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Tel.: 06-70/628-0119

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Vízvezeték-szerelés!

Ózd 08. hét

Csökken az árvízveszély az 
észak-borsodi települése-
ken./3. oldal

Biztonságosabb 
patakmedrek

Egy hónap múlva, Egerben 
kezdődik az első osztályú 
ralibajnokság./5. oldal

Elkészült a menetrend

Elűzték a telet. Felvonulás, 
hagyományőrző csoportok fellépése, 
kiszebáb égetés és remek hangulat. 
A Bárka Színpad hagyományos télűző 
rendezvényén több százan vettek 
részt.

3600 Ózd, 
Vasvár u. 35/A; 

ablakvilag@gmail.com
Nyitva: H-P 9:00-16:00-ig, 

Szo. 9:00-12:00-ig

www.ablakvilag.com
�: +36-30/365-85-21

TÉLI  AKCIÓ!

Acél biztonsági ajtó: 72.000 Ft-tól
Műanyag bej. ajtó: 98.000 Ft-tól

60x150 Bny ablak:  40 000 Ft
150x150 Bny ablak:  57 000 Ft
210x150 Bny ablak:  88 000 Ft

Fa nyílászárók, redőny, reluxa, szúnyogháló és kiegészítők.
M e g h i b á s o d o t t  ny í l á s z á r ó k , 

r e d ő n y ö k  j a v í t á s a !
I n g ye n e s  h e l ys z í n i  f e l m é r é s  (Ózd és vonzáskörzetében.)

Az ár tartalmazza a párkány, takaró, bontás, beépítés költségét.

M e g b í z h a t ó  m i n ő s é g ,  e g y e d i  m é r e t e k. 
K é r j e  a j á n l a t u n k a t .

MOSÓGÉP-HŰTŐGÉP 
SZERVÍZ és

ALKATRÉSZBOLT
H-P: 8-16-ig

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

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

Ózd, Vasvár út 37.
(a Fogtechnika alatt, 

a volt NOVA ABC helyén)

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

a volt NOVA ABC helyén))a volt NOVA ABC helyén))

3

TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK
MÁRCIUS 1-JÉN
CSÜTÖRTÖKÖN!

Tel.: 06/20-250-2656

PALACKOS 
GÁZ

Csörgessen 
meg, mi 

visszahívjuk!

KISZÁLLÍTÁS 
OLCSÓN!

A rendelés az Ózd, Munkás út 6. 
fsz. 1. szám alá költözik.
Időpont egyeztetés továbbra is 
a 471-714-es telefonszámon 

A rendelés az Ózd, Munkás út 
1 s ám alá költö ik

Ezúton értesítem kedves 
betegeimet, hogy 
rendelésem helye és 
ideje az alábbiak szerint 
változik:

hétfő: 8:00–16:00
kedd: 6:00–12:00
szerda: 6:00–12:00
csütörtök: 6:00–12:00
péntek: 6:00–10:00

EREDETISÉG VIZSGÁLAT 
minden hétköznap!

Gépjárművek 
biz tosítás kötése

Műszaki vizsga

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

G Y Ö N G Y Ö S I  G U M I  K F T
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A Gyöngyösi Gumi Kft.
AUTÓSZERELŐ/BETANÍTOTT MUNKÁS

munkakörbe alkalmazottat keres.
Tel.: 06/30-363-7537
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3600 Ózd Volny József út 2.
48/476-200, 06-30/205-4081

MŰSZAKI ÉS EREDETISÉG VIZSGA 
MUNKANAPOKON

SZEMÉLY ÉS 
KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK 
TELJESKÖRŰ SZERVIZELÉSE 

JAVÍTÁSA
AUTÓVILLAMOSSÁGI MUNKÁK

GÉPKOCSI ÉS 
UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS
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Karosszérialakatos 
Á L L Á S !

Jól felszerelt műhelyünkbe 
teljes munkaidőbe

munkatársat keresünk.
Biztos munkahely,

családias környezet. 
Bérezés megegyezés szerint. 

Több éves szakmai
tapasztalat, önálló

munkavégzés előny.

Jelentkezni a  06-30/903-4812
telefonszámon lehet

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 számú uni-
ós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából a szerveztek által érin-
tett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai munka újabb szakaszába lépett.
 A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi képviselők 
részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, valamint a szakmai kiadványok 
biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig elkészült oktatási tananyag a munkavállalói 
és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön 
foglalkozik a munkavédelmi képviselők érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megterve-
zésével. A részletes anyag tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés 
módját, valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a program 
következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 
csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a 
munkavállalók között.
Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy felkészítsék 
a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a 
kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra 
várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiske-
reskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését 
biztosítja január és március hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, 
a diákmunkával, a munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepé-
vel. Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a foglalkozási 
ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő betartásának foglalkozás-
egészségügyi hatásaival.
A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére a program-
ban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják.

2018.02.05. 
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVI-
SELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT PROGRAM A 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
CÉLJÁBÓL A KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉR-
FÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT ALKOTÓ SZER-
VEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK 
KÉPZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉ-
SZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUN-
KÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.

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

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

Bejelentkezés:  
06-48/472-197szemorvosi vizsgálat  minden pénteken (komlett  

szemüvegkészítés esetén) computeres látásvizsgálat minden nap!INGYENES
Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

Közkívánatra újból
INGYENES 

GLAUKÓMA 
(ZÖLDHÁLYOG) 

SZŰRÉS!
Időpont: Március 9-10.

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
40.000 Ft belépési bónusz  
minden új dolgozónknak!

Minőségellenőr 
munkatársakat 

keresünk fém autóipari termékek ellenőrzésére. 

Munkavégzés helye: Eger
A munka szakképzettséget NEM igényel!
Amit ajánlunk:
- belépési bónusz: 40.000 Ft (3. hónap után)
- kiemelkedő kereseti lehetőség
- ingyenes utazás
- munkaruha.
Elvárásaink:
- képesség a folyamatos, nagy fokú �gyelemre,
- jó állóképesség.

Jelentkezz még ma!
e-mail: munka@minosegellenorzes.com
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3 óra – 844 autós. Az ittas sofőrök forgalomból való kiszűrésére korlátozódott 
az ózdi rendőrök napokban megtartott akciója. Az egyenruhások 3 óra leforgása alatt 844 
gépkocsivezetővel fújatták meg az alkoholszondát. Büntetőeljárást csupán egy személlyel 
szemben kellett kezdeményezniük. Szuper ügyek

Csökken az árvízve- ■
szély az észak-borsodi 
településeken.

A tél vége felé közeledve 
egyre többen figyelik érdek-
lődve a folyóvizek szintjének 
magasságát, a medrükből ki-
lépő patakok ugyanis sok em-
berben negatív élményeket 
idéznek fel. A vízzel elöntött 
pincék, az átvizesedett falak, 
valamint a homokkal megpa-
kolt zsákok több településen 
a heves nyári esőzések után 
is szomorú látványt nyújtot-
tak. A települési környezet-
védelmi infrastruktúra-fej-
lesztéseknek köszönhetően 
azonban a patakmedrek biz-
tonságossá válnak és funkci-
ójuknak megfelelően tudják 
ellátni majd feladatukat. 

- A Csernely-patak vízho-
zama nem jelentős, de a hóol-
vadás, vagy egy kiadós esőzés 
nagy mértékben meg tudja 

emelni a víz szintjét. Így volt 
2010-ben is, amikor több in-
gatlant elöntött a víz a falu-
ban. A problémára most sike-
rült megoldást találni. Több 
mint 115 millió forintot nyer-
tünk el pályázaton a patak-
meder állapotának javítására. 
1510 méter hosszan tudjuk 
majd kikotortatni azt, egy kis 
utcánkban, az Arany János-
közben pedig 240 méter hosz-
szan vízelvezető fejlesztést is 

meg tudunk majd csinálni – 
mondta el Új-Tózsa Csabáné, 
Nekézseny polgármestere.

Járdánházán 2010 óta már 
több alkalommal okozott 
problémát a Gyepes patak. 
Itt azonban nem csupán a há-
zak kertje és pincéje károso-
dott, a 25-ös számú főút köz-
lekedését is veszélyeztette a 
medréből kilépő víz. 

- 980 méter hosszan lesz 
lehetőségünk a patakmeder 

állapotának javítására. A 
munkák elvégzésére kö-
zel 115 millió forint pályá-
zaton elnyert forrás áll ren-
delkezésünkre – mondta el 
Járdánháza polgármestere. 
- A 25-ös főút hídjának, vala-
mint a Kiserdő úti hídnak a 
környezetében több száz mé-
ter hosszan burkoljuk majd a 
medret, a fennmaradó szaka-
szon pedig kotrással javítjuk 
annak állapotát – tette hozzá 
Kovács Gábor.

Nekézseny és Járdánháza 
mellett Ózd térségében továb-
bi 12 település nyert támoga-
tást a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések 
pályázatán, vagyis a követ-
kező hónapokban az egész 
észak-borsodi régióban meg-
oldódhat egy régóta húzódó 
probléma.             SZI - NM

Sok szülő számára  ■
okoz fejtörést a megfe-
lelő általános iskola ki-
választása. Pedig jó 
eséllyel ez az első fontos 
döntés, amit az oktatás 
terén meg kell hozni. 

Amikor a kicsik még óvo-
dások, természetesen sokkal 
kevesebb felelősség nyomja 
a szülő vállát abból a szem-
pontból, hogy hogyan ter-
vezze meg gyermeke jövő-
jét. Persze Amerikában már 
szokás óvodát is a karrier-
tervnek megfelelően válasz-
tani. A különböző elit akadé-
miákon nevelkednek a jövő 
kis Donald Trumpjai és Steve 
Jobsai. Nálunk azonban ki-
csit másképp mennek a dol-
gok. Az első komoly döntés 
a szülő számára az általá-
nos iskola kiválasztása. Ré-
gebben evidens volt, hogy a 
lakhelyhez legközelebb lévő 

intézményt választja a szü-
lő, manapság azonban nem 
ritka, hogy valaki egy másik 
városba hordozza reggelente 
a gyermekeit. Az okok leg-
többször kézenfekvőek: mert 
a másik suli népszerű, kicsi 
az osztálylétszám, a szom-
széd gyerek is oda jár, közel 
van, tyúkanyó típusú a ta-
nító néni, én is oda jártam, 
jó hírű, két tanítási nyelvű, 
innen könnyű bekerülni jó 
gimnáziumba. Ezek azok a 
jelzők, amikre a szülők fel-
kapják a fejüket. 

Szokás az is mondani, hogy 
nem iskolát, hanem nevelőt 
választ az ember, hiszen a jó 
tanító személye elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy a gyerme-
künk kiegyensúlyozott han-
gulatban készüljön a jövőjére, 
és sajátítsa el a szükséges ala-
pokat. Kiabálós, katonás stí-
lusú tanító nénitől félni fog 

a szorongó 
g y e r m e k , 
azonban a 
laza kezű 
osz t á ly fő -
nök is so-
kat ronthat 
a szabálykö-
vetéshez va-
ló hozzáállá-
son. Persze a 
kicsikből nem válik azonnal 
komoly felnőtt, így nem árt, 
ha kezdetben egy megértő, 
gondoskodó típusú oktató vi-
gyázza a lépésit. 

Vannak olyan gyerekek, 
akiknél már óvodáskorban 
kitűnik, hogy valamiben 
kiemelkedőek, őket érdemes 
olyan intézménybe íratni, 
ahol speciális tagozatra jár-
hatnak. Ez nem csak a tehet-
ségfejlesztés miatt fontos, de 
egy csoportba kerül hason-
ló képességű és érdeklődésű 

gyerekekkel is, ami segíthet 
a megfelelő szociális közeg 
kialakításában. Amellett, 
hogy előfordulhat, hogy egy 
gyermek több dologban is ki-
emelkedő, óriási károkat le-
het azzal okozni, ha valakit 
nem neki való közegbe he-
lyeznek, így elsősorban ne 
azt tartsuk szem előtt az is-
kola kiválasztásakor, hogy mi 
a szülői elvárás, hanem azt, 
hogy mi a legmegfelelőbb a 
kicsi számára!

             SZI - NM

Biztonságosabb patakmedrek 

Az első fontos lépés: búcsú az ovitól

Nekézsenyben másfél km hosszan tisztítják meg a Csernely-
patak medrét.

Annyi éves vagy, amilyen álla-
potú a gerinced, szokta mondo-
gatni a barátnőm, aki Malajziá-
ban él, ashtanga jóga oktató és 
nem mellesleg világutazó. Per-
sze, nyugtáztam neki sokszor a 
levelezésünk során, közben arra 
gondoltam: nem áldhatott meg 
mindenkit a sors olyan hajlékony-
sággal, mint őt. Itt fáj, ott fáj pa-
naszkodásaimra mindig az volt a 
válasza: kezdj el újra jógázni. 
Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki elméletben ponto-
san tudja mi a jó számára, csak 
éppen a gyakorlatban pont nem 
azt csinálja. Szeretem a zumbát, 
olykor futkározok is, de nem 
akartam meghallani azt, a test-
nek nyújtásra is szüksége van. 
Nem akartam meghallani a múlt 
hétig.
Ugyanis, a sors, mint mindig, 
amikor az ember megy a maga 
feje után, és bezárja a fülét az in-
tések előtt, közbeszólt. Méghoz-
zá nagyon drasztikusan. Éppen 
nagyon sietősre kellett vennem 
az egyik reggelt, amikor a haris-
nyanadrágom cibálása közben 
azon járt az eszem, lehet még-
is egy harisnya gyároshoz kel-
lett volna férjhez mennem, mert 
többnyire még a magasabb den 
számúak is csak egyszer haszná-
latosak, megállt számomra a vi-
lág. Nem tudtam kiegyenesedni. 
És őrülten fájt.
A Maslow piramis aljára estem 
vissza, az önmegvalósításból a 
test épen tartásába. És van az 
a fájdalom, ami annyira elvisel-
hetetlen, hogy csak nevetni lehet 
rajta. A bénázáson, a trükkökön, 
hogy a napi életet hogyan vigyük 
tovább. Van egy szerencsés tulaj-
donságom, amikor beteg leszek. 
Kioldódik bennem az azonnali 
életösztön, a gyorsan meg fo-
gok gyógyulni hite. Az influenza 
második napján is, amikor már 
ki bírok kecmeregni az ágyból, 
képes vagyok nekiállni porszí-
vózni, rendet rakni. Most sem 
hazudtoltam meg magam.
A szerkesztőségben nem én va-
gyok az egyetlen, akinek moz-
gásszervi problémája van. Nem 
véletlen persze, hiszen a magyar 
társadalom előkelő helyen áll a 
mozgásszervi megbetegedések-
ben. Egy kollégámnak köszönhe-
tem, hogy eljutottam egy shaolin 
mozgásterapeutához Miskolcon, 
Dávid Józsefhez, aki csodát tett. 
Felszabadította a gerincemet, 
amit akkor éppen százévesnek 
éreztem. És újra elmondta azokat 
a tanácsokat, amit kívülről fújok, 
de mégsem tettem meg.
A múlt hét csütörtök lett az új 
év első napja számomra. A jógát 
nem felejti el a test. És előjöttek 
a pozitív gondolatok is. Hogy ez 
nem hajlékonysági verseny, ha-
nem egy apró lépésekben előre 
haladó munka az egészségért. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Új élet 
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Kedves Hirdetőnk!
A 2018. január 2-től hatályba 
lépett 474/2017. Korm.rend 2.§ 
(2) bekezdése szerint 

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

„Köszönjük, hogy éltél, minket szerettél
Nem haltál meg, szívünkben örökké élsz!”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

GAÁL ZOLTÁN
okleveles gépészmérnök 

életének 81. évében 
2018. február 18-án elhunyt.

   Szerető családja

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

FARKAS 
GÉZA
(élt 71 évet)

temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Az idő sem gyógyítja 
sebünket,

mert Te igazán szerettél 
bennünket.

Hiába borul Rád a temető 
csendje,

szívünkben élni fogsz 
örökre!”

Fájó szívvel emlékezünk
drága feleségemre

ORBÁN 
LÁSZLÓNÉ

halálának 
13. évfordulóján.

Szerető férjed, gyermekeid
és az unokák

Ezúton tudatjuk, hogy

SZŰCS 
LAJOS

asztalos mester
90 éves korában 

elhunyt.
Hamvait szűk családi 

körben helyezzük örök 
nyugalomra.

A gyászoló család

„Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért,
messze vitted Istenem!

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,

akik szívből szeretnek,
nem felednek Téged!”

Fájó szívvel emlékezünk

DZSUBÁK 
ISTVÁN

halálának 10. évfordulóján.
Szerető felesége, 

két lánya és családjuk

„Virágerdő sűrűjében 
pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, 

múlhatnak évek,
akik szívből szeretnek, 
nem felednek Téged!”

Fájó szívvel emlékezünk

VÁMOS 
KÁLMÁN PÁL

halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége és családja

Fájó szívvel 
tudatjuk, hogy 

BIRINCSIK 
ANDRÁSNÉ

szül. Dobolán Julianna
életének 90. évében elhunyt.

Temetése 
2018. március 1-jén 

csütörtökön 11:00 órakor 
lesz a Bolyki temetőben.

Gyászoló családja
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arlóban családi ház eladó. Érd: 
06-48/442-737

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.

Bánrévén frekventált helyen eladó déli 
fekvésű, felújított, 3 szobás, összkom-
fortos családi ház (100 m2) pincével, 
garázzsal, melléképületekkel, gyümöl-
csös kerttel. Érd: 06-30/464-0735

Csépányon, a Nyárjasalja úton kétszin-
tes családi ház eladó. Érd: 06-70/904-
4167

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

eladó Csépányon 80 m2-es családi 
ház, mely 1200 m2-es telken, csen-
des utcában van. A ház összkomfortos, 
ami mellett van nyári konyha, pince, fúrt 
kút, vezetékes víz az udvarban is. Érd: 
06-30/450-9242, 06-30/548-1863

eladó Csépányon, a főúton 2 szo-
ba, összkomfortos családi ház. Érd: 
06-70/369-3407

eladó Hangonyban 800 m2-es tel-
ken összkomfortos családi ház. 2 szo-
ba, nagy konyha, fűtése gáz (konvekto-
ros), garázs és melléképületek. Ár: 3 MFt 
alkuképes. Érd: 06-20/567-7791

Hangonyon 3 szobás családi ház eladó. 
Érd: 06-70/317-5689

Ózd, Gál völgye út 69. szám alatt családi 
ház eladó. Érd: 06-70/201-9677
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árpád vezér út végén teljesen felújított 
garzon lakás eladó. Érd: 06-20/298-
3278, 06-20/229-8369

eladó a Bolyki főúton tégla építésű, 
földszinti garzon. Ár: 2.2 M Ft. Érd: 
06-30/617-2866

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

Géza úton teljesen felújított, egyedi fűté-
ses garzon lakás eladó. Érd: 06-20/298-
3278, 06-20/229-8369

Nemzetőr úton 1,5 szobás panel lakás 
eladó. Érd: 06-20/956-1971

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

Vasvár út 45. szám alatt V. emeleti, 38 
m2-es lakás eladó az a’Capella mögött. 
Irányár: 3,2 MFt. Érd: 06-70/409-3334

a l B é r l e t e t  k í N á l

albérlet kiadó egy vagy két fő nyugdíjas 
részére igazolt jövedelemmel rendelke-
zőnek. Érd: 06-20/3321-754

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
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Ózd, Malom út 5. szám alatt ipari ingat-
lan (RETRO KLUB) jelenleg is működő 
vendéglátó egység eladó. Az ingatlan 
teher és permentes. Irányár: 12 MFt. 
Érd: 06-30/792-2708

G a r á z s

szent István úti első garázssoron aknás 
garázs eladó. 400 V bekötve. Érd: 
06-70/419-0451

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 fel-
szereltség, az elérhető legtöbb ext-
rával felszerelve. Bőrbelső, sáv tar-
tó, sávváltó asszisztens, digitális klí-
ma, ülésfűtés, esőérzékelő, kulcs nél-
küli indítás, GPS navigáció, érintő kijel-
ző. Irányár 4.499.999,- hitel, autóbeszá-
mítás lehetséges! Suzuki 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

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/ 10 hó Ezüst-
metál, gyári extrákon kívül alu felni-
vel! Klíma, elektromos ablak, közpon-
ti zár, bluetooth kihangosító, usb CD 
lejátszó, törésmentes újszerű állapot! 
Irányár 3.399.999,- 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

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 kilométerrel, új állapotban, maga-
san felszerelt, alufelni, elektromos 
ablak, tolató kamera, 7” érintő kijel-
ző, telefon kihangosítás, nappali fény. 
Irányár 2.549.000,- hitel, autóbeszá-
mítás 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, autóbe-
számítás lehetséges! Suzuki Kaiser Tel.: 
30/374-8854

Ford Focus kombi 1.6 2009-es, 16 
szelepes, benzines, 2020-ig érvényes 
műszakival eladó. Irányár: 1.150.000 Ft. 
Érd: 06-30/9288-171
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antik bútort, porcelánt, fest-
ményt, pipát, játékot, könyvet, 
vásznat, ezüstöt, órát, fegyvert, 
érmét, katonai-népi-egyházi 
tárgyat, teljes hagyatékot vásá-
rolok korrekt áron. kérem hívjon 
bizalommal! ingyenes kiszállás 
becsületes értékbecslés. érd: 
06-30/486-3578

Gyűjtő, szakképzett műtárgybe-
csüs magas áron vásárol régisé-
get, bútort, festményt, porcelánt, 
ezüsttárgyakat, hagyatékot. érd: 
06-46/348-436, 06-20/388-7997

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

Vásárolok készpénzért régi bútorokat, 
dunnát, párnát, házi szőtteseket, zsá-
kot, népviseleti ruhákat, hagyatékot. Érd: 
06-70/217-3347
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magyar tarka tehén sürgősen, olcsón 
eladó. 7 hónapos, vemhes. Érd: 
06-30/587-8039

tovább tenyésztésre ivarérett nyúl eladó 
1000 Ft/kg. Érd: 06-70/302-8118

Választási malacok, süldők eladók. Érd: 
06-30/635-9587

30 db birka eladó. Ugyanitt ráfutó fékes 
utánfutó, magasított ponyvával, nagy 
teljesítményű fejőgép. Érd: 06-30/207-
6808
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eladó tűzifa számlával 11.000Ft/m3. 
Ingyenes kiszállítás. Érd: 06-70/590-
4645, 06-30/550-3930 AA-5917776

konyhakész tűzifa erdészettől ömlesztve 
345×215×83 (6 m3) raktérben. Részletek 
és árak: 06-30/964-9571 AA5947746

tűzifa akció! Hasított 2.000Ft/mázsa, 
kalodás 11.000Ft. Ózd belterüle-
tén ingyenes kiszállítás, hétvégén is. 
Ugyanitt darabos szén 2.500Ft/mázsa 
(AF-40879334). Érd: 06-70/280-5731

tűzifa eladó erdei m3-ben fenyő, 
cser, tölgy. Érd: 06-30/248-7043 
AA5994377
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állatáPolási Cikkek! Bőrápo-
lás, nyereg, kengyel. Pataápo-
lás, patkók, kötőfék, vezetőszár. 
Nyalósok, villanypásztor alkatré-
szek. érd: 06-48/473-100

Búza, tritikálé, árpa és kisbálás szal-
ma eladó. Árak: 5.000Ft/mázsa, illetve 
300Ft/db. Nagyobb tétel vásárlása ese-
tén az ár alkuképes. Érd: 06-30/228-
1526, 06-30/950-8470

eladó a Lechner Ödön úton lakás beren-
dezése (ágyak, szekrénysor, fotelek). 
Érd: 06-30/516-8065

eladó ágyneműtartó, fapolc, edények, 
ágyhuzatok, törlők, kaspó, tányérszett, 
falétra, kaschmír gold ágynemű, ágy-
takaró, automata mosógép. Érd: 
06-48/475-209

eladó prés, szőlődaráló, kerti kapa, sző-
nyegek, zsúrkocsi, előszobafal, káposz-
tás hordó, olajsütő. Érd: 06-30/7878-
122

eladó vegyes tüzelésű kazán. A bekötést 
vállalom! Érd: 06-30/437-4047
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Nagyszerű beállós- ■
ként tartották számon, 
élete, lételeme volt a 
mozgás, a kézilabda. 
1970 és 1979 között 
szerepelt az Ózdi Ko-
hász férfi kézilabda-
csapatában. 

Egy legendás generáció 
tagja volt, amely az NB I-ben 
és az NB I/B-ben is szép si-
kereket ért el. Kosik Gyula 
a szűk egy évtizedes aktív 

ózdi pályafutása során, több 
mint 300 gólt lőtt az ellenfe-
lek hálójába.

Ezután a pályán kívülről 
segítette az ózdi csapatokat, 
hiszen a férfi és a női gárdá-
nál is technikai vezetőként 
ténykedett. Az Ózdi Kézi-
labda Clubnál pedig évtize-
den át a főrendezői feladato-
kat látta el a hazai bajnoki 
mérkőzéseken. Egészen az 
utolsó időkig kijárt az NB 
I/B-s meccsekre, feltétel 

nélkül szerette, biztatta a 
csapatot, mindenkihez volt 
egy-két jó szava. Tavaly nyá-
ron azonban a szervezetét 
megtámadta a gyilkos kór. 
Nagy fájdalmai voltak, amit 
méltósággal viselt. Az utol-
só időkben már nem láthat-
tuk a sportcsarnokban, de 
még ekkor is érdeklődött a 
felnőttek és az utánpótlás 
szerepléséről.

Február 17-én, szombaton 
reggel érkezett a szomorú 

hír, hogy elhunyt Kosik Gyu-
la. Égi pályákra költözött, 
ahonnan tovább figyeli az 
ózdi kézilabdát, mert a vi-
gyázó szemeit biztos, hogy 
nem veszi le a csapatról. 
Kosik Gyulától hamvasz-
tása után vehetnek búcsút 
barátai, egykori csapattár-
sai, tisztelői, március 2-án, 
12.30-tól a Gyári Temető-
ben. Gyula Bácsi! Nyugodj 
Békében! 

            SZI - NM 

Pontosan egy hónap  ■
múlva, Egerben kezdő-
dik az első osztályú 
ralibajnokság.

Hosszú téli szünet után 
ébredezik a ralis szakág. A 
csapatok megkezdték a fel-
készülést a korábbi évek-
nél hosszabb bajnoki sze-
zonra. Az Országos Rallye 
Bajnokság (ORB) 2018-ban 
nyolc futamból áll majd, eb-
ből a végelszámoláskor a hat 
legjobbat értékelik. A páro-
soknak tehát valamivel na-
gyobb lesz a mozgásterük, 
két rosszul sikerült, vagy ki-
hagyott verseny eredményét 
eldobhatják a végeredmény 
számításakor.

Az Észak-magyarországi 
régió ezúttal is bővelkedik 
majd eseményekben. Tavaly 
Egerben zárult, most pedig 
a hevesi megyeszékhelyen 
kezdődik a bajnokság. Napra 
pontosan egy hónap múlva, 
hiszen a szezonnyitót márci-
us 23-a és 25-e között tartják 
meg. Ezzel a versennyel kap-
csolatban fontos információ, 
hogy az ózdi szurkolóknak 
nem kell messze utazni, a 
programban ugyanis he-
lyet kapott a Borsodnádasd 
– Balaton közötti gyorsasá-
gi szakasz. Az a pálya, ahol 

az elmúlt esztendőkben az 
amatőrök kiváló csatát vív-
tak egymással.

- Néhány évvel ezelőtt 
azért álltunk ismét a sportág 
mellé, hogy egyszer ezt is el-
érjük – fogalmazott Kormos 
Krisztián, Borsodnádasd 
polgármestere. – A magyar 
bajnokság egyik futama ellá-
togat hozzánk, ez hatalmas 
megtiszteltetés számunkra. 
Nagy bajnokokat és feltörek-
vő fiatalokat láthatunk majd 
ezen a hétvégén, nem mel-
lékesen pedig egy MARB-

futamnak otthont adtunk. 
A ralisok nagyon szeretik 
ezt a technikás szakaszt, 
Nádasdnak pedig remek le-
hetőség, hogy megmutassa 
magát a szurkolóknak, a mé-
dia képviselőinek.

A márciusi egri szezonnyi-
tó után áprilisban a miskol-
ci aszfaltos hétvége követ-
kezik, majd a ralis karaván 
átköltözik az ország másik 
felébe. A nyár utolsó hét-
végéjén azonban Ózdra ér-
keznek az egységek, az Ózd-
Salgó Rallye a tavalyihoz 

hasonlóan két megyét, két 
régiót érint majd.

- Tavaly is nagy sikere volt 
ennek az összevont futam-
nak, ezért idén így tervezzük 
ezt a versenyt – fogalmazott 
Adamovtis Márk, főszerve-
ző. – Az eredetihez képest 
egy héttel később, mert azt 
szeretnénk, ha a lehető leg-
több versenyző elindulna 
nálunk. Augusztus köze-
pén nagyon sűrű a program, 
ezért úgy döntöttünk, hogy 
augusztus 31-e és szeptem-
ber 2-a között bonyolítjuk le 

az Ózd-Salgó Rallye-t. Ekkor 
már a nyaralásból mindenki 
hazaérkezett, az iskola pe-
dig még éppen nem kezdő-
dött el, bízunk benne, hogy 
ideális lesz ez a néhány nap 
egy remek programhoz.

A szakágon belüli hírek-
ből kitűnik, hogy idén új baj-
nokot avat a ralis társada-
lom. Az elmúlt három évben 
élen zárt Herczig Norbert 
ugyanis az Európa-bajnok-
ságon szerepel 2018-ban. Et-
től függetlenül remek csa-
ta várható, hiszen az elmúlt 
két év ezüstérmese, Hadik 
András, a fiatal Vincze Fe-
renc, valamint Turán Fri-
gyes, Velenczei Ádám, Ba-
logh János, Lovász Pál és a 
többi R5-ös pilóta már alig 
várja, hogy telitalppal rálép-
jen a gázpedálra. A rövide-
sen rajtoló szezonban ózdi 
versenyzőkért is szorítha-
tunk. Az ORB-ben ezúttal 
is ott lesz Nedecki László és 
Kovács Géza, valamint a fia-
tal Riskó Dániel is csatasor-
ba áll. Nála viszont egyelő-
re még kérdés, hogy melyik 
osztályban, az egyesület na-
gyon szeretné, ha a legjob-
bak között kezdhetné az új 
bajnokságot.

                         SZI - NM 

Szuper ügyek

Elment a Kohász beállósa: Kosik

Összeállt az idei ralibajnokság menetrendje

Legyőzték a listavezetőt. Nagy bravúrral kezdte 
az NBII-es női kézilabda bajnokság második felét a Lóci DSE. 
Az ózdi lányok a tabella első helyén álló Mátészalka otthonából 
hozták haza a 2 bajnoki pontot és továbbra is harcban állnak a 
dobogós helyek megszerzéséért. 
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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: 2018/8, 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 napokban jót tenne 
Önnek, ha több társas életet 
élne. Nem ártana találkoznia 
rég nem látott barátaival vagy 
akár újakat szereznie, ugyan-

is kezdi a mindennapjait egyhangúnak 
megélni. Amúgy sem vall Önre, hogy az 
egyszerű élet híve lenne, mikor tudvalevő, 
mennyire szereti a zsongást.

Bika - Hiába a tervek, számíta-
nia kell meglepetésekre is. 
Nem tudott alaposan felkészül-
ni, ennek köszönheti, hogy 
bizonyos akadályok nehézséget 

jelentenek. Merítsen erőt a korábbi 
sikereiből, ha ezekre emlékezik, talán 
még a megoldásra is rátalál. A bolygók 
most kedvezően állnak a változáshoz. 

Ikrek - Mostanában akarva-
akaratlanul is felpaprikázhat 
másokat. Talán nem veszi 
észre önmagát, a viselkedését, 
de flegma, nemtörődöm vagy 

kritikus megnyilvánulásával kihúzza 
másoknál a gyufát. Pláne szeretteinél, 
akik elhanyagolva érzik magukat. Fog-
lalkozzon kicsit többet mások érzéseivel!

Rák - Ön kifejezetten szereti a 
biztonságot, most azonban úgy 
érezheti, hogy az életforma, 
melybe a párja „kényszeríti” 
már-már börtönné válik. Nem 

is a szabályok, hanem az egyhangúság 
miatt. Keresse a Szaturnusz fényes olda-
lát: a bölcsességet, a közös ismeret-
szerzést, az elmélyülést.

Oroszlán - Még mindig nem 
késő tanulmányokba kezde-
nie és megszerezni valami-
lyen hiányzó vizsgát a meglévő, 
vagy vágyott pozíciójához. A 

Hold segíti, hogy meglegyen a kezdeti 
lelkesedés. Uralkodó bolygója a racionális 
Merkúrral áll együtt: most a gyakorlatias 
oldaláról látja a párkapcsolatát.

Szűz - Saját magát is meg fog-
ja lepni, hogy a héten mennyire 
érzékeny lesz és ingadozó. A 
következő napokban rendesen 
megtornáztatja a lelki világát 

az érzelmi hullámvasút. Egyszer fent, 
sokszor lent. Ez nem csak Önt rázza meg, 
hanem a környezetét is, mivel másképp 
viselkedik, mint szokott.

Mérleg - Most bárkit sikerül 
megnyernie magának, hiszen 
a csillagok ellenállhatatlanná 
teszik! Talán ezt nem is veszi 
különösebben észre, csak azt, 

hogy most mindenki sokkal előzékenyebb 
Önnel. Pedig az Uránusz és a Hold is 
szemben áll a jegyével, ezért úgy érezheti, 
mintha meg lenne kötve a keze.

Skorpió - A Holdszünetek 
csökkentik az energiáit. A 
siker előfeltétele, hogy eleget 
tudjon pihenni a héten! Ha 
kell, akkor alakítsa át egy 

kicsit a napirendjét és bújjon korábban 
ágyba. Ha kialvatlan, akkor leromlik a 
teljesítménye. Támaszkodjon szeretteire, 
töltse fel érzelmi éléskamráját!

Nyilas - Egy visszatérő 
egészségi probléma lehet 
úrrá Önön. Ez sajnos annak is 
köszönhető, hogy mostanában 
elhanyagolta az egészségét. 

Most már ne halogassa tovább, látogassa 
meg orvosát és kezdjen bele mielőbb a 
kúrálásába, illetve ha szükséges, akkor 
életmódváltásba is. Ne kísértse a sorsot!

Bak - Lehetősége nyílhat a 
következő napokban arra, hogy 
utazzon vagy valamilyen izgal-
mas programon vegyen részt. 
Mindenképpen érdemes lenne 

élnie a lehetőségével, jót tenne Önnek a 
változatosság. Tartson barátaival, pár-
jával, de ha egyedülálló, akkor is ajánlatos 
kimozdulnia!

Vízöntő - Kifejezetten nyu-
godt, békés napok várnak Önre. 
Kivételesen még örülni is fog 
neki és nem próbálja meg 
szándékosan felkavarni az álló 

vizet. Most jobban is teszi, ha inkább átad-
ja magát a pihenésnek, a laza napoknak. 
Időt szánhat azokra a tevékenységekre is, 
amelyeket eddig elhanyagolt.

Halak - A Nap, Merkúr és a 
Vénusz az Ön jegyében állnak. 
Ez elegendő ahhoz, hogy jó 
hete legyen! A Holdszünetek 
egy kissé lefékezik, de hamar 

erőre kap újból. A bolygók egy csodálatos 
találkozást ígérnek a következő napokra! 
Használja ki a kedvező konstellációkat a 
változás jegyében!

 HOROSZKÓP 9. HÉT (2018. február 26-tól március 4-ig)
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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

44
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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/hó44
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Azonnali belépéssel 
keresünk

Érd.: 06/30-967-7396 
08:00-16:00 óra között

CNC-esztergályost, 
hagyományos 
esztergályost

és műszerészt.

Magyarország egyik vezető 
nagy múltú cégéhez

keresünk munkatársakat 
ropi, tallér, nyalóka, kakaó, 

rizs készítéséhez és 
csomagolásához

folyamatos hosszú távú 
munkára.

1 műszakos munkarendbe 
10 napi hazajárással.

Szállás, haza út biztosítva.

Tel.: 06/20-458-7758

25 éves szakmai múlttal
rendelkező cég keres

németországi munkavégzésre
csarnokszerkezet szerelésre

 LAKATOS,
HEGESZTŐ,
KŐMŰVES, 

KAMIONSOFŐR 
munkatársakat!

Érd: 06-30/9553-013
06-30/2190-680
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Szilvásváradi étterembe keresünk 

SZAKÁCS KOLLÉGÁKAT. 
Önéletrajzokat a 

lokomotivetterem@gmail.com  
e-mail címre kérjük

Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet:  06-30/335-2695 
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K.barcikai középvállalkozás 
keres tapasztalattal

rendelkező

Rendszergazdát 
(Számítástechnikust)

Beszerzési-/
Raktárvezetőt

Angol/német nyelvtudás előny.
Önéletrajzokat várunk a 
saljob596@gmail.com

e-mail címre
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38www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

SZEMÉLY- és 
VAGYONŐR OKJ-s  
tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Ózdon
február 24-én.

GÁZKÉSZÜLÉK 
JAVÍTÁS

Tel.: 06-30/540-7008

Tűzhely, bojler, kazánok 
javítása

(régebbiek is) 
48 órán belül!

eladó 3 szekrénysor, ülőgarnitúra, 
dohányzó asztal, mosógép, centrifuga, 
üst, bársarok, nagy fazekak, teknők. Érd: 
06-30/7878-122

eladó 40 db szilikát blokk, gyalu-
pad, asztalos kéziszerszámok. Érd: 
06-20/287-8184

körbálás takarmány eladó. Érd: 
06-30/834-7696

olcsón eladó hordozható cserép-
kályha, disznóvágó asztal, 5 mázsáig 
mérő fa mázsa, UAZ alkatrészek. Érd: 
06-30/904-5073

2Xl méretű, újszerű állapotú (kétszer 
viselt), cipzáras férfi bőrdzseki eladó. 
Ár: 15.000 Ft. Érd: 06-70/629-0524

e G y é B  k e r e s é s

az ócska hulladékvasat vásárolok. Ház-
hoz megyek. Villanymotorokat, hegesz-
tőtrafókat, üzemképtelen háztartási 
gépeket. Érd: 06-20/341-1131

ipari ezüstöt, platina hőelemszál, 
érintkezőpogácsa, nitrát, paszta, pallá-
dium, forassztópálca, tekercs, amalgám 
stb. vásárolok. Érd: 06-20/923-4251

s z o l G á l t a t á s t  k í N á l

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

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

idősek Házában meghitt családi 
környezetben idősek gondozá-
sát vállaljuk, korrekt áron. érd: 
06-20/551-3510

idősgondozást vállalok nagy tapaszta-
lattal. Hívjon bizalommal: 06-30/916-
5124

kÖltÖztetés-BÚtorszállítás-
lomtalaNítás zárt teherau-
tóval, rakodással. Berki Viktor 
06703619566 www.ozdifuvaros.
eu

lakások belső felújítását vállalom: bur-
kolás, csempézés, glettelés, festés és 
mázolás, gipszkartonozás, valamint PVC, 
szőnyeg, laminált padlók és egyéb mun-
kák szakszerű elvégzése. Érd: 30/502-
1217

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

tV-JaVítás. Osváth Csaba 06-30/998-
1361, 06-48/474-250

á l l á s

arlói sörözőbe megbízható pultos kollé-
ganőt keresek akár azonnali kezdéssel. 
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

CsoPortVezetőt, CO-hegesztőket, 
lakatosokat, villanyszerelőket felve-
szünk Abdára. Szállást biztosítunk. Érd: 
06-70/942-8927

doHáNyBoltBa keresünk eladót! 
Jelentkezni fényképes önéletrajz 
elküldésével az allas.ozd.trafik@
gmail.com e-mail címen lehet.

külföldi munkavégzésre keresünk vil-
lanyszerelőket, segédmunkásokat. 
Nyelvtudás nem szükséges. Jelentkez-
ni: toborzasbuszsz@gmail.com

részmunkaidős takarítónőt keresünk. 
Tel.: 06-30/537-5563

megbízható villanyszerelőket keresünk 
TMK munkára vidékre. Érd: 06-70/416-
5158

Pályakezdő és tapasztalt villanysze-
relőket keresünk hosszú távú munká-
ra. Jelentkezni: 06-30/407-9620, ozd@
begavill.hu

Pécsi székhelyű könyvelőiroda könyve-
lésben jártas alkalmazottat keres. Érd: 
06-30/905-3681

70 éves férfi (holokauszt túlélő) gondo-
zót keres, aki a háztartásában is bese-
gít. Érd: 06-48/448-162

m u N k a H e l y e t  k e r e s

előnyugdíjas hentes Ózdon és környé-
kén (10 km) alkalmi munkát keres heti 
2-3 napra. Érd: 06-30/367-4717

o k t a t á s

korrepetálást vállalok matematikából 
és fizikából általános és középiskolások 
részére, valamint német nyelvből alap-
fokon. Érd: 06-30/577-5495

A Hotel Ózd étterem megnövekedett 
forgalmának kiszolgálására, 

azonnali belépéssel 
teljes munkaidőre 

FELSZOLGÁLÓK, 
PINCÉREK 
jelentkezését várjuk.

Érdeklődni: Hotel Ózd, Ív út 9. 
A jelentkezéseket a gabor.low@hotelozd.hu címre várjuk.
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LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig

MÁTÉ ÉS TÁR S AI

0 6 - 3 0 / 6 2 2 - 3 4 3 2
Olcsó árak, megbízhatóság, gyorsaság.

FESTÉS, VÍZ, VILLANY, 
BURKOLÁS, KÜLSŐ SZIGE-
TELÉS, PARKETTÁZÁS, 

KŐMŰVES MUNKÁK 
ANYAGBESZERZÉSSEL,
SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSSAL! 

0000000��

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
80/442-444-es 
telefonszámot!



72018. február 23.

44
91

39

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.  

Ismét pályázhatnak a civil szervezetek anyagi támogatásra. A pályázat 
Ózd közigazgatási területén bejegyzett vagy működését Ózd területén 
kifejtő civil szervezetek, egyházak, sport szervezetek számára lett kiírva. 
Az előző évekhez hasonlóan a pályázat nyertesei egyszeri, vissza nem 
térítendő pénzbeli támogatást kapnak, amely működési költségeik egy 
részét fedezheti. A pályázatokat 2018. február 15-től lehet benyújtani 
egy példányban, papír alapon, melynek beérkezési határideje legké-
sőbb 2018. március 2. déli 12 óra. Pályázni az Ózd Város Önkormányzata 
által készített 2018. évi pályázati adatlapokon lehet, melyeket mindhárom 
szervezet típus esetében a hozzátartozó mellékletekkel együtt az Ózdi 
Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni, vagy letölthetők 
a www.ozd.hu weboldalról. A benyújtott pályázatokról az önkormány-
zat márciusban fog dönteni.

Pályázatok
VÁROS

Bejutottak a diákolimpia országos döntőjébe az 
Újváros Téri Általános Iskola tornászai. 
A budapesti sportcsarnokban több mint ezer 
ember gyűlt össze, így igen nehéz volt koncent-
rálniuk Juhász Lászlóné tanítványainak. 
A hihetetlen sok induló és néző ellenére az ózdi 
lányokat semmi sem tudta megzavarni. A III-IV. 
korcsoportban senki sem tudta őket csapatban 
fölülmúlni, ketten pedig a dobogóra is felállhat-
tak. A II. korcsoportban csak négyen tudtak 
csapatban versenyezni, viszont a mezőny többi 
gárdája hat tagból állt. Ez azért is okozott problé-
mát, mert a szabályrendszer szerint a két legala-
csonyabb pontot érő gyakorlatot nem veszik 
�gyelembe. Tehát egyértelmű volt, ha rontanak, 
az ózdi lányok biztosan a mezőny hátsó részében 
végeznek. Szerencsére nem így lett, hiszen 
csapatban a harmadik helyen zártak, és náluk is 
volt egyéni dobogós. 

Sikerek
SPORT

Most már tető lesz a fejük fölött azoknak, akik az 
Újváros Téri Általános Iskolából hordják az 
ebédet. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 
munkatársai még év elején elkészítették ennek 
tartószerkezetét, ám annak befedése akadályok-
ba ütközött. Mostanra olyan kiváló minőségű, 
időtálló trapézlemez elemeket szereltek fel, 
amelyek az épület színezetével is harmonizálnak, 
így esztétikailag is jól mutatnak. Az iskola 
fenntartója a kazincbarcikai tankerület, de mivel 
a konyha üzemeltetési feladatai és az ahhoz 
szükséges infrastruktúra megteremtése a város 
hatáskörébe tartozik, ezért annak mintegy 
százezer forintos költségét a városüzemeltetés 
állta. Bár a négy darab tetőhéjazatra várni kellett, 
viszont az a gyors és egyszerű szerelhetőség 
miatt pár óra alatt a helyére került.

Korszerűsítés 
VÁROS

Már készülnek a kokárdák a Nemzetiszín 
Pántlikák című zenés történelmi dráma meghí-
vóihoz, amelyek egyben jegyként is szolgálnak 
majd az előadásra. A Széchenyi István Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium diákjai az Olvasó 
Civil sarok termében közösségi szolgálat 
jegyében készítették a kokárdákat. A �atalok 
vágtak, tűztek, varrtak, ragasztottak, hogy 
minden időben a helyére kerüljön. A kokárdában 
a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a 
reményt jelképezi. Összesen hétszáz darab kerül 
majd a nézők kezébe, az elkészítésben a 
diákokon kívül városunk valamennyi óvodájának 
munkatársai is részt vettek. Az előadásra belépők 
már válthatók az Olvasó jegypénztárában, illetve 
foglalásokat telefonon is fogadnak, 
a 06-48/570-474-es számon.

Előkészületek 
KULTÚRA

„Ki mit tud? vetélkedőn mutathatták meg tehetségüket az Ózdi Szív Klub tagjai. Az ének volt a legnép-
szerűbb produkció a versenyzők körében. Volt, aki népdalt választott, de duettek és mulatós dallamok 
is felcsendültek a megmérettetésen. Közel húsz versenyző indult a vetélkedőn. A programnak erős 
közösség összetartó ereje van, és az idei évben a versenyzők száma is megnövekedett. Most egy 
háromtagú zsűri pontozta az előadásokat. A cél ezúttal sem a győzelem, hanem a kikapcsolódás volt, 
így a klub vezetéséből álló szakértő zsűri mindenkinek megadta a maximális pontszámot, és a díjazás 
is egyenlő volt a verseny végén. Egy emléklap volt azok jutalma, akik elindultak a megmérettetésen.

Tehetségek
KÖZÖSSÉG
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MIKSZTAI AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, C+E, D KATEGÓRIÁK

CSALÁDI ÉS DIÁK
KEDVEZMÉNY

Vasvár út 49.WWW.MIKSZTAIAUTOSISKOLA.HU

30/9689-756T

Ózdon
az Inkubátorházban /302. terem/
2018. Február 26. hétfő 15:30-kor

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

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

E-mail: ozd@szuperinfo.hu

ÓZD

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN
az ország 
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

VÉRADÁSOK
Február 27. kedd

10:00 - 11:00
Sajóvelezd, Művelődési 

Ház

Február 27. kedd
12:00 - 17:00

Putnok, Művelődési Ház

Február 28. szerda
9:00 - 10:00

Csokvaomány

Február 28. szerda
11:30 - 17:00
Ózd, Civil Ház

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

KKKKKKKKKK
IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:

Duplo a piciknek
Classic kezdő készletek

és alaplapok is.
2018-as Lego katalógus 

ajándékba.

Nálunk minden 
Lego 

katalógus áron!

Peppi Játékbolt
- a Városház téren

Tel.: 470-677
peppijatekbolt.webnode.hu

 BORSODNÁDASD ARLÓ
 ÓZD
 

Életre tervezve
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Szuper ügyek
Már többször is be- ■

számoltunk arról, hogy 
a Bükkben nem csak 
kósza medvenyomokat 
találtak az elmúlt évek-
ben a szakértők, de a 
farkasok is újra megje-
lentek az erdőkben.  

„Négy farkas nyomát de-
tektáltuk a transzbükki át-
kelés nyomvonalának be-
járása közben – annak 
ellenére, hogy a csúcsraga-
dozók ügetve haladnak, és 
a hóban egymás nyomába 
lépnek. A nyomok leginkább 
egy vonalat alkottak (zsinó-
roztak), de néha-néha szét-
váltak, mintha vadul táncol-
tak volna. A farkasnyomok 
egynémelyikében vércsep-
pek piroslottak: egyikük tü-
zelő szuka volt.” – írta le a 

facebook oldalán az izgal-
mas felfedezést Baráz Csaba, 
a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársa.

A farkasok valaha nem 
számítottak különlegesség-
nek a Bükkben, ám a múlt 
évszázad fokozott erdőirtá-
sai miatt kikoptak a hazai 

erdőkből. éppen ezért is iz-
galmas annak a lehetősége, 
hogy újra megjelenjenek a 
népmesék vicsorgó ragado-
zói hazánkban. A farkasok 
az elmúlt pár évben tünedez-
tek fel újra az ország északi 
részeiben. A Bükki Nemze-
ti Park Igazgatósága szerint 

mára már kijelenthető, 
hogy állandósult a jelen-
létük. Azzal mindenesetre 
számolnunk kell, hogy fo-
kozottan védett faj Magyar-
országon a farkas, 250 ezer 
forint az eszmei értéke, elej-
tése bűncselekmények szá-
mít. A szakemberek szerint 
a farkasok nem veszélyez-
tetik a közeli településeken 
élőket, sem a háziállatokat, 
mert nem merészkednek ki 
az erdők sűrűjéből.

Mostmár azonban az is 
megeshet, hogy túránk so-
rán belebotlunk az állatok-
ba. Ilyenkor nem tanácsos 
a közelükbe menni. Bár 
farkastámadástól, a szakér-
tők szerint, nem kell tartania 
az erdei barangolóknak, hi-
szen a kis létszám miatt gya-
korlatilag szinte lehetetlen, 

hogy olyan szituációban 
fussunk beléjük, ami táma-
dásra késztetné őket. Alap-
vetően a legtöbb állat fél az 
embertől és inkább nagy ív-
ben kikerüli ha észrevette, 
semmint direkt támadásba 
lendül. Ha egy állat agresszí-
ven viselkedik, az legtöbb-
ször azért van, mert nem vett 
észre minket időben. Szóval 
a legjobb megoldás a prob-
lémára, ha a mélyebb erdők 
áttörése során zajt csapunk. 
Ha már megláttuk az állatot, 
akkor kerüljük ki, ne hív-
juk fel magunkra a figyel-
met. Végső esetben húzzuk 
ki magunkat. A farkasok rit-
kán nehezebbek 50-60 kiló-
nál, így egy ágaskodó ember 
képe menekülésre késztet-
heti őket.         

            SZI - BM

Farkasnyomok a hóban: veszélyben vannak-e a túrázók?

A medvéknél a tél a  ■
zsírvesztésről és a hi-
bernációról szól. Azok-
nál viszont, akik nem 
alszanak téli álmot, és 
mellé még a karácsonyt 
is ünneplik, nem a test-
súlyvesztés jelenti a 
problémát.  

Télen bizony hajlamo-
sak vagyunk elhanyagol-
ni a mozgást. Nem teszünk 
fölösleges sétákat, busszal, 
kocsival megyünk minden-
hová, a rövidebb úton sétál-
tatjuk a kutyát, és a bicikli 
is használatlanul porosodik. 
Ennek következtében télen 
nagyon keveset, vagy egyál-
talán nem sportolunk. Azon-
ban a jó idő beköszöntével a 
napsütés, a vízpartok, a hű-
vös erdei utak önmagukban 
is vonzerőt gyakorolnak, és 
arra késztetnek bennünket, 
hogy mozogjunk, kapcso-
lódjunk ki a szabadban. Az 
ilyesmi viszont nem megy 

egyik napról a másikra, 
még ha az időjárás képes is 
a télből tavaszt csinálni pil-
lanatok alatt. Ha van hó is, 
megsokszorozódnak a téli 
mozgás lehetőségei: lehet 
síelni, szánkózni, korcso-
lyázni, havas tájakon túráz-
ni. Ilyenkor szervezetünk 
a hideg levegő és a mozgás 
hatására több hőt termel, 
a mozgás tehát szó szerint 
felmelegíti a testet és a lel-
ket. Olyan érzést élhetünk 
át télen, amilyet egyetlen év-
szakban sem. Sajnos azon-
ban a hó fogyó eszköz, nem 
áll el túl sokáig ahhoz, hogy 
biztosítsa a kellő fittséget.  
Eheti körkérdésünkben ar-
ra kerestük a választ, hogy 
milyen sportolási fajtákkal 
lehet távol tartani leginkább 
a téli álmatagságot.

Gergő (24)
Ha tél, akkor snowboard. 

Minden télen csinálunk 
egy szlovákiai túrát, ahol 

kiélhetjük a csúszkálás utá-
ni vágyunkat. Persze ez még 
önmagában kevés lenne ah-
hoz, hogy fitt maradjak, így 
olyan sportokat szoktam űz-
ni, amiket otthon is végez-
hetek. Decemberben pél-
dául jógázni tanultam, ami 
sokkal izgalmasabb, mint 
ahogy azt előre gondolná az 
ember.

Réka (37)
Én télen se pihenek, hi-

szen van egy kutyusom, aki 
tesz róla, hogy mozgásban 
legyek. Hiába keverék, úgy 
igényli a sétát és a futást, 
mint egy vizsla. Szóval té-
len-nyáron tartanom kell 

vele a lépést. Napi 2-3 órát 
sétálunk, és labdázunk a ku-
tyafuttatóknál. Ezt a mód-
szert bárkinek tudom aján-
lani, aki mozgáshiányban 
szenved!

Anita (34)
Én konditerembe járok, 

mert a súlyzós edzésben hi-
szek. Kevés olyan torna volt 
annyira hatásos, hogy felve-
gye egyáltalán a versenyt a 
konditeremmel, de azok meg 
sok időt vettek el az életem-
ből. Az edzés napi másfél 
óra, és heti négyszer járok. 
Lehet bármilyen évszak, én 
jól érzem magam a bőröm-
ben.  SZI - BM

Sportoljunk télen is! Bővült az szja- ■
bevallás elkészítési le-
hetőségeinek tárháza 
az egyéni vállalkozók 
számára, idéntől már 
ők is használhatják a 
NAV webes kitöltőjét.
Az egyéni vállalkozóknak 
február 26-ig kell összeállí-
taniuk és eljuttatniuk szja-
bevallásukat a NAV-hoz. Az 
egyéni vállalkozónak a 2017-
es jövedelméről a 17SZJA jelű 
bevallásban kell elszámolnia. 
A bevallás legkönnyebben a 
NAV, tavaly debütált webes ki-
töltő programjával készíthető 
el, idén már az egyéni vállal-
kozók is használhatják az in-
novációs díjat nyert interne-
tes felületet. 
Azokra nem vonatkozik a feb-
ruár 26-i határidő, akik 2017-
ben megszüntették vagy az év 
egy részében – de még decem-
ber 31-én is – bejelentetten 
szüneteltették egyéni vállal-
kozásukat. Nekik május 22-ig 
kell bevallásukat benyújtaniuk. 
A február 26-i bevallási és be-
fizetési határidő az evás egyé-
ni vállalkozókra és a katásokra 
is vonatkozik.

SZI 

Határidő: 02. 26.

Egy nap a választékos beszédért. Február 21-én tartják az anyanyelv nem-
zetközi világnapját. Banglades javaslatára az ENSZ hirdette meg, és 2000-ben ünnepelték először. 
A magyarok számára kifejezetten érdekes akciónap ez, hiszen sok magyar nyelvű 
embernek kell más nyelvet használnia a mindennapok során. Éppen ezért is fontos, 
hogy éltessük nyelvünket. Tudta azt a tényt például, hogy a magyar szavak száma 
kb. egymillióra tehető? Ezzel pedig csak igen kevés más nyelv versenyezhet.  
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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

 A Graf Állványzat Kft
mezőkövesdi munkahelyre keres 

CO HEGESZTŐKET
azonnali munkakezdéssel.

Amit kínálunk:
versenyképes, teljesítményarányos bérezés• 
hosszú távú munkalehetőség,• 
étkezési hozzájárulás• 
munkába járási költségtérítés,• 
rugalmas munkavégzési lehetőség• 
túlóra lehetőség• 
szükség szerint szálláslehetőség• 
Szakirányú végzettség, gyakorlat előny.• 

Jelentkezni lehet:
e-mailban: holdi@grafallvanyzatkft.t-online.hu,• 
vagy munkanapokon 7 és 14 óra között
személyesen: Graf Állványzat Kft Mezőkövesd, • 
Eper u. 55., vagy 
telefonon: 06-49/505-383• 

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.

Gránit és műkő 
síremlékek

Felújítások, fedlapok készítése
Laczka Pál az ipar okleveles kiváló mestere

Tel: 06-48/471-876

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK

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

Tel.: 06-30/489-7227

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

Fényképes önéletrajzát az
info@wamamont.eu

e-mail címre várjuk.

A Wama Mont Kft. autóflottája kezelésére

GARÁZSMESTERI FELADATOKAT 
ellátó személyt keres. 

AMIT KÍNÁLUNK:
- Versenyképes bérezés: nettó 200.000 Ft
- Kiváló  csapatmunka
- Teljes munkaidő

ELŐNYT JELENT:
- Autószerelői végzettség
- Szakmában szerzett gyakorlat

FELTÉTEL:
- „B” kategóriás jogosítvány
- Rugalmasság, pontosság
- Képesség önálló munkavégzésre
- Jó csapatszellem
- Jó problémamegoldó készség

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
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Szuper ügyek

Nem mindennapi  ■
mutatványnak lehet-
tünk tanúi február 20-
án Szikszón, a HELL te-
lephelyén, amikor a Né-
metországból érkezett 
gépet – ami egyébként 
a töltősor lelke – be-
emelték a helyére.

 Ez azt is jelenti egyben, 
hogy a világ legmodernebb, 
Közép-Európa egyik leggyor-
sabb  töltősora lesz. Egyedül-
álló teljesítményű berende-
zéssel büszkélkedhet tehát 
régiónk. A HELL szikszói 
üzeme legújabb fémdobo-
zos töltősorának telepítését 

január 22-én kezdték meg. 
Az összesen 5 milliárd forin-
tos beruházással több mint 
duplájára növeli gyártóka-
pacitását a világ 48 orszá-
gában jelen lévő hazai ener-
giaital brand. Ezzel mintegy 
70 új munkahelyet teremtve 
a hátrányos helyzetű abaúji 
régióban. Négy héten át, 
több mint 60 kamion szál-
lítja Szikszóra, a HELL üzem-
csarnokába az új, 120 000 
can/óra teljesítményű töltő-
sor elemeit. A HELL ezzel a 
most megvalósuló bővítés-
sel, több mint duplájára nö-
veli gyártókapacitását, a 3. 

gyártósor beüzemelése után 
a napi összteljesítmény már 
4,5 millió can/nap lesz. Az 
érkező, óriás teljesítményű 
gépsor – a 250 milliliteres 
kiszerelés vonatkozásában 
– higiéniai és töltéstechno-
lógiai szempontból a világ 
legmodernebb, sebességét 
tekintve pedig Közép-Európa 
egyik leggyorsabb töltősora 
lesz. Az új gyártósor közvet-
lenül a mostani üzemcsar-
nok tőszomszédságban, egy 
7200 négyzetméter alapte-
rületű épületben kap helyet 
- hangzott el a február 20-i 
sajtótájékoztatón. A március 

végén befejeződő telepítés és 
összeszerelés után április-
ban kezdődhet a próbaüzem, 
mely a bevett szokás szerint 
először a vizespróbával indul 
majd. Az előzetes tervek sze-
rint a gépsor teljes kapaci-
tásra való felfuttatása május 

végére fejeződik be. Nyárra a 
HELL üzeme már teljes gőz-
zel gyártja a kiváló minőségű 
energiaitalokat és üdítőket 
– tudtuk meg Tarsoly Elem-
értől, a HELL ENERGY Ma-
gyarország Kft. projekt igaz-
gatójától. SZI - BGy

Világszintű töltősor

Míg vannak országok,  ■
ahol a Valentin-napot ki-
fejezetten a házasság-
ban élők tiszteletére 
tartják, hazánkban két-
szer ünnepelhetnek feb-
ruárban a frigyre lépett 
szerelmesek.  

Február második vasárnap-
ja a házasság nemzetközi vi-
lágnapja, amely az 1980-as 
években kelt életre, mégpe-
dig amerikai házaspárok kez-
deményezésére. Úgy tűnik a 
Valentin nem volt elég. Mivel 
a házassági világnap moz-
gó ünnep, előfordulhat, hogy 
épp február 14-re esik, ami 
igazán megkönnyíti a szerel-
mes házasok dolgát. Azon-
ban más esetekben érdemes 
kétszer is virágot venni szí-
vünk gyűrűs szerelmének, ha 
nem akarunk bajba kerülni. 
Egyébként vannak országok, 

például Brazília, ahol amúgy 
is a házasok köré épül a Va-
lentin-nap. Hogy mi számít 
házasságnak? 

Több kultúrában ismert a 
poligámia, miszerint több há-
zastársa is lehet valakinek, 
bár ez inkább vallási, mint 
állami szokás. Az azonban 
biztos, hogy drága mulatság 
lehet így a február. A nigériai 
Mohammed Bello Abubakar 
például 86 nővel lépett frigy-
re élete során. A 84 éves fér-
fi 170 gyereket nemzett az 
évek során, és azt állítja, is-
teni parancsra vette el ne-
jeit. A nigériai hatóság erre 
szektává minősítette a csalá-
dot. Akárhogy is legyen, igen 
sok rózsaárus köszönheti ne-
ki a megélhetését, ha arra-
felé is ünneplik a házasság 
világnapját.  
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A házasság ünnepe

Február végén a ha- ■
lak aktív táplálkozásba 
kezdenek. Ezzel együtt 
pedig kezdetét veszi a 
horgászidény is. 

A vermelés szó hallatán 
legtöbbünknek a ponty téli 
viselkedési szokásai jutnak 
eszünkbe. A víz hőmérsék-
letének fokozatos csökkené-
sével a pontyok a melegebb 
hőtartományú területeket ke-
resve, a mélyebb vízrétegek-
be húzódnak. A tév-
hitekkel ellentétben 
nem az iszapos me-
derfeneket keresik, 
ahová beássák ma-
gukat, hanem ellen-
kezőleg, a kemény 
aljzatú, főként agya-
gos szakaszokat vá-
lasztják. A pontyok 
alkalmanként a téli 
időszakban is táplál-
koznak, de aktív kapásba a 
tavasz közeledtével, február 
végén kezdenek.

Azt már sokszor leírtuk, 
hogy a környékbeli pecások 
igazán jó helyzetben vannak, 
hiszen rengeteg víz közül vá-
laszthatnak horgászhelyet: 
vannak magán üzemelteté-
sű és állami, vagy területi 
korlátozás alá tartozó tavak, 

folyó, patakok, nagy kiterje-
désű horgászparadicsomok, 
mint a Lázbérci-víztározó, és 
apró, de annál izgalmasabb 
terepek, mint a Berentei-tó, 
vagy a Putnoki-tó. Érdekes 
kérdés azonban, hogy melyik 
tavon lehet saját állományra 
számítani.

A halak felhalmozott zsír-
tartalékai, néhány külső 
eredetű negatív stressz ha-
tás következtében fokozott 

ütemben fogyhatnak. Ilyen 
stressz lehet a vermelő he-
lyek környékén történő inten-
zív horgászat, vagy a gyakori 
csónakhasználat. Általában 
az olyan tavakon, ahol jelen-
tős a helyi, saját populáció, 
nem is engedik a téli pecá-
zást. Sajnos nagyon sok „ma-
szek tó” nem tudja megolda-
ni a saját ivatást, így csupán 

a telepítések során bekerülő 
halak jelentik a zsákmányt. 
Ezen nincs is csodálkozni-
való, hiszen a horgászat igen 
népszerű sport lett az utób-
bi időben, és ha a csúcssze-
zonban minden horgászatkor 
csak egy hal akad horogra, 
akkor is hatalmas mennyi-
ségről beszélünk, amiket a 
természetes állomány nem 
képes pótolni. 

Azonban egy vérbeli hor-
gászt elsősorban a 
sportélmény élteti. 
Idén már februárban 
megjött a tavasz első 
fuvallata, így nem rit-
ka, hogy a kora reg-
geli látogatók már fel-
szereléssel érkeznek 
a partra. Bár a hideg 
vizekben még kis-
sé kábák a halak, de 
mindenképp megéri 

már ilyenkor is próbálkoz-
ni. Vékony zsinórral (pl.16-
os főzsinór, 14-es előke), kis 
horoggal (10-14-es). Csali-
nak csonti, giliszta, vagy ke-
nyérbél. Etetni hideg-vizes 
etetőanyaggal célszerű, de 
nem nagy mennyiséggel, ne-
hogy megriadjanak az óvatos 
kopoltyúsok!
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Február végén kezdődik a horgász szezon

Fotó: Buzafalvi Győző

Sajó kupa. Február 11-én rendezték meg a Sajó Kupa elnevezé-
sű, gyerekek és ifjúsági versenyzők számára megrendezett országos 
karate versenyt, ahol a Sajószentpéteri Karate Klub versenyzői nagy-
szerű eredményeket értek el. A csapat négy első, egy második, és két 
harmadik helyezést hozott össze különböző súlycsoportokban. 
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•SZŐNYEGTISZTÍTÁS
•PATYOLAT • ABLAKTISZTÍTÁS

(öltönytisztítás, bőrtisztítás, bőrfestés,
ruhatisztítás, menyasszonyi ruha tisztítás)

TEL.: 06-30/512-8804
HÁZTÓL- HÁZIG 
SZÁLLÍTÁSSAL!

Egyedi bútorgyártást, beszerelést 
rövid határidőre vállalunk.

Készleten lévő konyhabútorok a helyszínen 
megtekinthetők mintaboltunkban.

Szerelvények, fogantyúk, bútorok, pántok, 
konyhai munkapultok, rétegelt lemezek, 
OSB lapok, bútorlapok, farostlemezek

nagy választékban kaphatók.

Forgács KFT
Bútorlapszabászat (Mol kút mellett)

Ózd, Vasvár út 104. Tel.: 06-48/471-555
Nyitva: H-P 09:00-17:00

e-mail: forgacslapszabaszat@gmail.com

Ózd, Spar-ral szemben, 
a Filó üzletházban 

48/705-059, 30/985-8480

SZUPER
OLCSÓ

7 KAMRÁS 
ABLAKOK

A GYÁRTÓTÓL

REDŐNY, RELUXA AKCIÓ!
Minőség kedvező áron!

Gömör-Bau Kft. 
3630 Putnok, Fancsal út 20. 

Tel./Fax: 06-48-429-326; Tel.: 06-30/373-7693 
marinovkrisztian@t-online.hu

��A LEGFŐBB TEVÉKENYSÉGI 
KÖRÖK:

fából készült családi házak 
(könnyűszerkezetes) | garázsok | kerti 
tárolók | felújítási munkák (tető-
szerkezet, kőműves munkák) | külső 
hőszigetelések | közúti fuvarozás | 
áruszállítás | költöztetés |  palatetők 
bontás nélküli felújítása 

w w w.gomor fahaz.hu

GÉPI FÖLDMUNKÁK
• épület bontás • alap ásás • útépítés 

• törmelék és ömlesztett áru szállítás 
• vízvezeték csatorna építés 

HAGYOMÁNYOS SZERKEZETŰ CSALÁDI HÁZAK 
KULCSRAKÉSZ KIVITELEZÉSE CSOK 

IGÉNYBEVEHETŐ

A szilvásváradi
La Contessa Kastélyhotel 

tapasztalattal és 
masszőri végzettséggel 

azonnali kezdéssel
masszőrt keres. 

H H H H

Ugyanitt
szakácsot és
felszolgálót

keresünk.
H H H H

Fényképes önéletrajzot 
az alábbi e-mail címre várjuk: 
info@lacontessa.hu

Az akció időtartama: 2018. február 1. – március 31.

Az akció során a BlueControl és UV Control réteget a Hi-Vision LongLife felületkezelés 
árán, a Hi-Vision LongLife réteget pedig a Super Hi-Vision felületkezelés árán adjuk.
Az ajándék esernyő a BlueControl / UV Control / Hi-Vision LongLife réteggel ellátott  
MyStyle V+ / LifeStyle 3 / Balansis / WorkStyle V+ lencsék mellé jár, a fenti kedvezményen 
felül, a készlet erejéig, 1 pár szemüveglencse vásárlása esetén. 

 Szemüveglencsék japán technológiával
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