F a

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

eladó tűzifa számlával 11.000Ft/m3. 
Ingyenes kiszállítás. Érd: 06-70/590-
4645, 06-30/550-3930

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

tűzifa akció! Hasított 2.000Ft/
mázsa, kalodás 11.000Ft. Ózd belte-
rületén ingyenes kiszállítás, hétvégén 
is. Ugyanitt darabos szén 2.500Ft/
mázsa. Érd: 06-70/280-5731

tűzIFa eladÓ tölgy, bükk, 
akác erdei m3 méteres szál-
ban 1x1x1,70 m3 25.000Ft/
m3-tól. Ugyanitt: kalodás tűzifa 
1x1x1-es hasogatott sorba rak-
va 15.000 Ft/kaloda. Ömlesz-
tett m3 hasogatva ami 1x1x1-
es 14.500Ft/m3, 7 sima m3-tól 
rendelhető. Ugyanitt erdei m3 
nagy kalodában, ami 1x1x1,70 
konyhakész tűzifa 27.000 Ft/
m3-től (1 m3-t nem válla-
lunk). érd: +36-20/5999-285, 
+36-20/2727-338

tűzifa szálában hasított bükk 
25.000Ft/köbméter 6 köbmé-
tertől. Csak vastag fából. érd: 
06-20/529-7719

tűzifa, szén kapható. Tekézett, hasí-
tott, méteres szálakban is. Gyors 
kiszállítás, hétvégén is. További rész-
letek: 06-70/234-8100

e g y é B  e l a d á s

Búza eladó 5.000 Ft/mázsa, szárított 
kukorica 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 ROLAND-E 12-es szintetizá-
tor. Ára: 25.000 Ft. Érd: 06-70/216-
1237

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

eladó 5 kg-os kemping gáz 10-20 
literes alumínium tejeskannák, 
új króm csepegtetős mosogató, 
új kétégős asztali gázrezsó. Érd: 
06-48/478-932

kisbálás réti széna eladó. Érd: 
06-30/2570-567

e g y é B  k e r e s é s

vas- és színesfém felvásárlása, hét-
végén is. Érd: 06-20/616-2966

s z o l g á l t a t á s t  k í N á l

alumínium, rozsdamentes anya-
gok szakszerű hegesztése. Érd: 
06-30/249-6394

Használt háztartási gépeket vásáro-
lunk, javítunk. Házhoz megyünk, hét-
végén is. Ár: helyszíni értékbecslés-
sel. Érd: 06-30/283-6851

k Ö l t Ö z t e t é s -
B Ú t o r s z á l l í t á s -
loMtalaNítás zárt teher-
autóval, rakodással. Ber-
ki viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

lakások felújítását, festést, csem-
pézést, parkettázást vállalunk! Érd: 
06-20/512-7387

tv-Javítás. Osváth Csaba 
06-30/998-1361, 06-48/474-250

á l l á s

a II. János Pál Katolikus Isko-
la hivatalsegédet keres! Jelentkez-
ni személyesen az iskolában vagy a 
06-30/969-7911-es számon lehet.

álláslehetőség! Ózdi üzemünk-
be keresünk munkatársakat 
betanított munkára! Jelentke-
zésüket várjuk a bankvill@t-
online.hu e-mail címen.

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

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

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

elektronikai technikust kere-
sünk tatabányai munka-
végzéssel, ingyen szállás-
sal kiemelkedő bérezéssel. 
érd: 06-70/884-3038, info@
zcsolutioiniroda.hu

Háztartásba besegítőt keresek moz-
gáskorlátozott édesanyámhoz 50-60 
éves korig egészséges, segítőkész, 
szerény, alkalmazkodó asszony sze-
mélyében. Érd: 06-30/717-5220 
14-16 óráig.

Irodai munkára keresünk mini-
mum középfokú végzettségű mun-
kaerőt. Fényképes önéletrajzokat a 
presenttradezrt@gmail.com e-mail 
címre kérjük elküldeni.
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Számtalan ízletes  ■
étel van, amelyet biz-
tosan nem készítettünk 
még el januárban a csa-
ládnak. 

Az év minden egyes hónap-
jának meg vannak a maga jel-
legzetességei. Ez az állítás 
többek között a gasztronó-
miára is igaz. És igaz arra a 
hónapra is, amelyet sokan ku-
lináris szempontból talán hi-
degnek és színtelennek gon-
dolunk. Pedig januárban is 
„nagyot lehet alkotni” a tűz-
helyek mellett. Édeskrumpli, 
kelbimbó, gránátalma és 
még hosszan lehetne sorol-
ni azokat az alapanyago-
kat, amelyek felhasználásá-
val izgalmas és finom ételek 

kerülhetnek a tányérokra. 
- Mi nagyon szeretjük azo-

kat a könnyű salátákat, ame-
lyeket egy kis hússal, tész-
tával vagy gyümölccsel 
laktatóbbá lehet ten-
ni. Mintegy két éve 
fedeztem fel alap-
anyagként a grá-
nátalmát. Amellett, 
hogy megszíne-
zi az ételt, ad egy 
pikáns ízt is neki. 
Én nagyon szere-
tem kacsamellhez 
használni. Nálunk 
ez a párosítás az 
igazi főnyeremény 
– mondta el egy gyakorló 
háziasszony.

Az édesburgonya egy 
Jolly Joker. Előétel, főétel 

vagy köret is készülhet be-
lőle. Az ízében azonban so-
ha nem csalódunk, 

bárhogy készítjük, biztosak 
lehetünk a sikerben. - Ha na-
gyon gyors akarok lenni, ak-
kor önmagával töltöm meg 

az édesburgonyát. Egészben 
megsütöm, majd hosszában 
levágom a tetejét, kiszedem a 
belsejét és egy tálba teszem. 
Itt hozzáadok koriandert, 

lime levet és egy kis kókusz-
tejet. Ezt összekeverem 

és visszatöltöm a koráb-
bi helyére – mondja el 

gyorsan egyik ked-
venc receptjét egy 
családanya. 
A gyerekek kedven-

ce persze mindig az édes-
ség. A téli hónapokban, így 

természetesen janu-
árban is, az alma az 
egyik legtöbbet hasz-

nált alapanyag a sütésnél. 
- A klasszikus almás ré-

tes mindig nyerő nálunk, de 
én szeretek kísérletezni is 

és új recepteket kipróbálni. 
Legutóbb egy olyan egysze-
rű sütit készítettem, amihez 
csupán 1 tojás, 25 g élesztő, 
40 dkg finomliszt, egy kis tej 
és három nagy alma volt az 
összetevője. Sütéssel együtt 
alig egy óra alatt elkészült. 
Az unokáknak is nagyon íz-
lett, így el is tettem a recep-
tet, hogy máskor is meg tud-
jam azt sütni – meséli egy 
nagymama. 

A nagy bevásárlóközpont-
okban, de akár a városi pi-
acon könnyen beszerezhe-
tőek a cikkben megemlített 
alapanyagok, így arra bizta-
tunk mindenkit, hogy bátran 
használják azokat a tűzhe-
lyek mellett állva. Megéri.  

            SZI - NM 

Keleti rangadóval, a  ■
Nyíregyháza elleni ha-
zai meccsel indul a fér-
fi kézilabda NB I/B má-
sodik fele.

Ami a tétmérkőzéseket il-
leti: másfél hónap után foly-
tatódik a küzdelem a férfi 
kézilabda NB I/B-ben. Az 
ÓAM-Ózdi KC csapata a ke-
leti csoport ötödik helyéről 
várja a folytatást, a piros-ké-
kek a bajnokság második fe-
lében is szeretnének az él-
csoporthoz tartozni. A keret 
az őszihez képest változat-
lan maradt, Szakál György 
együttese négyhetes felké-
szülési időszak után várja a 
nyitányt. A férfi kézilabdá-
zók az első tavaszi mérkő-
zésüket hazai környezetben 
vívják, február első szom-
batján a Nyíregyháza látogat 
majd a Marosi István Városi 
Sportcsarnokba.

- Hazai rangadókkal zár-
tuk az őszi szezont, és egy 
nagy hagyományokkal 

rendelkező párharccal indít-
juk a 2018-as esztendőt – te-
kintett előre Szakál György, 
az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Jó 
szívvel tekintünk vissza a 
szezon elején lejátszott nyír-
egyházi meccsünkre, hiszen 
akkor végig dominálva si-
került győznünk Szabolcs-
ban. Azóta az ellenfelünk 
is bebizonyította, hogy jó 
csapat, ezért egy szoros, 
kiélezett, izgalmas meccs-
re számítok a tavaszi nyitá-
nyon. Természetesen nem 
szeretnénk megszakítani a 

jó hazai sorozatunkat, ott 
folytatnánk, ahol december-
ben abbahagytuk.

Féltávnál a 18 pontos Bal-
mazújváros vezeti az NB I/B 
táblázatát, de csak jobb gól-
különbséggel előzik meg a 
második helyen álló Békést. 
A Mezőkövesd egy pontos 
hátránnyal a harmadik, 
majd a Nyíregyháza és az 
ÓAM-Ózdi KC következik a 
sorban. Az ózdi és a szabol-
csi együttest csupán egyet-
len pont választja el egy-
mástól, tehát a két csapat 

egymás elleni ütkö-
zetének ebből a szem-
pontból még nagyobb 
lesz a tétje.

A piros-kékek ja-
nuárban hat felké-
szülési találkozóval 
készültek, készülnek 
az előttük álló felada-
tokra. Kétszer játszot-
tak az NB II-ben éllo-
vas Kazincbarcikával, 
a Bellér-emléktornán 

találkoztak a Debrecennel és 
a Mezőkövesddel is. Lapzár-
ták után Balassagyarmaton 
vendégszerepeltek, jövő ked-
den pedig a kövesdiek ottho-
nában tartják a nyitány előtti 
főpróbát.

- Elvégeztük azt a mun-
kát, ami ebbe az időszakba 

belefér – folytatta Szakál 
György. – Bízom benne, hogy 
az egységes csapatjátékunk, 
és a jó védekezés a folytatás-
ban is megmarad. Ha igen, 
akkor ebben a mezőnyben 
bárki ellen győzelmi esé-
lyekkel léphetünk pályára. 
Fontos lenne a jó rajt, ami 
kellő önbizalmat adhatna a 
fiúk számára. A srácok még 
most is emlegetik a Békés 
és az MKC elleni hazai ta-
lálkozókat, a sok néző, és a 
jó hangulat megmaradt ben-
nük. Bízunk benne, hogy a 
közönségünk továbbra is 
mellettünk marad, a szur-
kolók biztatására tavasszal 
is szükségünk lesz. 

                         SZI - NM 

Szuper ügyek

Január végi konyhai tanácsok, tippek

Máris itt van a „kézitavasz” rajtja

Világbajnok sportolók Ózdon. A férfi teke Szuperliga idei első fordulójában 
igazi világsztárok látogattak el a városi stadionba. A SalgÓzd csapata 
azt a Zalaegerszeget fogadta, amelynek keretében több csapatvi-
lágbajnok tekéző található. A klasszisok ezúttal is megvillantották 
tehetségüket, így a zalaiak el is vitték a bajnoki pontokat Ózdról. 

Az ÓAM-Ózdi KC tavaszi, hazai bajnoki mérkőzései:
ÓAM-Ózdi KC – Nyíregyháza február 3. (szombat), 18.00
ÓAM-Ózdi KC – Mizse KC február 24. (szombat),18.00
ÓAM-Ózdi KC – FKSE-Algyő március 10. (szombat), 18.00
ÓAM-Ózdi KC – Balmazújvárosi KK március 24.(szombat), 18.00
ÓAM-Ózdi KC – Székács KE április 21. (szombat), 18.00
ÓAM-Ózdi KC – Debreceni EAC  május 5. (szombat), 18.00

INFOBOX

A gránátalma a szív- és keringési rendel-
lenességekre is jó hatással van.
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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: 2018/4, 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 - A héten abba a hibába 
eshet, hogy csak azt látja meg, 
amit látni akar. Nem törődik 
azzal, ki és mit mond vagy, 
hogy vannak más lehetőségei, 

csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig 
ezzel csak azt éri el, hogy lemarad egy 
fantasztikus lehetőségről, utána pedig 
már késő lesz bánnia a dolgot.

Bika - Kellemetlen konstel-
lációk arra intik, hogy a hét ele-
jén vigyázzon az egészségére! 
Nem lenne jó, ha most le-
betegedne. Szerdától már jó 

passzban lesz: a Bika Hold lenyugtatja. 
Majd pénteken duplán szuper fényszög 
játszik szerepet abban, hogy feltöltse Önt 
pozitív energiákkal.

Ikrek - A három hosszabb hold-
szünet ellenére sok mindent el 
tud végezni. Ha valamit előre 
akar vinni, arra a hét kezdete 
és a vége a legalkalmasabb. A 

Mars már jegyet vált és péntektől a Nyilas 
jegyében látható, ahol ismét több erővel 
fogja ellátni, Ön pedig szinte túl is terheli 
majd magát. 

Rák - A hét elején rendkívül 
kedvtelen lesz, szabályosan 
úrrá lesz magán az életunt-
ság. A hét közepe felé ez 
valamicskét enyhülni fog. De 

a napokban úgy érezheti, mindenki Önt 
szekálja és folyton magába kötnek, mintha 
szándékosan akarnák bántani, pedig Ön is 
tudja valahol, hogy nem így van.

Oroszlán - Érdemes mielőbb 
összekapnia magát, ugyanis 
szerencsés fordulatokkal, 
lehetőséggel lepik meg a csil-
lagok. Használja kreativitását, 

lelki erejét és kitartását, mert fantasztikus 
dolgokat hozhat tető alá a napokban, de 
még vágyai is teljesülhetnek. Most sem-
mit se tegyen félre, halogasson!

Szűz - A következő napokban 
kimondottan szerencsésnek 
érezheti majd magát, élvezheti 
a nagyszerű konstellációkat. 
Akadálymentes napjai lesznek. 

A sors szinte mindent tálcán kínál Önnek, 
a kisebb problémákra a megoldást vagy 
a segítséget. Néha már hiányolni fogja az 
izgalmakat és a küzdelmet.

Mérleg - Egész héten ragyogó 
hangulatban lesz, már csak 
azért is, mert folyamatosan 
érik a kellemes meglepetések. 
Egyre több megerősítést kap 

az élet több területén is, ami által  
nagyobb magabiztosságra is tesz szert és 
bátrabban mer lépéseket tenni a változás 
irányába. Szerettei is segítik majd!

Skorpió - A hét elején mor-
cos és kedvtelen lesz. Kezd 
úrrá lenni magán a téli 
depresszió, az életuntság, de 
legalábbis elege van a kor-

látolt lehetőségeiből. Sokat segítene a 
hangulatán, ha jobban odafigyelne az 
egészségére, módot találna arra, hogy a 
hétvégén megfelelően kikapcsolódjon. 

Nyilas - Anyagi gondokat 
jeleznek a bolygók és vala-
milyen adminisztrációs prob-
léma is adódhat az intézni-
valóival kapcsolatban. Ne fogjon  

nagyobb beruházásokba. Ha nem 
feltétlenül szükséges, még vásárolni se 
menjen. Vizsgálja át biztosítási papírjait és 
gondolja át nyugdíjbiztosítását. 

Bak - Máskor két lábbal áll a 
földön, de most olyan gond-
jai adódhatnak, illetve kínos 
helyzetekbe keveredhet, 
amiktől azt érzi, hogy kicsúszik 

a lába alól a talaj. Próbálja tartani a 
gyeplőt. A héten legfőbb feladata, hogy 
megállítsa a káoszt és visszaterelje életét 
a régi kerékvágásba.

Vízöntő - Az aspektusok rend-
kívül kedveznek a friss, új 
kapcsolatok kialakulásának. 
Próbálja élvezni az aktuális 
eseményeket és ne gondolkoz-

zon a következményekről! Olyan személyt 
engedett közel magához, aki szórakoztató, 
igényeinek megfelelő, ám makacssága 
gátolja a felismerésben.

Halak - Úgy tűnik, hogy hét 
elején nem tud annyira felgyor-
sulni, mint amennyire a kör-
nyezete. Biztos, hogy Önnek is 
pörögnie kell? A feszült fény-

szögek a fejüket csóválják erre a kérdésre. 
Ne kövesse el azt a hibát, hogy minden-
áron meg akar felelni mások elvárásainak! 
Haladjon a saját tempójában!

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2018. január 29-től február 4-ig)

Mátranováki munkahelyre gya-

korlattal rendelkező CO és AWI 

kombináltos hegesztőket kere-

sünk. Jelentkezésüket önéletrajz-

ban várjuk. rizopes2014@gmail.

com  06-20/356-3835

Mezőgazdasági gépkeze-
lői végzettséggel rendelke-
ző - lehetőleg fiatal nyug-
díjas - munkatársat kere-
sünk traktorosi munkakörbe. 
Jelentkezés kIzárÓlag mun-
kanapokon 9 órától 15 óráig a 
30/9354-016 telefonszámon.

Motorfűrész kezelésben jártas mun-

kaerőt keresek ausztriai munkavég-

zéshez. Érd: 06-20/359-5941

Munkát kínál az AVON! Érd: 

06-30/303-2534 Bozóné Judit
o k t a t á s

aranykalászos Gazda, Méhész, 

Vagyonőr, Targonca-, Földmunka-, 

Emelőgép-kezelő tanfolyamokat indí-

tunk. E001083/2015/A008, A004, 

A022, A012, A011. Érd: 06-30/228-

3281

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 

Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-

tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

tanfolyam. (E-000937/2014/A001-

A011) Érd: 06-70/524-6166. www.

oktatohazkelet.hu

személy és vagyonőri tanfolyam 

indul Ózdon és Putnokon. Érd: 

06-70/948-7258

t á r s k e r e s é s

Családi házzal, rendezett anyagi 

körülményekkel rendelkező absz-

tinens, nem dohányzó, idős fér-

fi hölgy társat keres háztartásába. 

Érd: 06-48/448-162

társat keres komoly szándék-

kal 63 éves, nyugdíjas hölgy. Tel.: 

06-20/337-5689

44 éves nő alkalmi kapcsolatot keres. 

Tel.: 06-30/922-1255
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A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

(CO2 fogyóelektródás 
 védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal 

az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

Személy- és munkaügy 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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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.  

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
Zrt.-nél január elsejétől a teljes területükre 
vonatkozó változás következett be mind a 
leolvasási, mind a számlázási rend tekintetében. 
Ennek értelmében a társaság szakemberei 
évente csak egyszer fogják ellenőrizni, és 
leolvasni a vízmérőórákat. Az átalakítás célja 
egy gazdaságosan működő, egységes és 
gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása. 
A téli időszakban a társasházakban élők mellékvízmérőóráit, míg a tavasszal, nyáron és ősszel 
a családi házakban élők bekötési vízmérőit ellenőrzik. A számlázás havonta történik majd 
átlagfogyasztás alapján. A felhasználók évi egy elszámoló és 11 db részszámlát fognak kapni. 
Természetesen be is lehet diktálni a társaság felé az óra pontos állását. A társaságnál a 
közeljövőben további fejlesztésekre is lehet számítani, ilyen lesz például az online ügyintézés, 
a mobil applikáció bevezetése és a bankkártyás �zetési lehetőség is.

VáltozásVÁROS

Február 5-ig jelentkezhetnek önkéntesnek ózdi 
és környékbeli �atalok a Magyar Református 
Szeretetszolgálathoz. A programot pályázati 
úton szervezik meg a Szeretetszolgálat munka-
társai: idén februárban, valamint ősszel is indul 
majd önkéntes félév. Erre olyan, 18 és 22 év 
közötti, középiskolai végzettséggel rendelkező 
i�akat várnak, akik nem rendelkeznek munka-, 
illetve hallgatói jogviszonnyal, vagy passzív 
féléven vannak. A program időtartama fél év, 
amely alatt napi 4 órában segíthetik a jelentke-
zők a Szeretetszolgálat munkáját. Az önkéntes-
ségért cserébe ingyen szerezhetnek jogosít-
ványt, valamint nyelvi kurzuson is részt vehet-
nek. Összesen 6 főnek jut hely az ózdi irodában, 
tájékozódni és érdeklődni az onkentes@jobbadni.hu 
e-mail címen, valamint a www.jobbadni.hu 
honlapon lehet.

Önkéntesség
KÖZÖSSÉG

Korábban hosszú sorokban várakoztak az ügyfeleik az épület előtt, így arra már 
nagyon ráfért a bővítés. Városunk polgármestere először két éve vette fel velük 
a kapcsolatot, a nyitva tartás bővítésére, ez akkor meg is történt. A várakozásra 
azonban továbbra is csak az épület előtt volt lehetőség kitéve az időjárás viszontag-
ságainak. Janiczak Dávid újra felkereste a szolgáltatót, megkérve a probléma 
megoldására, így mára megduplázták az ÉMÁSZ iroda alapterületét. „Bár korábban is 
volt aktív irodánk ezen a területen, azonban azt gondolom, hogy egy olyan változást 
sikerült az önkormányzat segítségével végrehajtani, ami mind az ügyfeleknek, mind 
a vállalatnak előnyös” - nyilatkozta dr. Boross Norbert, az ELMŰ Nyrt. kommunikációs 
igazgatója. Bár a munkálatok még zajlanak, már így is sokkal komfortosabb körülmények 
között tudják fogadni az ügyfeleket. A helyi kirendeltségen havonta körülbelül 
kétezer fogyasztó fordul meg. Hétfőn reggel nyolc és délután négy, kedden szintén 
reggel nyolc és dél, csütörtökön pedig délután kettőtől, este hat óráig. 

Kibővítve
VÁROS

Közel kétezer autóst ellenőriztek nyolc óra 
leforgása alatt az ózdi rendőrök. A helyi
egyenruhások a �nn módszer segítségével 
kontrollálták a gépjárművezetőket. Az akció 
során kimondottan az ittas sofőrök kiszűrésére 
összpontosítottak, de a szondáztatás mellett 
fokozott �gyelmet fordítottak más szabálysér-
tésre is. Az alkoholfogyasztás ellenőrzése 
néhány másodpercet vesz igénybe. 
Amennyiben a jármű vezetője nem ittas, azonnal továbbhaladhat, míg pozitív eredmény 
esetén félreállítják, és eljárás veszi kezdetét vele szemben. Az akció sikeresen zárult és a 
legtöbb alkalommal mindent rendben találtak a gépjárművezetőknél. A kisebb ellenőrzések 
mellett, átfogó kontrollt az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai a hónap végén tartanak majd. 

EllenőrzésKÖZBIZTONSÁG

Fiataloknak rendezett szavalóversenyt a 
Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó 
Irodalmi Köre. A Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódó programnak a Városi Könyvtár 
adott otthont. A megmérettetésen a helyi 
általános iskolák 7-8. osztályosai, valamint 
középiskolás tanulók vettek részt. A �atalok 
szabadon választott verssel indulhattak; 
a bátrabbak saját költeményeiket adták elő. 
A versenyen 10 verselő �atal indult. Összesen 8 általános és 2 középiskolás diák adta elő 
szavalatát, közülük pedig 3-an saját költeménnyel mutatkoztak be. Az első két helyen az Ózdi 
SZC Bródy Imre Szakgimnáziumban tanuló Molnár Zoltán és Váradi Ti�ani végzett, a harma-
dik pedig a Vasvár Úti Általános Iskolából érkező Török Luca Rozanna lett. A farkaslyuki Csatári 
Dzsenifer különdíjjal térhetett haza.

VerselőkKULTÚRA
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napunkra:

 BORSODNÁDASD ARLÓ
 ÓZD
 VADNA

Életre tervezve

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

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.

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

VÉRADÁSOK
2018. január 31. szerda

09:00 - 10:00
Sajónémeti, Kultúrház

2018. január 31. szerda
11:30 - 17:00
Ózd, Civil Ház

További infó:
veradas.hu/adj-vert/veradasok

KKKKKKKKKK
IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!
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Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatver- ■
senyre ismét rekordszámú nevezés érkezett - mondta Takács László versenyigazgató.
A díjátadó gálát és eredményhirdetést január 20-án tartották a lillafüredi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 mintaszám 
után az idén több mint 1700 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 ne-
vezett tételből végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. A nevezett pálinkák és párlatok 311nevezőtől, 
162 településről származnak. A pálinkákat és párlatokat január 11-13-án értékelték Ongán. A zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 291 (16,7%), ezüst oklevelet 463 (26,6%), míg bronz oklevelet 394 (22,7%) pálinka és párlat. A keres-
kedelemben kapható minták közül 36 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50 
kategória győztes minta volt. Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt a kereskedelmi tételek száma, 641 a bér-
főzők és 685 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat. Fotók: Buzafalvi Győző    SZI - BGy

Quintessence IX. Pálinka- és Párlatverseny

Már általános iskolás ko- ■
rában rabul ejtette a fotó-
zás varázsa Laczó Józsefet, 
és most közel 80. évéhez 
is mindig előveszi gépét. 

Egykori régi északos kol-
légám szerint a fotózást nem 
lehet abba hagyni. A fotóri-
porter című kiállítását janu-
ár 22-én Sajószentpéteren 
a Szuperinfó szerkesztője, 
Buzafalvi Győző nyitotta 
meg. Tárlata február 9-ig te-
kinthető meg.

- Már gyerekként megsze-
retted a fotózást...

- Ahogy kezdődött, sosem 
felejtem el: Patakon egyik 
osztálytársamnak volt egy 
akkortájt divatos Pajtás 
fényképezőgépe. Mi ezt ak-
kor nem engedhettük meg 
magunknak. Mindig men-
tem velük, hogy lefotózzam 
őket. Utána beadtuk a fény-
képésznek, hogy csináljon 
belőle 6X6 méretű képeket. 
Következő lépcsőként a Bor-
sodi Bányász üzemi lap fel-
vett gyakornoknak,1955-ben 
elvégeztem Pesten a kétéves 
fényképész szakmát. Egyik 
gyakorlati óránkon 8-10 felvé-
telt kellett készítenünk. Utá-
na a tanár úr így korholta a 
többieket: a Laczó is ugyanott 
volt, ahol ti, de ti mintha ott 
sem lettetek volna. Önbiza-
lom-serkentő cseppekkel ellá-
tott egy életre. Érettségi után 

fotós lettem. Veres Mihály és 
Paulovits Guszti biztatására 
1972-ben az Észak-Magyar-
ország megyei napilaphoz 
szegődtem fotóriporternek, 
1985-től tíz évig a fotórovatot 
vezettem, majd az Új Észak-
hoz igazoltam. Ez balfogás 
volt, elkábítottak ígéretek-
kel. Egy dologért nem sajná-
lom, mert a megye egyik leg-
jobb fotósát, Verocskát (Éder 
Vera) én indítottam el a saj-
tópályán. A lap megszűnte 
után nyugdíjba mentem, de 
hála Mészáros Sanyi kommu-
nikációs igazgatónak, még 
10 évig az ÉMÁSZ-újságnál 
dolgoztam.

- A technika fejlődésével 
mennyivel lett könnyebb a 
fotósok munkája?

- A hőskorszakban filmet 
tekercseltem a masinába. A 
fürdőszobát rendeztem be 
labornak. A kádat deszká-
val takartam le: előhívtam, 
fixáltam, nagyítottam, szá-
rítottam. Táblát raktam az 
ajtóra: Tilos a belépés! Be-
méretezve adtuk le a nyom-
dának a papírképet, a nyom-
dászok rávitték a lemezre, azt 
maratták. Konzultáltam ve-
lük, hogy keményebb vagy 
lágyabb hívót készítsek. Na-
gyot változott azóta a világ, 
profin kell bánni a digitális 
technikával. Végig gondolva a 
múltat és a jelent, a technika 

jóvoltából lerövidült az idő, 
nincsenek idegfeszítő pilla-
natok, de igazán jót alkot-
ni nyugodt légkörben lehet. 
Én csak Nikonnal dolgozom, 
mert nekem az jelent min-
dent. Ott szeretek lenni, ahol 
nyüzsgés, mozgás van, ahol 
rögzíteni lehet az érdekes tör-
ténéseket. Annak idején az 
MTI-től, a Népsporttól tele-
objektívvel, motorossal érke-
ző kollégákat irigyeltem, de 
megjelent fotójukkal szembe-
sülve megnyugodtam, ilyet 
én félkézzel is tudtam volna 
csinálni.

- Sok emlékezetes szto-
riban volt részed. Közülük 
néhányat osszál meg az 
olvasókkal...

- Kéthasábos címlapfotót 
rendeltek Lenin évforduló-
ra a Bányásznál. Kitaláltam 
egy montázst. A könyvtár-
ban összeszedettem a mű-
veit, lefotóztam a diósgyőri 
Lenin-szobrot, háttérnek a vi-
lágtérképet tettem. Egy őrült 
feljelentett a pártbizottságon 
tiszteletlenség miatt, mert 
szerinte a Jeges-tengerbe ló-
gott a vezér feje. Hruscsov 
1964-ben Barcikára látoga-
tott. Mi a berentei szénosz-
tályozónál leragadtunk, így 
csak a konvojt fotózhattam 
le, de ez se jelenhetett meg. 
Amikor a Sajóbábonyi Ve-
gyiművekben a robbanás 

pusztítását megörökítettem, 
a rendőrök lefoglalták a ne-
gatívokat. Egy ünnepségről 
öltönyben érkeztem 1973-ban 
az LKM-be, ahol Vályi Péter 
miniszterelnök-helyettest 
szörnyű baleset érte. Csak 
a helyszínt tudtam fotózni, 
a kokillákat. Kórházba vit-
ték, de engem nem engedtek 
be, Zsike, a feleségem (aki-
vel 1959-ben kötöttünk há-
zasságot) ott dolgozott, de ő 
sem tudott segíteni. Amikor 
az ércelőkészítőmű 2 kémé-
nyét szépen átfestették, a kép-
aláírásom ez volt: Inkább azt 
kellett volna megoldani, hogy 
ne füstöljön. A szerkesztőm 
rám rivallt: „Te hülye fotós, 
azt hiszed, ez így lehozható? 
Elküldtem a Ludas Matyinak 
a Tücsök és bogár rovatnak. 
Lehozták, aznap berendeltek 
a pártbizottságra, egy ejnye-
bejnyével megúsztam. Kádár 
János 3 napos borsodi látoga-
tásakor albumot kellett készí-
tenem a turné állomásairól, 
amit a főszerkesztő adott át 
Mezőkövesden a főtitkárnak. 

Prémium lesz érte - 
ígérte. Ez is elfelejtő-
dött, akárcsak a mú-
zeumnak felajánlott 
temérdek negatív-
jaimért felajánlott 
plecsni.

- Összességében elé-
gedett lehetsz, hiszen 

nyertél az Ezüstgerely-pályá-
zaton, megkaptad Lipcse kü-
löndíját, a fotógrafikai bien-
nálén az Európa-fődíjat, a 
MÚOSZ Aranytolláért is ver-
senyben voltál...

- Illésy Sanyi, az MTI me-
gyei tudósítója terjesztett fel 
utóbbira, de más vitte el. A 
Focisták című képem meg-
tetszett a sportzsűrinek. A 
lipcsei díj szépséghibája, 
hogy nem engedtek ki átven-
ni, mondván itthon van rám 
szükség, így más hozta haza. 
A fődíjas Matyó lakodalmas 
mostanra se évült el: a hosszú 
asztalon üres tányérok sor-
jáznak, várakozó kislányok 
tereferélnek, mert biztosak 
abban, hogy hamarosan de-
rű és jókedv lesz a teremben. 
Tárlatok sokaságán mutattam 
be a megye életét, emberi sor-
sokat. Nagy bánatomra egye-
dül Sárospatakra nem hívtak. 
Megtanultam élni a közösségi 
média nyújtotta lehetőséggel, 
a facebook világa igen hálás 
közönség. 

SZI - Buzafalvi Győző 

A fotózást nem lehet abbahagyni
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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

�: 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.

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

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, mun-
káltatók, és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, 
online, e-mailes jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cég-
jog, adójog témakörökben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbírásko-
dás, melyet szintén ingyenesen vehetnek igénybe az érdeklődők. 

JOGpont iroda Ózdon:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje:

www.jogpontok.hu
Ingyenesen hívható Zöld szám: 

06-80-77-88-00
E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Mustos Lajos 3600 Ózd, Vasvár u. 52. péntek: 14:00-19:00

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
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INGYENES SZÁLLÁSSAL
NEMESVÁMOSRA

MEGEMELT ÓRABÉR!
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Szuper ügyek
A Műút a könyvtárba vezet. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban 
január 30-án, kedden délután öt órakor A Műút a könyvtárba vezet címmel rendeznek 
programot. Vendég Balázs Imre József József Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, 
a kolozsvári Korunk folyóirat főszerkesztő-helyettese. A beszélgetést Jenei László író, a 
Műút folyóirat szerkesztője vezeti.

Sajtógyakorlat, hogy az  ■
esztendő elején megkér-
dezzük a polgármestere-
ket az évzárásról, évindí-
tásról. Most is ezt tesz-
szük, Tamás Barnabást, 
Putnok első emberét kér-
tük fel válaszadásra.
Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a település, az önkor-
mányzat elmúlt évét ? Elége-
dett-e a mögöttünk hagyott 
évvel ? Maradt -e el valami ? 

Tamás Barnabás: Röviden 
megfogalmazva, pályázatok 
terén igen sikeres, saját szer-
vezésű programokban gaz-
dag, pénzügyi szempontból 
pedig eredményes évet zárt 
Putnok város. A mögöttünk 
hagyott évet a sportberuhá-
zások éveként jellemezném. 
Több olyan nagy volumenű 
beruházás ( Várady Béla 

Sportközpont, Sajóvölgye 
Focisuli Sportkomplexum, 
Városi Tanuszoda ) ért célba, 
mely hosszútávon biztosítja 
a lehetőséget az aktív sporto-
lás mellett a sport preventív 
funkciójának érvényesítésé-
re és tudatosítására. Mind-
emellett egyéb olyan fejlesz-
tések történtek a városban, 

s olyan pozitív dolgokat si-
került elérnünk, amik az itt 
lakók mindennapjait teszik 
könnyebbé. Összességében 
elégedett vagyok az eddig el-
ért eredményekkel, s én nem 
úgy fogalmaznám meg, hogy 
elmaradtak dolgok, hanem 
úgy, hogy 2018-ban folyta-
tódik a második fejlesztési 
időszak. 
Városvezetőként mit vár az 
idei esztendőtől, mi a „recept-
je” a további sikereknek? 

Tamás Barnabás: Vá-
rosunk esetében a célok és 
irányok egyértelműek, az 
elmúlt év eredményei bizta-
tóak, így a már előzőekben 
említett folytonosság, a meg-
kezdett munka továbbvitelé-
nek öröme határozza meg az 
új év feladatait. Több sikere-
sen elbírált pályázatunk van, 

melynek kivitelezése előké-
szítési szakaszban jár, il-
letve még elbírálás alatt lé-
vő pályázataink is vannak 
szép számban. Ezek érinte-
ni fogják az egészségügyet, 
a turizmust, a művelődést, 
tovább újul a belváros, illetve 
egyes városrészek is rehabi-
litálva lesznek, folytatódnak 
az energetikai korszerűsíté-
sek, felújított épületbe költö-
zik a Járási Hivatal, megépül 
Putnokon a bölcsőde. Én úgy 
vélem, - s ennek már több-
ször is hangot adtam - , hogy 
az eredményes munka nem 
egy ember sikere, hanem egy 
közösségé, egy képviselő-tes-
tületé, Putnoké. Csapatjáté-
kosnak tartom magam, s iga-
zi sikereket igazán csapatban 
lehet elérni. 2018-ban is így 
szeretném folytatni, közösen 

örülni a sikereknek, széles-
körű partnerséget kialakítva 
az intézményekkel, vállal-
kozókkal, civil szervezetek-
kel. Élünk a lehetőségekkel, s 
büszkék vagyunk arra, hogy 
ennek a városnak alakítói, 
formálói lehetünk. Bízom ab-
ban, hogy 2018. kiemelke-
dő jelentőségű lesz a város 
életében, s az újabb fejlesz-
tések még inkább erősíteni 
fogják Putnok régióközpon-
ti szerepét. 
Mi a személyes célja, mitől 
lenne a legboldogabb 2018-
ban ?

Tamás Barnabás: Kívá-
nom, hogy az újévi tervek 
maradéktalanul teljesülje-
nek, az új esztendő hozzon jó 
választásokat, egészséget, és 
békességet mindenkinek! 

            SZI - BGy

Folytatódik a második fejlesztési időszak Putnokon

Tamás Barnabás
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat  több mint 100 éves-, 
a magyarországi gyár 10 éves múltra tekint vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok kipufogórendszeréhez 
gyártunk kerámia alapú részecskeszűrőket. A vállalat 2005-ben az „Év zöld mezős beruházása”, majd 2013-
ban az „Év Befektetője” díjat nyerte el.

Operátori feladatok: • automata és félautomata gépek mel-
lett történő munkavégzés • egyszerűbb gépbeállítások elvég-
zése • minőségi követelmények betartása • gyártáshoz kap-
csolódó dokumentálás.

Elvárások: •  pontos, precíz munkavégzés •  több műszakos 
munkarend vállalása • utazási hajlandóság • monotónia tűrés.

Munkavégzés jellege: •  megszakítás nélküli, folyamatos 
munkarend: � 3 nap nappali munkavégzés (06:00 - 18:00) � 3 
nap pihenőnap � 3 nap éjszakai munkavégzés (18:00 – 06:00)

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés • munkába járás támo-
gatása (ingyenes vállalati buszjárat) • egyéb juttatások (pl. ét-
kezési hozzájárulás, SZÉP kártya) • azoknak, akik 120 km-nél 
távolabb laknak a vállalattól, munkásszállót biztosítunk Buda-
pesten • munkaruha biztosítása • havi négyszer hazautazás 
támogatása • hűségbónusz • továbbképzési lehetőség • nyel-
vi képzési lehetőség stb.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jöjjön el hozzánk felvételi tesztírásra:
2018.02.05., 14:00 – Ózd, ÓMI Városi Művelődési Központ, Gyár út 4.
További tesztírás (időpontok és helyszínek) a http://www.ibiden.hu/karrier oldalon talál.  
Vagy hívja központi számunkat: 06-24/501-300

Dunavarsányi telephelyünkre   
(Budapesttől 20 km) jelenleg az alábbi  
munkakörbe keresünk  
SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA munkaerőt:

OPERÁTOR 
(minimum 8 általános)  

KARBANTARTÓ 
TECHNIKUS
(műszaki végzettséggel, 
mechanikai vagy elektronikai)
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GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

Eredetiség vizsgálat minden hétköznap!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

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

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

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

Szórólapok, 
reklámkiadványok

terjesztésére 
megbízható, kézbesítésben 

jártas munkatársakat keresünk 

ÓZD
területéről. 

Gépkocsival rendelkezők 
jelentkezését is várjuk.

NEM DIÁKMUNKA!

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.

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ózdon
február 10-én.

Teljes körű  
csőszerelési munkák! 

Hívjon bizalommal:  
06-30/368-0115 

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. február 5. hétfő 15:30-kor

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
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MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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


