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Munkavégzés helye:
Ózd• 

Feladatok: 
Az ügyfél igényeinek legjobban • 
megfelelő gépjármű kiválasztása 
és értékesítése (új és használt 
autó értékesítése)
Ügyféltárgyalások lebonyolítása• 
Ügyfél elégedettség mérése• 
Használt gépjárművek • 
beszámítása

Gépjármű átadási • 
dokumentációk kezelése

Elvárások:
Minimum középfokú végzettség• 
Kimagasló kommunikációs • 
készség szóban és írásban
Nyitottság a technológiai • 
újdonságok elsajátítása felé
Műszaki beállítottság• 
Határozott, hiteles fellépés• 
B kategóriás jogosítvány • 
megléte, vezetési tapasztalat
Ügyfél-centrikus magatartás• 

Gépjármű értékesítő állás 

Várjuk jelentkezését magyar nyelvű önéletrajzzal 
a suzukikaiser@t-online.hu e-mail címre.

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

Teljes körű  
csőszerelési munkák! 

Hívjon bizalommal:  
06-30/368-0115 

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
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

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.

Cégünk precíz, önálló munkavégzésre alkalmas

RAKTÁROST
keres ózdi telephelyére.

POZÍCIÓ: raktáros

FELTÉTEL: 
Számítógépes ismeretek• 
Minimum 5 év• 
szakmai tapasztalat
„B” kategóriás jogosítvány• 
Rugalmasság, pontosság• 
Képesség önálló • 
munkavégzésre
Jó csapatszellem• 
Jó problémamegoldó • 
készség

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes bérezés• 
kiváló csapatmunka• 
teljes munkaidó• 

Fényképes önéletrajzot a 
info@wamamont.eu
e-mail címre várjuk.
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www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)
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Járóbottal ütötték meg. Életveszélyes sérüléseket szenvedett az az ózdi férfi, 
akit saját járóbotjával ütött meg két ismerőse. A 24 éves V. Tamást és az 55 éves B. Jánost 
a rendőrök pár órán belül azonosították, majd elfogták. Szuper ügyek

Az esztendő elején  ■
még jóval kedvezőbb 
anyagi feltételekkel le-
het a pihenésünket 
megtervezni. 

Felmérések azt mutatják, 
hogy a kedvezőbb árfekvés 
miatt a magyarok jelentős há-
nyada már az esztendő elején 
lefoglalja a nyárra tervezett 
bel – vagy külföldi nyaralá-
sát. Az utazási irodák ugyan-
is mostanság jóval olcsóbban 
kínálják azokat az utakat, 
amelyekért tavasszal, vagy a 
nyári időszak elején sokkal 
többet kell majd fizetni. Ar-
ra voltunk kíváncsiak, hogy 
az ózdiak tudnak, mernek-e 
ennyire előre tervezni.

Sándor (41)
„Most volt karácsony, né-

hány nappal ezelőtt még 

havat láttunk a városban, 
korai még a nyaralással fog-
lalkozni. Öt-hat hónap, még 
nagyon messze van. Elkép-
zelhető, hogy sokat lehet 
spórolni az előre gondolko-
dással, de nekünk állandó, 
bevált helyünk van. A csa-
láddal minden évben Haj-
dúszoboszlóra megyünk, 
és a szálláshelyünkön sem 
szoktunk változtatni. Az 
apartmanház tulajdonosá-
val jó kapcsolatot ápolunk, 

hosszú évek óta ugyanannyi-
ért szállunk meg nálunk.

Réka (27)
„Minket egyáltalán nem 

érint ez a kérdés, mert na-
gyon régen voltunk távol a 
várostól. Egyszerűen azért, 
mert nem telik rá. A párom 
és én is dolgozunk, de a meg-
keresett jövedelem egyelőre a 
gyerekekre, a lakáshitel fize-
tésére, és a mindennapi meg-
élhetésre kell. A nagymamák-
nál szoktunk néhány napot 
eltölteni, a távoli, tengerparti 
nyaralás egyelőre nem reális 
a mi esetünkben. Bízom ben-
ne, hogy ez a helyzet változni 
fog, s ahogy nőnek a srácok, 
úgy kerül egyre gyakrabban 
szóba egy görög vagy egy 
horvát tengerparti nyaralás. 
Ránk férne, megérdemelnék, 

de biztos, hogy nem ebben az 
esztendőben lesz.”

Sára (31)
„Év közben nagyon sokat 

robotolunk, sokszor egymás-
ra sincs időnk, ezért lényeges, 
hogy nyáron két hétre elutaz-
zunk, teljesen kikapcsoljunk. 
Nekünk, ha nyaralás, akkor 
tenger, ezért úticélként biz-
tonságos, tengerparti orszá-
got szoktunk kinézni. Vol-
tunk már Görögországban, 
Horvátországban, Olaszor-
szágban és a spanyoloknál 
is. Idén a tervek szerint Bul-
gáriába megyünk, ár-érték-
arányban szerintem most ez 
a legjobb. Két-három hete el-
kezdtem figyelni az utakat, 
mert ilyenkor valóban ked-
vezőbbek az árak, sokat lehet 
spórolni.              SZI  - NM

Janiczak Dávid polgár- ■
mester meghívására he-
lyi vállalkozók gyűltek 
össze az Olvasó Adorján 
Lajos termében, hogy 
egy pohár pezsgő mellett 
értékeljék a 2017-es évet, 
illetve új kapcsolatok épí-
tésével kezdjék az ideit.  

Pappné Szalka Magdolna, 
az Ózdi Művelődési Intézmé-
nyek igazgatójának köszön-
tője után Besenyei Lilla és 
Schulcz Gergő lépett a par-
kettre, akik társastáncokkal 
szórakoztatták a jelenlévőket. 
Janiczak Dávid beszédében 
kiemelte, hogy a megjelen-
tekben egy közös vonás ta-
lálható, mindannyian Ózdért 
és az ózdiakért dolgoznak. A 
vállalkozások adójuk befize-
tésével azért dolgoznak, hogy 
a helyiek megkaphassanak 
olyan szolgáltatásokat, mint a 
kultúra, sport, illetve a szoci-
ális jellegű szolgáltatások.

– Önöknek köszönhe-
tő az, hogy mentálhigiénés 

problémával küszködő embe-
rek, egyéb más, segítségnyúj-
tásra szoruló embertársaink 
megkaphatják azt a támoga-
tást a várostól, amit önök adó 
formájában befizetnek, és ré-
szükre mi biztosítani tudjuk 
ezáltal a szolgáltatásokat. 
Több száz ember dolgozik az 
önkormányzat berkein belül, 
önkormányzati rendszerben 
azért, hogy ennek a város-
nak legyen megfelelő városi 
rangja, egy városra jellem-
ző szolgáltatásokat nyújtson 
az itt élőknek. A vállalkozók 
nélkül ez nem működhetne – 
mondta Janiczak Dávid, vá-
rosunk polgármestere.

Elmondta, hogy a vállalko-
zók azon túl, hogy munkát 
adnak rengeteg ózdinak és 
környékbelinek, biztosítják 
a város működését. A koc-
cintás után kötetlen beszél-
getés és állófogadás várta 
a jelenlévőket. Több meg-
hívott is pozitívan értékel-
te az elmúlt esztendőt, az 

Ózdi Acélművek Kft. például 
az Ózdi Kohászati Üzemek 
nyomdokain halad, célja, 
hogy városunk újra régi fé-
nyében tündökölhessen.

– Az elmúlt évünk egy 
végtelenül sikeres évnek ér-
tékelhető, bár még a konk-
rét számok most zajlanak. 
Azonkívül ez az év, 2018 is 
egy hasonló sikertörténet-
nek ígérkezik. Elindult egy 
jelentős volumenű fejlesztés 
a gyárban, egy új hengersort 
telepítünk, ez jelentős mun-
kaerőt igényel. Sajnos el kell 
mondani, hogy kevés olyan 

hadra fogható 
munkaerőt ta-
lálunk, akik-
kel a jövőt 
meg tudnánk 
alapozni. Ép-
pen ezér t 
azon dolgo-
zunk, hogy 
saját kezünk-
be vesszük a 
képzést, saját 

szakember-állományt sze-
retnénk kinevelni és képez-
ni – tudatta Lőw Gábor, az 
ÓAM-Ózdi Acélművek Kft. 
PR Managere.

Lőw Gábor elmondta, hogy 
hosszú távú terveik vannak 
a céggel, ezért is fontos szá-
mukra a megfelelően képzett 
munkaerő. A vállalkozói koc-
cintás jó lehetőséget adott ar-
ra, hogy városunk üzletem-
berei szorosabb kapcsolatot 
alakítsanak ki, beavassák 
egymást terveikbe, amelyek 
aztán Ózd érdekeit szolgál-
hatják a jövőben.

Már most foglalják a nyaralást

Ózdért és az ózdiakért dolgoznak
Görög Ibolya ismert protokoll 
szakértő beszélt nemrégiben 
egyik előadásában arról, hogy 
túl sokat panaszkodunk és ke-
veset cselekszünk. Annak kap-
csán merült ez fel, hogy egyik 
hozzá forduló azt nehezményez-
te, az irodában - ahol többségé-
ben férfiak dolgoznak - őt a hím-
neműek semmibe sem veszik. Ezt 
a következtetést az értekezletek-
ből vonta le, mikor az érkezők az 
asztalnál ülőkhöz mind odamen-
tek kezet nyújtani, egyedül csak 
őt hagyták ki.
De tényleg ezen a munkahelyen 
szándékosan sértegetik a férfiak 
a nő kollégájukat? A férfi és nő 
közötti európai érintkezési szo-
kásokat figyelembe véve aligha 
erről lehetett szó. Egy kicsit is 
jó nevelést kapott férfi ugyanis 
zsigerből tudja, nem ő nyújt elő-
ször kezet a nőnek és pláne nem 
lefelé, amikor ő áll, a nő pedig ül. 
Inkább túllép az ügyön és nem 
hozza magát kellemetlen hely-
zetbe. Az illető hölgynek csak ez-
zel kellett volna tisztában lennie. 
Cselekvésképpen állva fogadni az 
érkezőt és kezet nyújtani neki. 
Azzal szinte mindenki tisztában 
van, hogy az árut a csomagolá-
sa adja el. Szívesebben nyúlunk 
a polcra egy olyan termék után 
amit olyan színvilág vesz körül, 
ami közel áll az egyéniségünk-
höz. De így van ez a külsőnk-
kel is, a stílusunk beárazza a 
személyiségünket.
Görög Ibolya fogalmazott vicce-
sen, hogy egy olyan lányt, aki mi-
ni szoknyában, mély dekoltázzsal 
érkezik az új munkahelyére, senki 
sem fog komolyan venni. Előbb 
át kell rágnia magát a call girls-
ségén és bizonyítani, hogy esze 
is van, nemcsak idomai. Emlék-
szem arra a fiatalemberre, aki ér-
tékesítőnek jelentkezett egyszer 
hozzám - kkv szektorra kerestünk 
kollégát - és az egyik erősségé-
nek a protokollt nevezte meg. A 
turista szandálos viseletét látva 
biztos voltam benne, hogy nem 
nálunk van a helye.
Tavaly a larnakai repülőtéren 
megakadt a szemem egy fekete 
nyári ruhás, fekete szalmakalapos 
lányon. Teljesen kirítt a tömegből, 
hiszen az utazók nagy része - jó-
magam is - rövidnadrágban, a kin-
ti negyven fokos hőséget magán 
hordozva, csüggedten várakozott 
az éjszakai becsekkolásra. A lány 
nem csinált semmi különöset, 
mégis különleges volt. Mivel a 
gépen mellettem ült, közelről is 
megszemlélhettem. Az egysze-
rű fekete ruhához egy egyszerű 
középmagas szandált viselt, de 
mindezt olyan módon, hogy úgy 
tűnt, mintha Audrey Hepburn ül-
ne mellettem.
És hogy a ruha teszi az em-
bert? Nem mindig. De stílus 
mindenképpen.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Stílus
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Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

HOLIK 
ANDRÁS 

(élt 75 évet)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Bánatos az út, 
mely sírodhoz vezet

Zokog a lelkem, 
szívem téged keres.

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

Ki vigyázol ránk odafentről, 
Lelkünkhöz szállsz a 

végtelenből.
Szavak helyett könnyeim 

hullatom,
Drága fi am a neved imába 

foglalom.”
Fájó szívvel emlékezünk

SZURDOK 
ATTILA

halálának 21. évfordulóján.
Szívünkben örökké élsz!

Örökké szerető édesanyád, 
testvéred Tomi, 

soha nem feledő mamád és az 
egész család

„Hirtelen halállal mentél el tőlem,
szívemnek fájni fog, amíg csak élek.
Lehet, hogy eljön a tavasz, a nyár,

de egymás kezét nem foghatjuk már.
Most hulló könnyekkel állok 

sírod felett,
koporsód bezárta legdrágább 

kincsemet.
Virágot viszünk egy néma sírra, 

de ezzel  Őt már nem
hozhatjuk vissza. 

Tudom, hogy nem jössz, 
de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, 

hogy ne tudjon fájni.
Szomorú szívem fel-felzokog Érted,
meg kell tanulnom egyedül élnem.”

Fájó szívvel emlékezünk

KRISTON ERNŐ
halálának 19. évfordulóján.

Szívünkben élsz örökké!
Szerető feleséged, Erzsike

és 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 tel-
ken 80 m2-es összkomfortos  (2 szo-
ba + nappali)  családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, fúrt kút 
tartozik. Fűtése gázkonvektor + cserép-
kályha, a melegvíz ellátásáról gázboj-
ler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érd: 
06-20/260-9517 hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap.

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

eladó 110 m2-es rendben tartott családi 
ház költözhető állapotban, két garázzsal, 
borospincével, műhely, terménydaráló, 
melléképületek, 1120 m2-es kert. CSOK 
igénybe vehető. Érd: 06-20/426-8048

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

Mogyorósvölgyben felújított csalá-
di ház eladó. Érd: 06-20/546-9370, 
06-30/708-6292

l a k á s e l a d á s

BOlYkI FŐÚT LEGJOBB RÉSZÉN 2 SZO-
BÁS PANELLAKÁS ELADÓ! A lakás 2 szo-
bás, erkélyes, 56 m2-es, összkomfortos, 
első emeleti, TEHERMENTES. ÁRA: 2,9 
MILLIÓ FORINT.

készpénzes és/vagy hitelképes vevők 
jelentkezését várom! További infó, fény-
képek, személyes találkozó egyeztetése 
csak e-mailben! eladolakas@gmx.com

eladó a Munkás úton földszinti, külön 
bejáratú, üzletnek is alkalmas, 1 szobás 
lakás garázzsal. Érd: 06-30/537-5294

eladó Nemzetőr út 20. szám alatti két-
szobás, erkélyes lakás. Ár: 3,6 MFt. Érd: 
06-30/924-8236

Ózdon, a Géza utca legszebb részén 1. 
emeleti, jó állapotú, alacsony rezsijű gar-
zon lakás eladó. Érd: 06-30/203-3090

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

Ózdon, frekventált, nyugodt kör-
nyéken rendezett, jó lakóközössé-
gű ház 1. emeletén tágas, 2+2 szo-
bás, felújított, tehermentes örök-
lakás bútorozva eladó. Irányár: 6 
MFt. Csak komoly érdeklődők hív-
janak: 06-70/330-7595

1,5 szobás lakás eladó Ózd frekventált 
részén. Érd: 06-70/415-7794

a l B é r l e t e t  k í n á l

Hosszú távra kiadó 1,5 és 2,5 szobás 
lakás. Érd: 06-30/855-6468

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 Vas-
vár úton. Érd: 06-70/368-5559

Ü z l e t ,  M ű H e l Y ,  I r O d a

eladó vagy bérelhető 110 m2-es üzlet. 
Érd: 06-30/855-6468

kiadó a Bolyki főútra nyíló, irodának 
alkalmas, szép esztétikai belsővel ren-
delkező 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 kiadóak. Jó parkolási 
lehetőséggel. Érd: 06-20/349-5017

rendkívüli lehetőség! Üres üzlethelyi-
ségek (50 és 110m2), valamint bejára-
tott vendéglátó üzletek bérbeadók vagy 
eladók áron alul Ózd belvárosában. Érd: 
06-70/362-2212

J á r M ű

veszÜnk! Készpénzes használtautó fel-
vásárlás a Suzuki Kaisernél. Akár hitel-
lel terhelt autóját is megvásároljuk. Elő-
zetes információ, és időpont egyezte-
tés: 30/374-8854 Autóinkat megtalálja 
az interneten: www.suzukikaiser.hu

Mazda 2 Revolution Top 1.5 2016-os, 
újszerű állapot, legmagasabb felsze-
reltség, az elérhető legtöbb extrával. 
Bőr belső, sávtartó, sávváltó asszisz-
tens, digitális klíma, ülésfűtés, esőér-
zékelő, kulcs nélküli indítás, GPS navi-
gáció, érintő kijelző. Irányár 4.499.999,- 
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 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 Alto 1.1 2005-ös évjárat, keve-
set futott, idős tulajdonostól, szervo-
kormány légzsák, Cd-s rádió. Irányár 
459.999.- autóbeszámítás 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, ülésfű-
tés, két zónás digitális klíma, parkoló 
radar, nagyon felszerelt sérülés mentes 
autó. Irányár 3.449.999,- hitel, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

renault Megane CC 1.6 2004-es évjá-
rat. megkímélt, keveset futott kivá-
lóan működő lehajtható üvegtető-
vel. Klíma, elektromos ablak, közpon-
ti zár, könnyűfém felni, kiváló állapot! 
Irányár 1.099.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

suzuki Vitara 1.6 GL+ 2016-os első 
gazdás, Piros/Fekete szín, kevés kilo-
méterrel, rengeteg gyári extra (digitá-
lis klíma, ülésfűtés, ködlámpa, érintő 
képernyős navigáció, alufelni, 4 elekt-
romos ablak, riasztó, 1 év garancia! 
Irányár 3.799.999.-hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Honda Civic 1.8 Sport 2008-as, első 
tulajdonostól, magasan felszerelt, digi-
tális klíma, ülésfűtés eső érzékelő, 
navigáció, alufelni. Irányár 2.179.999.-
hitel, autóbeszámítás lehetséges! Suzu-
ki Kaiser Tel.: 30/374-8854

Opel Zafira 1.8 benzin 7 személyes 
2006-os keveset futott, panoráma tető, 
klíma, elektromos ablak és tükör, vonó-
horog, ülésfűtés, ködlámpa, magasan 
felszerelt. Irányár 1.649.999,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjá-
rat, keveset futott 3 ajtós, garanciális, 
klímás, elektromos ablak, központi zár, 
tolató radar, ülés fűtés, végig vezetett 
szervizkönyv. Irányár 2.190.000,- hitel, 
autóbeszámítás lehetséges! Suzuki 
Kaiser Tel.: 30/374-8854

toyota Aygo 1.0 X, 2016/10 hó nagyon 
kevés km, új állapotban, magasan fel-
szerelt, alufelni, elektromos ablak, 
tolató kamera, 7” érintő kijelző, tele-
fon kihangosítás, nappali fény. Irány-
ár 2.549.000,- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854

Hyundai I20 1.25 benzin 2014-es évjá-
rat, 5 ajtós, klímás, elektromos ablak, 
központi zár, vezetett szervizkönyv. 
Irányár 2.290.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854 

toyota Yaris 1.4 D-4D 2008-as keve-
set futott, klímás nagyon szép álla-
pot, elektromos ablak és tükör. Irány-
ár 1.399.000.- hitel, autóbeszámítás 
lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 30/374-
8854 

seat Leon 2.0 PD TDI FR 2008-as évjá-
rat, sport változat, nagy spoilerekkel, 
ülésfűtés, klíma, elektromos ablak és 
nagyon sok extra. Kevés kilométerrel. 
Irányár 1.630.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! 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

volkswagen Passat VII Variant 2.0 CR 
TDI Highline 2012-es évjárat. Bőr bel-
ső, érintő kijelző, navigáció, digitá-
lis klíma, ülés fűtés és sok más extra. 
Irányár 3.290.000,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

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

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

suzuki Swift 2001-es évjárat, 1000 
cm3-es, megkímélt állapotban, 1,5 év 
műszakival, megkímélt állapotban eladó. 
Érd: 06-20/529-7594

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

r é g I s é g

antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi tár-
gyat, teljes hagyatékot vásárolok 
korrekt áron. kérem hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás becsü-
letes értékbecslés. érd: 06-30/486-
3578

gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. érd: 
46/348-436, 20/388-7997

Magángyűjtő vásárol: öreg állványos 
varrógépet, játékot, könyveket, képes-
lapot, diavetítőt, régi pénzeket, ira-
tot, öreg autót, motort, kerékpárt, ezek 
alkatrészeit, rádiót, hagyatékot, Rima, 
Acélgyári relikviát. Bármi érdekelhet. 
Érd: 06-30/912-9916, antiklimlom@
gmail.com

á l l a t

Fekete színű német juhász keverék 
kiskutyák 1.000 Ft-ért elvihetők! Érd: 
06-20/5050-956

5 hónapos kislány cica, szürke-fekete 
színű, egerésző házimacska ajándékba 
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! vastag 25.000/m3, 
vékony 18.000/m3, puhafa, fenyő 
13.500/m3. darabolás + 2000Ft/
m3. az ár tartalmazza a fuvar 
költséget! érd: 06-20/423-5544, 
e-mail: sandor12@citromail.hu, 
06-30/314-5949 e-mail: cs.alex.
hunt@gmail.hu lezák sándor

eladó konyhakész tűzifa számlával 
11.000Ft/m3. Ingyenes kiszállítás. Érd: 
06-20/571-8506, 06-30/550-3930, 
06-20/328-7758

konyhakész tűzifa erdészettől ömleszt-
ve 345×215×83 (6 m3) raktérben. Rész-
letek és árak: 06-30/964-9571

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

tűzifa eladó erdei m3-ben fenyő, cser, 
tölgy. Érd: 06-30/248-7043

tűzIFa eladÓ tölgy, bükk, akác 
erdei m3 méteres szálban 1x1x1,70 
m3 25.000Ft/m3-tól. Ugyanitt: kalo-
dás tűzifa 1x1x1-es hasogatott sor-
ba rakva 15.000 Ft/kaloda. Ömlesz-
tett m3 hasogatva ami 1x1x1-es 
14.500Ft/m3, 7 sima m3-tól rendel-
hető. Ugyanitt erdei m3 nagy kalo-
dában, ami 1x1x1,70 konyhakész 
tűzifa 27.000 Ft/m3-től (1 m3-t nem 
vállalunk). érd: +36-20/5999-285, 
+36-20/2727-338

vastag, minőségi tűzifa eladó. Érd: 
06-70/620-5183
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Bánrévén szárított kukorica, naprafor-
gó, árpa, búza eladó. Érd: 06-70/326-
1680, 06-48/436-077

Burgonya eladó. Érd: 06-30/626-
5881

eladó Philips hűtőláda, konyhaszekrény, 
ruhásszekrény, 3 db sózó teknő, 50 lite-
res cserép káposztáshordó, cserép pad-
lóváza, 3x3 m-es szőnyeg, futószőnye-
gek. Érd: 06-20/426-8048

eladó ROLAND-E 12-es szintetizátor. 
Ára: 25.000 Ft. Érd: 06-70/216-1237

eladó 4 égős gáztűzhely, palackkal 
együtt. Érd: 06-30/416-3056

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

Megkímélt állapotban műanyag élelmi-
szeres hordók eladók, 60 literes 2500 
Ft/db és 200 literes 6500 Ft/db. Érd: 
06-30/393-0812

2Xl méretű, újszerű állapotú (kétszer 
viselt), cipzáras férfi bőrdzseki eladó. Ár: 
15.000 Ft. Érd: 06-70/629-0524
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akármilyen vas, fém hulladékot vásá-
rolok. Érd: 06-70/534-5971

személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Érd: 06-70/555-1262

vas- és színesfém felvásárlása, hétvé-
gén is. Érd: 06-20/616-2966
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alumínium, rozsdamentes anyagok 
szakszerű hegesztése. Érd: 06-30/249-
6394

kÖltÖztetés-BÚtOrszállítás-
lOMtalanítás zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.
eu

teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Víz, 
villany, festés, tapétázás, burkolás. Érd: 
06-30/943-3913

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

villanyszerelési munkát vállalok! Érd: 
06-30/301-0215

á l l á s

arlói sörözőbe megbízható pultos kol-
léganőt keresek akár azonnali kezdés-
sel. Érd: 06-30/542-8350

autószerelő munkatársat kere-
sünk karbantartási munká-
ra. Jelentkezés 30/9289-740 
telefonszámon.

Budapesti munkalehetőség lakatosok-
nak, hegesztőknek szállással, utazással, 
1300Ft-os órabérrel. Érd: 06-30/959-
1491, wivien8@gmail.com
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Az oldal Ózd Város Önkormányzata támogatásával készült.

Hat általános iskola,  ■
több mint 70 tanulója 
mérte össze erejét a Vá-
rosi Uszodában, a Diák-
olimpia Úszás Térségi 
Döntőjében. 

A rengeteg induló miatt 35-
nél is több futamot rendeztek. 
A megmérettetés után nagy 
izgalommal gyűltek össze 
a fiatalok az eredményhir-
detésre. A Diákolimpia Me-
gyei Döntőjére többségében 
a Bolyky, az Újváros Téri és 
a Vasvár Úti Általános Iskola 

diákjai kvalifikálták magu-
kat. Nagy eredménynek szá-
mít, hogy ennyi gyermeket 
képesek voltak megmozgat-
ni, hiszen az igazolt verseny-
zők nem is vettek részt a vi-
adalon, ők a megyei döntőn 

csatlakoznak a sorozathoz. A 
jövőben sem maradunk diák-
olimpiai úszás nélkül, hiszen 
február 7-én ismét a Városi 
Uszodában láthatjuk a me-
gye leggyorsabb 3. és 4. kor-
csoportos diákjait.

Idén már hatodik al- ■
kalommal adták át az 
Ózdi Művelődési Intéz-
mények igazgatótaná-
csa által alapított: A 
Művelődésért díjakat 
az Olvasóban. 

A kitüntetés Demes Ferenc 
ózdi alkotó keze munkáját 
dicséri, címe: A mag. Kultu-
rális aktivitásáért Lukácsy 
Lászlónét ismerték el, aki 
1975-től foglalkozik hímzés-
sel, 2011 óta pedig az ÓMI 
Aranygyűszű Díszítőmű-
vészeti Szakkör vezetője. 

Mecenatúra kategóriában 
idén Palotai Istvánt és fiát, 
Ádámot közösen ismerte 
el az ÓMI igazgatótanácsa. 
Évek óta minden jelentős 
eseményen részt vesznek, 
hogy megörökítsék a fontos 
pillanatokat az utókor szá-
mára. A gála lezárásaként 
a Vadkerti Imre, Zsapka At-
tila és Sipos Dávid alkotta 
Akusztikus trió koncert-
jét hallhatták a résztvevők. 
Az együttes versfeldolgo-
zásokkal és hazafias érzel-
mű dalokkal szórakoztatta 
a közönséget.

Minden lelkipásztor  ■
a saját egyházáról be-
szél az istentiszteleti 
alkalmakon – ez a köz-
ponti gondolata az idei 
ökumenikus imahét-
nek.  

Ennek lényege, hogy kö-
zelebb hozza egymáshoz a 
különböző felekezetek híve-
it, valamint betekintést nyer-
hessenek más gyülekezetek 
liturgiájába, szokásaiba. A 
hét harmadik miséjén Tóth 
Melinda evangélikus lelkész 
prédikált a jelenlévőknek. A 
hívek között is szinte minden 

felekezet képviseltette ma-
gát, a padokban római- és 
görögkatolikusok, reformá-
tusok, illetve evangélikusok 
is ültek. A jelenlévők János 
evangéliumából hallhattak 
egy részletet, majd a Krisz-
tusban való nyugalmat le-
lésről, illetve a reformáció 

és Luther Márton jelentősé-
géről és tanításairól beszélt 
nekik a lelkész. A liturgia 
ezután görögkatolikus rend 
szerint folytatódott, majd mi-
után véget ért, a jelenlévők 
átvonultak a közösségi ház-
ba, ahol szeretetvendégség 
várta őket.

Megszűnt az üzem- ■
szerű falopás a térség-
ben, ma már csak kézi 
erővel pusztítják az er-
dőt az illegális fakiter-
melők. 

Az erdészeti károk csök-
kentéséhez az önkormány-
zat által biztosított szociá-
lis tűzifa program is jelentős 
mértékben hozzájárul. Óz-
don idén közel hatezer köb-
méter fát osztottak szét a 
rászorulók között. Az el-
múlt időszak statisztikái azt 

igazolják, hogy bár 
jelentősen csökkent 
országos és helyi vi-
szonylatban is ez az 
erdőt pusztító tevé-
kenység, de azért 
nem szűnt meg teljesen. Az 
erdészek szoros és jól műkö-
dő kapcsolatot tartanak fent 
a helyi rendvédelmi szervek-
kel. Az Ózdi Rendőrkapitány-
sággal közösen szinte hetente 
szerveznek akciókat, hiszen 
kiemelt feladatuk az állami 
vagyon védelme. Ilyenkor a 

legmodernebb eszközöket is 
bevetik a cél érdekében, mint 
például éjjellátó vadkamera 
vagy drón. De az erdő meg-
közelítését fizikai akadályok 
létrehozásával is próbálják 
meggátolni, úgynevezett sán-
cokat ástak ki. Ez is a véde-
kezés egyik formája.

Művelődésért díjak

Modell karrier Imahét 
Európa nagy divat  ■

fővárosait járta be egy 
ózdi fiatal. Andrássy 
Attilára a közösségi 
portálon talált rá egy 
nemzetközi modellügy-
nökség. 

A fiatal modell Párizsban 
és Londonban is kifutóra lép-
hetett már a divatipar leg-
nevesebb rendezvényein. 
Attila a középiskolai tanul-
mányai mellett a múlt évben 
három hónapot töltött kül-
földön és olyan híres terve-
zők ruhakollekcióit mutat-
hatta be a nagyközönségnek, 
mint például Rick Owens és 
Dries Van Noten. Torino-
ban egy közismert márka 

prezentációján is részt vett, 
valamint egy francia divat-
márka fotózásán is bizonyít-
hatta tehetségét. Milánóban 
egy olasz divatiskola végzős 
diákjainak vizsgamunkáit is 
bemutathatta. Diáksport 

Illegális fakitermelés

Szuper ügyek
Ellenőrzések a miskolci farsangon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. február 2. 
és 4. között kiemelten ellenőrzik a Becherovka Miskolci Farsang 2018 elnevezésű rendez-
vényre kitelepülő kereskedőket és vendéglátósokat. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és 
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. 
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Kos - A héten kifejezetten 
szenvedélyes lesz. Önmagában 
nem is lenne baj, hogy nagy 
lelkesedéssel veti bele magát a 
dolgokba vagy, hogy a kapcso-

lataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet, 
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív 
lángokba mehet át és egy-kettőre akara-
tossá válhat.

Bika - Még jó, hogy a hét 
békésen kezdődik. Sajnos, a 
szerdai holdfogyatkozás 
„összetörheti” Önt. Telihold 
lenne, de a Föld bekerül a Nap 

és a Hold közé és kitakarja a Hold elől 
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából 
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a 
magánéletére és a hivatására is!

Ikrek - Nagyszerűek az égi  
konstellációk! Ha eddig 
bármivel kapcsolatban is 
nehézségekbe ütközött volna, 
az a héten egy csapásra 

megoldódik. Még a magán- illetve hivata-
los problémák is megoldódnak és kedvező 
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia 
magát és belevágni abba, amibe szeretne.

Rák - Új ismerősei között akad-
hat olyan, aki megdobogtatja 
a szívét. Ha egyedülálló, akkor 
nincs is ezzel semmi gond, 
akár egy bimbózó kapcsolat 

is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él, 
akkor okozhat ez az illető kellemetlen-
séget a rámenősségével, vagy ha Ön nem 
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömé-
re nyugodt és gondtalan hét elé 
néz, ami már régóta Önre fért. 
El se akarja majd hinni, hogy 
nem történik semmi probléma 

és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami 
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten 
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és 
gördülékeny hete legyen.

Szűz - Uralkodó bolygója a 
kapcsolatok területén hat most 
a legjobban, de kellemetlen 
fényszögben áll a családi álla-
potokat jelölő Plútóval. Vigyáz-

zon, mert a mélyben feszülő ellentétek 
most könnyen problémásak lehetnek. Ha 
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást, 
hisz Ön sem egy tűzszerész.

Mérleg - Jelenleg Önben a 
harmóniára törekvés az 
erősebb, ezért a meghátrálást 
választja a konfliktus helyett. 
Ha végképp sarokba szorítják 

és képletesen nem kap már levegőt, akkor 
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapot-
ként jelentkezhet. Ne tévessze össze a 
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!

Skorpió - Még mindig kissé 
életunt és kedvtelen, a téli 
időszak erőteljesen befolyásol-
ja kedvét. Még a rutinfeladatok 
is nehezére esnek és talán 

maga az élet is. Semmihez sincs kedve és 
természetesen haragszik az egész világra, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne 
Önnek a változatosság.

Nyilas - Tele van feszültséggel 
és ahelyett, hogy ezekre 
megoldást keresne, megelég-
szik azzal, ha bűnbakokat talál. 
Képes a legkisebb nézeteltérést 

is heves vitává alakítani. Ezzel azonban 
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett, 
hogy megszabadulna az indulataitól, csak 
újabbakat épít fel magában.

Bak - Azt hinné egy unalmas, 
megszokott hét elé néz, de 
rövid időn belül látni fogja, hogy 
elképesztő események érik. 
Váratlan, izgalmas fordulatok, 

de még új lehetőségek is érkezhetnek. 
Nem is kell majd törnie magát a változá-
sokért, jönnek maguktól is. Összessé-
gében elégedett lesz a hetével.

Vízöntő - Igazán kedvező 
energiákat kap a héten! Eddig 
akadályoztatva érezte magát, 
de a napokban minden gát 
megszűnik és töretlenül halad-

hat előre. Bármi, amibe csak belefog, az 
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes 
kockáztatnia és akár formabontó terveit is 
megvalósíthatja.

Halak - Meglepi a környezetét 
azzal, milyen érzékenyen reagál 
az Önt érő ingerekre. Különösen 
a kritikákat fogadja nehezen, 
még ha érzi is, hogy azoknak 

van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és 
megkeresni az okát annak, miért is ilyen 
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. 
Fontos az önvizsgálat!

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)
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A Diamit Zrt. az alábbi 
munkakörbe keres  

munkatársakat:

VILLANYSZERELŐ,
ÉPÜLETGÉPÉSZ 

SZERELŐ

Érdeklődni: 
Tóth László

06-70/378-45-87
toth.laszlo@diamit.hu

Ambíciózus, 
tapasztalattal 

rendelkező, tervről 
önállóan dolgozni 

képes szakemberek 
jelentkezését várjuk, 
kiemelt bérezéssel!

Kiemelt bérezéssel 
GÉPKEZELŐKET 

keres a borsodnádasdi PLES Zrt. 
Jelentkezéshez küldje 

önéletrajzát az 
e.bota@ples.hu címre.

CO hegesztőket, lakatosokat kere-
sünk! Magas kereseti lehetőség, 
bónuszrendszer, egy műszakos 
munkarend, bejutás céges autók-
kal megoldott, azonnali kezdés. 
érd: 06-70/413-9273

dekoratív hölgyek jelentkezését várjuk 

görögországi hostess munkavégzésre. 

Kiemelkedő kereset! Érd: 06-70/419-

8301

lakatost, AWI, CO hegesztőt, forgácso-

lót, budapesti és vidéki munkára felve-

szünk. Érd: 06-20/578-7678, nexus.tra-

de@freemail.hu

Mátranováki munkahelyre gyakorlat-

tal rendelkező CO és AWI kombináltos 

hegesztőket keresünk. Jelentkezésü-

ket önéletrajzban várjuk. rizopes2014@

gmail.com 06-20/356-3835

Megbízható traktorost keresünk gyü-

mölcsösbe, Gyöngyös térségében. 

Állandó munka, biztos megélhetés, úti-

költség térítés, szállás lehetőség. Érd: 

06-20/9356-969

szépségszalon manikűrös, pedikűrös 

munkatársat keres! Érd: 06-20/3675-

322

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, Ven-

déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 

(E-000937/2014/A001-A011) Érd: 

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

hu

t á r s k e r e s é s

Családi házzal, rendezett anyagi körül-

ményekkel rendelkező absztinens, nem 

dohányzó, idős férfi hölgy társat keres 

háztartásába. Érd: 06-48/448-162

Férfi keres olyan hölgyet, aki nem 

iszik, nem dohányzik, alkalmi kapcso-

latra 50-80 éves korig. Tel.: 06-20/294-

5029

társat keres komoly szándékkal 63 

éves, nyugdíjas hölgy. Tel.: 06-20/337-

5689
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Szuper ügyek
Megvan a győztes. Az elmúlt hetekben lezajlottak a BAZ megyei 
Téli Teremlabdarúgó torna körzeti küzdelmei. A kétnapos döntő során 12 csapat 
mérkőzött meg egymással a bajnoki címért. Kazincbarcika csapata az elődöntő-
ben esett ki végül büntetőpárharcban Putnok ellen. A döntőről szintén büntetők 
döntöttek, ám a putnokiak ezúttal alulmaradtak a mádi csapat ellen, akik így a 
győzteseknek járó díjat vehették át az izgalmas rendezvény végén.  

A jelenlegi helyzet  ■
szerint akár a rügyezés 
és a kikelet is lehetne 
a téma. Az idővel kap-
csolatban csak a gyors 
változás a biztos. Így 
volt ez vajon régen is? 

A meteorológusok sze-
rint változó időszak elé né-
zünk. Míg a hét elején a me-
leg, napsütötte órák voltak 
többségben, a hét vége fe-
lé ez jócskán megváltozik. 
„Többnyire közepesen felhős 
lesz az ég, estig nem valószí-
nű csapadék, este azonban 
az északi megyékben gyenge 
eső már előfordulhat. A déli 
szél megélénkül.” – írja az 
előrejelzés a met.hu-n. Ezek 
után újabb hidegfrontra szá-
míthatunk. Mivel a február 
az utolsó téli hónap, így ez 
még nem is lenne meglepő. 

A változékonyság azonban 
mindenképp érdekes. Mint-
ha a tél hanyagul felragasz-
tott sebtapaszán mindun-
talan átvérezne a tavasz. 
Népi bölcsességek bőven 
akadnak januárra és feb-
ruárra vonatkozóan is, de 
érdemes feltenni a kérdést: 
ez még ugyanaz az időjá-
rás, amit őseink ismertek? 

Közép-Európában a tizen-
nyolcadik század közepén 
ért véget egy kisebb jégkor-
szak-szerű klímajelenség, 
aminek utóhatásait még a 
múlt század közepén is érez-
ni lehetett. Emiatt az is lehet, 
hogy ez a változékony idő-
járás a normális nálunk, de 
az is benne van a pakliban, 
hogy az oly sokat szajkózott 

globális felmelegedés első 
hatásait ízlelgethetjük. Min-
denestre érdemes néhány 
népi bölcsességen keresz-
tül megfigyelni, hogy válto-
zott-e valami az évszázad-
ok alatt!

Piroska napján, ha fagy, 
negyven napig el nem hagy, 
tartja egy másik népi jóslat. 
Bár január 18-án épphogy 
csak a nulla felett állt kör-
nyékünkön a hőmérő higany-
szála, azt már most megál-
lapíthatjuk, hogy a negyven 
nap jégkaparás elmaradt.  
Furcsa lehet, de január vé-
gén nagyanyáink a fagyért 
imádkozhattak elalvás előtt, 
hiszen akkoriban úgy tar-
tották,  Dorottya napján, ha 
csikorog a fagy, a tél nem-
soká abbahagy. Bár biztosat 
nem tudunk mondani, de a 

meteorológusok szerint feb-
ruár 6-án szeles, hideg idő 
lesz, de fagyni nem fog. Ez 
is kasszandrai jóslatnak tű-
nik tehát: vagy marad a tél, 
vagy jön a tavasz. Minden-
estre annyi szépen kilátszik 
a dolgokból, hogy a régiek 
nem beszéltek a vakvilágba, 
és ismerték jól a természetet, 
hiszen még arra a szeszélyes 
időre is voltak helytálló jós-
lataik, amik csak a gyáripar 
rohamos terjedése, az aero-
szolos dezodorok, az ipari 
méretű környezetszennye-
zés, és a kipufogógáz jócs-
kán megterhelt. Csak azt 
reméljük, hogy jó száz év 
múlva még mindig használ-
hatóak lesznek ezek a meg-
állapítások. 

Forrás: Kolorfesztivál 
Kommunikációs Iroda

A népi meteorológia nem ment ki a divatból 
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Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

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

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

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ózdon
február 10-én.

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!

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
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

Lengyel szén  
(6500 kcal,  7% 
hamutartalom)  
folyamatosan kapható! 
Tel.: 06-30/415-2428
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Gál László, az Ózdi FC ügyvezetője tavaly nagyon optimistán nyilatko-
zott a klub terveiről. Úgy tűnik, hogy a tapasztalt sportvezető tudta miről 
beszél. A felnőtt csapat az előkelő harmadik helyen áll a megyei első osz-
tályú bajnokság félidejében, az utánpótlás csapatokban egyre több gyerek 
szerepel, az infrastruktúra fejlesztésére és az utánpótlás képzésére pedig 
elnyertek egy közel 240 millió forintos beruházási támogatást. Ezek alap-
ján kijelenthető, hogy a vezetők alapötlete, amely szerint az Ózdi FC-t a 
régió meghatározó utánpótlás nevelő műhelyévé szeretnék tenni, a lehető 
legjobb úton halad.
„Itt meg kell említeni, hogy sajnos munka szempontjából elvesztettünk 
egy értékes embert, Urbán Flóriánt, aki egy jobb ajánlat miatt elhagyta 
klubunkat. Nagyon sajnáljuk, mert rengetek értékes ötletet adott nekünk a 
gyerekek képzését illetően”- mondta el az ügyvezető. 
A klub az elnyert támogatásnak köszönhetően rövidesen elkezdheti építeni 
a nagy műfüves pályát, amely már nagyon hiányzott az egyesület sportolói 
számára. „Az elfogadhatatlan egy ilyen nagy múltú egyesületnél, hogy 
hónapok essenek ki a fiatalok képzéséből, csak azért mert esik az eső, 
vagy leesett a hó. Érdemes megnézni a gyerekek arcát, amikor örömmel 
edzenek, és érdemes megnézni azokat az elkeseredett kis arcokat mikor 
a rossz idő miatt nem tudják azt csinálni, ami végtelen boldogságot okoz 
számukra” –hívta fel a figyelmet Gál. 
A sportszakember elmondta azt is, hogy pár hete egy külföldi akadémiáról 
kapott meghívást, amely meghívásnak nagy örömére az elmúlt héten ele-
get is tudott tenni. Erről a látogatásról ígérete szerint hamarosan beszámol. 
Lesz is miről, hiszen elmondása szerint nagyon közel állnak egy együtt-
működési megállapodás aláírásához, amely nem csak az ózdi gyerekek és 
edzők számára jelenthet páratlan fejlődési lehetőségeket, de az egész hazai 
labdarúgó képzésre is hatással lehet.
„Nem szeretném elkiabálni, de ha minden jól megy, akkor nagyon rövid 
határidőn belül aláírunk egy szerződést, egy világszinten is elismert után-
pótlás nevelő egyesülettel, aki jelenleg a világ TOP csapatai számára nevel 
fiatal játékosokat. Az együttműködés célja, hogy a klubunkánál edző gye-
rekek – minőségi képzés tekintetében – egy magasabb szintre kerülhes-
senek. Hosszútávon a játékos képzésre és a tehetségek a felnőtt csapatba 
való beépítésére kívánjuk helyezni a hangsúlyt, nem pedig a játékos-vá-
sárlásra. Célunk, hogy az ózdi utánpótlásból kikerülő játékosok a felnőtt 
csapatunkhoz, valamint külföldre tudjanak igazolni, majd pedig a magyar 
nemzeti válogatott játékosai lehessenek.” –nyilatkozta Gál.
Az utánpótlással kapcsolatban még elmondta, hogy szeretnék a helyi isko-
lákkal szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Ehhez elmondása szerint, egy ta-
nulószoba kialakítását tervezik a stadion területén. „Az nem mehet tovább, 
hogy a nagyon tehetséges gyerekek ne foglalkozzanak a tanulással, hiszen 
mi nem csak játékosokat, hanem embereket is szeretnénk a srácainkból 
nevelni. Ehhez szeretnénk a szülőknek segítséget nyújtani, mert ebben a 
rohanó világban a szülők is maximálisan vannak terhelve. Reméljük, hogy 

a helyi pedagógusokkal közösen ebben is segíteni tudunk a családoknak.”
Még egy gondolat az utánpótlással kapcsolatban - Gál Úr ígéri, hogy 
amint azt az anyagi lehetőségeik is megengedik, úgy igyekezni fognak a 
teljes utánpótlást az egyesület hivatalos szerelésébe öltöztetni. „Higgyék 
el, nagyon nagy örömmel töltene el, ha azt látnánk, hogy a helyi gyerekek 
büszkén viselnék az Ózdi Football Club mezét, melegítőjét, és nem azt 
tapasztaljuk, hogy valamelyik tv-ből ismert, híres külföldi csapat mezében 
rohangálnak az utcán.”- zárta az utánpótlással kapcsolatos mondandóját 
az ügyvezető.
Röviden szeretnénk rátérni a felnőttek szereplésére is. Ahogyan azt fen-
tebb említettük, a felnőtt csapat jelenleg harmadik a bajnokságban. Ez egy 
remek eredmény, de a vezetőség természetesen örülne, ha a szezon végére 
ennél is előrébb tudnának lépni. 
„Nem titkolt cél, hogy megnyerjük a bajnokságot” – jelentette ki Gál ha-
tározottan. Viszont azt is elmondta, hogy ha ez idén nem sikerül, akkor 
sem veszítik el a kedvüket, és jövőre újra nekifutnak a feladatnak, hiszen 
hosszú távra terveznek és ez csak az első év. Az sokat elárul az ózdi em-
berek szeretetéről, hogy volt olyan mérkőzés, amelyen közel 1000 ember 
(!) előtt játszott a csapat. A híres ózdi szurkolás még a gárda néhány, sokat 
megélt tagját is meglepte, és egyúttal meghatotta. Mondták is az öltöző-
ben: „Laci bá’ ez nagyon komoly, ilyen sok nb1-es csapatnál sincs”. 
Mi lesz itt, ha tényleg jönnek a komolyabb sikerek…
A város hozzáállásáról annyit mondott az ügyvezető, hogy az a szeretet, 
amit itt a csapat kap, még őt is meglepte. Itt nem arról van szó, hogy né-
hány ember elismerően bólint, hanem az utcán megszólítják őket, és sok 
sikert kívánva gratulálnak nekik. „Persze egy-egy gyengébb meccs után 
is megkapjuk az őszinte, kritikus, de sohasem bántó reakciókat”- nevetett 
Gál Úr.
A klub vezetősége is érzi, hogy most tényleg mindenki támogatja a csapa-
tot. „ Janiczák Dávid polgármester Úr, és Fidrus Péter alpolgármester Úr 
biztosítottak minket arról, hogy amit egy város megtehet annak érdekében, 
hogy sikeresek legyünk, azt ők megteszik. Ez most nem az úgymond „kö-
telező kör” részemről, hanem tényleg azt érzem, hogy az önkormányzat 
vezetése és a dolgozói ugyan azt szeretnék, mint mindenki más ebben a 
városban. Sikeres csapatot. És ha a csapat sikeres, akkor az emberek bol-
dogabbak. Ez egy közös cél, és ezt közösen fogjuk elérni!”
Arra is kaptunk ígéretet, hogy mostantól folyamatosan tájékoztatni fogják 
a várost és a szurkolókat, mert hallanak ők is pletykákat, és szeretnének 
ennek elébe menni. Gál Úr még fontosnak tartotta kiemelni, hogy termé-
szetesen odafigyelnek a kritikákra, mégis azt kérik, hogy a város, az em-
berek bízzanak bennük és segítsenek elérni a kitűzött célokat. „Legyen az 
Ózdi FC sikere mindnyájunk sikere!” 
Az látszik, hogy Gál László és csapata nagyon elszánt, rengeteg ötlettel és 
tervvel néz a jövőbe, ezért nem is kívánhatunk mást, mint, hogy: 

HAJRÁ ÓZD! 
CSAK AZ ÓZD!

Jó úton az Ózdi foci
Hajrá ÓZD!



92018. február 2.

Szuper ügyek
A hagyományokat foly- ■

tatva január 18-án a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat veze-
tése sajtóreggelit tartott 
a Megyeházán. Részletes 
tájékoztatást adtak az 
önkormányzat 2018-as 
feladatairól, céljairól.

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke tájékoztatójá-
ban emlékeztetett rá: „Abban 
a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nem csak beszé-
lünk róla, hanem tehetünk is 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye gazdasági, társadalmi fel-
emelkedéséért.”  A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében a 
2014-2020-as időszakra 93 
milliárd forint áll megyénk 
rendelkezésére. A szakmi-
nisztérium összesítése sze-
rint tavaly 56 milliárd forint 
támogatási értékben szüle-
tett döntés. A szerződésköté-
sek megtörténtek, rövidesen 
indulnak a közbeszerzések. 

Megyénk 358 településéből 
eddig 134 nyert legalább egy 
pályázattal, remélhetően ez a 
szám tovább növekedik.

„Az irányító hatóság érte-
sítése szerint a múlt héten a 
második körös pályázatok 
esetén már mintegy 20,7 mil-
liárd forint TOP forrás talált 
gazdára”- jelentette be a köz-
gyűlés elnöke. Ezek után néz-
zünk egy-egy konkrét példát 
Borsodból, Abaújból és Zemp-
lénből – mondta Török Dezső. 
Sárospatak városa történelmi 
adottságainak köszönhetően 
kulturális, borászati, idegen-
forgalmi központ.  Ennek fi-
gyelembe vételével készültek 
pályázataik is. A TOP kere-
tében nyertek kerékpáros-
barát, fenntartható közle-
kedésfejlesztésre 500 millió 
forintot. A Megyer-hegyi ten-
gerszem turisztikai fejlesz-
tésére 388 millió forintot, 
helyi termékpiac-, általános 
piac és közösségi tér létesí-
tésére 292 millió forintot.  A 

foglalkoztatás szempontjá-
ból kiemelt fontosságú iparte-
rület fejlesztésre pedig közel 
550 millió forintot érdemelt ki 
Sárospatak városa. 

Ózd kerékpárutak és egyéb 
közlekedésfejlesztésre 440 
millió forintot, a helyi gaz-
daságfejlesztés keretében 
a városi piac felújítására és 
agrár-logisztikai fejlesztés-
re 400 millió forintot, a jö-
vő szempontjából fontos zöld 
mezős iparterület kialakítá-
sára - amely alapfeltétele a be-
fektetők letelepítésének - 374 
millió forintot fordíthatnak. 

F e n n t a r t h a t ó 

közlekedésfejlesztési beru-
házásra 271 milliót kapott 
Encs, amely a szomszédos 
Mérát is érinti. A zöld város 
kialakítására pedig 200 mil-
lió forint támogatást kapnak 
a TOP-ból.

A megyei foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési paktum 
előrehaladásáról is beszámolt 
Török Dezső. A partnerek-
kel szoros együttműködés-
ben szolgáltatásokat biztosí-
tanak a munkakeresőknek és 
a munkaadói oldal számára 
is. A projekt célja az elsőd-
leges munkaerőpiacra visz-
szavezetés, a munkaerőigény 

kielégítése.  A megyei önkor-
mányzat nemzetközi külkap-
csolatai, nemzetközi szerve-
zeti tagságával kapcsolatban 
Török Dezső emlékeztetett, 
hogy Kassa megyével közös 
szervezetük, a Via Carpatia 
eredményesen működik. 

Bánné dr. Gál Boglárka, a 
megyei közgyűlés alelnöke a 
két általa menedzselt szakte-
rületről, a szénbányászatról 
és az értéktárról szólt. Emlé-
keztetett rá, hogy a kormány-
zat kiemelt figyelmet szentel 
a szénbányászat kérdésének 
és anyagiakat is biztosít a ku-
tatásokra. Az értéktár mozga-
lom eredményeiről is részle-
tesen beszámolt az alelnök. A 
megyei értékek száma meg-
haladja a 180 -at. Dr. Kovács 
János, megyei főjegyző, mint 
a hivatal vezetője kijelentette, 
hogy maximális odaadással 
igyekeznek végrehajtani az 
elnök és alelnök által elmon-
dottakat. 

SZI - BGy

20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára

Két szokatlannak tűnő  ■
nemzetközi akciónapot is 
tartanak a világ számos 
pontján, amelyek témája 
igencsak egybevág. 

Január 28-án tartották az 
adatvédelem világnapját, míg 
február második keddje a biz-
tonságos internetezés napja. 
Mindkettő egyívású kezde-
ményezés: az adataink biz-
tonságára, védelmére hívják 
fel a figyelmet. Számos rém-
hírt hallhattunk már kicsalt 
kártyakódokról, vírusokról, 
amik feltörik a gépünk adat-
bázisát, és a személyes te-
rünkbe férkőznek. Néhány 
évtizede még az utcai tol-
vajoktól és a házaló szélhá-
mosoktól kellett tartani, má-
ra az internet is potenciális 
veszélyforrás lett, tekintve, 
hogy pár gomb megnyomá-
sával tekintélyes összegek 

cserélnek gazdát nap mint 
nap. Eheti körkérdésünkben 
arra keressük a választ, hogy 
az emberek szerint hol szá-
míthatunk több veszélyre, 
vagy csalóra: az interneten 
vagy a való világban. 

Réka (25)
Nemrégiben feltörték az 

e-mail-fiókomat, de azon kí-
vül, hogy a rendszer észlel-
te a problémát, nem történt 
semmi. Nem tudom, mit ke-
reshettek, de átállítottam a 
jelszavamat egy sokkal biz-
tonságosabbra azóta. 

Márton (40)
Sokat utazom, keveset ülök 

a gép előtt. Ebből adódóan 
én még mindig jobban félek 
a hagyományos zsebesektől. 
Egyszer egy vonaton a kala-
uz hozta utánam a pénztár-
cámat, amiből hiányzott a 
pénzem, viszont megvoltak 
az irataim. Kiderült, az ál-
lomáson kizsebeltek, majd a 
vontra feltették egy jól látható 
helyre a tárcámat.

Ágnes (57)
Még soha nem történt ve-

lem ilyesmi, de sok dolgot ol-
vas az ember az interneten, és 
a számítógépem is többször 
volt már vírusos. Ha pedig 
vannak olyan vírusok, amik 
bejutnak, akkor olyanok is 
lehetnek, amik az adataimra 
pályáznak, így inkább nem 
intézek átutalásokat és vá-
sárlást, csak személyesen.  

SZI - BM

Ha Kazincbarcikán és a  ■
város környékén meg kel-
lene nevezni egy reprezen-
tatív nemzetiséget, sajnos 
csak keveseknek jutnának 
eszébe a svábok. 

Pedig régóta képviseltetik 
magukat a térségben. Min-
denki, aki kicsit is jártas a vi-
lághálón, utána nézhet, hogy 
Németország annak idején ki-
csi királyságokból állt, mint 
a Svábföld, vagy épp Bajor-
ország. Végül a hazájukból 
kitelepült németajkúakra rá-
ragasztották a sváb nevet az 
egész Kárpát-medencében. 
Így lehet, hogy ma Magyar-
országon ők hazánk máso-
dik legnagyobb nemzetsége, 
holott többségük nem is a ha-
gyományos dunai-sváb ágról 
származik. Példának okáért 
január 27-én a Kazincbarcikai 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezésében Sváb 

bált tartottak a Don Bosco 
Sportközpont rendezvény-
termében. A sváb sramli és 
a tánczene mellett a rátkai 
Schwarzwald Hagyományőr-
ző Együttes gyerekcsoportja 
szórakoztatta a résztvevőket, 
akik belekóstolhattak abba is, 
az jellegzetes beszéden kívül 
mi ízlik még a németajkúak-
nak, hiszen a sváb vacsorát és 
persze a sört sem felejtették 
el a rendezők. Ám a Kazinc-
barcikai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat nem csupán 
annyit tesz a sváb gyökere-
iért, hogy egy bált szervez 
évente.  

    SZI - BM

Adatvédelem az interneten és a valóságban Célkeresztben a sváb jókedv

Várjuk a ludakat. Egy fecske nem csinál tavaszt, szokták 
mondani. Ez igaz is, hiszen bármilyen vándorló madárfajból előfordulnak 
korán visszatérő csapatok. Ám, ha nyári ludakat látunk v-alakban repülni, 
ne erre gyanakodjunk, hiszen ők a legelső visszatérő madaraink, akik 
már februárban visszaszállingóznak hazánkba. 
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KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 főig!

KÉ K
Söröző & Ételbár

3600 Ózd, Vasköz utca 3-4. (a postánál)

Rendelésfelvétel: 06-70/569-1236; 06-48/470-042
HÉTFŐ-SZOMBAT 6:00 - 21:00 h, VASÁRNAP 8:00 - 20:00 hNYITVATARTÁS:

Pizzák
Paradicsomos alapú pizzák:  32cm,  50cm

1.  Sonkás: paradicsomos alap, paradicsomkarika, sonka, mozzarella  850Ft,  2300Ft
2. Son-go-ku: paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella  850Ft,  2300Ft
3. Szalámis: paradicsomos alap, szalámi, kukorica, mozzarella  850Ft,  2300Ft
4. Négysajtos: paradicsomos alap, mozzarella, füstölt sajt, feta, edami  950Ft,  2500Ft
5. Hawai: paradicsomos alap, sonka, ananász  950Ft,  2500Ft
6.  Magyaros: paradicsomos alap, kolbász, bacon, hagyma, paradicsomkarika, 

csípős paprika  950Ft,  2500Ft
7.  Spencer: paradicsomos alap, bab, lilahagyma, pepperoni, 

bacon, tükörtojás  950Ft,  2500Ft
8.  Ínyenc: paradicsomos alap, csirkemell, bacon, gomba, kukorica, olíva, 

feta, paradicsom  1250Ft,  2800Ft
9. Házi kedvenc: paradicsomos alap, tarja, gomba, füstölt sajt  950Ft,  2500Ft
10.  Brooklyn: paradicsomos alap, csirkemell, lilahagyma, brokkoli, juhtúró, 

mozzarella  1150Ft,  2500Ft
11.  Garden: paradicsomos alap, gomba, brokkoli, kaliforniai paprika, 

lilahagyma  950Ft,  2500Ft
12.  Cowboy: paradicsomos alap, tarja, lilahagyma, csípős pepperoni, 

kukorica, paradicsom karika, mozzarella  1190Ft,  2500Ft
13.  Tonno: paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, olívabogyó, 

paradicsom karika  1350Ft,  3000Ft
14.  Calipso: paradicsomos alap, sonka, szalámi, gomba, kukorica, hagyma, 

mozzarella  950Ft,  2500Ft
15.  Trópusi: paradicsomos alap, bacon, ananász, pepperoni, 

juhtúró, mozzarella  950Ft,  2500Ft
16.  Mamma Roza: paradicsomos alap, csirkemell, gomba, lilahagyma, pepperoni, 

paradicsom karika  1190Ft,  2500Ft
17.  Szicília: paradicsomos alap, sonka, bacon, brokkoli, kukorica, paradicsom, 

mozzarella  950Ft,  2500Ft

 Tejfölös alapú pizzák:

18. Police: tejfölös alap, lilahagyma, bacon, juhtúró  950Ft,  2500Ft
19. Baromfi : kapros-tejfölös alap , sonka, kukorica, csirkemell, bacon, sajt  950Ft,  2500Ft
20. Kék pizza: tejfölös alap , lilahagyma, feta, olívabogyó, sonka, pepeproni  1190Ft,  2500Ft
21.  Lilien: kapros-tejfölös alap, mozzarella, csirkemell, gomba, füstölt sajt, 

juhtúró  1190Ft,  2500Ft
22.  Genova: kapros-tejfölös alap, csirkemell, bacon, juhtúró, csemegeuborka, 

mozzarella  950Ft,  2500Ft
23. Aladin: tejfölös alap, csirkemell, kukorica, feta, jalapeno, mozzarella  950Ft,  2500Ft
24.  Florida: kapros-tejfölös alap, csirkemell, brokkoli, kaliforniai paprika, 

kukorica, mozzarella  950Ft,  2500Ft
25. Kívánság pizza: 2 féle választható zöldség, 2 féle választható hús  1100Ft,  2500Ft

Feltétek:
ananász: 120Ft | gomba: 120Ft | kaliforniai paprika: 120Ft | paradicsom: 120Ft | pepperoni: 120Ft | lilahagyma: 120Ft | vörösbab: 120Ft 
tükörtojás: 190Ft | kolbász: 190Ft | brokkoli: 120Ft | kukorica: 120Ft | juhtúró: 190Ft | csirkemell: 190Ft | extra mozzarella: 190Ft 
füstölt sajt: 120Ft | szalámi: 190Ft | bacon: 190Ft | sonka: 190 | olívabogyó: 120Ft | feta: 190Ft | füstölt tarja: 190Ft

Menü ajánlatunk:
02. 05. 
hétfő

02. 11. 
vasárnap

02. 18. 
vasárnap

02. 06. 
kedd

02. 12. 
hétfő

02. 07. 
szerda

02. 13. 
kedd

02. 08. 
csütörtök

02. 14. 
szerda

02. 09. 
péntek

02. 15. 
csütörtök

02. 10. 
szombat

02. 17. 
szombat

02. 16. 
péntek

Frankfurti leves
Rántott gomba, rizs, tartár

Erzsébet szelet, hagymás tört 
burgonya

Vörösboros sertéspörkölt, 
galuska 

Zöldségleves
Borsos tokány, tészta

Tarhonyaleves
Hentes tokány, tészta

Csirkeragu leves
Óvári szelet, párolt rizs

Grízgaluska leves
Budapest ragu, párolt rizs

Marhahús leves
Rántott csirkemell, burgonyapüré

Lencseleves
Hagymás rostélyos, főtt burgonya

Habart bableves
Sörös-sajtos csirkemell, rizibizi

Csontleves
Párizsi csirkemell, kukoricás rizs

Gulyásleves
Káposztás kocka

Fehérbableves
Milánói sertésborda

Zöldséges gombaleves
Cigánypecsenye, tört burgonya

Frankfurti leves
Zöldborsófőzelék, tükörtojás

Erzsébet szelet, hagymás tört 
burgonya

Vörösboros sertéspörkölt, 
galuska 

Zöldségleves
Gombás csirkés rizottó

Tarhonyaleves
Hortobágyi húsos palacsinta

Csirkeragu leves
Rakott kelkáposzta

Grízgaluska leves
Burgonyafőzelék, fasírt

Marhahús leves
Gombapaprikás, galuska

Lencseleves
Rakott karfi ol

Habart bableves
Bácskai rizseshús

Csontleves
Paprikás krumpli

Gulyásleves
Káposztás kocka

Fehérbableves
Milánói sertésborda

Zöldséges gombaleves
Toroskáposzta

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

A
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

B
menü

MENÜ ÁRA: 750 Ft (ÓZD BELTERÜLETÉN)
A változás jogát fenntartjuk! Menü kiszállítás: 11:00 - 15:00 h

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás fi zetési lehetőség.

Szép kártyás fi zetés csak a pizza.hu-n!

Kebab tál 1050Ft
Kebab tortilla 

kicsi 650Ft, nagy 850Ft

Kebab pita 650Ft
Dupla húsos kebab tál 1750Ft
Kebab tál Foccaciaval 1150Ft

Újdonság:

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

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

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

Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
Jegyek korlátozott darabszámban!

44
59

02

TULIPÁN  
100 FT-OS BOLT

Ózd, 
Vasvár út 54..

99 Ft
Topjoy 0,4l pomelo, guava 
179Ft  E.ár: 248Ft/l

99 Ft
Tuc 105g Tomato and herbs 
229Ft  E.ár: 943Ft/kg

29 Ft
Oreo 19g 49Ft  
 E.ár: 29Ft/db 129 Ft

Maggi marhahúsleves kocka 
132g 279Ft  E.ár: 977Ft/kg

149 Ft
Arany Fácán 0,5l sör 169Ft  
  E.ár: 298Ft/l

79 Ft
Tankcsapda 0,25l energia-
ital 149Ft  E.ár: 316Ft/l

49 Ft
Go 0,25l ice tea citrom, 
barack 99Ft   E.ár: 196Ft/l

49 Ft
Xixo 0,25l üdítő többféle 
99Ft - E.ár: 196Ft/l

799 Ft
Silan 1,85l öblítő többféle 
999Ft   E.ár: 432Ft/l

69 Ft
Balaton szelet kókuszos 
28g 75Ft  E.ár: 2465Ft/kg

599 Ft
After eight 200g 799Ft  
  E.ár: 3245Ft/kg

599 Ft
Perwoll 1l többféle 799Ft  
 E.ár: 599Ft/l

GREEN PASS UTALVÁNY  
ELFOGADÓHELY LETTÜNK!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG

Üzletünkben  
már a Norbi

termékek  
is megtalálhatóak!ELFOGADÓHELYHetente több mint 2.534.000 olvasó.

Vegye számításba!
2,5 millió olvasó

működteti

Megjelenik az egész  
országban összesen
2 millió példányban,  
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár orszá-
gos kampányt tervez, velünk 
biztosan eléri célját.
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NAGYKER ÁRON

HASZNÁLTRUHA-

József Attila u. 13.,
a Könyvtárral szemben

HASZNÁLTRUHA-HASZNÁLTRUHA-

Jázmin Téli áru érkezik! 

NN

Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 8:00-17:00, Szombat 8:00-13:00

uuu  éééééérrrkkkkeeeeezzzzzziiiikkkk!áruá

tekig :00001-178 08:000- S, Szomb tbat 8:000 10-13 03:000

CSÜTÖRTÖKÖN KIPAKOLÁS!

SÜTÖ

FEBRUÁR 
9-ÉN 

PÉNTEKEN!

Csernusné és Vargáné
OPTIKA FOTÓ

ÓZD Interspar

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

Játékkardok, 
pisztolyok, kalapok,

koronák, arcfestékek, 
lepkeszárnyak.

Ha nincs ötleted,
nekünk van 
jelmezünk!

PEPPI JÁTÉKBOLT 
a Városháztéren

Tel.: 470-677

Jó áron 
több mint 

40 féle
színes 
jelmez 

fi úknak, 
lányoknak.

k,
kkkkkkkk,

BOLT  
éren
77

yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkk.

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





















Szafi Free és Szafi Reform termékek
Gluténmentes termékek,
Kézműves szappanok,
Gyógynövény-és élvezeti teák

Ózd, Bolyki főút 20.
06-70-610-13-70

Nyitva: 
H-P. 08:00-17:00 
Szo. 08:00-12:00

széles  
választékával

várjuk kedves régi 
és új vásárlóinkat!




