
ÓZD ÉS KÖRNYÉKE 2019. március 1. XXX/09.

FIGYELEM!
DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
0-24 óráig
Megbízható, régi cég:
0670/628-0119
06-30/450-6125

511866

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

HŰTŐGÉPEK,
FAGYASZTÓK
JAVÍTÁSA

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

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

TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK
MÁRCIUS 1-JÉN, PÉNTEKEN
ÉS MÁRCIUS 4-ÉN, HÉTFŐN!

NYITVA TARTÁS:  
Hétfő-péntek 8-17, Szombat 8-13

Egyedi bútorok 
az Ön igénye szerint!
KONYHA-, SZOBA-, 
ÉS IRODABÚTOROK
A TERVEZÉSTŐL 
A KIVITELEZÉSIG.
-20% kedvezmény  100.000 Ft 
feletti megrendelés esetén!
( Az akció január 7. után megrendelt  bútorokra 
vonatkozik!)

06-48/479-455
06-20/408-9610 munkaidőben
Terra Forte Bau Kft.
Ózd, Somsályfő telep 1.

Tápra, terményre, zöldségre 
vagy talán gyümölcsre 
van szüksége?
• Burgonya  180 Ft/kg 

(15 kg/zsák)
• Vöröshagyma 320 Ft/kg

 (10 kg/zsák) 
• Fejes káposzta 320 Ft/kg
• Alma  180 Ft/kg

• Búza  7000 Ft/q
• Kukorica  7000 Ft/q

• Kutyatáp  2600 Ft 
(10 kg/zsák)

• Tojótáp  3200 Ft 
(20 kg/zsák)

PRIMŐR ZÖLDSÉGEK!
Egyedi zöldség-, gyümölcs-, táp- és terményigényt felveszek!

Érdeklődni:  +36308588948

INGYENES 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
hétfőtől-péntekig du. 

17:00–20:00 óráig
előre egyeztett 

időpontban! 
Ózdon minimum rendelés 

3000 Ft, Ózd 20 km-es 
körzetében előzetes 

telefonon egyeztetett 
értékhatár alapján történik 

a kiszállítás.

PIKO

450
Ft/db

06-20/393-55-60

TOJÓTYÚK ELADÓ!

Házhoz 
szállítással!

Üzemeltető váltás az Árpád 
Vezér úti Húsboltban!

HÚSBOLT

!NYITÁSI AKCIÓKKAL,
KIBŐVÜLT 
ÁRUVÁLASZTÉKKAL 
várjuk régi és új 
vásárlóinkat
Nyitva: H.-P.: 06:30–16:00

Szo.: 06:30–14:00

Ózd, Árpád vezér út 20/D.

   Ugyanitt

KULCSMÁSOLÁS
Tel.: 06-30/314-7747 

TOVÁBBRA IS 
ZAVARTALANUL MÛKÖDIK 

Ózd, Bolyki fôút 27. 
toronyházban a 

BÚTOR-MÛSZAKI-
BIZOMÁNYI BOLT.

Eladó: szekrények, ágyak, 
mosógép, centrifuga, hûtô, 

TV, stb., valamint kiegészítôk.

Játssz minden héten 10.000 Ft-os utalványért 
a facebookon:      /londonstorediszkont

diszk nt
üzletlánc

NYITVA TARTÁS: H: 8–18, K-P: 8–17, Szo: 8–12 óráig

disz
k

nt

üzletlá
nc

diszk nt
üzletlánc

Ózd, Vasvár út 19. 
(a Kelly helyén az emeleten)

Március 4. hétfőtől
TAVASZI

SZEZONVÁLTÁS!
Minden hétfőn 

teljesen új TAVASZI 
árukészlet és cipővásár!

http://londonstore.hu

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BANKKÁRTYA ELFOGADÁS 
/részletekért érdeklődjön/

 Március 5., kedd
             12., kedd

19., kedd
26., kedd

30., szombat
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hirdetésfelvételi p nt!

Apró és keretes hirdetéseit is 
feladhatja a PEPPI JÁTÉKBOLTBAN
Városház tér Szolgáltatóház földszintjén!

MIKSZTAI  AUTÓSISKOLA

AM, A, B, BE, C, CE, D, GKI
Keress minket: .com/Miksztai Autós- Motoros Iskola Kft.

T
www.miksztaiautosiskola.hu

ÓZD, VASVÁR ÚT 49.

06-30/9689-756
CSALÁDI ÉS DIÁK

KEDVEZMÉNY

„Jó utat választ, ha nálunk tanul vezetni!”

Kertész Áruházak Kft.

és az üzlet lendületben marad

Blue Collar Solutions Kft. • 3644 Tardona, Iskola utca 3.
Munkaerőközvetítés nyilvántartásbavételi száma: 

BOM/01/1218-2/2018

Autóipari összeszerelő MUNKALEHETŐSÉG!
Miskolci ügyfelünk Európa legnagyobb önindító és generátor gyára

várja jelentkezését ÖSSZESZERELŐ munkakörbe!

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI FELADATOK: - Autóipari alkatrészek kézi összeszerelése -  
Gépek üzemeltetése - Vizuális ellenőrzés - Csomagolás - Szerelési folyamatok javításában 
való részvétel

AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐI ELVÁRÁSOK: - Min. 8 általános iskolai végzettség + ipari/
üzemi gyakorlat vagy középfokú végzettség - Jó kézügyesség - 4 műszakos munkarend 
vállalása - Csapatmunka

AMIT KÍNÁLUNK: - Versenyképes bérezés br. 900 Ft a kezdő órabér - Hosszútávú karrier-
lehetőségek, előrelépési lehetőség (kiemelt operátor, végellenőr stb.)

Már a belépéstől kezdődően (próbaidő alatt is) bruttó 300 000 Ft cafeteria éves szinten + munka-
társ ajánlási jutalom + túlóralehetőség + havonta max. 10% teljesítmény prémium + mosási támo-
gatás + ingyenes vállalati buszjáratok és munkába járás + hónap dolgozója program + dolgozói 
kedvezmények városszerte + munkatársi és családi rendezvények.

Ha álláslehetőségünk felkeltette az érdeklődését, kérjük hívja ingyenes karriervonalunkat:

06/80-20-52-52
vagy küldje önéletrajzát az allaspalyazat@bluecollar.hu e-mail címre.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Akár hétvégén is!
Ózdon és környékén

KÉMÉNYEK

Telefon: 20/445-0421
KÉM-SZER Bt.

béléscsövezése,
Schiedel, Leier és
szerelt kémények

építése vegyes
tüzelésű készülékek

részére (kandalló,
cserépkályha, 

kazánok), 
valamint 

kondenzációs és 
turbós készülékek

kéményének
beszerelése,

kéménymarás 
és bővítés.

Osztrák-magyar tulajdonú Stallprofi Magyarország kft.

SZERELŐT,  
HEGESZTŐT

keres azonnali felvétellel

Munkavégzés
élelmiszeripari rozsdamentes 
csőhálózatok hegesztése AWI-val,
hőrendszerek szénacél csőhálózatának hegesztése AWI-val,
PE csőhálózatok hegesztése
ipari technológiák telepítése,

Munkavégzés helyszíne:
Magyarországon, 10 nap munka, 4 nap pihenő otthon
Európában, 20 nap távollét, 10 nap pihenő otthon

Kereseti lehetőségek itthon:
Szerelői munkákra bruttó 1500 – 1800 Ft
Hegesztői munkákra bruttó 2000 – 2280 Ft

Kereseti lehetőség Európában:
Szerelői munkákra bruttó 2600 – 2800 Ft
Hegesztőknek bruttó 2900-3320 Ft

Miért szeretnek nálunk dolgozni?
távolléti pótlékot és étkezési hozzájárulást adunk,
vállaljuk az ingyenes hegesztői képzést,
családias, stresszmentes légkör,
kiszámítható munka és tiszta bérezés,
magas színvonalú szerszámok, munkaruha,
kényelmes utazás és szállás.

Keressen bennünket a +36 30 9249 554-es telefonon, 
vagy küldje el önéletrajzát az info@stallprofi.hu címre. 

www.stallprofi.hu

Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!

www.szuperinfo.hu

Adja fel apróhirdetését 

otthonról, kényelmesen 
honlapunkon keresztül!

512950

512997
511649

513277

512931
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www.gamax.hu

Új, magasabb BÉR rendszer!
Hol? az ABB-ben!

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

+ jelenléti bónusz + minőségi bónusz + teljesítmény bónusz

Emelt Cafetéria: + 4. hónaptól emelkedik

Lehetőségek az ABB-ben!
+ belső pályázati lehetőségek + műszakvezetővé válás

+ sorvezetővé válás + ABB saját állományba kerülési lehetőség

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

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

Paradicsomos alapú pizzák: 32 cm 50 cm
1. Margherita: mozzarella 700 Ft 2000 Ft
2. Sonkás: sonka, paradicsom, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
3. Szalámis: szalámi, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
4. Son-go-ku: sonka, gomba, kukorica, mozzarella 850 Ft 2300 Ft
5. Négysajtos: mozzarella, füstölt sajt, feta, edami 950 Ft 2500 Ft
6. Hawaii: sonka, ananász, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
7. Magyaros: kolbász, bacon, paradicsom, hagyma, hegyeserős, mozz. 950 Ft 2500 Ft
8. Ínyenc: csirke, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, feta, oliva, mozz. 1250 Ft 2800 Ft
9. Quatro carimi: sonka, bacon, gomba, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
10. Ma�oso: sonka, bacon, gomba, pepperóni, oliva, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
11. Franco: szalámi, gomba, pritamin paprika, tükörtojás, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
12. Tenger gyümölcsei: tengergyümölcsei, oliva, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
13. Amore: csirke, sonka, pepperóni, paradicsom, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
14. Húsimádó: sonka, szalámi, bacon, kolbász, csirke, mozzarella 1350 Ft 3000 Ft
15. Retro: szalámi, gomba, paradicsom, paprika, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
Tejfölös alapú pizzák:
16. Lilien: kapros-tejfölös a., csirke gomba, füstölt sajt, juhtúró, mozz. 1190 Ft 2500 Ft
17. Barom�: kapros-tejfölös alap, sonka, bacon, csirke, kukorica, mozz. 950 Ft 2500 Ft
18. Toscana: sonka, paradicsom, csemege uborka, füstölt sajt, mozz. 950 Ft 2500 Ft
19. Casablanca: bacon, csirke, hagyma, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
20. Colorado: kapros-tejfölös a., sonka, kolbász, jalapeno, juhtúró, mozz. 950 Ft 2500 Ft
21. Ciprus: sonka, bacon, kukorica, feta, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
22. Kívánság: 2-féle választható zöldség, 2-féle választható hús 1100 Ft 2500 Ft
Egyéb: 
23. Bolognaise: bolognai alap, sonka, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
24. Dopping: csípős a., kolbász, szalámi, bab, hagyma, jalapeno, t.tojás, mozz. 1150 Ft 2500 Ft
25. Diablo: csípős alap, bab, kolbász, erős paprika, kukorica, mozzarella 950 Ft 2500 Ft
26. Nevada: mustáros a., sonka, csirke, ananász, kukorica, paradicsom, mozz. 950 Ft 2500 Ft
27. Paradiso: mustáros alap, sonka, kukorica, bab, hagyma, feta, mozz. 950 Ft 2500 Ft
28. Americano: ketchupos a., virsli, bacon, hagyma, csemege uborka, mozz. 950 Ft 2500 Ft
Plusz feltétek: gomba, ananász, kaliforniai paprika, paradicsom, pepperóni, lilahagyma, vörösbab, brokkoli, kukorica, 
füstölt sajt, olivabogyó: 120 Ft, tükörtojás, kolbász, juhtúró, cs. mell, extra mozz., szalámi, bacon, sonka, feta, füst. tarja: 190 Ft

Menü ajánlatunk:Pizzák

KISEBB ÖSSZEJÖVETELEK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK MAXIMUM 30 FŐIG!

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

Ózd belterületén a kiszállítás ingyenes! Bankkártyás �zetési lehetőség.
Szép kártyás fizetés csak a netpincer.hu-n!

03. 04., 
hétfő

03. 05., 
kedd

03. 06., 
szerda

03. 07., 
csütörtök

03. 08., 
péntek

03. 09.,
szombat

03. 10., 
vasárnap

03. 11., 
hétfő

03. 12.,
kedd

03. 13., 
szerda

03. 14., 
csütörtök

03. 15., 
péntek

03. 16.,
szombat

03. 17., 
vasárnap

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

A
menü

Zöldbableves
Olasz csirkemell, kukoricás rizs

A
menü

Zöldségleves
Csirkepaprikás, galuska

A
menü

Csontleves - Szezámmagos 
csirkemell, vajas törtburgonya

A
menü

Palócleves 
Pikáns sertésragu, tarhonya

A
menü

Szárnyas raguleves
Sült kolbász, burgonyapüré

A
menü

Erzsébet szelet, 
zöldséges rizs

A
menü

Gombakrémleves
Kolozsvári aprópecsenye, tészta

A
menü

Grízgaluskaleves
Barackos csirkemell, rizs

A
menü

Zöldborsóleves
Holstein szelet, hagymás rizs

A
menü

Húsleves - 4 magvas szelet, 
sajtos tört burgonya

A
menü

ÉTTEREM NYITVA
MENÜ NINCS

A
menü

Tarkabab leves - Vörösboros 
sertéspörkölt, gombás tarhonya

A
menü

Töltött káposzta

Tojásleves
Lencsefőzelék, sült kolbász

Zöldbableves
Paprikás burgonya

Zöldségleves
Rakott kelkáposzta

Csontleves
Pirított csirkemáj, rizi-bizi

Palócleves 
Túrós sztrapacska

Szárnyas raguleves
Sült kolbász, burgonyapüré

Erzsébet szelet, 
zöldséges rizs

Gombakrémleves
Tarkababfőzelék, fasírt

Grízgaluskaleves
Rakott tészta

Zöldborsóleves
Bolognai spagetti

Húsleves
Káposztás kocka

ÉTTEREM NYITVA
MENÜ NINCS

Tarkabab leves - Vörösboros 
sertéspörkölt, gombás tarhonya

Töltött káposzta

MEGÚJULT 
ÉTLAPUNK!!!

Tenger gyümölcse saláta 1100 Ft
Garnéla saláta  1200 Ft

Kentucky csirkeszárny 850 Ft
Grillezett camambert 1000 Ft

HÚSLEVES
700 Ft

Tojásleves - Temesvári 
sertéstokány, tészta A

menü

Rendelésfelvétel: 06-30/910-4488; 06-48/470-042;

PONT-ok
Rengeteget gondolkoztunk azon, hogyan tudnánk 
megkönnyíteni az étel eljuttatását 
kedvenc vásárlóinkhoz.

Ezért úgy döntöttünk, létrehozunk úgynevezett 
KÉK pontokat, ami úgy működik, hogy lerakják az 
ételhordókat azon a ponton ami a lakhelyükhöz 
közelebb van, és 13:00-15:00 között bármikor, illetve 
a nyitvatartási idő alatt jöhetnek az előre megrendelt 
MENÜKÉRT!

Összesen 5 pontot hoztunk eddig létre:

Újdonság!  Újdonság!  Újdonság!  

Ú
jdonság! 

 Ú
jdonság! 

 Ú
jdonság!  

Várjuk kedves megrendelőinket!

Március 1-től

Kék 
Étterem

Filó ABC, 
húsbolt 
részlege

Árpád 
Vezér úti 

“Kék” 
Húsbolt

Újváros
téri 

Húsbolt

Cipó 
presszó

Figyelem!
Munkalehetôséget ajánlok!

Almafa metszésre
keresek ügyes, hozzáértô

embereket.
A bérezés teljesítményarányos.

175 Ft/fa. 
Jó kereseti lehetőség.

Szállás biztosítva kétheti 
hazajárással.

Tel.: 06-20/4587-758
Oláh Gyula e.v.

Érd.: 06-48/472-410 
          06-30/328-5785

Kérje ingyenes felmérésünket!
www.flandonakft.hu

Flandona Kft.
Ózd, Vasvár u. 49.

l mûanyag ajtók, ablakok 
l garázskapu, 

l redõnyök,
l egyéb kiegészítõk 

kedvezõ áron!

DUGULÁS-
    ELHÁRÍTÁS!

06-30-368-0115
Lapzárta: 

kedd 12 óra

Marketing és 
médiatanácsadó

Bodáné 
Rácz Adrienn

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

a

512927

513200

512937
513271

511822

514020
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h á z - ,  h á z r é s z  e l a d á s

Családi ház, igényesen rende-
zett, Szenna legszebb helyén a 
Damjanich úton, 3+1 nappali 
szoba, garázs, teljesen felkerí-
tett kerttel, udvarral, terasszal, 
2 pincével, gáz+vegyes tüzelés-
sel eladó. Érd: 06-48/474-520, 
06-70/392-8531

eladó Felső-Hangonyon, csen-
des környezetben, igénye-
sen felújított, 2,5 szobás csa-
ládi ház. Irányár: 3,5 MFt. Érd: 
06-70/376-6323

eladó Kissikátorban kettő csa-
ládi ház. Egyik összkomfortos, 
azonnal költözhető. Irányár: 
6.000.000 Ft. A másik egyedi 
fűtésű, gazdálkodásra alkalmas 
melléképületekkel rendelkezik. 
Mindkét lakáshoz tartozik aknás 
garázs is. Irányár: 3.200.000 Ft. 
Érd: 06-30/294-2244 este

eladó Ózd, Bartók Béla út 32. 
szám alatti felújítandó családi 
ház műhellyel. Érd: 06-70/779-
1728

100 m2 alapterületű, felújítást 
igénylő, 2 szobás családi ház 
eladó. Érd: 06-30/638-9407

Ózdon, a Petőfi úton (iskola előtt) 
70 m2-es családi ház eladó. 2 
szoba+nappali, nagy terasz. Érd: 
06-70/228-2084

h á z - ,  h á z r é s z K e r e s é s

Családi házat keresek Ózdon, 
nagy telekkel. Érd: 06-70/424-
2550

l a K á s e l a d á s

eladó az Újváros téren 1. emeleti, 
3 szobás lakás. Érd: 06-30/451-
1182, 06-30/517-4910

eladó Miskolc belvárosában 
Soltész Nagy Kálmán u. 77 
m2-es, gázos, 2. emeleti lakás, 
2 emeletes épületben. Belső-
udvaros, pihenőkertes társas-
házi lakás. Gépészetileg telje-
sen felújított, ablakok cserélve 
műanyag nyílászárókra. Nap-
pali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, für-
dőszoba, külön WC. Ár: 14,99 
MFt. Érd: 06-20/980-6678

zöldövezetben, 1. emeleti, 2 
szobás, nagyerkélyes lakás igé-
nyesen felújítva eladó. Irányár: 
7,5 MFt. Érd: +36-70/881-4345, 
+36-48/470-707

a l b é r l e t e t  K e r e s

1+1/2 vagy 2 szobás albérle-
tet keresek hosszú távra. Érd: 
06-30/395-7444

é P Í t é s I  t e l e K

sürgősen, áron alul eladó 
összközműves építési telek 
Felsőtárkányban, a Várhegy 
lakóparkban. Érd: 06-30/338-
4700

ü d ü l ő ,  h é t v é g I  h á z

eladó méhészkedésre is alkal-
mas zárt kert házzal, gyümölcs-
fákkal. Érd: 06-70/2727-049

g a r á z s

bolyki főúton panel alatti 
garázs eladó vagy kiadó. Érd: 
06-20/629-0218

ü z l e t ,  m ű h e l y ,  I r o d a

Ózdon, a Városközpontban 24 
m-es üzlethelyiség (a volt Adi-
das bolt) teljes berendezéssel 
kiadó. Érd: 06-70/318-6345

Ózdon, a Március 15. úton két-
szintes családi ház, 150m2-
es vállalkozásra is alkalmas 
csarnokkal eladó. Varrodaként 
üzemelt. Ár: 39,9 MFt. Érd: 
06-70/318-6345

j á r m ű

Kia Ceed kombi 1.6 CRDI 2009-
es, friss műszakival eladó. Autó-
beszámítás lehetséges! Érd: 
06-70/600-3330

lada Samara 1300-as, 1990-es 
évjárat, jó állapotú, 1 év műsza-
kival eladó. Érd: 06-70/228-
2084

r é g I s é g

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

gyűjtő, szakképzett műtárgy-
becsüs magas áron vásárol 
régiséget, bútort, festményt, 
porcelánt, ezüsttárgyakat, 
hagyatékot. Érd: 06-46/348-
436, 06-20/388-7997

magángyűjtő vásárol: hagyaté-
kot, bútort, könyvet, kitüntetést, 
rádiót, veteránjárművet. Bármi 
érdekelhet! 06-30/912-9916

régi vásznakat (zsák, méter 
stb.), kázsmér kendőt, zomán-
cozott babakádat, fateknőt, 
hímzett falvédőt, dunnát vásá-
rolok. Érd: 06-20/428-3455

vásárolok készpénzért régi 
bútorokat, dunnát, párnát, házi 
szőtteseket, zsákot, népvise-
leti ruhákat, hagyatékot. Érd: 
06-70/217-3347

á l l a t

süldők és réti széna eladó. Érd: 
06-30/756-2651

t ű z I f a  e l a d á s

tűzifa eladó erdei m3-ben, 
méterfa, gallyfa (tekézve, 
mázsára is). Érd: 06-30/248-
7043 AA5994377

e g y é b  e l a d á s

arany DOXA zsebóra eladó. 
Érd: 06-20/913-6655 14-18 
óra között.

eladó ágyazható sarokülő gar-
nitúra fotellal 30.000Ft-ért. Érd: 
06-30/653-3694

eladó Hajdú tárcsás mosógép 
és centrifuga, dohányzóasztal, 
2,5x2,5 m-es szőnyeg, futósző-
nyegek, régi rádiók, cserép pad-
lóváza. Érd: 06-20/426-8048

eladó szekrénysor, ágy, aszta-
lok, székek, fotelek és hagyaték. 
Érd: 06-30/952-3641

eladó 3 részes világos színű 
szekrénysor 20.000 Ft, piros 
kihúzható ülőgarnitúra 15.000 
Ft. Érd: 06-20/425-6984

Kiváló minőségű, zamatos, 
magas cukortartalmú alma köz-
vetlenül a termelőtől eladó. Ár: 
100Ft/kg. Érd: 06-20/591-7584 
Ózd-Hódoscsépány, Nagyvölgyi 
út 93.

saját termelésű, kiváló minősé-
gű búza, kukorica eladó 6.500Ft/
mázsa. Érd: 06-70/285-8801

termelői bor olcsón eladó (akár 
pálinkának is). Érd: 06-30/904-
2807

Gyászjelentését, 

megemlékezését, 

köszönet-

nyilvánítását 

jelentesse meg 

nálunk!

Forduljon 
bizalommal 
irodánkhoz.
�: 06-30/532- 8270

Apró

„Mosolygó arcodat 
nem látjuk többé, 
Drága emléked 
bennünk él örökké.
Ami neked csendes nyugalom,
Az nekünk örök fájdalom.”

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik szerető férjem

RÉTHI PÁL
temetésén megjelentek, 

sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

Szerető felesége, 
két fia és családja

Kertész Áruházak Kft.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

Köszönjük 
az Almási Balogh Pál 
Kórház főorvosának, 

Zöld Attilának
és az osztály nővéreinek 

férjem, Réthi Pál
rövid ideig tartó

ápolását, gondozását. 

Köszönettel a Réthi család

"Búcsú nélkül hagytál itt, mentél utadon,
Velem itt maradt a néma fájdalom." 

Fájó szívvel emlékezünk 
drága gyermekünk, testvérünk

ABU KAMÁR VIKTOR
(1977-2012)

halálának 7. évfordulóján.
Szerető családja

TEMETKEZÉSI LEHETŐSÉG

3600 Ózd, Lomb u. 2., 06-30/426-8-425, www.ozdiparokia.hu

Az Ózdi Görögkatolikus Templom (Gyári temető mellett)
altemplomában kialakított koporsós és urnás temetkezési

helyek méltó nyughelyet kínálnak elhunyt szeretteinek!
1-3 személyes urnahelyek:

el nem évülő, 20, illetve 10 éves elévüléssel.
A temetkezési lehetőség

felekezeti hovatartozás nélkül biztosított. 
A sírhelyek előre is megválthatók.

Tel.: 06-30/415-2428

Lengyel 
SZÉN 

(6500 kcal, 
7%  hamutartalom)  

folyamatosan kapható! 

508497

513000

513269

513267

513086
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e g y é b  K e r e s é s

akármilyen vas, fémhulladé-
kot vásárolok. Hétvégén is. Érd: 
06-70/534-5971

gyűjtő keres! Régi 
matchboxokat, játékokat, 
távirányítós autókat, lemez-
játékokat és autókat, pedálos 
moszkvicsot. Érd: 06-70/418-
2086

Ipari ezüst, amalgám, platina, 
palládium felvásárlása kész-
pénz fizetéssel. Non-Stop! 
Érd: 06-30/496-6417

Öreg motorkerékpárt (Jawa, 
Csepel stb.) és ezek alkatrésze-
it vásárolok. Érd: 06-30/841-
3536

személy- és teherautóját, 
hulladékvasát, rossz akkumu-
látorát megvásárolnám. Házhoz 
megyek. Érd: 06-20/958-6233

személyautókat és vashulladé-
kot vásárolok. Érd: 06-70/532-
2021

s z o l g á l t a t á s t  K Í n á l

áruszállítás, fuvarozás, köl-
töztetés, lomtalanítás. Érd: 
06-30/975-8069 Váradi János 
e.v.

házak, lakások felújítását vál-
laljuk! Festés, burkolás, térkö-
vezés, kőműves munkák. Érd: 
06-20/512-7387

K Ö l t Ö z t e t é s -
b Ú t o r s z á l l Í t á s -
lomtalanÍtás zárt teher-
autóval, rakodással. Berki 
Viktor 06703619566 www.
ozdifuvaros.eu

lapostetők, garázsok szige-
telése, festés, burkolás, gipsz-
kartonozás, lakatosmunkák. Érd: 
06-30/406-8943 Nagy Zoltán

szélvédőjavÍtás, CSERE, 
AUTÓÜVEG- ÉS ÉPÜLETFÓLI-
ÁZÁS. Érd: 06-20/256-0488

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

s z o l g á l t a t á s  K e r e s é s

70 éves férfi hozzá illó tár-
sat keres ápolás céljából. Érd: 
06-48/448-162

m u n K a h e l y e t  K Í n á l

avon tanácsadónőt, koordiná-
tort keresek csapatomba. Érd: 
06-30/7263-219, vica63@
gmail.hu

Csatlakozz a csapatunkhoz! 
Nyugat-magyarországi (Győr, 
Mosonmagyaróvár és Sopron 
környéki) autóipari és fémipa-
ri nagyvállalatok állásajánlata-
iból válogathatsz (betanított, 
lakatos, targoncás, CNC-s, 
hegesztő, stb.), ahol kiemelt 
bérezést, ingyenes szállást, 
utazást, valamint bérelőleget 
és hosszú távú munkát bizto-
sítunk. Érdeklődni 8-20 óráig 
a 06-70/639-9920 telefonszá-
mon JOBmotive Kft.

gyere és dolgozz Velünk! 
Autóipari multi keres betaní-
tott munkakörbe, biztonsá-
gi öv összeszerelő kollégá-
kat sopronkövesdi gyárába, 
3 műszakos munkarendbe. 
A szállás és a bejárás megol-
dott. Kiemelkedő bér mellett, 
13. havi fizetést, prémiumot, 
cafeteria-t, bérelőleget is biz-
tosítunk. Érd: 06-70/600-9021 
JOBmotive Kft.

győri fémipari partnerünkhöz 
keresünk betanított munkás, 
géplakatos, CNC-gépkezelő, 
autószerelő, villanyszerelő 
munkakörbe dolgozókat. Amit 
biztosítunk: versenyképes fize-
tés, cafeteria, szállás, munká-
ba járás, hazautazási támoga-
tás, bérelőleg. Érd: 06-70/415-
9021 JOBmotive Kft.

Italkereskedő-ház Zrt. ózdi 
telephelyére sofőrt keresünk 
B, illetve C kategóriás jogosít-
vánnyal, illetve érvényes GKI 
kártyával. Érd: személyesen 
Italkereskedő-Ház Zrt. Ózd, 
Sárli telep vagy 06-48/572-
412 telefonszámon 8-16 óráig 
munkanapokon.

Ózdon, az Ipari Parkban műkö-
dő acélszerkezeteket gyártó 
cég lakatosokat keres azonna-
li belépéssel. Érdeklődni sze-
mélyesen a Bolyok-Box Kft.-
nél vagy a 06-30/337-1408 
telefonszámon.

székesfehérvári ruhaváloga-
tó üzembe egy műszakos mun-
karendben betanított munkáso-
kat keresünk! A munkaidő H-P-
ig 8-17 óráig tart! Szállást biz-
tosítunk! Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a textradekft@
gmail.com címen lehet. (Textrade 
Kft.)

vezetői gyakorlattal ren-
delkező munkaerőt kere-
sünk élelmiszerüzemünk-
be csoportvezetői munka-
körbe. Jelentkezés KIZÁRÓ-
LAG munkanapokon 9 órától 
17 óráig a 30/983-7354 tele-
fonszámon. Pi-Pi Kft.

o K t a t á s  K e r e s é s

8 éves gyermekem mellé német 
és magyar tanárt keresek korre-
petálásra. Érd: 06-48/470-663

K Ö s z Ö n e t

Köszönetünket fejezzük 
ki Ózd város polgármester-
ének, a városvezetésnek, 
a területi képviselőnek, a 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, a cégeknek, 
vállalkozóknak, akik a 2019. 
február 22-én megrendezett 
48. Táblai Borversenyt támo-
gatták. A Táblai Borverseny 
szervezői

ÓZD
Megjelenik: Ózd, Putnok, Borsodnádasd és környékén, minden pénteken 
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MTI
HÍRFELHASZNÁLÓ

Kos - Hirtelen éri a felismerés, hogy 
több dolgot is hagyott kicsúszni 
a kezei közül. Talán figyelmetlen 
volt, esetleg elodázta a dolgokat, 
de most ott tarthat, hogy élete 

minden területén problémák jelennek meg, 
amiket azonnal orvosolnia kell. Próbálja meg 
a döntéseket nem elkapkodni, és ha segítségre 
lenne szüksége, akkor inkább kérjen, mintsem 
csendben szenvedjen.

Bika - Nehezére esik beismernie, de 
egy bizonyos dologban tévedett és 
most annak issza a levét. Ráadásul 
még akadályoztatva is érzi magát, 
mert nem tud előre haladni céljai 

felé vezető útján. Sajnos több csalódás is érheti 
a napokban, de ezeket valahol magának is 
köszönheti. Gondolja át, mit lenne érdemes ta-
nulnia a jelenlegi helyzetéből, hogy legközelebb 
ne követhesse el ugyanazokat a hibákat.

Ikrek - A következő napokban 
megszállottan fog törekedni arra, 
hogy elkerüljön minden lehetséges  
konfliktust, alapvetően nem baj, 
hogy a békés megoldásokra törek-

szik. Azt viszont ne hagyja, hogy mások 
kihasználják és így érvényesítsék akaratukat, 
igazukat, esetleg átgázoljanak magán, csak 
mert látják, hogy nem vállalja a harcot. Ha kell, 
igenis álljon ki magáért!

Rák - Folyton amiatt aggódik, vajon 
ki, hogy gondolkodik magáról. Ez 
már csak azért is felesleges, mert 
nem mindenki azt mutatja, amit 
őszintén érez Ön iránt. Jó volna, ha 

másképp próbálná megerősíteni az önbizalmát. 
Ehhez viszont az is kellene, hogy merjen olyan 
dolgokba belevágni, amikben sikere lehet, és ne 
kerülje el kényszeresen azokat a lehetőségeket, 
amik kudarccal járhatnak.

Oroszlán - A héten ne üljön a 
babérjain, mert kedvező szelek 
fújnak maga felé és lehetősége 
adódik arra, hogy megvalósítsa 
álmát vagy céljait. Kár lenne veszni 

hagyni a lehetőségeket. Csak legyen szemfüles 
és mikor eljön az ideje, csapjon le a kínálkozó 
alkalomra! Ám arra nem árt, ha figyel, hogy ne 
kapkodjon túlságosan, mert úgy könnyen maga 
alatt vágná a fát.

Szűz - Óriási előrelépést sikerül 
tennie a héten. Végre belátja a 
hibáit, és képes ki is mondani 
őket, illetve bocsánatot kérni azok-
tól, akiket korábban megbántatott. 

Képessé bizonyul arra, hogy igazat adjon 
olyannak, akivel korábban összeveszett amiatt, 
hogy nem magának adott igazat. Elképesztő 
gyorsasággal kezdenek el így megreformálódni 
a kapcsolatai.

Mérleg - Rettentően érzékeny lesz 
a napokban. Minden ellenkezést, 
negatív megjegyzést személyes 
sértésként könyvel el. Egészen 
apró dolgok miatt is képes lesz 

vitázni. Képtelen magában tartani az érzéseit 
és gondolkodás nélkül kimondja őket. Vagy ha 
éppen nem kötekszik, akkor szomorkodik és 
mélabús, amivel megint nem tud mit kezdeni 
a környezete.

Skorpió - A hét elején még ki-egy-
ensúlyozottnak, nyugodtnak érezheti 
magát, de hét közepe felé meg-
érkezhetnek az érzelmi viharok és 
bizonytalannak, nyugtalannak érzi 

magát. Többször is azt fogja tapasztalni, hogy 
egyes dolgok újra meg újra megismétlődnek 
Önnel, aminek oka valószínűleg az, hogy még 
mindig nem tanult meg valamit, egy bizonyos 
életleckét.

Nyilas - Mostanában többet álmo-
dozik, mintsem cselekszik. Fél 
belevágni az új dolgokba, mert már 
eleve tart a kudarctól. Ezért minden 
létező más dologgal elfoglalja magát. 

Új hobbikat talál ki, az otthonát rendezgetni 
vagy szabad perceit a barátaival tölti, ha nem 
éppen sportolással. Csak ne keljen bizonyos 
dolgokat megtennie. Később sajnálni fogja, ha 
most hagyja a lehetőségeit elúszni.

Bak - Manapság egy kissé vissza-
húzódó lehet. Amúgy is halk szavú, 
de manapság még csendesebb lesz 
és a környezete azt hiheti, hogy 
problémája van. Tény és való, lelkileg 

most nincs annyira rendben. Kísérti Önt a múlt, 
zavarják a függőben lévő ügyei, kicsit úgy érzi, 
minden összejött. Érdemes lenne kiöntenie va-
lakinek a szívét, akár egy olyannak, aki hasonló 
helyzetben van, mint Ön.

Vízöntő - Úgy érzi, eljött az ideje 
annak, hogy valóra váltsa vágyait. 
Ez esetben ne is habozzon, hanem 
ugorjon fejest a megvalósításnak. 
Ám arra figyeljen, hogy reálisan 

lássa helyzetét és a lehetőségeit, hogy ne 
érhesse csalódás. Ha valaki tanácsot adna 
Önnek, legalább hallgassa meg és ne legyen 
elutasító, mert az is lehet, hogy értékes tanács-
csal szolgálna.

Halak - Akármennyire is kerülget 
egy ideje egy fontos döntést vagy, 
hogy valakinek választ adjon vala-
mire, nem húzhatja tovább. Essen 
túl rajta és ne húzza tovább a dolgot! 

Ugyanakkor azokban a kapcsolataiban, ame-
lyekben régóta dúlnak konfliktusok, áttörés 
várható és végre kibékülhetnek, megoldhatják a 
problémáikat. Egyes Halak számára lehetőség 
nyílik utazásra vagy akár költözésre.

 HOROSZKÓP 10. HÉT       (2019. március 4-től március 10-ig)

www.szuperinfo.hu

Minden héten 

online is 
megtekintheti 
újságunkat!

Gyakorlattal rendelkező 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresünk felvételre 
C, E kategóriás jogosítvánnyal. 

Jelentkezés KIZÁRÓLAG munkanapokon 
9–15 óráig a 30/9289-740 telefonszámon. 

Pi-Pi Kft.

JÓ KIS BOLT
Részmunkaidős szakképzett
ELADÓT felveszek.

Jelentkezni a 06-30/638-4874-es
 telefonon vagy személyesen a boltban, 

Ózd, Kőalja út 93.  Pergéné Váradi Éva ev.

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom

513694

513000

512937
514012



6 2019. március 1.

Ha nem kapja 
a Szuperinfót, hívja 

a (80) 442-444-es
telefonszámot!

Elvárás:
B kategóriás jogosítvány
Műszaki érzék
Rugalmasság
Szervezőkészség
Jó problémamegoldó  
készség

Előny: 
Mezőgazdasági gépszerelő 
vagy technikusi végzettség
Szakmai tapasztalat  
(kezelésben, vagy javításban)
Kisgépkezelői, vagy park- 
gondozói OKJ végzettség

Elvárás: 
Gépkezelői jártasság
Rugalmasság
Precíz munkavégzés

Előny: 
Kisgépkezelői jogosítvány
B- Kategóriás jogosítvány

Elvárás:
Rugalmasság
Csapatmunka szeretetet

Előny: 
Szakirányú végzettség
Hasonló helyen szerezett 
szakmai tapasztalat
B kategóriás jogosítvány 
zöldkönyv (II. forgalmi  
kategóriás vegyszerek  
felhasználói szintű kezelése)

Téli munka lehetőség  a szezon után! 
A bejárás megoldható Ózd és Kazincbarcika környékéről.

A jó levegő és a barnulás biztosított! 
Ha szereted a változatos helyeket ahol dolgozhatsz  

a csapatunkban a helyed! 
Keress minket a honlapunkon  www.jadekert.hu 

Jelentkezés a jadekert@gmail. com 
vagy 06-20/469-9816 telefonszámon.

Parkfenntartó cég 
keres 

kertépítési- és kertészeti 
karbantartási munkára

Gépkezelő/ fűnyíró gép és kistraktor kezelő:
Típusok:  John Deere F1565 Frontkaszás fűnyíró,  

KUBOTA frontkaszás fűnyíró, Torro Z master null fordulós fűnyíró

Fűkaszás, tolókaros fűnyírós munkakörbe:

Parképítő és parkfenntartó kertész 
segéd- és szakmunkásokat:

 

Tudta Ön, hogy itt helyben, a Szuperinfó 
irodáján keresztül, az ország 54 másik 
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

az ország bármely pontjára!
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Szuperinfó lapjába is feladhatja hirdetését?
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Tisztelt Olvasóink!
A MIKOR és HOL rovat heti rendszerességgel fogja tájékoztatni Önöket az Ózdon és környé-
kén megrendezésre kerülő programokról, eseményekről. Ehhez várjuk a non-pro�t szerveze-
tek, művelődési házak, sport egyesületek, alapítványok, stb. jelentkezését. Amennyiben a jö-
vőben szeretnék tájékoztatni Olvasóinkat a megrendezésre kerülő eseményekről, kérjük hogy 
rövid, de minden lényeges információt tartalmazó levelüket - akár heti rendszerességgel is - az  
ozd@szuperinfo.hu e-mail címre küldjék el! 
(A programok megjelentetése ingyenes.)

2019. március 2., szombat 
18:00 óra
ÓAM Ózdi KC - FKSE-Algyő
NBI/B fér� kézilabda 
mérkőzés
Marosi István Sportcsarnok

2019. március 2. 16:00 óra
Minden jó találjon meg 
téged!
Beszélgetés Tóth Melinda 
Anna református lelkész 
vezetésével
Vendégek:
Csernusné Kovács Ibolya
tulajdonos, üzletvezető
Vargáné Gizella
tulajdonos, üzletvezető
Barta Róbert iskola igazgató
Bartáné Demcsik Katalin 
pszihológus
Helyszín: Acapella étterem 
díszterme
A részvétel ingyenes!

2019. március 7., csütörtök 
17:00 óra
Reg-Enor Est Ózdon
Életmódváltás kicsiknek 
és nagyoknak!
A Reg- Enor nem csak 
fogyókúra!
Helyszín: Ózd, Városi 
Könyvtár
Bővebb információ:
06-70/611-9044

2019. március 8., péntek 
16:30 óra
Nőnapi koncert 
Ózdi Muzeális Gyűjtemény 
és Gyártörténeti Emlékpark

2019. március 8., péntek 
18:00 óra
IZLANDI AMAZON 
�lmvetítésaz NFÉ-ben!
Tel.: 06-30/228-0123

2019.március 9.,  szombat 
14:00 óra
Nosztalgia a moziban 
�lmklub
MÁRCIUSI MESE - �lmvetítés 
Tel.: 06-30/228-0123

2019.március 13., szerda 
19:00 óra
Romance.com - vígjáték
Ózd, Olvasó

2019. március 21. 
09:30 és 13:00 óra
FILMVETÍTÉS a 
Nemzeti Filmtörténeti 
Élményparkban!

A Könnyű leckék című 
dokumentum�lmet  fogjuk 
vetíteni két időpontban, 
melyekre főként 
diákcsoportok/osztályok 
bejelentkezését várjuk. 
(+36 30 228 0123)
#könnyűleckék #�lmvetítés 
#nemzeti�lmtörténeti 
élménypark #ózd

ÉRDEKESSÉG! A vetítés 
napjára érkezik Zurbó 

Dorottya �lmrendező, 
valamint maga a főszereplő, 
Ka�ya is, akikkel beszélgetni 
lehet majd mindkét vetítés 
után!
Helyszín: Nemzeti 
Filmtörténeti Élménypark
Tel.: 06-30/228-0123 

2019. március 23., szombat 
14:00 óra
Nosztalgia a moziban 
�lmklub
ESŐS VASÁRNAP 
- �lmvetítés
Tel.:06-30/228-0123

2019. március 26., kedd 
16:30 óra
KAVICSKÉPEK
Barta Beatrix kiállítása
A kiállítást megnyitja
Janiczak Dávid, 
Ózd város polgármestere
Közreműködnek az ÓMI 
Zenés Színház tagjai
Helyszín: ÓMI Városi Könyvtár

2019. április 11., csütörtök 
18:00 óra
Tvrtko – Túl minden 
határon
Helyszín: Ózd, Olvasó

2019. április 20., szombat 
11:00 óra
VIII. Ózdi Amatőr Squash 
Verseny
Helyszín: Ózd, Chili Izlandi amazon

Esős vasárnap

512157
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Jó hangulatú farsangi  ■
felvonulással várják a 
tavaszt, rengeteg fiatal 
és felnőtt űzte el a telet 
Ózdon.
Ózd. Egyre népszerűbb Ózdon 
a Bárka Színpad által rende-
zett télűző, tavaszváró prog-
ram, amelynek ezúttal is a 

település belvárosában adtak 
otthont. Az előzetesfelhívást 
nagyon sokan komolyan vet-
ték, vagyis jelmezben, de leg-
alább álarcban érkeztek az 
eseményre. Az időjárás is 
kedvezett, a farsangi felvo-
nulás szép, tavaszias idő-
ben kezdődhetett el. A vá-
rosközponti nagyparkolótól 

a Polgármesteri Hivatalig 
gólyalábasokvezették fel a 
résztvevőket, a hangkeltő esz-
közök pedig a környéken élők 
figyelmét is felkeltették. 
A kiindulási pontra vissza-
érkezve elkezdődött a mu-
latság: népzenekarok szóra-
koztatták a közönséget, akik 
egy remek hangulatú tánc-
ház keretében búcsúztak a 
hideg,zord, téli időszaktól. 

Farsangi jelmezben
- Minden esztendőben itt va-
gyunk a gyerekekkel, hiszen 
ez egy remek program. Jól 
érezzük magunkat, látványos, 
hangulatos a felvonulás, és a 
farsangi fánk,valamint a forró 
tea is nagyon jól esik – fogal-
mazott az eseményen Kovács 
Sándorné. – Az unokáim ilyen-
kor előveszik az iskolai jelme-
züket, legalább még egyszer 
fel tudják használni. Bízom 

benne, hogy tényleg elűztük 

a leghidegebb évszakot, mert 
most már hosszúranyúlt, még 
akkor is, ha annyira nem volt 
kemény a tél.
A hagyományoknak megfe-
lelően a táncház közben a 
kisze-bábot is elégették, ez-
zel szimbolizálva a tavasz 
közeledtét.  
- Hosszú évek alatt elértük, 
hogy az emberek várják a ren-
dezvényeinket, így ezt is – tet-
te hozzá Tompa Zoltán, a Bárka 
Színpad vezetője. – Szerencsére 

sokmagánembertől, cégtől, 
vállalkozástól, és városi intéz-
ménytől is kaptunk segítséget, 
így a vendéglátás sem maradt 
el. A fellépők és a gólyalába-
sok is örömmel térnek visz-
sza hozzánk, ami ugyancsak 
örömmel tölt el. A legfonto-
sabb viszont az, hogy a gyere-
kek jólérzik magukat a felvo-
nulás és a táncház alatt, ezzel 
pedig igyekszünk az ózdi kö-
zösséget erősíteni.

ME

Kandeláberek a bevételből
Putnok. Ebben az esz- ■

tendőben is nagy sikerrel 
rendezték meg a Városi 
Bált Putnokon.

Zsúfolásig megelt a Péczeli Jó-
zsef Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolaaulája, a 
vendégek az est során az Abba 
Sisters, Vastag Csaba, valamint 
a Coctail Music Partyzenekar 
műsorán szórakozhattak. A kul-
turális program előtt Riz Gábor 
szólt a vendégekhez. A város és 
a térség országgyűlési képvi-
selője kiemelte: példaértékű az 
amunka, amelyet a Putnok Vá-
rosért Egyesület vezetői és tagjai 
végeznek szeretett településük 

fejlődéséért. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy a Városi Bál 
már több mint két évtizedes 
múltra tekint vissza, hiszen idén 
már a 22. alkalommal rendezték 
meg. A PVE folytatva a korábbi 
évek hagyományait az esemény 
bevételét városszépítési célok-
ra fordítja. Tavaly egy köztéri 
kondipark létesítését valósítot-
ták meg, idénpedig napelemes 
köztéri világító oszlopok beszer-
zését és telepítését segíti a bevé-
tel. Jeddi József, a Putnok Város-
ért Egyesület elnöke elmondta: 
a kandeláberek az Egészségház 
előtt található parkban lesznek 
elhelyezve, még szebbé téve ez-
zel a központi területet.

A Szivacskézilabda  ■
korosztályokban ismét 
vannak csapatai a gömöri 
városnak, a januárban 
megalakult szakosztály-
nak köszönhetően.

Putnok. A putnoki gyerekek-
nek ismét lehetőségük van 
arra, hogy megismerkedje-
nek a kézilabdázás alapja-
ival. A PVSE égiszén belül 
ugyanis az esztendő elején 
megalakulta szakosztály, 
amely alulról építkezve kí-
vánja megerősíteni magát. 
A 8-10 éves lányoknak és fi-
úknak már most lehetőségük 
van arra, hogy az MKSZ Kis-
iskolás Bajnokságában részt 
vegyenek, a következő baj-
nokságtól azonban a tizen-
évesek számára is szeretné-
nek versenyzésilehetőséget 
biztosítani Putnokon. 

Szezon közben
- Az iskolán belül kezdtünk el 
foglalkozni a gyerekekkel, ek-
kor merült fel, hogy egyesüle-
ti szinten is újra kellene élesz-

teni a sportágat – beszélt a 

kezdetekrőlÖlschléger Krisz-
tián, edző, a szakosztály egyik 
alapító tagja. – Szezon köz-
ben nem egyszerű elkezdeni a 
munkát, de a legkisebbeknél 
a kiírás lehetőséget ad arra, 
hogy menet közben bekap-
csolódhassunk. A szivacské-
zilabda korosztályban ugyan-
is még a játék azelsődleges 
szempont, eredményt nem 
számolnak, a lényeg, hogy a 
gyerekek megszeressék a ké-
zilabdát. Mi is ezért dolgo-
zunk, a 2019/20-as szezont 
azonban már úgy szeretnénk 
előkészíteni, hogy a nagyob-
bak is szóhoz jussanak. Je-
lenleg velük edzőmeccseket 
játszunk,tornákra megyünk, 
hogy megkapják a megfele-
lő alapokat. 
A PVSE kézilabda szakosztá-
lya az idei TAO-programban 
már részt kíván venni, hogy 
a csapatok versenyezteté-
si költségeit fedezni tud-
ják. Jelenleg önerőből, némi 
tagdíjból,az önkormányzat és 
a szülők által nyújtott segít-
ségnek köszönhetően tették 
meg a kezdeti lépeseket.  
- Nyolc, kilenc és tízéves 

fiúkkal, lányokkal dolgozunk 
együtt, idővel jó lenne a ré-
gi putnoki kézilabdázás ha-
gyományait visszaállítani – 
folytatta ÖlschlégerKrisztián. 
-  Nagyságrendileg ötven gye-
rek jár az edzésekre, és most 
már a Kisiskolás Bajnokság 
fordulóira is. Egyelőre a kör-
nyező egyesületekkel nincs 
kimondott kapcsolat, igyek-
szünk a saját utunkat járni, 
dolgozni, hogy néhány év 
alatt Putnokon felépítsünkegy 
utánpótlás bázist. A kezde-
ti lépéssekkel kapcsolatban 
csak pozitív élményeim van-
nak: mindenki segítőkész, a 
gyerekek pedig szeretnek ké-
zilabdázni, ez a legfontosabb. 
Tanév és bajnoki időszakban 
nagyon nehéz termet találni, 
de edzünk a sportcsarnokban 
ésaz iskolában is, igyekszünk 
minden lehetőséget megra-
gadni. Nekünk most az a leg-
fontosabb, hogy minél több 
gyerek mozogjon, fogjon ké-
zilabdát, aztán meglátjuk, né-
hány év múlva milyen messze 
jutunk a januárban alakult új 
szakosztállyal. 

                           ME

Újra lerakják az alapokat

Az Észak-Magyarországban olvashatták

Fánkkal, forró teával

A kisze-bábot is elégették az ózdi télűzőn.                                       Fotó: ME

A felvonuláson sokan vettek részt.                                                     Fotó: ME

Sokan szórakoztak a hagyományos putnoki bálon.                       Fotó: ME
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Kertész Áruházak Kft.

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

Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely./luxoptozd

Ózd, Munkás út 10.  Tel.: 06 48 472-197 
Nyitva: H–P 8:00–17:00,  Szo 8:00–12:00

Tavaszi akció!

Szemorvosi vizsgálat

minden pénteken!

SZEMÜVEGHITELCSAK NÁLUNK!

Multifokális lencse    30% 

Szemüvegkeret          20%
kedvezménnyel 

kapható!
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Minőségi használt ruha 
nagyker áron

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

épületében)

TAVASZI ÁRU ÉRKEZIK

Nyitva: Hétfőtől-péntekig 8-17, Szombat: 8-13

MÁRCIUS 6ÁN, 
SZERDÁN

KIPAKOLÁS KEDDEN!

Peppi Játékbolt - a Városház téren
Tel.: 470-677 -  peppijatekbolt.webnode.hu

• Naptetős triciklik
  • Mini BMX kerékpár
    • Futókerékpárok
      • Műanyag lábmotorok
        • Bébi taxik 
          • Gördeszkák
            • Alumínium rollerek
              • 3 kerekű rollerek
                • Óriási dömper
                  • Szép babakocsik

06-70/376-6323

Figyeljen kicsit!
Vegyen elő tollat, papírt 

és jegyezze fel ezt a telefonszámot:

mert szüksége lehet rá akár Önnek, 
akár valakinek a környezetében, ha
 ingatlant szeretne eladni, 
 ingatlant szeretne vásárolni,
 hitelre, CSOK-ra vagy csak információra lenne szüksége.

Hívjon  bizalommal!
Ózd, Vasvár út 35/C.

Boros Katalin irodavezetô

So
k-

so
k elégedett ügyfél ajánlásával!

TELJES KÖRÛ SZERVIZELÉSÉT

AUTÓMENTÉS 
egész Európa területén

0-24 h 2 t-ig. 
Tel.: 06/30-903-4812

DACIA és RENAULT 
személygépkocsi  
és kisteherautó 

                                        vállaljuk.
Tel.: 06-48/572-208

512933
512946

512926

512941

512884
512934

514022


